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I talen og dens tone viser lyden væk fra sig selv og ud i det
mente. Lyden og tonen er kun medium for talen, og talen
omfattes af og bevæger sig i en verden og dens rum, der
allerede er til, hvor meget verden end får lagt talens mening til. Lyden forsvinder i talen, talen forsvinder i meningen, meningen artikulerer verden, der forefindes i dens
materialitet og er igang som historie.
K. E. Løgstrup, Vidde og prægnans
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Dette er en fuldstændig indholdsfortegnelse med alle fire niveauer af overskrifter, lav et æseløre da der vil
være mange krydsreferencer og denne fortegnelse er det eneste sted hvor man hurtigt kan finde sidetallet
som der henvises til.
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Abstract

2

This Ph.D.-dissertation makes probable a radical connection between technical communication media and possible social structures, and possible psychic forms of self-awareness in
regard to this connection. The dissertation develops a strategy for making an analysis termed
media sociography, which depicts social structures as conditioned by media, and provides
concrete analysis of the social based on a number of media, as they come into sight in the
media-sociographic framework.
This media sociography is based on a special interpretation and synthesising of systemstheoretical sociology and medium theory. Medium theory coined by Meyrowitz (1994) contributes with the claim that media provide the milieu in which humans perceive, understand,
communicate etc. Systems theory contributes with a sociological theory that takes its point of
departure in communication and includes both a micro- and a macro analytical level and includes also an abstract concept of media. This abstract concept of media is the core concept
in media sociography, enabling the theoretical synthesis between the two theoretical paradigms that makes the analysis of the reciprocal processes between humans and media possible.
Media sociography is a strategy to analyse and describe the social in regard to media. The
media sociography is employed on the social in regard to dominant media in the social evolution, in regard to digital media in general, and in regard to a number of specific digital interaction media. In the analysis of the latter, studies of computer mediated communication from
the literature are included together with my own empirical studies. Both forms of empirical
studies are interpreted with a point of departure in the theoretical framework unfolded in the
dissertation, together with the connections found in the analysis of dominant media in the
social evolution. In this light the dissertation must bee seen as an attempt to understand digital media against a background of social evolution seen as the interplay between the social
and the media.
It is opted that media do not determine social processes but they are seen as providing the
possibility space for handling social complexity in the form of meaning in time and space.
The ensuing thesis is that the emergence of dominant media like oral speech, writing, printing, and electronic media opens for new social possibilities for handling complexity with
epoch-making consequences, not only for the social but also for the psychic.
2

A number of articles and papers that each provide smaller parts of the dissertation are available in English, see the reference list page 347.
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Abstrakt
Denne Ph.d.-afhandling sandsynliggør en radikal sammenhæng mellem tekniske kommunika-

tionsmedier og mulige sociale strukturer, hertil beskrives mulige selvbevidsthedsformer i relation til denne sammenhæng. Den udvikler en analysestrategi, der benævnes mediesociografi,
til at analysere sociale strukturer som betinget af medier og giver hertil konkrete analyser af det
sociale baseret på en række medier.

Mediesociografien der præsenteres er baseret på en bestemt tolkning og syntetisering af systemteoretisk sociologi og medium theory. Medium theory paradigmet bidrager med kravet
om, at tekniske kommunikationsmedier udgør det miljø, hvor indenfor mennesker perciperer,
erkender, kommunikerer mv. Systemteorien bidrager med en sociologisk teori, der med udgangspunkt i kommunikation, inkluderer et mikroplan, et makroplan, og et abstrakt mediebegreb. Dette mediebegreb udgør mediesociografiens nøglebegreb, hvilket muliggør de teoretiske syntetiseringer, der igen muliggør analysen af samspillet mellem mennesket og de tekniske kommunikationsmedier.
Mediesociografi er således en betegnelse for en strategi til at analysere og beskrive det sociale i forhold til de medier det sociale er baseret på. Analysestrategien anvendes på det sociale i
relation til dominerende medier i socioevolutionen, samt i forhold til digitale medier generelt
og en række digitale interaktionsmedier specifikt. I analysen af sidstnævnte trækkes der på
empiriske studier fra Computer Mediated Communication litteraturen, hvortil der også inddrages egne empiriske studier. Begge former for empiriske studier tolkes ud fra den teoretisering afhandlingen udvikler, samt ud fra de sammenhænge der afdækkes i analyserne af dominerende medier i socioevolutionen. Man kan på denne baggrund sige, at afhandlingen er et
forsøg på at forstå digitale medier på baggrund af socioevolutionen, ud fra analyser af sammenspillet mellem det sociale og de medier, der giver socioevolutionen sin mulighedsbetingelse.
Der opteres således, at tekniske kommunikationsmedier ikke determinerer sociale processer,
men at de dog uden funktionelle ækvivalenter giver det sociale et mulighedsrum, for håndtering af kompleksitet i form af mening i tid og rum. Tesen er følgende den, at det sociale med
fremkomsten af dominerende medier som talesprog, skrift, trykke og elektroniske medier ud
fra en række parametre, der tilsammen udgør tekniske kommunikationsmediers kommunikative rum, åbner for nye sociale muligheder, for håndtering af kompleksitet med skelsættende
konsekvenser, ikke bare for det sociale, men også for det psykiske.
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Indledning
Denne afhandling kan ses i relation til en række afhandlinger, der i løbet af de sidste år har
beskrevet livet i forskellige digitale interaktionsmedier. Stine Gotved har beskrevet én nyhedsgruppe, Nancy Baym én anden, Kenneth Hansen har beskrevet livet i Active Worlds og
Tina Thode Hougaard har beskrevet chatrum. Min afhandling kunne i forlængelse af denne
række afhandlinger så have handlet om en weblog. Når man læser disse afhandlinger og andre arbejder om digitale interaktionsmedier, er der imidlertid en lang række af ensartetheder
og forskelle, der har fanget min opmærksomhed og givet mig lyst til at forsøge, at gå på
tværs af disse arbejder og afhandlinger. Min egen baggrund er fra informations- og medievidenskab, hvor jeg er blevet præsenteret for et ideal om at tænke tværvidenskabeligt. Dette er
et åg, der uafladeligt tvinger til at danne distance til undersøgelsesobjekter, indtil til et plan,
hvor det er muligt at forklare forskelle ud fra én samlende teoretisk optik. Hvor rækken af
afhandlinger nævnt ovenfor, tenderer mod lokale specifikke, gerne antropologiske eller mikrosociologiske studier, af hvad der sker i interaktionsmedier, er denne afhandling et forsøg
på en dobbelt bevægelse, hvor undersøgelsen af de specifikke kommunikative processer i
interaktionsmedier bibeholdes, samtidig med at de får tilskrevet mening ud fra en teoretisering, der kan bruges på og er afstemt i forhold til alle medier.
Afhandlingen ser mennesket i lyset af de sociale muligheder, der opstår med tekniske kommunikationsmedier. Jeg begriber det sociale som værende et uafviseligt aspekt ved mennesket, på linje med det biologiske og det psykiske, som noget selvopretholdende og autopoietisk. Da det sociale i afhandlingen ud fra Niklas Luhmanns systemteori, beskrives som baseret på kommunikation og da vilkårene for kommunikation, beskrives ud fra medium theory,
som baseret på tekniske medier, beskriver afhandlingen mennesket som noget, der er variabelt i forhold til hvilke tekniske medier, det gennem det sociale er strukturelt koblet til. Afhandlingens grundtese er at: det sociale reproduceres i kommunikation på en måde, der kan
beskrives universelt, mens de tekniske medier som kommunikationen medieres i, ses som variablen i socioevolutionen. Afhandlingen kan ses som en teori, der beskriver mennesket ud
fra denne tese, men den må samtidig ses som en analysestrategi, fordi den samlede teori kan
bruges og bliver brugt som grundlag for analyser. Mediesociografi betyder: beskrivelsen af
det sociale i forhold til medier, men da afhandlingen ikke kun beskriver mennesket som
strukturelt koblet til tekniske kommunikationsmedier, men også anvendes som en analysestrategi, til at beskrive mennesket i forhold til en række konkrete medier, definerer jeg medie-
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sociografi som: analysen og beskrivelsen af det sociale i forhold til de medier det sociale er
baseret på. Begrebet analysestrategi er valgt med inspiration i Niels Åkerstrøm Andersens
bog Diskursive analysestrategier.

En mediesociografi og dens ambition
Ambitionen er at give en adækvat og konsistent teoretisk fundering af mediebegrebet, således
at en analysestrategi vokser frem, der er sensibel overfor kommunikation, således at den mediekonstellation som kommunikationen medieres af, kommer til syne som rammesættende.
Tekniske kommunikationsmedier ses med andre ord som mulighedsbestemmende for hvor
komplekse sociale systemer kan være. Dette bud på en mediesociografi arbejder således ud
fra en hypotese om, at tekniske kommunikationsmedier har en særlig betydning for den
kommunikation der medieres. Her vil jeg med det samme understrege, at selv om kommunikation processerer mening dvs. hhv. accepterer og negerer meningsforslag, så er det i denne
afhandlings perspektiv ikke direkte hvad der kan menes, men under hvilke former meningsforslag kan fremsættes, lagres etc. der bestemmes af tekniske kommunikationsmedier. Altså
er dette forslag til en mediesociografi ikke teknologisk deterministisk sådan, at der skulle være en lineær kausal sammenhæng mellem, på den ene side ét givent medium og på den anden
side et bestemt meningsindhold. Dog er det mit postulat, at kommunikationsmedier overhovedet er dem, der giver mulighed for at håndtere kompleksitet i tid og rum, som socialt fænomen og dermed, at det sociale kun er muligt qua tekniske kommunikationsmediers kapacitet for denne håndtering af kompleksitet. Det er denne sammenhæng mellem tekniske kommunikationsmedier og det sociale, afhandlingen søger at formidle et teoretisk grundlag for i
sin første del, og selv udlægger mht. socioevolutionens væsentligste tekniske kommunikationsmedier i anden del. En særdeles vigtig ansats er, at det sociale mikroplan er det, hvori
makroplanet produceres og reproduceres og omvendt, at mikroplanet kun kan processere indenfor makroplanets allerede formede strukturer. Hvis ikke denne sammenhæng indføres i
teoridesignet, bliver dels tekniske kommunikationsmediers rolle og dels selve de sociologiske
analyser og beskrivelser inadækvate. Det er fordi nye tekniske kommunikationsmedier ændrer forholdene for mikroplanet, at der emergerer nye makroplansstrukturer for mikroplanets
videre processeren. Samtidig må den sociale løskobling af nye tekniske kommunikationsmedier forløbe medieret af de til enhver tid værende sociale makrostrukturer. Afhandlingen må
på denne baggrund beskrive en spiralerende proces, der imidlertid ikke kun inkluderer det
tekniske som betingelsesgrundlag, men også det psykiske og det biologiske, da disse to systemdannelsesplaner er forudsætning for det sociale.
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Relateret forskning
Min mediesociografi er vokset frem i spændingsfeltet mellem medium theory (1.2.) og systemteoretisk sociologi (1.3.). Afhandlingen vil give et selektivt overblik over de to traditioner og bruge dem som ressourcer, såvel teoretisk som empirisk, samt hhv. afgrænse sig fra
dem og erklære sig enig med dem. Ganske overordnet skal det her bemærkes, at hvor medium theory virker svag i den sociologisk fundering, især mht. det makrosociologiske niveau
og samtidig er teknologisk deterministisk, i sit syn på relationen mellem det tekniske og det
sociale,3 så er systemteorien stærk rent sociologisk, men meget tilbageholdende med at pege
på korrelationer mellem teknologisk innovation og sociale ændringer. Det skal også bemærkes at der på baggrund af systemteorien er funderet et abstrakt, skarpt og anvendeligt mediebegreb, mens medium theory mest enten lader mediebegrebet hænge i luften som et begreb
for en omverdensbetingelse (et miljø), eller regner mediering som slet og ret transmission. Til
gengæld gives der mange præcise og sobre analyser af tekniske medier som miljø, samt af
korrelationer mellem tekniske medier og det sociale i medium theory, mens systemteorien
her er mere fattig.
Denne mediesociografi er også beslægtet med de studier, der empirisk analyserer computermedieret kommunikation, som jeg vil omtale som et felt ved navn CMC, hvilket er den almindelige forkortelse af computer mediated communication. Medium theory studierne er
mest kulturstudier, historiske studier og studier i massemedier og der gives kun undtagelsesvist empiriske studier, om den direkte eksekverede kommunikation i forskellige medier. Dette gøres der derimod i CMC feltet (1.1.), hvor forskellige medier analyseres ud fra empiriske
studier, udført med forskellige faglige, men ikke tværfaglige tilgange. CMC feltet er for en
stor del afhandlingens øjne og øre i forhold til digitale medier, men afhandlingen er også baseret på egne empiriske studier i en række digitale medier. De empiriske studier er udført ud
fra afhandlingens teoretiske optik og for CMC feltets studiers vedkommende, så er de også
tolket ud fra denne optik.

Mediebegrebet og problemstillingen
Afhandlingen udvikler sit eget koncept i forhold til medier og skelner grundlæggende mellem
tre typer af medier: Perceptionsmedier (2.1.), reproduktionsmedier (2.2.) og tekniske kommunikationsmedier (2.3.). Afhandlingen forudsætter dog også ontologisk eksistensen af det,
den begriber som rummedier og grundmedier, ud fra filosofiske og kognitionspsykologiske
betragtninger (2.1.) og beskriver også selve rummet som et medie.

3

Media Ecology Associations nuværende præsident Lance Strate (1999) skriver direkte at medium theory
er teknologisk determinisme i såvel stærk som svag form.
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Den her foreslåede mediesociografi, bygger således i sit forklaringsapparat på flere medietyper og mange forskellige enkelte og unikke medier indenfor de enkelte medietyper. Men de
Rummedier

Luft (gas) og væske

Grundmedier

Lys, lyd, diffunderende molekyler, samt
mere eller mindre solide objekter i
forskellige former.

Perceptionsmedier

Se, høre, smage, lugte og føle

Reproduktionsmedier

Liv, bevidsthed og kommunikation

Tekniske kommunikationsmedier

Fx: oralt talesprog, TV og e-mail

lyder alle den samme abstrakte definition og logik, der hentet i systemteorien, bygger på en
skelnen mellem form og medie. Form er et begreb for aktualisering, mens medie er et begreb
for den potentialitet, hvor indenfor formdannelsen er mulig. Hvor medium theory søger, at
beskrive hvordan tekniske kommunikationsmedier påvirker et forudsat sansmæssigt, eller
socialt ækvilibrium og systemteorien beskriver socioevolutionen uden en fast kobling til tekniske kommunikationsmedier, vil min mediesociografi beskrive, hvordan tekniske kommunikationsmedier giver det sociale reproduktionsmedie, kommunikation, forskellige forudsætninger for at håndtere kompleksitet med afgørende konsekvenser for det psykiske og biologiske. Man kan sige, at denne afhandlings bud på en mediesociografi udgår fra en forudsat antagelse om, at der altid må herske et ækvilibrium mellem de tre systemdannelsesplaner (det
psykiske, det sociale og det biologiske) i strukturel kobling til tekniske kommunikationsmedier, der skaber det mulighedsrum, hvor indenfor sociale strukturer giver mulighed for biologisk overlevelse og psykisk velvære. Afhandlingen vil give en teoretisk udredning af de typer
af medier, som den postulerer den analytiske anvendelighed af. Den følger det sociale og det
psykiske som autopoietiske systemer, gennem deres reproduktionsmedier kommunikation og
bevidsthed, i strukturel kobling til tekniske kommunikationsmedier gennem evolutionshistorien. Afhandlingen ignorerer imidlertid ikke det biologiske systemdannelsesplan, men har det
med som forudsætning. Dette er en øvelse der kræver, at årsagsforklaringer ikke kun lægges
over på ét af systemdannelsesplanerne, fordi det fører til reduktionisme og determinisme, fx
biologisk determinisme hvor alt også socialt og psykisk føres tilbage til biologiske forklaringer. Luhmann er ikke et eksempel på denne fejltagelse (på social determinisme), han påviser
blot, at det sociale er et system i sin egen ret, lige så vel som det psykiske er. Luhmann bruger dog ikke megen spalteplads på det psykiske, men skildrer det mest som et nødvendigt
påhæng til det sociale. I denne afhandling gives det psykiske en rolle i fremstillingen, der me-
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re er i overensstemmelse med dets rolle, som et system i sin egen ret. Det biologiske beskrives også som et jævnbyrdigt systemdannelsesplan, men da dets evolutionære dynamik udspiller sig i en anden tidsskala, end det er tilfældet for det psykiske og sociales vedkommende,
om ikke andet så efter emergensen af det dobbelt artikulerede sprog (5.2.), vil det mest indgå
som betingelsesgrundlag i forhold til fx perception og lokalisering af psykiske systemer. Udover at skildre perceptionsmedier og de tre systemdannelsesplaner, ud fra hvert deres reproduktionsmedie, giver kapitel 2 et empirisk sensitivt begreb om, at tekniske kommunikationsmedier giver et kommunikativt rum (2.3.) for sociale processer (kommunikation). Dette begreb er udviklet ud fra medium theory og er særligt inspireret af Niels Ole Finnemann og Niels Brügger, om end det adskiller sig væsentligt fra deres rene medium theory tankegang, ved
at være udformet i akkordering med den her foreslåede mediesociografis andre funderinger.
Begrebet om det kommunikative rum indfanger ud fra 9 parametre, hvordan det sociale kan
processere i tid og rum. Det beskriver, hvordan det sociale konkret kan håndtere kompleksitet
i enkelte medier og i historiske mediematricer, og dermed hvilke sociostrukturelle udviklinger det giver rum for, med skelsættende konsekvenser for også de to andre systemdannelsesplaner.
Det kommunikative rums 9 parametre
Økonomi
Kode
Direktionalitet og Interaktivitet
interaktionstid
Lagring
Genfinding
Remediering
konsistens
Rum
Konsekvenserne udledes først i afhandlingens anden del, der går fra kapitel 5 til 9, i løbet af
hvilke den følger det sociale i sin strukturelle kobling til tekniske kommunikationsmedier, fra
det bliver løskoblet fra den biologiske styring i forhistorisk tid og op til nutidens autonome
uddifferentierede samfund. I denne del håber jeg at sandsynliggøre sammenhængen mellem
det sociale og de tekniske kommunikationsmedier, så det bliver klart, at det er de tekniske
kommunikationsmedier, der giver mulighederne og begrænsningerne for sociale systemers
håndtering af kompleksitet. De tekniske medier er medie for det sociales formdannelser og
dermed for det sociales potentialitet for aktualisering. Omvendt håber jeg også at sandsynliggøre, at det er det sociale reproduktionsmedie, kommunikation, der i sin strukturelle kobling
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til det biologiske og psykiske, alene og uden nogen form for teknointelligens gennemløber
den selektive evolution, der beskrives. Det sandsynliggøres at tekniske medier giver et mulighedsrum for socioevolutionære eksperimenter, men samtidig at det der kondenseres er socialt selekteret i akkordering med det psykiske og biologiske.

Struktur
Afhandlingen er delt op i to dele hvor den første udlægger den relaterede forskning, teorien,
epistemologiske implikationer, samt metodologiske overvejelser. Jeg har på denne måde søgt
at skærme teorikapitlet (kapitel 2) mod forstyrrende ekskurser om den ene og den anden
forskningsretning, der er samlet i kapitel 1. Jeg har ligeledes skærmet det mod længere
epistemologiske diskussioner om grundlag, udlægninger af konstruktivisme, kritik og forsvar
mod kritik osv. der er samlet i kapitel 3. Hertil er teorikapitlet også beskyttet mod prosaiske
metodeovervejelser der gives i kapitel 4. Hvis man har denne struktur i baghovedet, er det
mit håb, at man vil kunne hænge på, i mine forsøg på at samle det teoretiske grundlag i kapitel 2, som netop i denne struktur ikke bare kan begynde med teoretisk substans, men fortsætte
med teoretisk substans kapitlet ud, uden at blive afbrudt med ekskurser, unødige referencer
og forklaringer af forskningsparadigmer og så videre. Første del har samlet det formål at give
en teoretisk funderet analysestrategi (mediesociografi) hvilket fuldendes i denne del, der kan
læses selvstændigt som det udkast det er.
Anden del af afhandlingen består af en række selvstændige beskrivelser af det sociale i relation til tekniske kommunikationsmedier. Der er en tidslinje i fremstillingen så den beskriver
socioevolution i relation til medier. I denne del konsolideres teorien ved at blive illustreret ud
fra faktiske historiske begivenheder, samt ud fra spekulationer, der er teoretisk konsistente
med teorien fra kapitel 2. Beskrivelserne er skærmet mod lange teoretiske udredninger ved
systematisk at krydsreferere til hovedsageligt kapitel 2, hvorfor fremstillingen kan bevæge
sig frem afsnit efter afsnit, kapitel efter kapitel og udlægge det sociale og psykiske i relation
til tekniske kommunikationsmedier. Del 2s første kapitel (5) burde egentligt have været fem
uafhængige kapitler, men udgør nu et hele, der beskriver udviklingen fra før det dobbelt artikulerede orale sprog og frem til og med de analoge elektroniske medier. Kapitel 5 udgør således en uhyre vigtig del af beskrivelsen af menneskets udvikling i relation til medier. Det
udspiller sig mest på makroplanet og beskæftiger sig følgende ikke med empiriske interaktionsanalyser, ud over hvad der teoretisk kan udlægges som forskellige mediers mulighedsrum
for interaktion. Det efterfølges af et kapitel om digitale mediers kommunikative rum, hvorefter der kommer tre kapitler der hver beskriver et digitalt medie (Usenet, chat og weblogs) i
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relation til det sociale og psykiske. Det er i disse tre kapitler 7, 8 og 9, at der inddrages egentlig empiri til at vise sammenhængen mellem det sociale og de tekniske kommunikationsmedier. Kapitlerne beskriver direkte hvordan det sociale har udviklet strukturer i en evolutionsproces indenfor de enkelte digitale mediers kommunikative rum. Med udgangspunkt i de tre
forskellige kommunikative rum beskriver kapitlerne, hvordan selvorganiserende interaktionssystemer har uddifferentieret sig, i forhold til de forskellige teknisk mediale potentialiteter for
håndtering af kompleksitet, de forskellige kommunikative rum giver i akkordering med det
psykiske og biologiske. Endelig gives der som afslutning på afhandlingen i kapitel 10 en
sammenfatning, der ud fra begrebet selvreference summerer de væsentligste sammenhænge,
mellem det tekniske på den ene side og det sociale og psykiske på den anden side, som afhandlingen har sandsynliggjort. I dette kapitel gives også en beskrivelse af sammenhængen
mellem det sociale mikro- og makroplan, i relation til tekniske kommunikationsmedier.
Hvortil denne mediesociografi selv også diskuteres ud fra de 9 parametre, der tilsammen menes at udgøre et teknisk kommunikationsmedies kommunikative rum, for at se hvor langt
handlingen er nået og hvad der mangler og derved ligger åbent for nye analyser.
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Første del
Indplacering, teori, epistemologi og metode
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1. Den forskning som der knyttes an til
Dette kapitel redegør for den her foreslåede mediesociografis indplacering i det videnskabelige landskab i forhold til CMC feltet, medium theory og den systemteoretiske sociologi.
Det er mig der i mange tilfælde, klæber betegnelsen CMC på en lang række af forskningsbidrag, fra mange forskellige felter, der alle har computer medieret kommunikation som deres
forskningsobjekt, uden de nødvendigvis selv præsenterer sig som CMC-forskningsbidrag. Jeg
drager en hårfin, men kontingent, distinktion mellem CMC-forskere og medium theory forskere ud fra, om deres forskningsinteresse grunder sig i medieteori, eller i en anden forskningsretning, fx statistisk sociologi eller etnografi. Distinktionen synes dog ikke så kontroversiel, da kun ganske få af CMC-forskerne overhovedet refererer til gængs medieteori, men
kun til teori, hvis overhovedet, i forhold til det felt de fagligt er udsprunget af, fx en form for
lingvistik.
Strukturen på kapitlet er således at CMC-feltet først præsenteres, hvilket disponeres sådan at
den deles op efter det konkrete computermedie den har som sit objekt: Først Usenet, så Chat
og sidst Weblogs. Herefter diskuteres feltet som felt og problematiseres ud fra ikke at have et
fælles grundlag, samt ud fra medium theory og systemteoretisk sociologi og det hævdes, at
denne afhandlings forslag til en mediesociografi vil kunne danne et samlende teoretisk grundlag for CMC-feltet. Næst herefter præsenteres medium theory, dens hovedskikkelser, brugbarhed og forklaringskræft. Derefter bliver den kritiseret ud fra den sociologiske systemteori
for 1. ikke at have et abstrakt begreb for mediering, foruden begrebet transmission, 2. for
som følge heraf, at have et reduceret begreb om kommunikation (som overførsel af information) og 3. for ikke at have et makroplan i sin sociologiske fundering, førende til en ufuldstændig begribelse, af samspillet mellem medier og samfund, samt af det sociale i det hele
taget. Herefter redegøres der for Luhmanns sociologiske systemteori, dens personer og udviklinger og for hvordan den imødekommer manglerne i medium theory, samt omvendt
hvordan medium theory imødekommer systemteoriens manglende fokus på tekniske kommunikationsmedier. Luhmann kritiseres også for hans typificering af medier, samt for hans
distinktion mellem interaktion og organisation. Der vil undervejs i afhandlingen blive refereret til meget andet end CMC, medium theory og Luhmanns sociologi, fx til Giddens, men da
der ikke er nogen fællesnævner for disse referencer, vil de ikke blive diskuteret i forhold til
afhandlingens teoretiske eller empiriske grundlag.
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1.1. Computer Mediated Communication
I anden del af afhandlingen undersøges socialitet funderet på basis af tre forskellige digitale
medier, der giver rum for selvorganiserende interaktionssystemer. CMC-feltet giver her væsentlige bidrag til den empiriske horisont som denne undersøgelse baserer sig på. Derfor skal
der her kort redegøres for hvad CMC-feltet er og for afhandlingens relation til det.
CMC-feltet består af en lang række alene liggende øer af frugtsommelige forskningsbidrag af
såvel kvantitativ som af kvalitativ art. Pga. feltets uensartede sammensætning er det vanskeligt, at præsentere samlet som andet end en række empiriske forskningsreferencer. Jeg har
derfor valgt, kort at opføre referencerne ordnet ud fra hvilket af de tre digitale medier de omhandler, hvilket også kan hjælpe andre, fx studerende med at søge litteratur om de pågældende medier.
I forhold til Usenet er CMC-feltet først og fremmest præsenteret i to Ph.d.-afhandlinger
(Baym 2000, Gotved 1999). Begge giver de en etnografisk kvalitativ analyse af det sociale
liv i forhold til en nyhedsgruppe (ikke den samme). De beskriver den i gruppen værende specielle kultur ud fra deltagerobservationer, surveys og interviews. Andre studier omhandler:
interaktion og interaktivitet (Rakesh et al. 2003, Rafaeli & Sudweeks 1997, Whittaker et el.
1998). Christine Smith (et al. 1997) har undersøgt fornærmende uhøflig adfærd og respons.
Andre studier omhandler kohærens (Herring 1999), identitet (Donath 1999) race (Burkhalter
1999), Usenets historie (Hauben & Hauben 1997), den politiske offentlighed (Jensen 2003)
og sociolingvistik (Fernandez 2001). Sidst, men ikke mindst, har statistik sociologen Marc
Smith lavet mange kvantitative studier af Usenet om: redskaber til navigation i Usenet
(2002), kortlægning af sociale strukturer på Usenet (1999), træstrukturer (treemap) til at visualisere Usenet med (Fiore & Smith 2001), og evolutionen af adfærdsmønstre på Usenet (Fiore et al. 2002).
I forhold til chat er der etnografiske studier (Danet 2002b, Reid 1991), Lingvistiske studier
(Hougaard 2004, Rintel et al. 2001 og Herring 1999), og sociolingvistiske studier (Paolillo
1999, Danet et al. 1997, Hentschel 1998). Her udover er der også studier i historie (Stenberg
2002), køn (Rodino 1997), og identitet (Bechar-Israeli, 1995, Turkle 1995).
I forhold til weblogs er den mest centrale CMC-forsker Rebecca Blood (2000, 2002, 2003),
men der er også arbejder af Blanchard (2004), Herring et al. (2005, in press), Lampa (2004),
Marlow (2004), Merelo-Guervós et al. (2003), Nilsson (2004), Packwood (2004) og Wei
(2004) der alle på den ene eller anden måde tager et community perspektiv på weblogs. Gallo
(2004) og Gillmor (2004) har blandt flere andre beskæftiget sig med journalistik i forhold til
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weblogs. Halavais (2004) har beskrevet hvordan ideer bevæger sig rundt via weblogs og Jarrett (2004) beskriver hvordan weblogs er en udtryksteknologi i forhold til selvet [a technology of self expression]. Miller & Shepherd (2004) giver en genreanalyse af weblogs og som en
sidste CMC-reference, så udlægger Shirky (2003) hvordan populariteten af weblogs kan beskrives som følgende traditionelle kraftlove [power laws]. Mange af de her nævnte artikler og
bøger indeholder også analyser, af hvordan man kategoriserer weblogs og redegør også for
weblogmediets historie. I den store antologi “Into the Blogsphere” (Gurak et al. 2004) er der
også artikler om weblogs I forhold til køn, demokrati, design, undervisning, fiktion og publikation.
Som sagt, så kan CMC-feltet ses som en lang række af alene liggende øer, hvorfor feltet dårligt kan kritiseres samlet, det skulle da lige være fordi, det netop ikke er samlet. Disse øer er
kun relaterede ved at have samme forskningsobjekt, nemlig computer medieret kommunikation. Dette giver det problem, at der ikke er et samlende felt, der kan reflektere over den producerede viden og behandle indsigterne ud fra ét samlet konsistent grundlag. I stedet reflekteres denne viden i forhold til de forskellige fagvidenskabers afgrænsede områder, fx sprogbrug i chat i lingvistiske kredse. Som modvægt hertil må det dog siges, at tidsskrifter som
JCMC (Journal of Computer Mediated Communication) og foreninger som AoIR (Assosiation of Internet Research), der også driver en mailingliste (AoIR-1), virker som samlende forum. Dog er det stadig sådan på publikationsniveau, at evidenskrav retter sig ensidigt til enkeltområders faglige legitimeringstraditioner. Dette er højest uheldigt, idet især en medieteoretisk forholden sig må være et minimumskrav til en forskning, der retter sig mod kommunikation, hvor det særlige ved kommunikationen ses som det faktum, at den er teknisk medieret. For at give et eksempel så skriver Tina Thode Hougaard i sin ellers glimrende Ph.d.afhandling (Hougaard 2004), at chat må ses som det tredje medie, hvor tale ses som det første og skrift som det andet. Men hvad er så Trykken, telefonen eller TVet osv.? Det bliver
ikke meget bedre af, at Hougaard forsvarer sig med, at have ideen fra David Crystald.
Crystald (2001: 48) beskriver ganske rigtigt, det han kalder for netspeak4 som et, oven i købet: genuint tredje medie [!]. Et andet eksempel på det medieteoretiske underskud er, at
Smith & Kollock (1999), Herring (1999), Bays (1998), Hentschel (1998) og Reid (1991) alle
skriver at chat er en synkron kommunikationsform, selvom den form for chat, som de faktisk
beskæftiger sig med, notorisk er nær-synkron.

4 Netspeak er Crystalds fællesbetegnelse for den måde man kommunikere på på tværs af WWW, e-mail,
chat og virtual worlds.
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Altså hævder jeg foreløbigt, at CMC-feltet dels mangler en medieteoretisk fundering og dels,
eller i forlængelse heraf, at det mangler en fælles teoretisk grundramme at indplacere forskningsresultaterne i, og give mening til dem ud fra. En sådan ramme ville skulle kunne modificeres i relation til nye empiriske analyser og teoretiske konstruktioner, men den kræver som
udgangsbetingelse en fælles bevågenhed og anstrengelse. Lingvister som Hougaard og Herring har mange relevante teoretiske og empiriske bidrag, fx i forhold til kohærens, men det er
som om hovedparten af deres pointer forbliver uinteressante udenfor en snæver lingvistisk
kreds. Dette postulat kan generaliseres til hele CMC-feltet, fx er de fleste af Marc Smiths resultater umulige at knytte an til, eller finde interessante, udenfor en ren statistisk interesse.
Dette problem indikerer måske mest af alt strukturproblemer i universitetsverdenen, hvor
handling ikke altid følger ord, i forhold til den højt besungne interdisciplinaritet eller transfaglige bevægelse, så egentlig agtelse af forskning stadig må findes indenfor de gamle felter.
I nogle af de første CMC-tekster (Reid 1991, Byrne 1994) er der dog både visioner om og de
første skridt imod et samlet interdisciplinært grundlag, men det er aldrig rigtigt blevet fulgt
op. Sådan som landet ligger i dag, er det eneste der virker til at være fællesfodslag om indenfor CMC-feltet det, at have en metodisk etnografisk indfaldsvinkel. Dette kan også beskrives
som et etnografisk bias indenfor CMC-feltet, fx præsenteret af: Turkle (1995), Reid (1991),
Baym (2000), Danet (2002a). Etnografisk metodologi er både vigtig, da den giver os indsigt i
ellers lukkede sociale kontekster, så man så at sige ser dem indefra, og sympatisk, fordi de
undersøgte personer beskrives på deres egne præmisser. Det virker dog, om end uundværligt
som del af helheden, som et for snævert grundlag for et interdisciplinært felt, der beskriver
sig som interesseret i computer medieret kommunikation. Et sådant felt skulle hellere beagte
sig på medium theory og på sociologi. Grundlaget skal give basis for sammenligninger mellem fællesskaber situeret i samme medie og mellem fællesskaber situeret i forskellige medier.
Etnografi har indbygget en fare for ikke længere, at kunne se undersøgelsesobjektet (en given
sociokulturel sammenhæng) udefra, da øvelsen netop består i, at komme ind under huden på
det fællesskab der undersøges via deltagelse. Et fornemt eksempel på dette fænomen, som
Qvortrup (2003: 114) kalder for to go bush, får man i Baym (2000), hvor hun direkte i bogen
forsvarer meningsgrænsen, i den nyhedsgruppe som hun studerer og deltager i.
En tredje kritik af feltet, der må ses i snæver sammenknytning med de to andre er, at CMCfeltet bære rundt på et sociologisk underskud. Dette er et særligt problem af mindst to grunde.
Den ene grund er, at de fleste CMC-forskere på den ene eller anden måde repræsenterer et
community-perspektiv. En anden grund er, at det netop er computer medieret kommunikation,
der er i fokus, hvilket ikke meningsfuldt kan ses afskåret fra en social kontekst. Da kritikken
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angående det sociologiske underskud også rejses mod medium theory i næste afsnit og uddybes der, vil jeg ikke gå dybere ind på den nu.
Samlet står tilbage, at CMC-feltet bidrager til den forskningsmæssige perception af fænomenet computer medieret kommunikation, med mange gode empiriske undersøgelser og analyser såvel kvalitative som kvantitative. Samt at feltet ikke står på et samlet grundlag, der kan
virke som baggrund for en samlet forståelse af forskningsbidragene. Denne afhandling kan
ses som etablerende, et sådant interdisciplinært sammenhængende grundlag baseret på såvel
sociologi som medieteori.

1.2. Medium Theory
Selve det at tænke noget som medie kan appliceres på tænkning helt tilbage, dvs. at når Thales sagde at alt er vand, så kan det tolkes som en ontologisk medieteori (Paulsen 2005) hvor
virkeligheden (det der sanses forskelligt) er medieret af vand, der som ensartet byggeklods, er
det alt skabes af eller er skabt i. Den mest udbredte måde at teoretisere over mediering på er
imidlertid den epistemiske, hvor det man sanser ikke er selve virkeligheden i sig selv, men
det der kommer til syne, fx via anskuelsesformerne (tid og rum) og kategorierne som ved
Kant (2002). Epistemisk er også den teori som Meyrowitz (1994) har døbt medium theory. I
den begynder mediering imidlertid først med noget teknisk eller artificielt, såsom skrift eller
andet, der kan danne en form for kommunikationskanal mellem to eller flere mennesker. Om
end dette er en både dyb og vigtig tænken, er den dog begrænset ved ikke at inkludere selve
kommunikationen og erkendelsen som part af det medierede. At medium theory er vigtig, er
grundet i dens dybde i forhold til, og fokuserethed på, tekniske kommunikationsmediers virkemåder og virkninger.
Denne afhandlings forslag til en mediesociografi hviler tungt på en lang række af medium
theorys antagelser og udleder en række spørgsmål, der udgør en vigtig del af dens analysestrategi. Disse spørgsmål dækker, ved deres besvarelse, beskrivelsen af det, der begribes som
kommunikative rum, der knytter sig til ethvert teknisk kommunikationsmedie. Spørgsmålene
til beskrivelse af det kommunikative rum udlægges dog først i næste kapitel. Her vil jeg beskrive medium theory, for så vidt muligt, på dens egne præmisser, for at give et overblik over
den, og for at trække det mest væsentlige frem i forhold afhandlingens mål, samt nogle kritikpunkter og udviklinger. I resten af afhandlingen vil jeg således trække på medium theory
som noget bekendt. At medium theory får mere plads end CMC-feltet er således fordi den i
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modsætning hertil, udgør et teoretisk paradigme, hvilket kobles til afhandlingens forslag til
en mediesociografi.
Teorien har Toronto i Canada som sit geografiske udgangspunkt, hvorfor den også kaldes
Torontoskolen eller den canadiske medietradition, hvilket ikke mere er helt rammende, eftersom dens nuværende højborg er i New York på Fordham University hvor Media Ecology Association har hjemme, hvortil nogle af de medieforskere den her fremsatte mediesociografi
vægter mest er fra Danmark. Der kan også tales om en anden medieteori, eller nærmere filosofisk, sociologisk eller historisk tænkning over teknologi, der har sit udgangspunkt i Frankrig. Den kan føre sin inspiration tilbage til filosoffer som Karl Marx og Michel Foucault og
har ledende figurer som Henri Lefebvre, Jean Baudrillard, Pierre Lévy, Pierre Bourdieu, Régis Debray, Bruno Latour,5 Paul Virilio og Jacques Derrida. Der er imidlertid ikke tale om en
samlet skole, men nærmere flere forskellige, fx er aktør netværk teorien opstået ud fra Latour
med skoler som Science Technology Studies og Science-Technology-Society Studies, med
repræsentanter langt udenfor Frankrig fx Macgregor Wise, Finn Olesen og Randi Markussen.6 En tredje retning som også kan siges at kære sig om medier, er den mere teoretiske del
af teknologihistorien, der også kan føres tilbage til Marx. Denne retning har fokus på sociostrukturelle ændringer, der forårsages ved indførsel af ny teknologi, og har repræsentanter
som James Beniger, Paul Edwards og Manuel Castells.7

1.2.1. Første generations medium theory
Medium theory går tilbage til Harold Innis, der var den første der analyserede den omgivende
realitet og socioevolutionen ud fra mediebegrebet. For Innis at se, må en samfundsstruktur
eller orden, altid ses i relation til de medier den er baseret på.8 Magten i et samfund skal således ses i en intim relation til det eller de medier det har til sin rådighed. Dette betyder at introduktionen af et nyt medie, eller frafaldet af et gammelt medie, vil betyde et skred i magten,
samt ændringer i samfundets struktur og orden. I sidste ende kan en ændring i mediestrukturen eller mediebalancen, betyde selve opløsningen af et samfund.9
Det vigtigste og mest berømte begreb vi har fra Innis om medier (i denne tradition er det underforstået at man taler om tekniske kommunikationsmedier) er, at de har et bias enten mod
5

Latour bliver taget op i forhold til teknologiens status i denne mediesociografi i 3.2.1.
Det falder udenfor afhandlingens område nærmere at udrede disse retninger og deres indbyrdes forskelle,
hvilket er en selvstændig afhandling værdig. Dog skal det bemærkes at Debray ligger så tæt på medium
theory at han kan regnes som en repræsentant for denne.
7
Også denne retning falder det udenfor afhandlingen at redegøre nærmere for trods det at der vil blive
trukket på den senere.
8
Her ses slægtskabet med den mere Marx inspirerede medieteori af Debray (1996).
9
Innis taler ikke om samfund, men om riger.
6
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tid eller mod rum. Et tids-bias vil sige, at et medie tenderer mod at bevare viden, og dermed
vil virke stabiliserende på en samfundsorden, over tid, mens et medie med et rum-bias vil
tenderer mod at sprede viden i rum, hvilket indbygget i sig har den virkning, at samfundsordnen vil destabiliseres relativt.10 Inskriptioner ridset i en sten, giver et tids-bias, da en sådan
inskription er svær at modificere, og et sådant medie er dårligt egnet, til at kommunikere over
geografisk afstand. Et eksempel på et medie der i forhold til stenen, giver et rum-bias er
sværte på papyrus. Dette medie lader sig relativt let flytte over geografiske afstande og kan
endda modificeres, ved nemt og hurtigt, at skrive et nyt dokument. Et sådant medie virker
relativt destabiliserende på samfund, fordi de kan brede sig over større områder, opnå større
kompleksitet (bureaukrati) og give hurtigere opdateringer, måske endda ude af takt på forskellige lokaliteter. Innis beskriver fx hvordan Romerriget lykkedes i sin rumlige ekspansion
ved brug af papyrus, men ikke lykkedes i at blive stabilt over tid (Innis 1991: 47). Efter splittelsen i det østlige og vestlige Romerrige udfylder pergament efterhånden rollen som bærende medium. I det byzantinske rige opnåde man på basis af pergament kodexen11 et stabilt rige
(fra 395 til 1453) der dog var stærkt indskrumpet.12
Det var en student af Innis der gjorde medium theory berømt eller berygtet nemlig Marshall
McLuhan og hans slagkraftige retorik: “mediet er meddelelsen”, “den globale landsby” og
“teknologi som udvidelse af menneskets krop og sanser” (McLuhan 1967). At mediet er
meddelelsen betyder, at det ikke er indholdet, men mediet, der er det vigtige. Elektrisk lys, er
fx ren oplysning, og er altså et medie uden budskab, medmindre det bruges til fx at læse en
reklame ved. McLuhan mener at et hvilket som helst medies indhold er et andet medie: Indholdet af skrift er tale, ligesom det skrevne ord er indholdet i det trykte ord og det trykte ord
er indholdet i det telegraferede. Her synes medieoptikken imidlertid at stoppe, for når det
kommer til indholdet i talen, skriver McLuhan, at det er en tankeproces, der i sig selv er ikkeverbal (ibid. 21-22). Tankeprocessen omfattes på denne måde ikke af medium theory, som
noget der i sig selv kan tænkes som omfattet af medieoptikken, men udelukkende som noget,
der lader sig påvirke af medier, der således ses som noget ydre. Men når det at tænke, ikke
indfanges som en medieringsproces (af tanker) er det ikke længere muligt at opretholde defi-

10

Se Innis (1991:33) eller alternativt (1986:5), hvor Innis ganske vist definerer skellet som mellem ”hard”
og ”light” medier, hvor: ”the media that emphasize time are those that are durable in character, such as
parchment, clay, and stone. (…) Media that emphasize space are apt to be less durable and light in character, such as papyrus and paper” (Innis 1986: 5).
11
Kodeks er et gammelt håndskrift i bogform.
12
Det er muligt at se den senere medieevolution som en udvikling hvor nye medier giver et gradvist større
og større rum-bias (Rasmussen 2003), men man kan også tale om et medies bias på flere andre måder fx
om et front stage bias versus et back stage bias (Meyrowitz 1985).
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nitionen om at mediet er meddelelsen som andet end et udsagn der omhandler tekniske medier, eller mediering som en yderliggjort (eksternaliseret) teknik. For at understrege pointen, så
giver McLuhan altså ikke et medie som indhold i talen, men noget andet (tænken) hvilket han
ikke definerer som et medie, men som andet, der ikke defineres.
Én måde hvorpå McLuhan søger at indfange de ydre mediers påvirkning af menneskets indre
sjæleliv er ud fra optikken omkring hvordan medier udvider og ændrer den menneskelige
sansebalance og bevægeapparat. ”Enhver opfindelse eller teknologi er en udvidelse eller selvamputering af vores fysiske legemer” (McLuhan 1967: 61).13 En udvidelse af menneskets
krop og sanser sker, når en person eller et samfund bruger noget, på en måde, der udvider
rækkevidden af kroppen eller sindet, på en måde der er ny. Skovlen udvider fx håndens og
fodens rækkevidde, mens en kikkert udvider synssansens rækkevidde. Her har McLuhan virkelig fat i noget og ikke mindst med introduktionen af modbegrebet om amputation: Alle udvidelser har den effekt, at de betyder amputationer eller modifikationer af andre allerede
vundne udvidelser. Med krudtet fik vi fx dårligere egenskaber i bueskydning og med telefonen blev vi dårligere til brevskrivning.14 Noget af det mest amputerende for McLuhan at se,
er det fonetiske alfabet: ”As an intensification and amplification of the visual function, the
phonetic alphabet diminished the role of the senses of hearing and touch and taste and smell”
(McLuhan 1969). En anden inspirerende idé ved McLuhan er, at han som den første opdeler
historien i faser, ud fra hvilket medie der viser sig dominerende. 15 Således skelner han mellem en kultur der bygger på mundtlig tale, en der bygger på det skrift/trykke og en der bygger
på det elektroniske. Den her fremsatte mediesociografi opdeler også historien i faser ud fra et
dominerende medie, men ikke som McLuhan, der synes rigeligt højtflyvende på dette punkt.
Hans forestilling er, at vi i et oralt baseret samfund, tænker og lever cirkulært, i en sensorisk
balance, uden splittelse mellem det rationelt begrebsmæssige og det emotionelt intuitive.
“Before the invention of the phonetic alphabet, man lived in a world where all the senses
were balanced and simultaneous, a closed world of tribal depth and resonance (…)” (McLuhan 1969). Med trykketeknologien begynder mennesket ifølge denne tankegang at tænke og
leve lineært og bliver splittede mellem følsomhed og rationalitet, hvilket McLuhan opfatter
som skriftteknologiens tyranni. McLuhan synes ikke at have et klart skel mellem skrift og
trykke, fx mener han allerede at den antikke græker der kunne læse tekster i det fonetiske al13

I McLuhan (1969) bliver dette til definitionen på medier: ”my definition of media is broad; it includes
any technology whatever that creates extensions of the human body and senses”.
14
Dette kunne være inspiration til Virilios (1998) idé om at der med enhver opfindelse følger et uheld.
15
Dog skriver Innis (1986: 5) allerede i 1950: “we can conveniently divide the history of the west into the
writing and the printing periods”.
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fabet var skizofren (McLuhan 2002: 22). Andre steder mener han at skellet mellem skrift- og
trykkesamfundet er lige så stor som skellet mellem før-skriftlige og skriftlige samfund (ibid.:
90). Forklaringen er sikkert, at den mundtlige kultur fortsatte i skriver-perioden, fx med at
læsning altid var højtlæsning, hvilket efterhånden stopper med indførslen af trykken (ibid.:
125) hvorefter vi er helt overgivet til mekaniseret lineær sanselighed i det varme trykkemedie. Det elektroniske medie TV, mener McLuhan følgende frelser os fra dette tyranni, ved at
give os en del af den orale kultur tilbage (McLuhan 1967: 344, 368).16 Ikke bare McLuhan,
men også Innis havde en romantisk forestilling om det orale samfund, som det oprindelige
umiddelbare ægte og lykkelige samfund, der var i sensorisk balance med sig selv (McLuhan
2002, 1967 og 1969) og demokratisk (Innis 1986, 1991: 190).17 Meget synes imidlertid at
tyde på, at sådanne samfund har været primitive, overtroiske, baske og forråede.18 Men for
disse to forgangsmænd for medium theory virkede ethvert teknologisk fremskridt (for McLuhan dog undtaget TV) til at føre os væk fra det rigtige og oprindelige liv.
En anden indfaldsvinkel til faseteorien, og sammenhængen mellem medierne på den ene side
og mennesket med dets sensoriske balance på den anden side, er distinktionen mellem kolde
og varme medier (McLuhan 1967 kapitel 2, 1669). Kolde medier indeholder den mundtlige
kulturs kvaliteter, de giver engagement, rum for deltagelse og kræver udfyldelse af deltagerne. Heroverfor står skriftkulturens varme medier såsom bogen og avisen, der er så informationsmættede og færdige i deres form, at læseren ikke kan deltage. De elektroniske medier er
kolde, de kræver menneskets varme og deltagelse, men i forskellig grad: TV er ifølge McLuhan det koldeste af de elektroniske medier, det har en lav definition, da det er informationslet og derfor giver rig mulighed for deltagelse (man kan ikke lave andet imens, som når man
hører radio). TV henvender sig til flere sanser på en gang, så ingen af dem bliver overudviklet – hvilket jo ville bryde med den mundtlige kulturs sensoriske harmoni. Herimod er radioen varmere, da den kun henvender sig til hørelsen og har en højere definition (er informations-tung og relativt afsluttet i formen). Telefonen er således koldere end radioen, da man kan

16

Der er noget om det, men det må forstås mere nøgternt og mindre mystisk, fx at analfabeter med de elektroniske medier kan få en del viden som ellers var forbeholdt den læsende del af befolkningen.
17
I Innis (1986) hedder det fx i forordet: ”all written works (…) have dangerous implications to the vitality
of oral tradition and to the health of a civilization”.
18
En anden kritik er Derridas kritik af det talte ords primat over det skrevne (Derrida 2002). Andre kritikker er fremsat mod McLuhan af Raymond Williams, for ikke at se at medierne som menneskelig aktivitet,
men derimod kun at se psykiske processer som respons på mediestimuli, af Umberto Ecco for at blande
medie og kode sammen, af Jean Baudrillard for sin teknologioptimisme (Se Rasmussen, Terje 1996 for en
diskussion).
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fylde mere ind i dette medie, men varmere end fjernsynet da det overudvikler og bombarderer én sans.19
McLuhan, men også Innis, er mere litterater end forskere i moderne forstand, konklusionerne
på deres teser kan ikke rigtig påvises gennem deres opstillede præmisser og argumenter, men
må forudsættes som evidente på forhånd (Meyrowitz 1985: 21). McLuhan (1967: 43) virker
mest markant, han skriver fx om hvordan menneskets temperament kan styres ud fra hvor
mange timer vi bruger forskellige medier som radio, tv og aviser i løbet af en uge, han mener
også, at selve vores perception ændres fra cirkularitet til sekventialitet med skriften.20 Men
det lykkedes Innis og McLuhan, at inspirere og igangsætte et helt forskningsparadigme omkring tænkningen over mediers betydning i stedet for den gængse indholdsanalyse, hvilket er
et skelsættende skridt. Man kunne sige at det er teoriens budskab, at det er mediet der er budskabet, fx at Biblen havde én betydning og ét sæt konsekvenser, i den kultur der var baseret
på skriftmediet og én anden betydning og ét andet sæt konsekvenser i den kultur der var baseret på trykkemediet.21
Mediet er budskabet, fordi det er den underliggende tese i medium theory, at samme meddelelse giver forskellige virkninger, såvel psykisk som socialt, i forskellige medier.
Man ser altså tydeligt at medium theory i dens udgangspunkt kærer sig om mediet og dets
virkninger og samtidigt, at det som Meyrowitz (1994) har kaldt for første generations medieteoretikere, er noget svævende og tilbøjelige til at tillægge medier en nærmest mystisk kraft
over mennesket, der samtidig ses ud fra en postuleret og udokumenteret romantisering af det
arkaiske menneskeliv i det oralt medierede samfund. Trods dette, nyder ikke bare Innis, men
især McLuhan, stadig stor anerkendelse og er til stadighed kilde til inspiration i analyser af
nye mediefænomener især i Media Ecology Association, deres mailingliste MEA og deres
tidsskrift (Explorations in Media Ecology). 22 Innis og McLuhan lykkes i at anlægge en teoretisk retning der kærer sig om medier som noget yderligt, der virker ind på menneske og sam19

Se Gow. (1995), Rasmussen, Terje (1996) og McLuhan (1967, 1969) om McLuhans begreb om hot og
cool medier.
20
Perception er altid sekventiel som Finnemann (1997) bemærker.
21
Kirken opnåde næsten læsnings og videns monopol og var ubetinget dørvogtere i forhold til frelsen i
skriftkulturen, hvilket ændrede sig med trykketeknologien hvor alle ordentlige mænd kunne læse de frelsende ord, ikke bare for sig selv men også for deres familier. Så det samme budskab fik forskellige effekter
i forskellige medier (Meyrowitz 1985: 16).
22
Fx er den nyste antologi fra MEA-kredsen The Legacy of McLuhan (Strate & Wachtel 2005), nærmest en
hyldest til McLuhan, fx med en artikel af Paul Levinson, den nok mest berømte af medium Theory folkene
efter at Neil Postman og Walter Ong for nylig er døde, om hvordan begrebsdistinktionen hot/cool stadig er
et af de mest brugbare redskaber til at forstå nye medier.
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fund. En måde at sammenfatte denne teoretiske ambition på er at påpege, at den i sin første
udformning udgår fra en ekvilibriums-tankegang.23 For Innis må der være ligevægt mellem
det dominerende medies tid- og rum-bias, med det oralt-baserede samfund som forestillet
idealtilstand. For McLuhan må det dominerende medie skabe ligevægt, dels mellem sanserne
og dels mellem organerne, så intet organ og ingen sans over- eller understimuleres, og dette
igen med det orale samfund som idealtilstand. Selvom denne sammenfatning langt fra indfanger alle aspekter ved den første udformning af medium theory, så viser den klart det væsentligste moment, at det ikke er indholdet, men mediet, der gør sin virkning på menneske og
samfund. Også ved senere medium theory folk finder man ekvilibrium, som et væsentligt begreb til at indfange hvordan medier påvirker samfundet, hvilket der vendes tilbage til i næste
afsnit.

1.2.2. Anden generations medium theory
Det er medium theorys bærende tese, at det er medier der gør en forskel, men for næste generation af medieforskere ændrer den karakter mod en mere jordnær og sober undersøgelse af
mediers indflydelse på menneske og samfund. Ekvilibrium træder i baggrunden som idealet
om en urtilstand, men kan stadig findes fx i Meyrowitz (1985: 173) der opterer for, at et nyt
medie skaber en række effekt loops, mellem sociale normer og hvilke informationer der er
tilgængelige i et givent medie, således at nye medier underminerer muligheden for gennemførligheden af gamle adfærdsformer. Tanken er den, at TV viser aspekter af back stage optræden som ikke blev formidlet af de trykte medier, således at der opstod inkongruens mellem hvad der blev sagt og hvordan der blev handlet. Når kvinder og mænd fx sidder og ser de
samme programmer, er det ikke længere muligt, at skelne skarpt mellem kvindeemner og

23

Ekvilibrium tankegangen kan føres langt tilbage: Heraklit, der mente at alt er i evig forandring (alt flyder), mente også at det tilsyneladende uforanderlige kun består ved at modsatrettede forandringer for en tid
holder hinanden i ligevægt. Hos Aristoteles er begrebet dyd et begreb for ekvilibrium hvor fx mod er en
idealtilstand, mens frygt er for lidt mod og overmod for meget. Aristoteles mente også at ting har deres
naturlige plads i forhold til op og ned således at stenen vil falde til jorden hvilket også er en tanke om harmoni og ligevægt. Kant mente at latter holder ligevægt mellem de indre organer og sikre god fordøjelse.
Ved Freud må der være tryk-ekvilibrium og ved Piaget skaber nye indtryk dis-ekvilibrium, men har barnet i
forvejen ekvilibrium akkommoderes eller assimileres de nye indtryk hurtigt, førende til et nyt ekvilibrium.
Måske er det især kybernetikken og dens operationalisering af ekvilibrium-tankegangen, der som en interdisciplinær teoriretning fra midten af 20erne har inspireret Innis og McLuhan. Kybernetikken forklarer
hvordan selvstyrende systemer for at opretholde sig selv må være i ligevægt med omverdenen. Systemerne
må internt kunne modsvare eksterne forstyrrelser (se fx Ashby 1967). Det ville være absurd at afvise begrebet om ekvilibrium i forhold til at beskrive verden, spørgsmålet er imidlertid om ekvilibrium i sig selv,
eller altid er en tilstand der er værd at efterstræbe, eller om ekvilibrium på højere niveauer netop kun kan
opretholdes ved modsætninger på lavere niveauer. Fx kan man overveje det, at Habermas fremfører det
standpunkt, at konsensus er positivt og disens er negativt, hvorimod Luhmann markerer, at et system der
søger konsensus vil have svært ved at opretholde sig selv i et dynamisk miljø, da det ikke vil være lige så
sensitivt overfor ændringer i omverdenen som et system der institutionaliserer disens.
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mandeemner, eller mellem kvindesprog og mandesprog.24 Når megen information deles, og
især når det sker eksplicit, begynder mænd og kvinder at tale samme sprog og diskutere
samme emner og at forvente de samme rettigheder. Denne udvikling sker i en effekt loopproces, hvor det nye medie først giver en række informationer, som kun én gruppe før havde
kendskab til, hvilket medfører at mennesket begynder at ændre adfærd, for at være konsistente i forhold til den nye informationssituation. Heroverfor er medierne meget sensitive og afbilleder nu den nye situation medførende tilsvarende nye ændringer i medieindhold. Denne
proces vedbliver med lavere og lavere bølger, indtil der er indtruffet et nyt ekvilibrium mellem det nye medie og de sociale normer i samfundet, således at der er ligevægt mellem hvad
vi ved om hinanden og hvordan vi opfører os. Også Niels Ole Finnemann (2001: 15) kan siges at være inde på en ekvilibrium-tankegang når han, ud fra Meyrowitz´ (1985: 339) begreb
om mediematricen, beskriver hvordan introduktionen af et nyt medie, bevirker en restrukturering af den samlede mediematrice, der består i en refunktionalisering af de ældre medier.
Overordnet set bruges mediebegrebet i medium theory om aspekter ved mediering, i relation
til specifikke teknologier og for de fleste også om sociale implikationer i denne forbindelse
(fx Meyrowitz 1985). Medium Theory analyserer og beskriver forskellige attributter forbundet til ét medie og/eller i forhold til mediematricen. Mediematricen er konstellationen eller
netværket af alle samtidigt eksisterende medier (Meyrowitz 1985, Finnemann 2001). At analysere et medie, er at undersøge dets mediatet (Brügger 2002), eller dets kommunikative rum
(Finnemann 1997, 2001). Et medies mediatet eller kommunikative rum er den mulighedshorisont for lagring, interaktivitet etc. der er forbundet til et medie, eller til den samlede mediematrice. Selv om begreberne om mediatet og det kommunikative rum er af nyere dato, er det
muligt at beskrive medium theory, som en teori der undersøger mediers kommunikative rum.
På denne måde kan Walter Ong (1982), Eric Havelock (1963) og senere fx Robert Logan
(2004) siges at have undersøgt fremkomsten og indflydelsen af det chirografiske medies
kommunikative rum. Hertil også en undersøgelse af hvilke virkninger det gav for menneske
og samfund, med overgangen fra kun at have det orale medie, til at mediematricen nu også
indbefattede skriftmediet. Elisabeth Eiensenstein (1983), Henry John Chaytor (1950) og
Crick & Walsham (2004) kan siges at have undersøgt fremkomsten og indflydelsen af trykkemediet og altså herved også trykkekunstens kommunikative rum. Joshua Meyrowitz
(1985), Neil Postman (1986) og Fiske & Hartley (1981) har analyseret og beskrevet de ana24

At der før de elektroniske medier var en opdeling fx mellem mænd og kvinder ses også af Meyrowitz
som en følge af et medie, nemlig trykken: ”Separate training and etiquette manuals are published for each
sex and for people of different ages. Indeed, every category of age, sex and class begins to be increasingly
isolated from the information and experiences of others.” (Meyrowitz 2005: 38)
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loge elektroniske mediers kommunikative rum (især fjernsynet) og dets implikationer for
menneske og samfund. Sidst er de digitale medier blevet analyseret ud fra denne tradition af
Niels Ole Finnemann (1997, 1999, 2001, 2005), Niels Brügger (2002), Mark Poster (2001a,
b), Jay David Bolter & Richard Grusin (2000), Espen Aarseth (1993, 2003). Hertil kan også
nævnes mere generelle bidrag til medium theory fra bl.a. Thompson (1999), Debray (1996),
Rasmussen (2002, 2003a, 2003b), Jensen (1999) med flere. Den moderne medium theory har
med forarbejder af bl.a. Meyrowitz (1985, 1994) og Debray (1996), med Finnemann (1997,
2001 og 2005), opnået at give en tilfredsstillende faseopdeling af historien, ud fra hvilket
medie der har været det dominerende i en epoke. Finnemann opdeler således historien i 5 informations- eller mediesamfund, hvor det første var baseret på det orale medie, det næste på
det orale medie + det skriftlige og hvor det femte bygger på det orale + skriftlige + trykte +
analoge elektroniske + digitale medie (se figuren her under). Plusset er vigtigt fordi indførslen af et nyt medie ikke betyder frafaldet af et tidligere, men at mediematricen er udbygget
med endnu et medie.25

De fem mediesamfund
1. Samfund baseret på det orale medie
2. Samfund baseret på orale + skriftlige medier
3. Samfund baseret på orale + skriftlige + trykte medier
4. Samfund baseret på orale + skriftlige + trykte + analoge elektroniske medier
5. Samfund baseret på orale + skriftlige + trykte + analoge elektroniske + digitale medier
Dog har jeg engang hørt Neil Postman sige på TV: ”a medium does not add anything, it
changes every thing”, men heri ligger kun den medieøkologiske tanke, at medier er en vigtig
del af vores miljø, hvorfor fremkomsten af et nyt medie ændrer hele miljøet: det giver effect
loops, fremkalder refunktioaliseringer og forstyrrer således samfundets ekvilibrium for en tid.

1.2.3. Anden generations mediedefinitioner
Efter McLuhan og hans udlægning af, at mediet er budskabet, har medieteoretikerne med rette fokuseret mere nøgternt på, at undersøge mediers kommunikative rum. Dette har imidlertid

25

Et medie antages kun at falde væk og forsvinde hvis alle dets funktioner ækvivaleres af et nyt medie. Det
er dog stadigt svært at give eksempler, måske man kan sige at skrivemaskinen er truet af computeren da
denne ækvivalerer alle skrivemaskinens egenskaber, men skrivemaskinen kan dog fungere uden elektricitet.
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betydet at definitionen på mediering er blevet lige med transmission.26 Fx Meyrowitz (1985:
331): “the term media of communication refers to all channels and means through which information is transmitted among people except direct, face-to-face modes of communication”.
Udover det teknologisk deterministiske denne definition implicerer ved blot at se mediering
som transmission, bærer den også stadig præg af den første generations medium theorys implicitte idé om, at oral kommunikation er ikke-medieret [!]. Thompson (1999: 18) bløder op
på det sidste element omkring den mundtlige kommunikation som ikke-medieret, ved at eksplicitere, at også mundtlig ansigt til ansigt kommunikation er medieret, men han holder stadig
fast i at mediering er transmission: ”The technical medium is the material substratum of symbolic forms – that is, the material elements with which, and by means of which, information
or symbolic content is fixed and transmitted from producer to receiver” (ibid.). Man skal helt
frem til de allernyeste bidrag til medium theory, før transmission træder i baggrunden, ved
Brügger (2002: 51) lyder det således: ”The substratum is part of the medium, but only the one
part, the other part being the material content (…)”. Dvs. at mediet består at to ting, substrat
og materielt indhold, således at papir er substrat, mens sværte er materielt indhold med avisen som eksempel. Der må skelnes mellem meningsindhold og materielt indhold, hvor den
mening der dannes ved hjælp af sværten på papiret, kun er del af mediet som materialitet og
ikke som mening (ibid.). Brügger er så at sige en strammer indenfor medium theory, da hans
medieteori ikke intenderer at forklare kommunikation i tid og rum, men mediering mellem en
der kontakter og en der bliver kontaktet (ibid.: 37). For eksempel skriver Brügger (2003) en
hel artikel om bogen som medie, udelukkende ud fra hvordan den er samlet, hvad den er
skrevet på og hvad den er skrevet med gennem tiderne og ikke ud fra, eller med hen blik på,
at sige noget om det sociale. Brügger praktiserer således en form for medieteori om mediet i
sig selv og repræsenterer herved en yder pol i medium theory, hvor den anden pol udgøres af
fx Meyrowitz, der hele tiden, netop undersøger hvad mediers kommunikative rum betyder for
menneske og samfund. Dette kommer til at give bagslag når Brügger (2002) udlægger sin
anden definition af hvad medier er, hvilken ellers kommer meget tæt på den definition min
mediesociografi senere giver: ” the medium, on the one hand, is what it is (actuality), but at
the same time it is also more than it is (potentiality)” (ibid.: 45). Problemet er, at Brügger eksemplificerer med en volumen knap, hvor det aktuelle er den indstilling knappen har på et
givent tidspunkt, mens potentialiteten ses som spændet mellem de to yderpositioner
(ibid.:47). Dette er langt fra en udtømmende forståelse af et medies potentialitet, hvilket af-
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Dette betyder ikke at der er en modsætning til at medier udgør den sociale miljøfaktor nummer 1, da nye
måder at transmitere kommunikation på jo netop ses som fuldstændigt ændrende det sociale miljø.
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handlingen teoretisk vender tilbage til senere (2.3.),27 her vil jeg blot pege på det eksempel, at
trykken langsomt er blevet aktualiseret som et medie, med større og større potentialitet for
aktualisering, fx med indekset, bibliografien, rotationspressen etc. på en måde som Guttenberg aldrig forudså. Bolter og Grusin (2000) opfatter jeg også som eksempler på den retning
indenfor medium theory der mest kærer sig om medier i sig selv, deres definition på medier
er: ”a medium is that which remediates” (ibid.: 65). Remediering betyder repræsentationen af
et medie i et andet (ibid.: 45) hvilket er samme tanke som McLuhan fremlage, at indholdet i
et medie altid er et andet medie (ibid.). Bolter og Grusin (2000: 77) tager imidlertid afstand
til McLuhans tanke om, at nye medier ændrer os, men de bibeholder tesen om, at medieindhold er andre medier. De vil ikke se på det sociale, men kun på det tekniske og undersøge
hvordan remediering foregår.28 Den sidste definition jeg vil præsentere her, kommer fra Finnemann (2005), der efter inspiration fra Meyrowitz (1993), gennemgår forskellige indfaldsvinkler til medieforskning og ender med at definere medier som: ”organiseret fysisk materiale, der bruges til symbolske formål” (Finnemann 2005: 89). Denne definition ekskluderer ikke tale fra medieanalyser og Finnemann har ikke kun øje for mediet som teknik, men også for
samfundsmæssige implikationer i forbindelse med introduktionen af nye medier. Men Finnemann (2005) tænker stadig mediering som transmission (se fx p. 99) og hans sociologiske
analyser virker ikke overbevisende.

1.2.4. Kritik
Medium theory savner et konsistent og abstrakt begreb om, eller definition på, hvad medier
er. Den enten implicitte eller eksplicitte definition er overordnet set transmission, hvilket dels
implicerer teknologisk determinisme og dels transmitterer [!] en naiv medieopfattelse, der
siger at medier kun kan være tekniske. Etymologisk kommer transmission af det latinske
transmissio der betyder 'overfart', hvilket er afledt af transmittere der betyder at 'sende', mens
medie, der også kommer af latin, medium, betyder 'midterst'. Et medie er altså noget der er
mellem os, eller mellem os og noget andet, og som giver rum for en aktivitet, fx kan græsplænen være medie for en fodboldkamp. Heroverfor står et begreb om transmission, der har
en meget mere snæver teknisk betydning, der vedrører at noget overføres fra et sted til et an27

Hvor det vil blive tydeligt at tekniske mediers potentialitet løbende og vedvarende løskobles ved, og kun
ved, sociale systemers aktualiseringer og aldrig kan siges at være udtømt for nye muligheder, og i sig selv
aldrig kan ses som andet end del af omverdenen til sociale systemer, og kun kan teoretiseres over som social aktivitet, og kun kan virke som medie som del af en social aktivitet. Postman (1985: 14) kommer indirekte ind på potentialitetsspørgsmålet: “In every tool we create, an idea is embedded that goes beyond the
function of the thing itself”.
28
Da jeg på et Ph.d.-kursus på Sandbjerg slot 4/12 2003 havde lejlighed til at spørge Jay David Bolter om
jeg læste dem korrekt erklærede han sig enig: de præsenterer en udbyggelse af og hvordan mediet er meddelelsen, men arbejder ikke med påvirkningen af menneske og samfund.
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det, græsplænen kan fx ikke transmitterer en fodboldkamp. At sige at telefonen er medie for
vores samtale, i betydningen at den danner rum for den sociale interaktion, er kompatibelt
med en sociologisk meningsfuld udlægning. Det er straks mere vanskeligt at tale om telefonen som transmitter for vores samtale i sociologisk forstand, for så danner telefonen ikke et
rum for den fælles aktivitet, men sørger for at sende signaler frem og tilbage. Problemet er, at
forståelsen af den sociale aktivitet, henledes på telefonen som en kanal, hvor der hersker
identitet mellem hvad der sendes ind i den ene ende og hvad der kommer ud i den anden ende, som om det sociale bestod i, at sende signaler frem og tilbage. Forståelsen af kommunikation og dermed af det sociale er, at der sendes information frem og tilbage, når og hvis mediering skal forstås som transmission.
Den anden kritik jeg her vil fremføre som overordnet, og altså rammende hele medium theory, er at den ikke er ordentligt funderet sociologisk set. Det er meget uheldigt eftersom det er
teoriens udtalte formål netop at udlægge forholdet mellem fremkomsten af medier og konsekvenser for menneske og samfund. Meyrowitz er den der virker mest sociologisk orienteret,
han ikke bare refererer Goffmans sociologi, men videreudvikler den til at virke i en dynamisk
kontekst og han lykkes i at koble denne til fremkomsten af nye medier. Imidlertid er problemet at, Meyrowitz udover at være en original tænker, i sin syntese af McLuhan og Goffman
lader nye medier være direkte og ufiltreret årsag til sociale ændringer. Det der mangler som
filtrator er et makrosociologisk plan i teorien. Goffman udviklede udelukkende en teori om
det sociologiske mikroplan og det giver ikke noget makroplan at sætte tekniske medier ind i
teorien. Selvom medium theory ikke er blind, for at nye medier virker forskelligt i forskellige
kulturer (fx Innis 1991, Finnemann 2005), lykkes det ikke at opbygge et teoriapparat, der kan
udlægge hvordan introduktionen af et nyt medie, virker ind på samfundets grundlæggende
struktur, eller hvad denne struktur egentligt kan beskrives som bestående i. Der er kim til det
fx når Thompson (1999), eller Finnemann (2005) knytter an til Giddens og hans begreb om
tid og rum i forhold til sociale strukturer, men det bliver aldrig en gennemført analyse af mediers rolle i socioevolutionen, eller af sammenhængen mellem interaktion i ét medie set i lyset af overordnede samfundsmæssige strukturer.

1.2.5. Det Kommunikative Rum
Finnemann (1997) foreslår begrebet det kommunikative rum, til at betegne hvad det er for et
felt medium theory fanger med sin forskningsindsats. I den tidlige udformning dækker begrebet over Meyrowitzs (1993) analyse, der via tre metaforer udlægger medievidenskab som
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bestående af tre synsvinkler.29 De tre synsvinkler har før været brugt hver for sig, men Meyrowitz (1993) foreslår nu, at se dem som tre aspekter der knytter sig til ethvert medie. De tre
metaforer er kanal, sprog og miljø: Med udgangspunkt i kanalmetaforen ses der på indhold
og mediet selv regnes blot som en passiv kanal. Gennem sprogmetaforen ses medier ikke
som ensartede kanaler, men som forskellige grammatikker, med hver deres muligheder for
præsentation. Videre giver hvert medie flere muligheder for at præsentere samme fænomen,
fx via forskellige kameravinkler i film. Miljømetaforen viser at medier er forskellige, på en
måde der overskrider de enkelte mediers grammatiske og indholdsmæssige muligheder for
variation. Spørgsmålet er hvad der er unikt for hvert medie, hvad adskiller fx elektroniske
medier fra trykte medier og er der forskel på hvilke sociale og politiske interesser et medie
fremmer og på hvilke måder de indvirker på kulturelle skikke og koder.
Der er ingen tvivl om at Meyrowitz selv tilhører den sidste retning som han da også kalder
medieanalyse med reference til sig selv (Meyrowitz 1985: 16). Han argumenterer dog for at
brug af et hvert medie involverer alle tre dimensioner og for, at mange misforståelser og stridigheder blandt medieforskere skyldes de forskellige tilgange til mediestudier. Finnemann
(1997) mener, at man ud fra de tre indfaldsvinkler kan beskrive et medies kommunikative
rum, der som begreb før har været for svagt. Videre mener han, at de fem typer mediesamfund (1.2.2.) repræsenterer fem forskellige former for mediemæssig infrastruktur. De udgør
med andre ord det vidensteknologiske fundament for fem forskellige kommunikative rum.
Her forlader han Meyrowitz og begiver sig i kast med en mere filosofisk undersøgelse af det
kommunikative rum som et imaginært eller symbolsk defineret rum, der samtidig er manifesteret i og begrænset af en objektiv ydre realitet, som et specifikt sæt af artefaktiske, fysisk
realiserede medier.30 I Finnemann (2005) hører man igen om det kommunikative rum, her
udgøres det stadig af tre dimensioner, de er bare anderledes og slægtskabet til Meyrowitz er
gledet væk. De tre dimensioner er nu den kulturelle grammatik, forstået som kommunikative
interaktionsmønstres prægning af mediet. Mediets integration i den eksisterende mediematrice, med dertilhørende omformning af denne. Den tredje dimension udgøres af mediets narrative og diskursive rum der beskriver hvilke formsprog og genre der er indenfor et medie. Dels
er denne sidste måde at beskrive det kommunikative rum på meget bred og lidet skematisk og
dels er den ikke hævet over den konkrete analyse af ét medie (Internet). Det første forslag,
der var inspireret af Meyrowitz, til beskrivelse af det kommunikative rum, er aldrig udmøntet
til en egentlig metode til at udlægge et givent medie eller mediematrices kommunikative rum.
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Meyrowitz (1993) findes også i dansk oversættelse: “Tre paradigmer I medieforskningen” in Mediekultur, 1997, vol: 26 p.: 56-69.
30
Der vendes tilbage til rumbegrebet i kap 2.

31

Der eksisterer således ingen klar eller færdigformaliseret analysestrategi til at udlægge det
kommunikative rum, hvilket frisætter mig til, ud fra medium theory, men i akkordering med
den sociologiske systemteori, at etablere min egen definition på, samt strategi til at analysere
tekniske kommunikationsmediers kommunikative rum. Løsningen er, via en række nøglespørgsmål, hentet fra medium theory, at udlægge et medies kommunikative rum som bestående i dets medieringsattributter set ud fra 9 parametre som der spørges ind til (2.3.1.).

1.2.6. Hvad medium theory bidrager med
Medium theory er sensibel overfor, eller gør opmærksom på, at medier er andet og mere end
blot det indhold der er at finde i dem. Ikke fordi indhold er ligegyldigt, men fordi medier ændrer indhold, over tid, fra de introduceres i konvergens med andre, gamle og nye, medier. Set
ud fra den her fremsatte mediesociografi, vil indholdet i et medie, over tid, ændre sig efterhånden som mediets potentialitet aktualiseres af sociale systemer, der udfolder sig i det muligheds rum medier giver. Denne proces må ses som universel, hvor langsom og primitiv den
end må have været til at begynde med. Hvis det sociale kan beskrives som noget, der søger
mod ekvilibrium, vil introduktionen af et nyt medie forrykke en række sociale vektorer, der
kan siges at blive sat i spil, så den vanemæssige accept, fx af en række normer, vil blive problematisk og derfor reaktualiseret som beslutningspotentiale. Det sociale vil i denne proces
kunne forstås som draget mod et nyt ekvilibrium, der således kun vil indtræde ved at sociale
strukturer ændres, så en ny balance mellem medier og sociale systemer genoprettes. Mulighedsrummet som sociale systemer processerer i, er udgjort af mediers kommunikative rum, af
deres tekniske faciliteter for at understøtte sociale aktiviteter. Medieringsattributterne vil blive hentet fra medium theory og udgøre den ene del af denne afhandlings analysestrategi i
form af en række spørgsmål, der tilsammen ved deres besvarelse udlægger et medies kommunikative rum. Medium theory bidrager også med en konsistent epokal opdeling af historiske samfund på baggrund af tilkomsten af et nyt medie, der giver skelsættende sociale konsekvenser. Epokeopdelingen fra medium theory vil være den ene af to i analysen af socioevolutionen, hvor den anden vil være den sociologiske epokeinddeling ud fra Luhmann (1977,
1999), der opfatter samfund ud fra deres grundlæggende sociale differentieringsstruktur.

1.3. Den sociologiske systemteori
Det sociologiske perspektiv i den her præsenterede mediesociografi vil primært blive undersøgt og beskrevet ud fra den systemteoretiske sociologi, som den fremgår af Luhmann (2000
(Soziale Systeme 1984)). Luhmann skrev mere end 60 bøger og 400 artikler og der vil ikke
blive redegjort for hans samlede forfatterskab eller livsforløb. Derimod vil jeg søge at redegøre for det perspektiv, hvorudfra denne mediesociografi støtter sig til Luhmanns teori, hvil-
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ket især centrerer sig om de punkter, hvor medium theory ikke imødekommer nærværende
mediesociografi med sociologiske og filosofiske løsninger. Særligt er det i forhold til kommunikations status i teorien, samt behovet for en sociologi, der indeholder et makroplan, der
konsistent kan føres tilbage til kommunikation som dens konstituerende mikroplan. Dertil
tilbyder Luhmanns teori også en medieteori og et abstrakt begreb om mediering, der ikke kan
reduceres til transmission.
Luhmanns sociologi er ikke det eneste bud på en teori, der kan indfange væsentlige aspekter
af hvad der foregår i moderne samfund. Der er mindst fire andre nyere samfundstænkere, der
også ser ud til at få klassikerstatus, nemlig Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Michel Foucault og Anthony Giddens. Hvilken af dem man vælger at vægte i udformningen af teorier og
analyser er muligvis en smagssag, men for mig at se, er det Luhmann der har den mest konsistente teori og samtidig den teori, der er mest åben for at inkludere indsigter fra de andres
arbejder.
Dette afsnit skal ikke forklare systemteorien i detaljer, men give et overblik over den samt
over den her foreslåede mediesociografis væsentligste lån fra den. Afsnittet vil først (1.3.1)
give overblik over konceptionen af Luhmanns teori og derefter i (1.3.2.) indfange vigtige
aspekter i systemteorien, førend og parallelt med Luhmann, altså kort udlægge systemteoriens historie uden Luhmann og derefter udlægge Luhmanns position i forhold til denne. 1.3.3.
vil overordnet indkredse og forklare Luhmanns teori og redegøre for dens væsentligste distinktioner. 1.3.4. udlægger Luhmanns medieteori mens 1.3.5. rejser kritik af den og slutteligt
beskriver 1.3.6. hvad systemteorien gør opmærksom på og bidrager med i forhold til den her
fremstillede mediesociografi.

1.3.1. Udbredelsen af Luhmanns teori
Udbredelsen af Luhmanns sociologi er størst i Tyskland bl.a. med ledende skikkelser som
Dirk Baecker og Peter Fuchs. Et klart problem i forhold til udbredelsen internationalt er oversættelsesproblematikken, der først og fremmest betyder en meget forsinket oversættelse fx er
Luhmanns sidste hovedværk Die Gesellschaft der Gesellschaft fra 1997 på over 1100 sider
stadig ikke kommet på Engelsk.31 Dog er der efterhånden mange engelske oversættelser, hvor
en af de første, Trust and Power tilbage fra 1979, har øvet betydelig indflydelse på den engelsksprogede sociologi fx ligger den til grund for Giddens teori om tillid.32 Andre væsentlige oversættelser til engelsk er artikel- og kapitelsamlingen Essays on Self-Reference der kom
i 1990 indeholdende bl.a. Luhmanns meget centrale 1971 tekst om mening som grundbegreb
31

Andre problemer er at de første oversættelser ikke genoptrykkes samt at oversættelserne er ekstremt dyre.
32
Se Mortensen i forordet til den danske oversættelse (Luhmann 1999c).
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indenfor sociologien. Dertil kan nævnes at Luhmanns mest centrale hovedværk Sociale systemer kom på engelsk i 1995, hvortil også kan nævnes tre af bøgerne om funktionssystemer:
Art as a Social System, Love as Passion og The Reality of the Mass Media er oversat, samt
Ecological Communication, Risk a sociological theory med flere, samt et par mindre artikelsamlinger og en del enkelte artikler. På den ene side virker det som om Luhmann er brugt
bredt indenfor en mængde faglige felter på verdensplan, men på den anden side er en mængde af de væsentlige punkter efterhånden sivet ud, gerne før egentlige oversættelser, eller gennem andre sociologers hugst, og blevet alment accepterede, medfølgende at det er svært at
tale om en egentlig angloamerikansk Luhmann skoledannelse.33 Dog har Luhmann en position under ISSS samt ISAs RC 5134 hvortil han er den mest centrale teoretiker på tidsskrifter
som Sociale Systeme, og Cybernetics & Human Knowing. Hertil kan det nævnes at Michael
Terpstra og jeg selv er lykkedes i at tiltrække ledende luhmannforskere som Dirk Baecker og
Loet Leydesdorff til vores mailingliste sociocybernetics der nu udgør RC 51s officielle mailingliste.
I Danmark stod Luhmann i mange år i skyggen af Jürgen Habermas, men er efterhånden ved
at blive ligeså kendt. Dette skyldes ikke mindst ledende danske forskere som Lars Qvortrup,
Ole Thyssen, Gorm Harste og Jens Rasmussen der i mange bøger og artikler har introduceret
Luhmann for det danske publikum. Disse teoretikere må også siges at have udformet deres
egne teoretiske bedrifter ud fra en meget Luhmann farvet teoretisk ramme fx Thyssens trilogi: Nutiden det overfyldte rum, I hinandens øjne og En mærkelig lyst, samt Qvortrups trilogi:
Det hyperkomplekse samfund, Det lærende samfund og Det vidende samfund. Overordnet set
er Luhmann meget refereret i Danmark og er en central teoretiker indenfor pædagogik og læring (fx Jacobsen 1992, Jens Rasmussen 1996), Teologi (Götke 1997), diskursanalyse (Andersen 1997), filosofi (Paulsen 2005), Ledelse (Thyssen 1997), biosemiotik (Brier 1999),
samfundsanalyse (Qvortrup 1998) osv. Også enkelte af Luhmanns bøger og artikler er oversat til dansk, således er hovedværket Sociale systemer fra 1984 oversat i to versioner (1993
og 2000), hvortil Tillid og Massemediernes realitet også er oversat. Udover en række enkelte
artikler foreligger der også to artikelsamlinger (Jacobsen 1995, Thyssen 1997). De fleste af
de danske luhmanitter har et samlet forum i min mailingliste (Dansk Luhmann Forum), der
også fra december 2005 er begyndt at arrangere seminarer, til kritisk diskussion af Luhmanns
teoretiske arbejder.
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Dette var konklusionen på Hans Ulrich Gumbrechts keynote ved konferencen: The Opening of Systems
Theory Conference May 23-25 2003 CBS.
34
ISSS står for: International Society for the Systems Sciences, ISA for International Sociology Association og RC 51 er deres enoghalvtressenstyvende forskningskomite.
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1.3.2. Systemteoriens historie førend og parallelt med Luhmann35
Systemteoriens historie er lang, selve systembegrebet går helt tilbage til antikken hvor systema blev anvendt til at beskrive en helhed som bestående af dele. Teorien om systemer går
tilbage til omkring år 1100 hvor Romerske love og domsafsigelser blev samlet som dele i en
helhed, der som enhed kunne tolkes ud fra Biblen. Det var i forhold til den kristne menighed,
som et corpus spiritus, at analogien om samfundet som en krop eller organisme bestående af
dele eller lemmer opstod.36 Efter indførslen af trykkekunsten blev, ikke bare Biblen, men også mange forskellige tolkninger af den spredt over Europa, hvilket medførte at enheden i kirken gik tabt. Det blev med andre ord nu uklart hvordan man skulle tolke Biblen, løsningen
var etableringen af et begrebsapparat på et højere abstraktionsniveau resulterende i hermeneutik og systemteori. Herefter fulgte en lang række systemteorier af blandt andre: Jean Bodin (1530-1596) og Thomas Hobbes (1588-1679). På dette tidspunkt er der stadig en fuld
analogi mellem begreberne system og krop. Systemet er en kropslig helhed af med-lemmer,
der udgør delene, hvor en af delene ses som hovedet, fx suverænen. Den moderne systemteori kommer på banen med Kant og Leibniz, hvor figuren med helhed/dele går igen. Kant skriver: ”Ved et system forstår jeg imidlertid enheden af erkendelsernes mangfoldighed under en
idé” (Kant 2002: 540 (1781: 860)). Alle erkendelsens mange perceptioner udgør delene, der
optræder som ét når der erkendes, hvorfor hver del må kunne erkende helheden. Systemets
enhed består i, at det ikke bare har en intern perception af egne operationer, men også apperception,37 hvorfor det er adskilt fra den verden det er en del af, fordi delen i sig selv udgør en
helhed af perception og apperception.
Systemteoriens store udbredelse i det tyvende århundrede kan beskrives som en proces, hvor
den efterhånden også blev indoptaget indenfor naturvidenskaberne og videreudviklet interdisciplinært mellem blandt andre matematikere, biologer, sociologer og psykologer. Biologen
Ludwig Von Bertalanffy udviklede, inspireret af Claude Shannons matematiske teori om
kommunikation, den almene systemteori (General Systems Theory), som en metode for videnskaber, der ikke kan indordnes indenfor rammerne af fysikkens love, men derimod må
beskrives ud fra modelforestillinger. Man kan ikke modellere et system ud fra ét elements
relation til ét andet element, men kun ud fra den samlede mængde af gensidige relationer. Og
systemet defineres som havende en grænse mellem sine elementer og relationer og en om-
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Dette afsnit er hovedsageligt baseret på Harste (2004), men også i mindre udstrækning på Kneer og Nassehi (1997), Luhmann (2002) og Jönhill (1997).
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Dog var allerede Platon inde på denne analogi i Staten.
37
Begrebet apperception defineres normalt som: en klar og bevidst opfattelse af en sanseoplevelse el. af en
tankes indhold (Politikkens nudansk ordbog), men defineres her lokalt med Harste (2004) som: en refleksion af egne iagttagelser.
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verden. Bertalanffy indførte distinktionen mellem organiseret og uorganiseret kompleksitet,
der skal forstås således, at uorganiseret kompleksitet godt kan forklares lineært kausalt, sådan
at A må følge af B da A og B ikke er interdependente. Organiseret kompleksitet giver derimod
en situation hvor A og B er gensidigt afhængige, hvorfor elementerne befinder sig i et cirkulært kausalitetsforhold, hvor det ikke er til at afgøre hvad der er årsag til hvad, fordi der findes et interdependent forhold elementerne imellem. En anden vigtig distinktion som Bertalanffy (1968) giver, er mellem åbne og lukkede systemer: et lukket system er internt stabilt
(homeostatisk) og forandrer sig ikke efter at have opnået ekvilibrium, et sådant system kan
beskrives som bestående i uorganiseret kompleksitet. Et åbent system derimod, kan kun opnå
ekvilibrium i kortere perioder eftersom det står i et udvekslingsforhold med omverdenen (i en
input/output relation). Sådanne systemer består ved organiseret kompleksitet og determineres
ikke lineært kausalt af deres omverden, således at man med påvirkning X kan være sikker på
at få virkning Z. Allerede her er jeg langt inde på et andet forskningsparadigme, der tog sin
begyndelse i det tyvende århundrede og som er svært, om ikke umuligt, at skelne fra systemteorien nemlig kybernetikken. Kybernetikken er læren om selvregulerende systemer (mekanismer, organismer og organisationer) og er i sin første form, udformet af Norbert Wiener,
men har også væsentlige bidragydere som Ross Ashby, Ernst von Glazersfeld og Heinz von
Foerster. Med de to sidst nævnte introduceres den tredje ingrediens af nutidig systemteori
nemlig konstruktivismen. Foster pegede fx på at 99,9 % af hjernes input stammer fra hjernen
selv og ikke fra dens yderste celler, hvorfor iagttagelse primært er selviagttagelse, hvilket
Glazersfeld der arbejdede ud fra Jean Piaget var enig i. Andre ledende figurer indenfor det
samlede interdisciplinære felt, bestående af system, kybernetisk og konstruktivistisk teori er
Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Humberto Maturana og Francisco Varela.
Selvom Luhmann er inspireret af hele feltet, hvor kybernetik ses som læren om selvregulerende systemer, der selv konstruerer deres omverden erkendelsesmæssigt, er det navnlig anknytningen til de sidst nævnte han er kendt for. Bateson (1984) der fremfører sin ikkereduktionistiske informationsteori i forhold til læring og kommunikation, giver afsæt for
Luhmanns begreb for selvrefleksivitet (Luhmann 2000). Systemteoretisk vil det sige, at systemer emergerer når processer bruges på dem selv, hvilket også kaldes dobbelt kodning, fx
bliver der uddifferentieret et økonomisk system når penge kan købes for penge, og mere
grundlæggende, et socialt system når sproget muliggør kommunikation om kommunikation.
Watzlawick et al. (1962) Udmønter på pragmatisk vis kommunikationsprocesser, hvilket
Luhmann dog kun sjældent refererer direkte, men virker meget inspireret af, og han synes
ikke at kunne have gennemført sin berømte kommunikationsanalyse i Sociale systemers kapi-
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tel 4 foruden.38 Maturana og Varela (1980, 1987) giver Luhmann tre af hans nøglebegreber
nemlig Autopoiesis, strukturel kobling og operationel lukning (Luhmann 1992b: 14). Afhandlingen vender nærmere tilbage til disse begreber i næste kapitel, her er det kun vigtigt at påpege at Luhmann med begrebet om autopoiesis og lanceringen af anden ordens kybernetik
får mulighed for, ikke at bruge en halv side på at forklare, hvordan systemer opretholder og
producerer sig selv i en omverden uden nogen input/output analogier. Hvortil også bør nævnes det vigtige epistemologiske greb, der ligger i autopoiesistankegangen, fordi systemer nu
ikke mere ses ud fra normative størrelser. Man kan sige at Maturana satte objektivitet i parentes (Sundet 1988), da normativitet og konsensus med anden ordens kybernetik bliver regnet
som sociale konstruktioner. Beskrivelser af et systems adfærdsmønstre, normer og værdier er
kun udtryk for én i systemet værende observatørs virkelighedsopfattelse og dermed ikke noget der kan opnå evident verifikation. "Anything said is said by an observer (…). The observer is a living system and an understanding of cognition as a biological phenomenon must
account for the observer and his role in it." (Maturana & Varela 1980 p. 8 - 9).
Indenfor sociologien har systemteorien også spillet en væsentlig rolle før Luhmann, begyndende med Emil Durkheim, for hvem systemteori og funktionalisme er omdrejningspunktet.
Durkheim introducerer systemdifferentiering som en funktion der kendetegner moderne samfund, der ved overgangen fra mekanisk - til organisk solidaritet mister sin enhed. I det tyvende århundrede er det navnlig Talcott Parsons (1902 – 1979), der før Luhmann, har udviklet
systemteoretisk sociologi. Parsons udgave er strukturfunktionalistisk og udgør et stort teorikompleks hvorudfra samfundets funktioner kan deduceres frem. Navnlig står det såkaldte
AGIL-skema centralt i teorien, hvilket virker i tilknytning til fire symbolske generaliserede
medier der betjener de fire sub-systemer (AGIL) i deres udvekslinger med deres omverden.39
Luhmann, der studerede en overgang ved Parsons, var stærkt inspireret af denne og hentede
to af sine nøglebegreber fra ham. Dette er netop begrebet om symbolsk generaliserede medier
samt begrebet om kontingens. Begge begreber omdefineres dog kraftigt og Luhmann kan heller ikke ses som en direkte aftager fra Parsons da Luhmann er funktionsstrukturalist, mens
Parsons som sagt var strukturfunktionalist. Dette er ikke bare en sofistikeret omformulering,
men en skelsættende overgang i traditionen fra Durkheim til Parsons, fra at se strukturerne
som statiske, til at vægte processerne som uafladeligt strukturændrende. Overgangen kan ses
i udformningen af begge begreber, fx skriver Parsons at der er fire, og kun fire symbolsk ge38

I Sociale systemer er der kun en reference til Watzlawick et al. (1967) nemlig note 14 i kapitel 10 hvor
Luhmann gengiver det berømte udsagn om at det ikke er muligt at ikke-kommunikere.
39
Se Luhmann 2002, Harste 2004, Thyssen 1991 for nærmere redegørelse og diskussion af Parsons i relation til Luhmann.
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neraliserede medier, hvilket han er kommet frem til rent analytisk, mens Luhmann beskriver
mindst ti og mener at de skal findes empirisk.

1.3.3. Luhmanns systemteoretiske sociologi
Dette afsnit er ingen fuldstændig redegørelse for Luhmanns teori og heller ikke nogen dybdegående begrebslig afklaring, men en overordnet karakteristik af teorien set ude fra. Luhmann var meget mere end blot en systemteoretiker; rundet af den tyske idealisme, farvet af
fænomenologien, især af Husserl, stående i en livslang dialog med Habermas, udformede
Luhmann en sociologi, der kan modsvare en mediesociografis behov.
Luhmann er den af de store moderne sociologer, der mest udførligt har indarbejdet sidste århundredes kommunikative vending i sociologisk teori. Dette vedrører ikke bare sproget som
tegn, strukturbærende semantikker og forståelsesmedier, men netop også, og især kommunikation. Hvor Saussure beskriver tegnet som distinktion, beskriver Pierce det som proces,
mens Luhmann tager det pragmatiske skridt fuldt ud og i forlængelse heraf beskriver hvordan
sociale systemer, via tegn producerer og reproducerer det sociale i kommunikationsprocesser.
Dette sker med inspiration fra Watzlawick og Batesons arbejder, hvor Kommunikation og
kommunikation om kommunikation vokser frem som det centrale moment i det sociale. For
Habermas bliver det den kommunikative handling der tvangfrit, i den ideale dialog, driver det
sociale frem med det bedste arguments sejer, hvilket ses som sprogets telos, hvor systemer
ses som koloniserende livsverdenen, destruerende dette telos´ varetagelse af det gode liv
(Habermas 1997: 316). Luhmann går mindre værdiladet til værks og beskriver ud fra et ikke
værdiladet systembegreb, det sociale som system/omverdens distinktioner produceret af
kommunikation. Hvis Luhmanns teori iagttages som epistemisk konstruktivisme (3.2), hvor
mennesket kun erkender virkeligheden gennem systemer, så er Habermas´ udgave den, at det
er via sprogspillene vi med vores fornuft erkender virkeligheden.40 Habermas er således rationalist, da det der i sidste instans driver den sociale proces er, at vi med vores fornuft genkender det bedste argument. For Luhmann er rationalitet noget systeminternt evolutionært
opstået og der gives ikke et bedste argument, men udelukkende en selektionshorisont uden
facitliste.41 Selvom Habermas langt hen ad vejen følger Luhmann i den kommunikative vending, hviler hans teori stadig på subjektet som sidsteelement i det sociale, mens Luhmann ser

40

Habermas bygger videre på Mead (1934) og koder denne teori sammen med Austin og Searles talehandlings teorier og mener at talehandlinger sikrer forståelse og bevirker rationalitet i menneskets samkvem,
samt sikrer regulativ rigtighed.
41
Dog betegner Luhmann (1998b) begrebet rationalitet som en særlig måde at forholde sig på, der er karakteristisk for europæisk civilisation efter oplysningstiden hvor viden ustandseligt drages i tvivl.
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selve kommunikationerne som sidsteelementer. Dette bringer os tilbage til temaet om systemteori og til Luhmann som systemteoretiker.
Luhmann distingverer mellem det biologiske, det psykiske og det sociale som tre forskellige
systemdannelsesplaner (2000). Dette er radikalt, eftersom det sociale ikke her ses som baseret
på mennesket, som de dele sociale systemer er udgjort af, derimod er sociale systemers
mindstedele kommunikationer. Sociale systemer er på denne baggrund operativt lukkede, da
de ikke deler elementer med de andre systemdannelsesplaner. Tanker blandes hverken med
celler eller kommunikationer. Samtidig er systemer ikke bare lukkede, men også åbne da de
er afhængige af omverdenen og står i et udvekslingsforhold til den. Der kan fx ikke tænkes
noget socialt uden bevidsthed og ingen bevidsthed uden biologisk liv, eller fx ingen lukning
af det økonomiske system omkring penge via betalinger, uden en åbenhed til en omverden
med købere, sælgere og vare. ”Systemet opererer hele tiden, men ikke kun, i selv-kontakt. Det
fungerer på en og samme gang som åbent og som lukket system.” (Luhmann 2000: 525). Systemerne ses af Luhmann som autopoietiske, de gennemløber deres selvreproduktion via en
kobling mellem selvreference og fremmedreference (fx i det økonomiske system hvor operationers mening i sidste ende henviser til en omverden med ting, aktiviteter og behov).42 Autopoietiske systemer er temporale systemer, de dannes af ustabile elementer og opretholder
sig selv i en interdependens mellem opløsning og reproduktion af deres elementer. Det sociale system er netop et system, fordi der ikke gives nogen basal tilstandssikkerhed og ingen
derpå opbygget adfærdsforudsigelse. ”Denne teori drejer sig altså ikke, som i klassiske ligevægtsteorier, om en tilbagevenden til en stabil hvilestilling efter absorption af forstyrrelser,
men om sikringen af den uophørlige fornyelse af systemelementerne” (Luhmann 2000: 88).
Luhmann gør på denne måde op med såvel den klassiske ekvilibriumstankegang som med
distinktionen mellem åbne og lukkede systemer.43 Dertil tilslutter han sig heller ikke den tidlige systemteoris modeltænkning i forhold til systemer set som noget kompliceret og uigennemskueligt, men som alligevel er mulig at simulere og forklare ud fra deres input/output
forhold. Input/output-skemaet forfører, ifølge Luhmann (2000: 246), til en strukturfunktionalistisk og dermed stærkt forenklet iagttagelsesmåde. Skemaet forleder til at fokusere på gennemløbsprocesser i stedet for på selvregulering på strukturniveauet. Et meget enkelt eksem42

Begrebsparret selv- og fremmedreference er inspireret af Husserls tese om at bevidstheden altid forholder
sig til såvel sig selv som til fænomenerne. ”Intentionalitetens aktionsform bliver da det øjeblik, som muliggør en sammenknytning af selvreference (noesis) og fremmedreference (noema), vel at mærke i en temporal, procesagtig form, således at bevidstheden kan oscillere mellem refleksion og hengivelse til verden og
vilkårligt forrykke tyngdepunktet ”(Luhmann 1992b: 17).
43
Dette betyder dog ingenlunde at ligevægt er udraderet fra teorienening tværtigmod må ekvilibrium ses
som en konstant opnåelse af nye tilstande, ikke kun, som i første generations medium theory mellem sanserne eller som i anden generations medium theory kun mellem normer og medier, men mellem system og
omverden.
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pel på hvorfor skemaet ikke tilfredsstillende lader sig anvende er, at der i sociale systemer
findes en omverdensorientering mht. social skik og brug og til deltagernes andre roller, som
ikke kan føres tilbage til sammenhængen mellem inputs og outputs, fordi det forudsætter omverdenen som enhed og ikke som differentieret i forhold til inputkilde og outputaftager (ibid.
247).
Luhmann proklamerer i 1971 mening som sociologiens grundbegreb (Luhmann 1990).44
Hvor både psykiske og sociale systemer er lukkede om deres egen processeren (hhv. bevidsthed og kommunikation) så er de verdensåbne i form af mening. Psykiske systemer kan i formen mening udgøre betingelsesgrundlag for sociale systemer og koble sig strukturelt til deres
kommunikation ved at selektere information, meddelelse og forståelse. Her er skellet mellem
det psykiske og det sociale igen af afgørende betydning. Hvor man med Habermas har en
kommunikativ handling, så er kommunikation ikke handling for Luhmann. En handling er
noget den enkelte gør mens kommunikation er noget "mutualistisk" eller "dialogisk" konstitueret. Sociale systemer har deres egen selvreference og flager kun med at være handlingssystemer, for at bryde ud af deres cirkulærer autopoiesis ved fx at ansvarliggøre personer for
dele af kommunikationen.
Efter denne redegørelse for Luhmanns positionering i forhold til den tidligere systemteori og
til diskussionspartneren Habermas, er det på tide at vende tilbage til udgangspunktet for dette
afsnit, nemlig til hvordan mikroplan og makroplan er konstitueret i teorien. Mikroplanet er
konstitueret af interaktionssammenhænge hvor kommunikationsbidrag knytter an til kommunikationsbidrag. Makroplanet kan ses som samfundet, der er operativt lukket om sig selv i en
omverden der ikke kommunikerer. ”Det opererer uden kommunikation med omverdenen; for
samfundet er et kommunikativt lukket system og kan ikke kommunikere med omverdenen, der
er ingen dér, som kan svare, og hvis der var, ville vedkommende netop blive inddraget i samfundet.” (Luhmann 2000: 465). Makroplanet er interne uddifferentieringer indenfor samfundet og begribes som samfundets grundlæggende differentieringsstruktur. I det moderne samfund begribes denne som bestående i en funktionel uddifferentiering i en række funktionssystemer såsom politik, økonomi og kærlighed. Sammenhængen mellem makroplanet og mikroplanet er den, at enhver interaktion, hvis den vil opnå tilknytning, forståelse og effekt, må
knytte an til de semantiske strukturer, der er vokset op omkring funktionssystemerne. Ved at
knytte an til disse strukturer reproduceres de samtidigt og reaktualiseres. Hvis jeg fx påpeger
44

Også begrebet om mening er hentet fra Husserl og Luhmann er i det hele taget meget tæt på Husserl i sin
tænkning (Baecker 1999b, Paulsen 2005).
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det ulovlige i at udtale sig om mig, som en forbryder (hvis jeg er uskyldig) og lægger sag an
for injurier, vil jeg på en og samme tid sandsynliggøre, såvel forståelse som effekt af mit
kommunikationsbidrag som jeg vil medvirke til reproduktionen af det retslige funktionssystem. Luhmann arbejder med en tredje størrelse, nemlig organisationer, der ses som kilende
sig ind mellem samfundets uoverstigelige kompleksitet og interaktionssystemerne. Organisationer reducerer kompleksitet, ved kun at have et nærmere begrænset sortiment af samfundets
muligheder (normer, holdninger, legitime handlinger osv.) og kan ses som en struktur af beslutninger, hvor der er betingelser for ind- og udtræden og roller tilknyttet bestemte funktioner og forventninger om udfyldelse af disse (Luhmann 2000). Organisationer er således for
Luhmann kendetegnet ved, at de vælger deres næste tilstand ved at beslutte. Mens hverken
samfund eller interaktion - og heller ikke funktionssystemer og familier - træffer bindende
beslutninger (Thyssen 2000b).

1.3.4. Luhmanns medieteori
Luhmann (2000, 1999) skelner mellem tre forskellige typer af medier: sprog (Sprache), der er
det medie der gør forståelse mulig, udbredelsesmedier (Verbreitungsmedien), der gør det muligt at kommunikation går udover interaktionsgrænsen og Effektmedier (Erfolgsmedien) (eller
succesmedier eller symbolsk generaliserede kommunikationsmedier) der sandsynliggør at en
meddelelse får effekt.
Baggrunden er den, at Luhmann (2000: 199) problematiserer kommunikation ud fra tre parametre som usandsynliggør den med udgangspunkt i et evolutionært nulpunkt. 1) Hvordan
skal ego forstå alter, når deres kroppe og bevidstheder er adskilte. Mening forstås kun kontekstbundet, og demarkationen for konteksten er lige med den enkeltes iagttagelsesfelt og
eftertanke. 2) Kommunikation når kun adressater inden for interaktionsgrænsen (det man kan
se, høre, føle og lugte). 3) Det er usandsynligt at kommunikationen opnår succes, for selv om
kommunikationen bliver forstået er det usandsynligt at den antages, tværtimod fremprovokerer ethvert udtalt ord den modsatte mening. Kommunikativ succes er for Luhmann vellykkede selektionskoblinger, dvs. at man gør kommunikationens selektioner til præmisser for ens
handlinger.
Tilsvarende de tre usandsynlighedsfaktorer mht. kommunikation opererer Luhmann med tre
typer evolutionært opståede medier, der sandsynliggør kommunikation. 1) Til at imødekomme den usandsynlige forståelse er mediet sprog svaret. I sproget kan alter og ego gennem
ensartet tegnbrug bestyrkes i den mening, at de mener det samme samme, hvilket muliggør
forståelse langt udover det iagttagelige. Mening er dog ikke tegn, og sproget forklarer heller
ikke hvilke sprogteknikker, der giver succes i kommunikationsprocessen. 2) På basis af spro-
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get har udbredelsesmedier som skrift, trykketeknologi og radiofoni udviklet sig, således at
kommunikation nu kan gå ud over interaktionsgrænsen. 3) Symbolsk generaliserede kommunikationsmedier relaterer sig til problemet om antagelse eller forkastelse af meningsforslag
på en funktionsspecifik måde, og er den evolutionært opnåede generaliserede strategi til at
opnå, at andre bliver tilslutningsduelige. (Ibid.: 203).
1.3.4.1. Massemedier
Hertil er et af de funktionssystemer som Luhmann beskriver massemedier, der ses som havende det symbolsk generaliserede kommunikationsmedie information i ubetinget relation til
en kopieringsteknologi. Dette er kontroversielt i forhold til den gængse medievidenskab, der
synes uforberedt i forhold til en sociologisk analyse af massemedier, der naivt regnes som en
transmissionsform, der kan realiseres gennem forskellige teknikker. Dog er der det fællestræk
at medievidenskaben (fx Jensen 1999) regner transmission som en medieringsform der ingen
responskanal giver, ligesom det er vigtigt for Luhmann (2002c) at præcisere at massemedieorganisationer kun undtagelsesvist, og aldrig i forhold til alle, indgår i interaktion med lyttere, seere og læsere. Dette eksemplificerer på mest tydelig vis svagheder og styrker ved hhv.
medium theory og ved den sociologiske systemteori efter Luhmann. Medium theory er optaget af forskellen på forskellige tekniske mediers kommunikative rum (fx elektroniske medier
vs. trykte eller radio vs. fjernsyn), mens Luhmann mest hæfter sig ved, at der ved, at en kopierings teknologi, om det så er fjernsyn eller trykkepressen, afkobler sig et socialt sub-system
(funktionssystem), med egne uddannelser, egen etik, programmer, kode osv. Ingen af dem får
kombineret de to perspektiver. Bogen Massemediernes realitet (Luhmann 2002c) har generelt
fået en dårlig modtagelse, hardcore luhmanitter hæfter sig ved, at bogen er tynd og ikke beskriver massemedierne så udførligt som andre funktionssystemer så som kunst og kærlighed
bliver det. Medium theory folkene ryster bare på hovedet og tager slet ikke stilling til den
[!]45 mens medieorienterede luhmanitter kritiserer den teoretisk (fx Misheva 2004, Laermans
2004).46

45

Dog undtaget Eskjær og Helles (2000), der introducerer til Luhmann (2002c) og som ligefrem mener:
”Luhmanns teori om massemedierne rummer væsentlige bidrag til medievidenskaben i almindelighed og til
mediesociologien i særdeleshed (…)” (Eskjær og Helles 2000: 73).
46
Vessela Misheva hævder, at massemedierne som beskrevet af Luhmann ikke kan ses som et funktionssystem! Dette bland andet fordi massemedierne i modsætning til de andre funktionssystemer ikke faciliteter
interaktion mellem deltagerne, dertil vender massemediernes medie også ifølge Vessela udad og ikke indad
som de andre systemers medier. På denne måde kommer Luhmann ifølge Vessela til at modsige sig selv
ved at udråbe massemedier som et funktionssystem. Rudi Laermans kritisk går på at Luhmanns idé om, at
koden i massemediesystemet er information / ikke information ikke dur, hvorfor han i stedet foreslår opmærksomhed / ikke opmærksomhed. Rudi mener også at Luhmanns teori om massemedier medfører en
udelukkelse af det almindelige eller daglige, hvilket han vil have nuanceret fordi realityshows virker meget
daglige. Tak til begge for gode diskussioner på RC 51 konferencen i 2004 i Lissabon.
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1.3.4.2. Det abstrakte mediebegreb
Luhmann præsenterer også et abstrakt begreb for hvad et medie er,47 hvilket gøres ved at definere medie i forhold til begrebet form. Grundfiguren er hentet fra Fritz Heider og hans teori
om distanceperception. Således at et medium er en løs kobling af elementer, mens en form er
en fast kobling af et medies løst koblede elementer. Heider (1959) opstiller den teori, at det
der muliggør distanceperception er egenskaber ved omverdenen, i form af en differens mellem elementer i en relativt løs kobling og elementer i en relativ fast kobling. Fx, lyd på den
ene side og ord på den anden side, eller lys på den ene side og synlige objekter på den anden.
”Det væsentlige er differencen; for i det omfang, luften selv laver støj og lyset selv bliver synligt, ville distinkte perceptioner blive umulige.” (Luhmann 1998: 175). Denne teoretiske ansats sammenstiller Luhmann med George Spencer Browns operative logik. Brown (1969)
opstillede en formkalkule hvor form ses som tosidet, som en distinktion mellem indikation og
distinktion. Kun ved at drage en distinktion kan man indikere noget. Distinktionen indeholder
alt: indikationen der fremkommer ved distinktionen, den ikke indikerede resterende del af
verden (som det indikerede er adskilt fra) og distinktionen selv, der separerer det indikerede
fra det ikke-indikerede (Baecker 1999). Denne logik dukker langsomt op i Luhmanns forfatterskab fra og med Sociale Systemer i 1984 og vinder større og større betydning for teorien
om sociale systemer og kulminerer i Die Gesellschaft der Gesellschaft i 1997. Sammenstillingen af form/medie betyder en abstraktion fra Heiders fysikalisme: ”»Licht« ist kein physikalischer Begriff” (Luhmann 1999: 196). Distinktionen mellem form og medie er fuldstændig
systemintern og der gives ingen korresponderende difference i omverdenen: ”both media and
forms are constructed by the system and therefore always presuppose a specific system reference” (Luhmann 2000b:103).48 Hverken form eller medie kan tænkes isoleret, da distinktionen mellem form og medie selv en tosidet form, hvor den ene side (formens) indeholder sig
selv.49 Med kommunikationsmediet sprog som eksempel ses det, hvordan det at sige en ny
sætning er en indikation, der er resultatet af en distinktion i et medie (sproget), der kun består
af tidligere formdannelser (ord og sætninger). Dette benævner Luhmann med Browns terminologi re-entry altså genindtrædelse af en form i en form (Brown 1969: 69).

47

Luhmann behandler det abstrakte mediebegreb mest eksplicit i: Art as a Social System 2000, Die Gesellschaft der Gesellschaft 1999, Erkendelse som konstruktion 1998, Tegn som form 1997 og i The Form of
Writing 1992.
48
Dog er den fysikalistiske realitet forudsat: ”Die physikalische Struktur der Welt mus das ermöglichen,
aber die Differenz von Medium und Form ist eine Eigenleistung des wahrnehmenden Organismus.“ Luhmann 1999: 197).
49
Dette paradoks vendes der tilbage til i næste kapitel.
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Her skal der ikke gås dybere ind i teorien, men rekapituleres, at de tre typer kommunikationsmedier forbinder kommunikationer, der ellers ikke ville finde tilslutning. Formerne er i
forståelsesmediet sprog ord og sætninger, i udbredelsesmedierne fx trykte tekster og i de
symbolsk generaliserede medier fx betalinger og videnskabelige teorier. Kommunikationsmedierne danner et svagt substrat: sproget taler ikke, bogtrykket bestemmer ikke hvad der
skal stå i bøgerne og det videnskabelige medie sandhed skaber ingen erkendelse. Overordnet
mener Luhmann (1999 p. 195), at distinktionen mellem form og medie bevirker en skelsættende teoretisk forskel. Således erstatter den begrebet om mediering som transmission, samt
Saussures distinktion mellem parole og langue, og også distinktionen mellem hændelse og
struktur. Luhmann kan med denne teoretiske figur, beskrive komplicerede sociologiske emner som fx Kommunikation (Luhmann 1994b) og Tillid (2000c) befriende kort og overbevisende præcist. Luhmanns form/medie distinktion er diskuteret og studeret intenst (Borch
2000, Baecker 1999, Krämer 1998), og appliceret til analyser af mange områder fx WWW
(Baecker 2000), beslutninger (Andersen 1999, 2001) læring (Qvortrup 2004), Sprog (Esposito 1999) og søgning (Poulsen 2001).

1.3.5. Kritik
Der er i tidens løb blevet fremført meget kritik af Luhmanns sociologiske systemteori, især er
skellet mellem det psykiske og det sociale faldet mange for brystet, eller slet ikke forstået (fx
Hansen 1999).50 Meget af denne kritik bære præg af manglende læsning af Luhmann eller
intenderet fejllæsning som fx Giddens (1994), der i omtalen af symbolsk generaliserede medier hævder, at Luhmann er strukturfunktionalist på linje med Parsons. Disse misforståelser
eller manglende forståelser har medført, at Luhmanns teori har svært ved at integrere sig i et
bredere videnskabeligt socialt miljø. Dog er såvel Luhmann (fx 1998b: 5) som hans læsere
(fx Leydesdorff 1998) positive læsere af Giddens, såvel som af alle andre teoretikere.51 Andre
kritikker går mere ned i substansen såsom tre forskellige kritikker der alle udspringer i forhold til autopoiesisbegrebet: Én der hævder at autopoiesisbegrebet er forbeholdt kemisk produktion i celler og ikke kan appliceres på det psykiske og sociale (Whitaker 1995), én der
finder Maturanas teori om autopoiesis for falsificeret, hvilket menes at trække Luhmanns teori med (Viskovatoff 1999), samt en kritik der mener at Luhmanns teori er en metabiologi
(Habermas 1987). Andre kritiserer teorien epistemologisk: Thyssen (2004) for bl.a. dogma50

Hansen (1999) præsenterer så mange misforståelser at Søren Kruse og Jens Rasmussen måtte bruge en
hel artikel på at korrigere bare de største (Kruse & Rasmussen 2000).
51
At der er højt til loftet blandt forskere der knytter an til Luhmann, ses også ved at tidsskrifter, konferencer og seminarer om Luhmann, ofte har kritik af hans teori som en vigtig eller den vigtigste komponent, fx
seminaret Luhmann og epistemologi (ITU 13/12-2005) hvor 85 danske luhmanitter var samlet for at diskutere epistemologiske problemer i teorien.
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tisk empirisme, Wagner (1997) for at ligne Hegels dialektik og Bjerg (2000) kritiserer Luhmann, for hans ellers legendariske ”Hvordan er det sociale muligt” som sociologiens grundspørgsmål (i stedet for det frugtesløse hvorfor spørgsmål). Som den sidste kritik jeg vil nævne i denne kategori er Paulsen (2005), der ud fra Derrida dekonstruerer Luhmanns teori og
kommer frem til, bl.a. at hævde, at der ligger et samvær før kommunikation, der bevirker at:
”kommunikationsfællesskaber aldrig kan være absolut alene, selvstændige og operationelt
lukkede” (Paulsen 2005: 71).
Disse kritikkers forståelser og misforståelser må denne afhandling forholde sig til, da de også
må ses som vendt mod den mediesociografi den præsenterer, i det omfang den indoptager
Luhmanns teori, hvilket falder under kapitel 3. Her vil jeg pege på, hvad der er min kritik af
Luhmanns teori. Kritikken er pragmatisk og kan føres tilbage til hvad en mediesociografi, der
vil beskrive det sociale i relation til medier, mangler i og må kræve af denne sociologiske
teori, for at kunne lykkes.
Den første kritik af Luhmanns sociologi er, at den selvom den går dybt ned i sociologiske og
kommunikationsteoretiske aspekter vedrørende sprog, skrift og trykke ikke tilfredsstillende
opstiller rammerne for en analyse af det kommunikative rum. Det er de sociale processer der
er i fokus, og tekniske mediers direkte rolle underspilles som rammesættende for sociale systemers processeren. Der er ingen tvivl om, at Luhmann har været opmærksom på tekniske
medier, hvilket fx kan ses i følgende vidtløftige citat: "if media and techniques of communication change, if the facilities and sensitivities of expression change, if codes change from
oral to written communication, and, above all, if the capacities of reproduction and storage
increase, new structures become possible, and eventually necessary, to cope whit new complexities." (Luhmann 1990 p. 100). Luhmann har dog alt for få referencer til medium theory
og ækvivalerer ikke dens afgørende vægtning af tekniske medier i forhold til socioevolutionen. Hvor medium theory forfalder til at anvende teknologiske forklaringer som direkte årsag
til sociale ændringer, forfalder Luhmann til ikke forpligtende at sætte de forskellige samfundsmæssige differentieringsformer52 i direkte forbindelse, med historiske epokers forskellige mediematricers kommunikative rum.53

52

Luhmann (fx 1977 og 1999) skelner mellem forskellige differentieringsformer: segmentær, center/periferi stratifikatorisk og funktionel (se 2.2.3.11).
53
Nærmere gennemgang af Die Gesellschaft der Gesellschaft (Luhmann 1999) viser dog at man godt
kan argumentere for at Luhmann så en sådan forbindelse (se Tække 2006).
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Et andet problem er at Luhmanns typificering af medier ikke findes tilfredsstillende, hvorfor
den her foreslåede mediesociografi stiller sin egen op. Luhmann skelner som allerede berørt
mellem forståelsesmedier, udbredelsesmedier og effektmedier, mens den her givne mediesociografi hævder, at alt kan konciperes som medie hhv. form.54 Dette er sådan set i tråd med
Luhmann selv, men for ham bliver det mest som et kuriosum eller som en teoretisk ansats,
der belejligt kan findes frem, til overordnet såvel som detaljeret, at forklare et forhold. For
mediesociografien her, er form/medie teoremet imidlertid den teoretiske figur, hvorudfra alt
meningsfuldt kan forklares, hvilket vil blive tydeligt i næste kapitel. Mediesociografien her
arbejder i forhold til sit objektområde med fem typer af medier: rummedier, grundmedier,
perceptionsmedier, reproduktionsmedier og tekniske kommunikationsmedier. For Luhmann
falder perceptionsmedier og ikke mindst rum- og grundmedier udenfor teorien som omverden, mens de er grundlæggende medier i denne afhandlings mediesociografi. Også reproduktionsmedier (liv, bevidsthed og kommunikation) er grundlæggende medier i mediesociografien her. Dette er en radikalisering af Luhmanns grundmotiv, han kan skrive fx: ” (...) und so
reproduziert sich die Gesellschaft im Medium ihrer Kommunikation” (Luhmann 1999: 201),
men Luhmann udformer ikke en fast kategori, eller teori for reproduktionsmedier. Jeg har
forgæves prøvet at finde tilslutning i Luhmannforskningen for det standpunkt, at Luhmann
egentligt mente at kommunikation og bevidsthed er en form for reproduktionsmedier.55 I min
mediesociografis perspektiv reproduceres alle sociale størrelser fra interaktionssystemer til
samfundets funktionssystemer i mediet kommunikation. Systemer ses som de opererende,
medier som det de opererer i, men systemernes struktur kan teoretisk beskrives som medier
og de enkelte operationer som former. Luhmanns to første typer af medier, forståelsesmedier
og udbredelsesmedier, falder begge indenfor denne mediesociografis begreb om tekniske
kommunikationsmedier.56 Tekniske kommunikationsmedier giver i min mediesociografis optik et mulighedsrum (et kommunikativt rum) for reproduktionsmediet kommunikation og
sætter visse begrænsninger. De er altid kombinationer af perceptionsmedier og meningsprocesserende reproduktionsmedier (bevidsthed og kommunikation). Denne form for typificering giver en meget mere klar medieteori at analysere ud fra og opretholder en adækvat
vægtning mellem det tekniske medieperspektiv fra medium theory og det sociologiske perspektiv.

54

Således også systemer, der kan ses som medier for de formdannelser de kontinuert aktualiserer.
Jeg har fx diskuteret det med Loet Leydesdorff, Vessela Misheva og Dirk Beacker
56
Luhmanns tredje medietype, de symbolsk generaliserede kommunikationsmedier, ses i mediesociografien som faldende indenfor det sociale reproduktionsmedie kommunikation, hvor de produceres og reproduceres.
55
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Et tredje kritikpunkt er at Luhmanns teori synes for rigid i forhold til distinktionen mellem
interaktions og organisations systemer, hvorfor denne distinktion opløses med begrebet om
selvorganiserende interaktionssystemer (2.2.3.10). Godt nok omtaler Luhmann flere former
for systemer som fx familiesystemer, hvortil også kommer funktionssystemer og samfundssystemet. For Luhmann er interaktioner flygtige og kræver nærvær, de kan ikke opbygge
strukturer der fører til kollektiv handlen. Her overfor står formelle Organisationer der som
hierarkiske systemer, kan lade den enkeltes handlen repræsenterer hele systemet (Luhmann
2000: 243). På den ene side er det rigtigt nok at interaktioner ikke bare følger organisationers
programmer, men på den anden side virker det dog klart, at enhver organisation må begynde
som interaktionssystem. Dertil synes skellet mellem interaktion og organisation at efterlade et
tomrum, for mere organiseret social interaktion som fx ses i uformelle kortklubber, strikkeklubber eller i chatrum, eller mellem folk der plejer at stå i kø sammen. Pointen med begrebet
om selvorganiserende interaktionssystemer er, at skabe et begreb for hvordan interaktionssystemer over tid producerer en historie, af allerede foretagne kommunikative selektioner, der
danner strukturen (eller organisationsformen) for hvordan systemet videre vil processere. For
eksempel, at man med dem man plejer at stå i kø med, efterhånden finder ud af at diskutere
bestemte emner fra lokalområdet, uden at bande, under høflige smil, men aldrig taler om personalet, ens profession, varerne i vogne og kurve etc. Kommer der nye kunder til socialiseres
de, falder mange fra eller skifter mange deres indkøbstidspunkt ændres formerne. Også formelle organisationer kan siges at udvikle sig på denne måde, om end interaktionshistorien der
gælder og binder, består af beslutninger, der selv er besluttet på en besluttet måde: Det er interaktionshistorien af kondenserede og negerede meningsforslag, der danner strukturen i sociale systemer, lige så vel som det er interaktioner der kan ændre strukturer. Måske denne
uoverensstemmelse mest kun er terminologisk, Luhmann ville formentlig være enig med
ovenstående hvis jeg i stedet for interaktioner skrev kommunikationer. Luhmann definerer
interaktioner som Goffman, som en kommunikationsform der kræver fysisk nærhed, hvorfor
det ikke kan betegnes som interaktion fx at tale i telefon.57 Dette udkast til en mediesociografi vedkender sig, at ikke alle kommunikationer er interaktioner fx er denne afhandling ingen
del af en interaktion, men dog del af en kommunikation. Interaktionsbegrebet må have langt
længere rækkevidde end Luhmann og Goffman lader det have, således at man godt kan inter57

Goffmann definere Interaktion som: ” the reciprocal influence of individuals upon one another's actions
when in one another's immediate physical presence.” (Goffman, 1959, p. 26). Luhmann definerer interaktionssystemer således, at det er tydeligt at det ikke er personerne det kommer an på, på anden måde end at
deres gensidige nærhed er afgørende: ”Interaktionssystemer kommer i stand derigennem, at tilstedeværende
gensidigt iagttager hinanden. (…) Som eksempler på interaktionssystemner kan man nævne: Familiens
fælles indtagelse af mad (ikke familien selv), det enkelte regeringsmøde (ikke regeringen som sådan), det at
stå i kø ved billetlugen, et slag whist, en masseforsamling, et slagsmål, en taxitur.” (Luhmann 1975 op. cit.
p. 10. Her citeret fra Qvortrup 1993 p. 33)
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agerer i tekniske kommunikationsmedier, hvis deres kommunikative rum giver mulighed for
det. Interaktion er udveksling af meningsforslag, der direkte kan knytte sig til hinanden i
samme partikulære kommunikative rum. Dog må der opretholdes en skelnen i forhold til, indenfor hvilket kommunikativt rum, der interageres fx mellem ansigt til ansigt interaktion og
interaktion i telefonmediet, da der gives skelsættende forskellige muligheder og begrænsninger i de to kommunikative rum. Tid spiller en afgørende rolle, der må være en reel form for
turtagning mellem bidragyderne til det interaktive system, således at der er tale om at meningsforslag direkte knytter sig til hinanden, på en måde der konditionerer fremtidige kommunikationers succes. Kommunikationen behøver ikke foregå i et kommunikativt rum der
giver en synkron udveksling af bidrag. Det er nok at kommunikationen er nær-synkron eller
endda a-synkron, så længe den lader de bidragydende psykiske systemer føle, at deres bidrag
bliver tilgængelige for andres iagttagelse indenfor tidsrum, der af den enkelte opfattes som
givende rum for en, mellem deltagerne strukturerende dialog, eller systemudformende proces. For eksempel som i en nyhedsgruppe hvor ens bidrag med det samme er tilgængelig og
derved manifest for de øvrige deltagere. Det afgørende er at der interageres konditioneret af
systemets strukturerende interaktionshistorie samtidig med, at denne netop ændres eller cementeres af aktuelle bidrag. Et andet afgørende punkt er at selvorganiserende interaktionssystemer kommer tæt på Luhmanns definition af formelle organisationer: “Frem for alt er det
imidlertid nærliggende at regulere temaer og meningsgrænser gennem tilladelse til deltagelse, fx gennem tilhørsforhold til et socialt lag eller gennem bevis på kompetencer. Der findes
derfor systemer, der som »formelle organisationer« har vundet en betydning i det moderne
samfund, som ikke kan ignoreres, og som primært regulerer deres grænser ved medlemskabsroller og tilladelse til medlemskab, og som behandler temaer som noget, der kan forventes af
systemets medlemmer på grund af deres medlemskab. “ (Luhmann 2000: 240). Forskellen til
begrebet om selvorganiserende interaktionssystemer kan illustreres ved at tage kø-eksemplet
igen: der er intet formelt medlemskab, men man opfylder så at sige medlemskabskravet ved
at rette sig efter systemets interaktionshistorie (meningsgrænsen): man nigger venligt, tager et
konditioneret emne op og bidrager til det på en måde, der tager højde for tidligere dragende
konklusioner. Man kan inddrage noget nyt, ved at referere til hvordan dette strider med tidligere konklusioner, eller ved at referere til hvordan det bekræfter tidligere konklusioner.
For at summere dette kritikpunkt op, så er Luhmanns skelnen mellem interaktionssystemer
og organisationssystemer for rigid. Dette især i forhold til empiriske analyser, hvor interaktioner ubetvivleligt fører til mere og mere forpligtende og struktureret kommunikation i sociale
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systemer. Dertil er det for rigidt med nærhedskravet til interaktion og det synes forkert i forhold til empiriske sociale systemers selvorganisering i medier som telefonen og chat.58

1.3.6. Hvad systemteorien bidrager med
Luhmanns sociologiske systemteori gør opmærksom på hvordan sociale systemer processerer, og giver med sin distinktion mellem de tre systemdannelsesplaner, en adækvat teori til at
beskrive alle sociale fænomener med, på et tilfredsstillende abstraktionsniveau i strukturel
kobling til en omverden af biologiske og psykiske systemer, samt til teknologi. Luhmanns
sociologiske systemteori bidrager med en teori, der muliggør beskrivelsen af det sociale såvel
på et makroplan som på et mikroplan. Den kombinerer de to planer så det er muligt at beskrive deres interdependens: Makroplanet aktualiseres og reaktualiseres på mikroplanet gennem
reproduktionsmediet kommunikation og består ikke uden. Omvendt skærer makroplanet
igennem mikroplanet ved, at tilbyde interaktioner mulighed for effekt via semantikker der er
knyttet til institutionaliserede funktionssystemer. Teorien er realiseringen af en sociologi, der
bygger på kommunikation som dens mindsteelement, hvilket er inkarnationen af et opgør
med kommunikation, set som transmission af information mellem en afsender og en modtager, og dermed med subjektstænkningen. Teorien gør det muligt, at se det sociale som et system i sin egen ret, eller med egen realitet, der styrer kooperationen i samfundet. Teorien stiller hertil et abstrakt mediebegreb til rådighed, der gør det muligt at refigurere den, som den
ene del af denne mediesociografis teoretiske grundlag. Den anden del udgøres af medium
theorys korpus, om tekniske kommunikationsmediers indvirken på sociale processer. Således
er det mediebegrebet der bevirker, at det i næste kapitel bliver muligt at bygge en teori op,
der på samme tid ser sociale systemer som autopoietiske og tekniske kommunikationsmedier
som rammesættende.

58

Nærhedskravet falder også indenfor Derridas (2002) kritik af nærhed og tale som det primære i forhold
til skrift.
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2. Medier
Dette kapitel udlægger det teoretiske grundlag for afhandlingens bud på en mediesociografi.
Det viser hvordan rummet, perception, det biologiske, det psykiske, det sociale og de tekniske kommunikationsmedier alle kan beskrives ud fra den samme medieoptik, og åbner derved for at give en tværfagligt sammenhængende beskrivelse af deres strukturelle kobling til
hinanden.

2.1. Perception og medier
For at komme frem til en epistemisk holdbar beskrivelse af medier og sociale systemer, samt
udvikle en teoretisk universel forståelse af hvad mediering og medier er, vil dette afsnit udarbejde en forståelse af perception. Da perception ikke kan tænkes uden en omverden, uden at
foregå i noget, vil afsnittet først knytte an til forståelser af hvad rum er. Rum er ikke kun et
betingelsesgrundlag for perception, men også for at danne en forståelsesramme for senere at
kunne give forståelse til hvordan tekniske kommunikationsmedier skaber rum og indvirker på
sociale systemers ekstension i rum hhv. kolonisering af rum eller reduktion af geografisk
rum, samt for etableringen af begrebet cyberspace som rum.

2.1.1. Rum
Spørgsmålet om hvad rum er, har været blandt de sikre hjørnesten i alle filosofiske systemer
fra førsokraterne og op til nutiden (Tække 1999, 2002). Det første mere abstrakte rumbegreb,
der ikke bare havde med retning og areal at gøre, er mytologen Hesoids begreb om Chaos.
Chaos kan føres tilbage til den græske rod cha-, (chaskein, chainein) og implicerer ligesom
gab, svælg og afgrund en fornemmelse af skræk og rædsel. Hesiods digtning er da også pessimistisk, tung og skæbnesvanger i forhold til den samtidige Homers ubekymrede og livsbekræftende stil. Chaos er i græsk mytologi det gabende svælg hvoraf verden skabtes og samtidig altså det første begreb for rum.59 Efter mytologerne tog filosofferne over og især pythagoræerne bearbejdede begrebet, der dog først fremstår som et kvalificeret abstrakt begreb med
Platon (ibid.). Ved Platon begribes rummet (chora), som linket mellem Idealverdenen og den
sanselige verden. Rummet er for Platon en "vanskelig og dunkel form [at bringe] frem i lyset.
(...) den er al Tilblivelses Beholder eller deres Amme" (Platon 1940 p. 61). Beholder betegner
et karakterløst kar eller bassin, hvis opgave det blot er at rumme et vist indhold. Det græske
59

Såvel oprindelsen som betydningen af science fiction forfatteren William Gibsons begreb cyberspace har
mange ligheder med Hesiods begreb om Chaos, ligesåvel som den der af følgende videnskabelige kvalificering af begrebet har ligheder med rumfilosofien (Tække 1999, 2002).
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ord der her er oversat med beholder er dexamené, er afledt af et verbum, der betyder modtage
eller optage i sig, hvorfor det også kunne oversættes med modtager [!]. Denne modtager har
det karaktertræk at den som et emne, der selv er formløst, kan afgive stof til alle mulige former: “Af Naturen er den (beholderen) der som et Emne hvori alt kan formes, og når den forandres og omformes af de Ting, der kommer ind i den, ser den ud, som om den paa Grund af
dem snart er et, snart et andet. (Ibid. P. 64) Det sidste ved Platons rumfilosofi, der her skal
trækkes frem, er at rummet som man altså kan se synonymt med den stoflige udstrækning,
ikke selv kan sanses direkte: “Det eksisterer altid, det kan ikke tilintetgøres, det giver alt
Plads, der fødes, men selv begribes det uden Sansning ved en Slags uægte Ræsonneren og er
vanskelig at tro paa. " (Ibid. P.65). 2000 år senere fører Descartes (1973) tænkning os ud af
rummet som en tænkende substans (res-cogitas), der fra en abstrakt position begriber den udstrakte verden (res-extensa). Res-extensa er tredimensional og mekanisk og virker som et urværk, følgende bliver det mennesket muligt, ud fra sit privilegerede standpunkt, via logik og
metodik, at afdække den ikke indgribende guds skaberværk. Afhandlingen vil flere gange
vende tilbage til rumfilosofien, men her nøjes med at påpege yderligere fire vigtige bidrag.
Det første bidrag kommer fra Newton (1973) der i forhold til Descartes, gør op med dennes
stadigt relationistiske rumfilosofi60 hvor alle koordinater måtte bestemmes i relation til hinanden. Newton fikserer kordinatsystemets nulpunkt til solen via en fiksstjerne og bestemmer
herved rum som noget absolut, dvs. ubevægeligt og uafhængigt af den materie der fylder
det.61
Det andet bidrag jeg her vil nævne er fra Kant (2002, 1781), der bestemmer rum som en
menneskelig anskuelsesform (sammen med tid), som et a priori der går forud for al erkendelse. Med Kant inkluderes Mennesket i rum og tid, det dykker ned fra sin privilegerede kartesianske position og underkastes de samme betingelser og lovmæssigheder som verden i øvrigt.
"Hvor det gamle rumbegreb var tænkt som en beholder omkring naturprocesser, der udfolder
sig i tid, er det Kant´ske rumbegreb tænkt som en beholder, hvor den menneskelige tanke udfolder sig". (Finnemann 1997: 17). Mennesket har ifølge Kant en subjektiv (almen, ens for
alle mennesker) måde, at erkende på, der primært er spatial og temporal, altså er rummet a
priori for erkendelse, mennesket giver rum til enhver erfaring: "Rummet er ikke noget empirisk begreb abstraheret fra den ydre erfaring. Forestillingen om rummet må allerede ligge til
60

Den store diskussion i rumfilosofien er mellem relationister og absolutister: de førstnævnte har repræsentanter som Aristoteles og Leibniz og til dels Descartes, mens de mest markante absolutister er Platon og
Newton der begge mente at rummet er en selvstændig dimension, hvilket ikke accepteres af den anden
gruppe, der kun vil tale om rum som et relationssystem. Se eventuelt Jammer (1969) for en diskussion.
61
Newton beskrev tid på samme måde som absolut og uafhængig af hændelser, relationer og materie.
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grund, for at visse fornemmelser kan knyttes til noget uden for mig (altså til et andet sted i
rummet, end der hvor jeg befinder mig). Ligeledes må forestillingen om rummet allerede ligge til grund, hvis jeg skal forestille mig genstandene (…) som udenfor og ved siden af hinanden (…). Forestillingen om rummet kan dermed ikke stamme fra forhold i det ydre, som et
fænomen formidlet via erfaring - men det ydre fænomen er selv først mulig i kraft af denne
forestilling." (Kant 2002: 65. §2 B 38). Forestillingen kan altså ikke være hentet fra erfaringen om de ydre fænomener, da ydre erfaring derimod kun er mulig ved hjælp af rummet som
anskuelsesform. "Rummet er en nødvendig a priori forestilling, der ligger til grund for alle
ydre anskuelser." (ibid.) Det tredje bidrag, der skal nævnes her, er fænomenologisk og siger,
at nok kan rummet beskrives naturvidenskabeligt, men det naturvidenskabelige rum kan ikke
dækkende beskrive menneskets subjektive oplevelse af og interpretation i rum (MerleauPonty 1979 og Heidegger 1993). Det fjerde bidrag er sociologisk og kommer fra Giddens
(1994) og beskriver hvordan samfundet går fra en lokal indlejrethed i rum (sted) hvad angår
såvel strukturering af tid som mht. rækkevidden af normer, til en mere og mere global standardisering mht. strukturering af tid samt institutionalisering af normer.
I denne mediesociografi er rum altings beholder eller modtager, det hvori alt sanseligt har sin
fremtrædelse. Rummet udgør en selvstændig dimension, men lader sig selv kun sanse indirekte ved at objekter skifter sted, kommer til syne og forsvinder. Mennesket er evolueret og
socialiseret i rum, og opfatter fænomener rumligt, om end ikke som robotter. Kroppen er vores gearethed på verden (Merleau-Ponty 1979) via dens fysiske og kemiske indlejrethed i det
geografiske rum. Spørgsmålet er nu hvordan det geografiske rum kan forklares som medie
for menneskets færden og sanseindtryk.

2.1.2. Geografisk rum som medie
Ifølge James Gibson virker luft (gas) og vand (væske) via deres afgrænsning i forhold til hinanden og i forhold til jorden som medier (1986: 16). Jeg vil kalde dem for rummedier. Gas og
væske har en række egenskaber, der for Gibson karakteriserer rummedier: 1. Solide substanser kan bevæge sig gennem dem. 2. De er transparente og lys kan udbrede sig i dem, eller
med andre ord så kan de fyldes af lys. 3. Vibrationer kan udbrede sig i dem, dvs. at trykbølger fra mekaniske hændelser kan bevæge sig gennem dem (mekaniske hændelser er produktion af lydbølger eller en såkaldt vibrationshændelsen).62 4. Gas og væske tillader hurtig kemisk diffusion, fx molekyler fra en hundelort der diffunderer ud i den omgivende luft eller
det omgivende vand.
62

I fysik er et medium enhver substans der transmitterer bølger.
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Rummediet bærer således præg af ting der reflekterer lys, vibrerer og eller er kemisk flygtige.
Et rummedie kan fyldes med lys, lyd og lugt.
Dette kan opfattes parallelt med Heideggers og Merleau-Pontys opgør med den kartesianske
og kantianske opfattelse af, at mennesket navigerer rundt efter en geometri af punkter og linjer, punkter af iagttagelse og linjer af bevægelse som en robot. Når man bevæger sig af sted
skifter de visuelle, auditive og kemiske forhold hele tiden, hvorfor ethvert iagttagelsespunkt
er unikt. Begrebet medie er altså ikke det samme som Newtons begreb om rum, fordi de enkelte steder (punkter) i rummet ikke er enestående, men ækvivalente. Som følge her af, har vi
indtil nu et ukvalificeret begreb om rum som medie for et nu kvalificeret begreb om rummedier.63
Gibson skriver videre om gas og væske at de 5. må indeholde oxygen og tillader respiration,
og at de må være relativt homogene så man kan gå og percipere og respirere alle steder. Mere
generelt kunne 5. måske lyde, at der ingen skarpe skel må være i et medie, det skal derimod
være ensartet. 6. Et medie for liv har en intern polaritet mellem op og ned, den vertikale referenceakse er altså absolut. Selv den horisontale referenceakse er ikke helt arbitrær, hvorved
Gibson igen adskiller sit begreb om medie fra Newtons begreb om rum (hvor alle tre akser er
arbitrære).
I modsætning til rummedier er substans rigid og ikke rigtig deformerbar eller penetrerbar og
dertil uensartet fyldt med skel (fx jord eller klippegrund).
Sådan som Gibson her forklarer rummedier er de betingelsen for liv, man må kunne bevæge
sig igennem dem og via dem erfare kemiske, visuelle og auditive forskelle. Mere abstrakt kan
man i forhold til perception sige, at der er én ting (et rummedie) som en anden ting (et sanseligt objekt) kan influerer på, så en tredje ting (fx et menneske) kan perciperer det. Heri ligger
der et opgør med rørpostmodellen, ikke i forhold til kommunikation, men i forhold til hvad
perception er, fx skriver James Gibson (1986: 63) om syn: “The information for perception is
not transmitted, dose not consist of signals, and does not entail a sender and a receiver” Men
hvordan perciperer man så? Og hvad er relationen mellem perception og mediering?
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Rum kvalificeres som medie i 2.1.6.
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2.1.3. Distanceperception og mediering
Som nævnt i 1.3.4.2. opstiller Fritz Heider (1959) den teori, at det der muliggør distanceperception er egenskaber ved omverdenen, i form af en differens mellem elementer i en relativ
løs kobling og elementer i en relativ fast kobling. Heider skelner grundlæggende mellem ting
og medier, ting kan printe sig ind i medier, der som løse koblinger af elementer kan struktureres i faste koblinger. Fx er en plade fast, man kan sige, at de elementer den består af er fast
koblede, man kan ikke mærke noget bagvedliggende gennem den. Hvis man i modsætning
hertil, forestiller sig et stykke stof, så kan det formes af det bagvedliggende, så man kan
mærke dette gennem stoffet, og man kan sige, at dets elementer er relativt løst koblede, så det
kan struktureres af det bagvedliggende og dermed mediere dette.
Heider beskæftigede sig også med perceptionsmedierne Lys og Lyd: Når lysets stråler går
gennem luften forbliver strålerne relativt upåvirkede af dette substrat (rummedie), ligesom de
enkelte stråler (bølger eller partikler) forbliver relativt upåvirkede af hinandens frekvens. Når
de imidlertid reflekteres af et fast objekt, fx en sten, vil de enkelte stråler optræde i et fast
koblet mønster og altså være kombineret på en måde, der er struktureret af stenen, så de i
mødet med synsapparatet giver et indtryk, forårsaget af denne. Denne mekanisme bevirker at
øjet, der egentligt er meget lokalt placeret, med en minimal kontaktflade i det geografiske
rum, i mediet lys, kan percipere ting der er endog meget langt væk. Hvis man ser på lyd som
perceptionsmedie er figuren den samme: Lyd er også bølger der går gennem rummedier som
lader vores lokaliserede høreapparat opfange ting (eller hændelser) på afstand. Lyd er som lys
bestående af løst koblede elementer, der ikke (normalt) lader sig påvirke på molekyle planet,
men kun på tings planet.64 Medier er således usynlige, man ser ikke lyset, men kun de ting
der strukturerer lysbølgerne og kobler dem fast. Også lugtmediet kan udlægges a la Heider
ved at de enkelte lugte kan beskrives som partikler afgivet af substanser, der diffunderer ud i
rummet via rummedier. Man lugter således ikke luften, der så at sige er usynlig, men smørmulekylerne fra en andens eller egne tær.65 Det samme princip kan siges at gælde for smagssansen, man smager fx at vinen er fra Bordeaux eller at vandet har en bismag af tang.
Konklusionen er, at medier består af løst koblede elementer der ikke perciperes, mens ting
præger sig ind i medier som faste koblinger af elementer der kan perciperes. For at føre denne ansats videre og gøre den teoretisk genereliserbar knyttes der nu an til Luhmann, der erstatter Heiders begreb om ting, med Gorge Spencer Browns begreb om form.
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Der findes dog undtagelser bemærker Heider, som hvis man fx med en trumpet fremkalder en lavine.
Tak til Theo van Leeuwen for denne idé hvilken han gav mig under en diskussion jeg havde med ham på
Ph.d.-kurset New Media? New Theories? New Methods? Organiseret af det nordiske netværk "Innovating
Media and Communication Research" 1-5 December 2003.
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54

2.1.4. Form
Ud fra en matematisk form-kalkule opstillet af George Spencer Brown (1969), er det muligt
at beskrive form som tosidet (fx Luhmann 1999 p. 77), hvor den ene side er selve formen,
mens den anden side er det der omgiver formen. Det er en spatialisering af logik der har vidtrækkende konsekvenser for hvordan iagttagelse og beskrivelse af verden er mulig. Brown
tager udgangspunkt i indikation og distinktion, og viser at man ikke kan indikere uden at drage en distinktion. Man må skelne det markerede fra det ikke markerede. En distinktion indeholder alt: det indikerede (der er muliggjort af distinktionen), det ikke indikerede (resten af
verden) og distinktionen selv (der separerer det indikerede og det ikke indikerede i to sider)
(Baecker 1999).

Brown (1969) eksemplificerer med en cirkel der
tegnes på et stykke papir: I operationen dukker en
inderside (det indikerede) op, og udenfor dukker det
ikke indikerede op (ikke cirklen), og enheden af de
to sider dukker også op - nemlig som forskellen

Dertil indeholder distinktionen også sit eget motiv, fordi forholdet mellem de to sider er
asymmetrisk - den ene markeret den anden umarkeret. Denne asymmetri er iagttageren, der
kan beskrives som enheden af indikation og distinktion, således at iagttageren er operationen
der drager distinktionen. Iagttagelsen er den der konstituerer såvel det iagttagede som iagttaget, som iagttageren som iagttager.
Hvis man noterer ”F” som form, ”M” som markeret og ”UM” som umarkeret, samt distinktionen som ””, kan iagttagelse noteres som: F = M UM. Man kan krydse grænsen og derved
markere det før umarkerede, men må dertil foretage en ny iagttagelse, og forbruge endnu et
tidsmoment. I denne nye iagttagelse vil der igen være en ny konstellation med en markeret og
en umarkeret. Brown (1969: 1-2) opstiller to aksiomer; det første siger at værdien af et gentaget kald er den samme som værdien af det første kald. Dette formaliserer Brown til kondenceringsformen:   =  . Borch (2000: 111) gør opmærksom på at kondenceringsformen ikke
har samme konsekvenser i sociologi som i logik. I forhold til det sociale absorberes gentagelser ikke blot, men konfirmerer værdier og skaber herved identitet, fortrolighed og livsverden.
Det andet aksiom (annulleringsaksiomet) siger, at hvis en grænse genkrydses, så annulleres
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værdien. Med Borchs eksempel kan man sige, at hvis man går ud af et rum man er gået ind i,
så har man annulleret opholdet derinde. I sociologisk forstand vil det sige at man, efter at have krydset grænsen og markeret den før umarkerede side, genkrydser grænsen og markerer
det før markerede. Som med første regel må man sige, at den sociologiske applikation af
form-kalkulen giver anderledes konsekvenser; her i form af hukommelse om resultatet ved
brugen af den annullerede forskel.
2.1.4.1. Re-entry og iagttagelse
Det sidste der skal fremhæves angående form-kalkulen er begrebet re-entry, der er et begreb,
der beskriver at distinktioner kan genindtræde i sig selv. Ifølge Luhmann (1999b p. 17) er
distinktionen indført med det pragmatiske sigte at betegne den ene side og ikke den anden.
Det der er distingveret må derfor distingveres fra distinktionen selv. En iagttagelse er en operation der betegner via en skelnen (Luhmann 1997), eller med andre ord indikerer ved at distingvere. Iagttagelsesoperationen kan ikke begynde så længe distinktionen mellem distinktion og indikation ikke er kopieret ind i distinktionen selv. Der må altid skelnes før der kan
skelnes. Fx må jeg skelne mig selv fra omverdenen før jeg kan iagttage den, eller endnu mere
konsekvent: før jeg kan betegne mig selv må jeg skelne mig selv fra mig selv, eller noget i
mig må skille sig ud fra resten af mig, før jeg kan betegne mig. Hvis eksemplet føres videre
så viser det sig, at det ikke er mig der er iagttageren, men den forskel jeg partikulært lægger
til grund for iagttagelsen, fx at jeg er en mand, hvilket er en skelnen mellem mand og kvinde
og har køn som enhed: køn = mand  Kvinde. Dette vil optræde usynligt i det tidsmoment
hvor jeg betegner mig: jeg er en mand. Først i et senere tidsmoment vil jeg refleksivt kunne
iagttage min første iagttagelse og afdække den forskel jeg benyttede. Man kan altså skelne
mellem en første ordens iagttagelse og en anden ordens iagttagelse. En iagttagelse er en
skelnende betegnelse. Ingen iagttagelse kan samtidigt betegne begge sider af forskellen, og
derfor heller ikke samtidig iagttage den form den udgår fra. ”systemet kan ikke se hvad det
ikke kan se, det kan endda ikke se at det ikke kan se hvad det ikke kan se” (Luhmann 1986 p.
23). En anden ordens iagttagelse er en iagttagelse af en iagttagelse. Den kan være foretaget
refleksivt af systemet selv i et senere tidsmoment, eller af en anden iagttager. En anden iagttager kan iagttage iagttagelsen og se den form ud fra hvilken den kom i stand, men dette kun
ud fra en ny iagttagelse, altså ud fra en ny tosidet form. Dermed er også en anden ordens iagttagelse en første ordens iagttagelse, men i en sådan kan der dog være den refleksive gevinst
at: ”Man kan se at man ikke ser hvad man ikke ser” (ibid. p 25).

56

2.1.4.2. Re-entry og iagttagelsesparadokset
At jeg før jeg kan betegne mig selv, må skelne mig selv fra mig selv er paradoksalt, for det
inkluderer at jeg må gøre forskel på mig selv. Således hviler hele formkalkulen på et paradoks (Luhmann 1999b, 1998, Borch 2001). Iagttagelse ville imidlertid være umulig uden reentry. Luhmann (1999b: 21) giver den analogi, at verdenshistorien kun kan skildres i verdenshistorien. Dette henleder opmærksomheden på form-kalkulen som resulterende i en tautologi (en evig gentagelse af det samme), men den bevirker et paradoks, fordi det, der er det
samme, kopieres ind i sig selv og bevirker en forskel. Fx er verdenshistorien ikke helt den
samme når der udkommer en ny verdenshistorie, men verdenshistorien plus den ny verdenshistorie. Brown opløser paradokset ved at skelne mellem iagttagelig  ikke iagttagelig: Verden virker til at kunne iagttage sig selv og fysikere må skelne sig selv fra det de iagttager:
“We may take it that the world undoubtedly is itself (i.e. is indistinct from itself), but, in any
attempt to see itself as an object, it must, equally undoubtedly, act so as to make itself distinct
from, and therefore false to, itself. In this condition it will always partially elude itself.”
(Brown 1969: 105). Iagttagelse kan på denne baggrund siges, at have et begyndelsesproblem
eller paradoks og historien må bestå af de kondenserede forskelle, det sociale har produceret
fra den tog sin begyndelse. På denne baggrund må man erkende, at det ikke er muligt, at finde tilbage til de første forskelle, der er iagttaget ud fra. Men samtidig må man hæfte sig ved
selve mekanismen som formkalkulen stille til rådighed for at forstå iagttagelse. Dertil synes
begyndelsesproblemet til at leve med: Man kan ikke betegne begyndelsen, ikke gribe om et
arkimedisk fikspunkt, ikke indtage en kartesiansk privilegeret position, men acceptere, at der
kun gives iagttagelse og iagttagelse af iagttagelser. At den iagttagelige verden, i vores forståelse, kun er konstrueret via en uendelig regres af iagttagelser betyder ikke, at formanalysen er
arbitrær – tværtimod – er man bevidst om grundproblemet må man også være bevidst om
hvilke forskelle man iagttager ud fra.
2.1.4.3. Afparadoksering
Ifølge Luhmann (1999b: 20) er der såvel en saglig, en temporal og en social måde at opløse
et paradoks på og han tilføjer: “the paradox of form only comes about because an observer
attempts to observe at once both the unity and the distinguished sides of a distinction.” Hvis
man følger Brown og pragmatisk drager en distinktion så ser man kun den indikerede side af
formen, mens man senere, hvis man laver et kryds og indikerer den anden side, har ophævet
paradokset temporalt. Paradokser udfoldes ved en oscilleren mellem det markerede og det
umarkerede hvilket er en sekventiel proces der tager tid. At krydse mellem markeret og
umarkeret kræver altså ganske enkelt tid, mens det at betegne kun optager et tidsmoment.
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Paradokset optræder således kun som paradoks hvis man spørger til enheden i det forskellige,
og ikke hvis man følger Browns (1969: 3) anvisning: ”Draw a distinction”.
2.1.4.4. Re-entry og operation
Re-entry kan også eksemplificeres ud fra Luhmanns grundlæggende distinktion (den mellem
system og omverden), eller med andre ord, så er hans grundlæggende distinktion den, at systemets autopoiesis er baseret på (paradokset) enheden af distinktionen system  omverden.
Systemet opererer ud fra den antagelse at begge sider er forenede af de operationer der forener den ene side med den anden. Hver ny perturbation mellem system og omverden må genindtræde i systemet i form af interne strukturelle ændringer (González-Díaz 2003). Hvor Derrida påviser hvordan konkrete beslutninger i sociale institutioner som fx i retsvæsnet paralyseres af deres grundlæggende paradoksi (Teubner 2001), mener Luhmann (1990b) at filosoffer som Derrida unødigt søger at skræmme ved at holde paradokser op som noget paralyserende. Et autopoietisk system som retssystemet afparadokserer sig selv hele tiden, det vælger
ret eller uret uden at stille spørgsmål ved sin egen legitimitet, uden at blive paralyseret. Systemet ser ikke helheden i distinktionen ret uret, men markerer enten ret eller uret – systemer
operer altså så længe de eksisterer og eksisterer kun ved at de operer. Såvel deres iagttagen
som deres kontinuerte interne og eksterne differentiering kan beskrives via formkalkulen. 66
2.1.4.5. Form, iagttagelse og slutning
Det er nu anskueliggjort hvordan såvel iagttagelse som operation kan beskrives via formkalkulen hvorved de sidste brikker, der skal til for at beskrive perception i relation til mediering,
er stillet til rådighed. Det næste skridt i udlægningen af det teoretiske grundlag, er at kombinere form og medie, således, at formens inderside, det indikerede kan ses som formen og
ydersiden, det ikke indikerede, kan ses som mediet som formen optræder i. Dette præsenteres
i forhold til perception i næste afsnit, her skal det kort vises hvordan teoretiske ansatser, inklusivt denne, kan beskrives i forhold til hvordan de opererer.
En teori går ud fra en række distinktioner. Da begyndelsesproblemet eller problemet med at
påpege en begyndelse som altid, også gælder her (ingen kan fortælle hvordan alting har ud-
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Med Luhmanns teori kan man følge hvordan systemers grundlæggende paradoks uddifferentieres til andre systemer, fx er det op til det politiske system at beslutte lovgivningen, mens det politiske system ofte
lader det være op til retten om en given lov er lovlig eller ej (Teubner 2001). Formkalkulen kan også anvendes til at blive opmærksom på intern systemdifferentiering. Hvis systemet fx er et lands regering så kan
man skelne den i forhold til oppositionen: regering  opposition her vil re-entry sige, at der også i regeringen vil der være en opposition (regering opposition  opposition) ligeså vel som der vil være en position
over for en opposition i oppositionen (Thyssen 1997: 23, Andersen 1999: 113).
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viklet sig), kan man nøjes med at sige, at videnskab som sådan har rødder i alskens mystik.
Såvel mystik som videnskab er eksempler på, at dele af samfundet skiller sig ud fra samfundet som forklaringer på samfundet. Hvis man tager et solidt skridt frem, kan man fx sige at en
sociologisk teori skelner sig selv fra anden videnskab (og alt andet) ved at markere det, der
har med det sociale at gøre, lige så vel som en psykologisk teori distingverer sig selv fra alle
andre teorier ved at markere psyken.67 Med endnu et ordentligt skridt frem, kan man sige, at
den enkelte teori distingverer sig fra sin nære omverden ud fra de forskelle den anlægger. Fx
knytter min mediesociografi an til systemteoretisk sociologi der adskiller sig fra anden sociologi ved at anvende systemteori og fra andre sociologiske systemteorier ved ikke som Parsons at være strukturfunktionalistisk eller som Habermas at se verden delt op i systemer og
Livsverden. Den her præsenterede mediesociografi distingverer sig så igen ud fra Luhmanns
sociologi ved sine kritikpunkter og især ved at knytte an til medium theory, ved at betegne
tekniske medier som den afgørende variabel i den kontinuerte socioevolution. Der er et skridt
mere, hvilket kan betegnes som den kohærente sammenknytning af sætninger der tilsammen
giver et narrativ. Hver sætning bidrager med en skelnen. Når forfatteren ofte gentager sig
selv, irriteres man ved redundansen i den kondenseringsproces der udfoldes for øjne af én.
Når teksten derimod løber så hurtigt af sted at distinktioner bliver indforståede og immanente, irriteres man over dårlig kohærens, eller over at der mangler mellemregninger. En fristende slutning at drage her, er at min mediesociografi slutter sig til de teoretiseringer, der omfatter sig selv, som del af deres empiriområde og med sit begrebsapparat kan iagttage sig selv.
Dette er præcist, at kende sin egen uddifferentiering og altså enheden i den grundlæggende
distinktion system  omverden.

2.1.5. Form, medie og perception
Dette delafsnit er en generel summering af hvad der kan siges om form  medie distinktionen.
I næste afsnit går fremstillingen specifikt videre og samler begreberne rummedier, grundmedier og perceptionsmedier.
Form er kun mulig som en fast kobling i et medies løst koblede elementer og omvendt er medier kun mulige at erkende ud fra de formdannelser der foretages i dem. Det kan derfor anføres at: Form = Form  Medie. Ingen form udtrykker et medies fulde essens. Det er distinktionen mellem form og medie der er vigtig, de to sider kan ikke separeres og tænkes isoleret.
Distinktionen mellem form og medie er selv en form – en tosidet form hvor den ene side,
67

Et sådant funktionssystem er selvfølgelig stadig del af samfundet, men det ser det ikke, dvs. at det ikke
ser enheden af distinktionen system  omverden (enheden mellem sociologi og samfund eller mellem psykologi og samfund, er ikke overraskende samfundet selv, der funktionelt har uddifferentieret sig i funktionssystemer fx: sociologi videnskab samfund).
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formens, indeholder sig selv (Luhmann 2000b: 104). Former genereres i et medie via faste
koblinger i mediets elementer. Dette er igen den tosidede form, formen kommer i stand via
faste koblinger i mediets elementer, og distingverer sig selv (indersiden) fra mediets resterende muligheder (ydersiden). Man kan godt krydse og markere mediet, men kun som form i
et andet medie: Når man perciperer i et medie, ser man det ikke, man ser kun de former der
kan skelnes i det (ibid.: 106). Når man ser et objekt, skelner man det i forhold til de andre objekter der kan perciperes i mediet, hvilke tilsammen udgør mediets perceptionsfelt.
Igen: Mediet er usynligt og består ved en løs kobling af elementer, mens former er faste koblinger af mediers løst koblede elementer. Fx hører man ikke lyden som grundmedie,68 men
det man skelner i den, hvis man hører støj, er det fordi man betegRubins vase

ner en bestemt lyd som sådan. Lyden er der som medie, fordi man
hører mange forskellige lyde (form), men ingen af disse lyde er
mediet selv. Hvis man ser sand som medie for et fodspor, så er
sandskornene løst koblede elementer, der fastkobles af en fod der
trykkes ned i dem. At mediet er løst koblet vil sige at det giver
multiple åbne muligheder for spordannelse. Sandet fremstår som

medie i det øjeblik sporet afsættes i det og formen er kun mulig pga. sandet. Rettere sagt så
bliver sandet medie for spor når et system konstituerer en intern kobling til sand som medie
for spor.69 Man ved man kan finde spor i sandet, hvis nogen har gået i det, for man har ofte
set spor i sand. Følger man sporet ser man ikke sandet, men kun sporene, men kommer man
til havet erkender man dels at vand ikke kan mediere fodspor og dels at sand er en form i
vandet, krydser man sit iagttagelsesgrundlag ser man, at det måske nærmere er vandet der er
en form i sandet. En parallel til dette eksempel er Rubins vase, hvor figur og baggrund, eller
form og medie kan veksle resulterende i to forskellige figurer.70
Medier har længere varighed end de former der printer sig ind i dem, de er mere holdbare end
former (Luhmann 2002b: 105). Når det har blæst er alle fodsporene væk, men sandet er der
endnu. Dette gælder også de fem basale perceptionsmedier: Man hører en dejlig sangstemme,
mærker den elskedes krop, ser en særlig høj solsikke, smager en helt speciel årgang vin, lug68

Angående begrebet grundmedie se 2.1.6.
Medieelementer er altid kun elementer for de systemer der anvender dem som sådanne (Luhmann 1998:
175, 2002b: 103). Det er bl.a. derfor at mediet kan siges at ændre sig når nye former installeres i det, fordi
systemet, for hvilket fx sand er et medie, er det der konstituerer det som medie.
70
Ifølge Don Ihde, som jeg havde fornøjelsen af at diskuterer med på Ph.d.-kurset Imaging Technologies
(Marts 2001, arrangeret af Finn Olesen and Kim Halskov Madsen fra IMV) er verden multistabil hvorfor
det altid kommer an på hvilken semantik man lægger til grund for iagttagelsen hvad man vil se. Se fx Ihde
(1986) for mange eksempler.
69
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ter sit hjem og ved at alle disse særlige perceptioner (former) er forårsagede af forgængelige
fremkaldere og vil forgå med dem. Til gengæld er former mere faste end medier, de kan sætte
sig igennem i et medie. Former influerer på medier fordi medier ændres hver gang en form
sætter sig igennem (ibid.). Hver gang der skelnes i et medie, markeres der en forskel, og hvad
enten den er ny eller ej, så giver den mulighed for re-entry, hvilket resultere i en ny form, der
igen kan indtræde i sig selv. Man kan fx gå til flykending, eller fuglekending, eller svampekending. Hverken fly, fugle eller svampe er bare fly, fugle eller svampe, men objektområder,
der kan kategoriseres og danne basis for skelnen af meget nuancerede forskelle i synsmediet,
for den trænede iagttager. Hertil kan de andre perceptionsmedier tilføjes fx vinsmagning, parfumesnusning og håndtering af værktøj, for slet ikke at tale om musikkritik. Perceptionsmedierne er kun medier for de systemer der strukturelt har koblet sig til dem. Hver gang man
skelner en ny form i et medie, er dets potentialitet øget for mere perception, fx giver det at
kunne kende forskel på barok og klassicisme øget mulighed for videre skelnen og oplevelse.
Hertil kommer der nye former ind i verden, baserede på forskelle, givende udfordringer for
flykendere, musikkendere og vinkendere. Jo mere løst koblet og ensartet mediets elementer
er, des bedre egner det sig til at antage former, fx er grus et dårligere medie for spor end fint
sand.
Altså er former stærkere end medier, og medier kan ikke hindre formeringer, sand kan ikke
hindre spor, bogstaver ikke ord, og ord ikke sætninger. Medier fikseres normalt ikke af former, hvis det skete ville form medie distinktionen kollapse. Former regenererer derimod
mediets muligheder. Sandet holdes løst af fødderne der moser det og sætningerne reaktualiserer ord og deres betydning (Luhmann 2000b: 105). Medier er mere stabile end former fordi
de kun består i løse koblinger og de udmattes ikke af de former der dannes i dem og de forsvinder ikke med formerne (ibid.: 106). Til gengæld kan medier ikke in-formere sig selv
(ibid.: 103).

2.1.6. Rummedier, grundmedier og perceptionsmedier
Det er det geografiske rum der muliggør perceptionsmedier. Perceptionsmedier og rummedier er ikke det samme, rummedierne er omverden for perceptionsmedierne, mens perception
er en systemintern proces, der forudsætter rummedier som deres betingelsesgrundlag. Dertil
er rummedierne også omverden og betingelsesgrundlag for liv, hvilket jeg vender tilbage til i
næste hovedafsnit. Her skal der afklares en mere præcis sammenhæng mellem rummedier,
grundmedier og perceptionsmedier, og sidst kvalificeres et begreb om rum ud fra form  medie distinktionen.
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Luft virker som medie, som en mediesubstans igennem hvilken noget kan bevæge sig, den er
transparent, og kemiske stoffer kan gå i forbindelse med den og diffundere i den. Der er altså
en ting som noget andet kan påvirke så noget tredje kan iagttage forskelle, hvilket nu udlægges som det, at et sådant rum-substratum eller rummedie, kan ses som en løs kobling af elementer. Lys kan gå gennem luft uden at blive synligt påvirket, men når lyset som løst koblede
elementer rammer en sten, så vil det blive kastet tilbage, reflekteret af stenen, på en måde, der
er struktureret af stenen. Rummedierne luft og væske er blot materie og ikke medier hvis de
ikke gennemstrømmes, fyldes eller påvirkes af energi, fx af solens lys og kemiske reaktioner.
Lys, lyd og diffunderende molekyler og partikler er grundmedier.71 Grundmedierne gennemstrømmer rummedierne i rummet og giver for perciperende systemer forskelle i lys, farve,
trykbølger osv. hvis systemerne evolutionært er blevet sensitive overfor disse forskelle og har
koblet sig strukturelt til dem. Med en distinktion hentet fra medium theory kan man sige, at
det geografiske rums materie (luft og væske, rummedierne) er substratum, medens grundmediet lys, når det reflekteres af mere solide materielle objekter er material content.72 Luft og
væske er de eneste fremtrædelser af materie der virker som rummedie for de fem grundmedier.
Der vil for den der er sensitiv, på en passende måde, indenfor det visuelle, være mulighed for
at skelne stenen ud fra baggrunden. Luften giver mulighed for form  medie distinktioner i
lys over afstand. Nogle organismer kan udnytte dette, hvilket er en evolutionær gevinst som
kan beskrives således, at biologiske systemer gennem evolutionen har løskoblet rummets materialitet. Stenen er ikke skabt for at blive perciperet, luften er ikke skabt for at danne rummedie for distanceperception i grundmediet lys – alle tre dele er elementer, og er som de er.
De fem sanser giver mennesket fem perceptionsmedier: syns-, høre-, smage-, lugte- og følemediet.73 Lugte og smage medierne er fx begge afhængige af kemiske forhold (molekyler der
diffunderer), der medierer noget, det biologiske system kan skelne. Det er rummets, eller jordens materie og energi der er mulighedsbetingelse for alle perceptionsmedier. Evnen til at
skelne mellem medie og form er en biologisk gevinst, der er evolutionært opnået. Til at begynde med kan det være forskelle som varm ikke varm, lyst ikke lyst, salt ikke salt, der er
blevet udnyttet og som derved har været rummets potentialitet for liv. Liv er blevet selekteret
71

Til grundmedierne må også solide objekter i forskellige former, samt forskelle på temperatur regnes.
Substratum og material content er Brüggers (2000) terminologi, fx papir som substratum og blæk som
materielt indhold. Det afgørende er muligheden for at udnytte forskelle, betydning tilskrives først på et andet lag af forskelle, men et sådant semantisk eller endog biosemiotisk lag er ikke muligt uden spatiale forskelle (de fem grundmedier).
73
Dette til forskel fra Heider, der jo brugte den terminologi at lys er perceptionsmedie.
72
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ud fra, at kunne benytte sådanne forskelle mest avanceret til navigation, fouragering, til at
finde partner, samt gunstige opholdssteder og dertil undgå ugunstige steder, gift, dårlige partnere etc.

Rummedier = luft (gas) og væske
Grundmedier = Lys, lyd, diffunderende molekyler og mere eller mindre
solide objekter i forskellige former.
Perceptionsmedier = se, høre, lugte, smage og føle

Dette betyder at der altid ligger et tredje artikulationsplan under form medie distinktionen
nemlig det geografiske rum med sin energi, med solens energi, der giver potentialiteten for
hvad, der kan leve i strukturel overensstemmelse her med, og for hvilke distinktioner der kan
drages. Organismer kan bevæge sig rundt i luft og vand og samtidig i disse rummedier også
efterhånden via grundmedierne sanse en lang række forskelle, der kan udnyttes i overlevelseskampen: se, høre, lugte, smage, føle, ekkolode på mange forskellige måder, fx at se sort 
hvid eller i farver, kikkert eller panorama perspektiv etc.
Det er altså den enkelte art, der har et udvalg af evolutionært udviklede sanseformer, der kan
percipere indenfor visse parametre og internt behandle disse forskelle til informationer. Individerne må selv tolke de perciperede forskelle hvilket sker umiddelbart fikseret ved primitive
organismer og kun fuldt bevidst af nogle moderne mennesker og her kun som undtagelse jf.
fordomme, underbevidsthed, kulturvanthed, og indenfor et forståelsessystem jf. paradigme,
diskurs, felt, system, samt vores kastethed i historie, kultur og sprog. Fx har nogle kulturer
udviklet sensitivitet i forhold til evnen til at percipere smørsyermolekyler, der diffunderer ud
i luften fra en sur sok og op til næsen af én, der tager anstød af lugten og drager konklusioner
på baggrund af denne lugt.
Da nu teorien om perceptionsmedier er fremlagt skal det igen, for en kort bemærkning gælde
spørgsmålet om rum, denne gang for at kvalificere begrebet rum ud fra form  medie distinktionen. ”The ability to identify places independently of the objects that occupy these places
generates space and time.” (Luhmann 2000b: 111).74 Forskelle mellem steder kvalificerer
mediet, mens forskelle mellem objekter definerer dets former. Rum genereres som medie ved
74

Tid konstitueres ved at objekters identitet kan genkendes og bekræftes i forskellige situationer på forskellige tidspunkter.
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at objekter kan skifte sted. Det er redundansen af objekter der skifter sted som viser, at der er
flere steder og at disse udgør en løs kobling af elementer (rum) og en fast kobling (sted). Dog
kan dette virke som en lidt luftig rumfilosofi, eftersom steder kun kan indikeres ved at være
optaget af objekter hhv. ikke optaget af objekter. Ved første øjekast virker det nogenlunde
lige så reduktionistisk som Aristoteles´ (1947) rumfilosofi, hvis ikke det var fordi, man bruger indsigten om forskellige steder, til netop at generere begrebet om rum som medie for de
steder hvor objekter kan iagttages. Hvis rum er udgjort af materien (Descartes) og en del af
denne er tynd materie, gennemtrængelig (luft) og en del er kompakt, solid (objekter), så kan
man sige, at man gennem luft kan perciperer objekter, eller at luft er medie og objekter form.
Hvis man med Newton siger, at rum er absolut (og altså uafhængigt af materie) kan man sige
at lys er medie og objekter former i lyset.75 I begge tilfælde kan der opstilles en form-medie
trappe76 hvor luft er medie for formen lys, mens lys selv er medie for formen perceptionsmediet syn, der igen er medie for at se de objekter, der lader én generere ideen om rum. Det er
forskellene der er vigtige: luft kan ikke ses, men det kan lys, fx for enden af tunnelen. For at
fortsætte i tunneleksemplet, så ser man ikke lyset, hvis man nu bruger det til at se på gulvet
for at manøvrere udenom nedfaldende klippestykker eller hvis man ser på sit armbåndsur.

2.1.7. Perceptionsmedier
Perception er altid kapaciteten til at differentiere, kapaciteten til at drage forskelle. Man kan
se, høre, lugte føle og smage forskelle. For at benytte perception operationelt bliver begrebet
om mening centralt. Organismer må kunne give mening til deres perceptioner for at bruge
dem til at handle på.77 I en samfundsmæssig kontekst har man en baggrund for at give mening til perceptioner ud fra sin socialiseringshistorie i samfundet – og samfundet har på sin
side, selv opbygget formeninger eller semantikker gennem socioevolutionen hvori enkeltindivider gennem tiderne har givet deres bidrag.
At se et bord er dels at drage en forskel i perceptionsmediet syn og dels at forstå at det er et
bord. Hvis ikke man vidste noget om borde ville man sikkert drage distinktionerne i lys anderledes og se noget andet, fx en stor skammel eller en underlig stol. Basalt og logisk er perception, at markere en figur på en baggrund, eller med andre ord, en form i et medie. Dette er
dels afhængigt af kapaciteten til at differentiere i en sans (se, høre, lugte, føle eller smage) og
75

Springet til Luhmann, der som citeret i kapitel 1. ikke mener at lys er noget fysikalistisk, ligger i, at det
er et systems interne fortjeneste at bruge forskellen på lys og mørke til perception på en måde hvor alle
forskelle er internt produceret. For denne mediesociografi er det vigtigt at koble den fysisk materielle verden mere fast til teorien, hvorfor begreberne om rummedier og grundmedier er udviklet og koblet til begrebet om perceptionsmedier, således at der fx tales om syn og ikke om lys som perceptionsmedie.
76
Et eksempel på en form-medie trappe er Lego: plastic er medie for formen Legoklodser, Legoklodser er
igen medie for formen Legohus, mens Legohuse er medie for formen Legoby.
77
Undskyld den moderne ordbrug.
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dels af at genkende og diskriminerer differencerne i sammenligning med hukommelse (at give mening til fænomenet). Hvis man fx berører et objekt i et mørkt rum, så føler ens fingre
forskelle, måske er objektet rundt, let, blødt og glat, ud fra ens semantikker vil man sige, at
det er en bold. Altså er perception kapaciteten til at drage forskelle og hvis disse forskelle
skal give nogen betydning for én, må man overveje dem i forhold til mening, hvilket er betegnet som et reproduktionsmedie i min mediesociografi.

2.2. Reproduktion og medier
Dette afsnit skal beskrive hvordan systemer kan beskrives som reproducerende sig selv i medier. Den type medier der beskrives benævnes som reproduktionsmedier hhv. liv, bevidsthed
og kommunikation. Første delafsnit er om det biologiske reproduktionsmedie liv. Afsnittet
præsenterer kærnebegreber hentet fra teorien om autopoiesis, som senere vil blive appliceret
til de andre to systemdannelsesplaner (det psykiske og det sociale). Dertil forankrer delafsnittet den her fremstillede mediesociografi i den biologiske evolution, kroppen, samt også perceptionsmedier i kroppen. De næste to delafsnit handler videre om bevidsthed som reproduktionsmedie for psykiske systemer og om kommunikation som reproduktionsmedie for sociale
systemer.

2.2.1. Liv som medie og form
Biologiske systemer kan beskrives ud fra denne mediesociografi som systemer der reproducerer sig gennem mediet liv. Den grundlæggende forskel er liv  ikke liv78 eller væren  intet,
enten er livet der, eller også er det der ikke. Traditionelt distingverer man indenfor biologien
mellem ontogenese og fylogenese, hvilket jeg knytter an til, ved grundlæggende at skelne
mellem fænotype  population. Populationen er medie og

Omverden

fænotypen er form. Enhver fænotype (form) ændrer populationen (mediet) hvilket giver nye muligheder for genetiske kombinationer i forhold til selektionspresset (omverdenen). Det er en tosidet form, da man ikke kan tænke en

Form

fænotype uden en population, eller en population uden
fænotyper. Det er fænotypen der konkret bære livet, er

levende, hvorfor man kan skrive: Liv = fænotype  population. Reproduktion er på makroplan, at formen genindtræder i sig selv, nye fænotyper afprøves i forhold til selektionspresset
(omverdensbetingelserne). Markeres fænotypen kan man tale om organismen. Organismen
selv kan ses som en mængde af delsystemer der udgør et hele, der er uddifferentieret i for78

Som Hume skulle have sagt på dødslejet: Når jeg er, er døden ikke, når døden er, er jeg ikke.
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hold til omverdenen ved en grænse. Organismen udgør et hele af delsystemer, der kan opretholde sig selv, reproducere sig selv fra dag til dag og fra generation til generation. Der er
andre systemdannelsesplaner som organismen (det biologiske systemdannelsesplan) er strukturelt koblet til, nemlig det psykiske og det sociale, men den er også strukturelt koblet til sine
teknologiske frembringelser, fx til ild, redskaber og tekniske kommunikationsmedier. Organismens biologiske delsystemer er operativt koblede til et hele, der giver materiel infrastruktur (betingelsesgrundlag) for bevidsthed og samfund, men selv består de af mindre dele, nemlig cellerne, der virker som deres elementer. Også cellerne består af elementer og er afgrænsede i forhold til deres omverden (af membraner, der er porøse for så vidt cellerne selv vil
det). Afhandlingen kommer i de følgende delafsnit ind på beskrivelsen af disse forskellige
form  medie planer ud fra begreberne autopoiesis, strukturel kobling, perturbation, operativ
lukning. Formålet med dette er dels, at beskrive det biologiske reproduktionsmedie liv, men
dels også netop at introducere begreberne, der vil blive brugt afhandlingen ud. Her er det nok
kort at opstille en form-medie trappe for det biologiske systemdannelsesplan:

Celle Delsystem Organisme Population Omverden
Som allerede nævnt er populationen medie for organismen set som form. Organismen er selv
medie for formen delsystem, der selv igen er medie for formen celle. Liv udgør sit eget realitetsplan og kan ikke reduceres til, eller blandes med bevidsthed og kommunikation (tanker,
ord og celler forveksles ikke operationelt). Liv er liv. Livet er, at livet fortsættes og betegner
som sådan kemisk og materiel reproduktion, fx det at respirere, vokse, handle og se. Det er
liv der er enheden i alle distinktionerne i den opstillede form-medie trappe. Som sådan, virker
det mere passende at sige, at det er cellen, organismen og populationen, der er medie for liv
end omvendt, men liv er ud fra den grundlæggende skelnen mellem liv ikke liv en form, der
også her, på dette begrebsmæssige makroplan, genindtræder i sig selv på formens side = liv
liv. Det er livet der lever og er som sådan en selvindeholdende form der medierer sig selv.
2.2.1.1. Autopoiesis
Begrebet autopoiesis er konstrueret af molekylærbiologen og kybernetik-teoretikeren Humberto Maturana og betyder selvskabelse eller selvproduktion: Autopoiesis er betegnelsen på
en organisationsform, der er kendetegnet ved: lukkethed, rekursivitet, selvreference og autonomi. Maturanas motivation for udviklingen af den biologiske teori om autopoiesis skal ses i
lyset af, at der i 1969 endnu ikke var en konsistent teori, om hvordan liv og levende systemer
kunne begribes uden metafysiske fikspunkter. Man kunne, skriver Maturana, opremse en
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række ubetvivlelige fænomener ved livet, men ikke pege på et invariant karakteristika ved
det. Maturana kom i løbet af 70´erne frem til at pege på organisationsformen som det invariante karakteristiske princip ved levende systemer (Maturana & Varela 1980: xii). Der eksisterer ikke levende stof, men levende systemer, dvs. en særlig organisation af det fysisk-

Perturbator

kemiske stof (Morin 1974: 24). Det er denne organisationsform Maturana benævner autopoiesis: “An autopoietic machine is a machine organized as a network of processes of
production of components that produces the components

tilstand

which: through their interactions and transformations continuously regenerate and realize the network of processes

that produced them; and constitute it as a concrete unity in space in which they exist by
specifying the topological domain of its realization as such a network” (Maturana & Varela
1980: 78). Cellen skaber på det molekylære plan selv de bestanddele (proteiner, nukleinsyrer,
fedtstoffer, glykosider, metabolitter) som den har brug i opretholdelsen af dens organisation.
De molekylære bestanddele er inkorporeret i et netværk af integrerede komponenter, på en
sådan måde, at de hele tiden ved hjælp af deres organisation, frembringer og opretholder det netværk, gennem hvilket

Omverden

de netop selv bliver frembragt (Kneer & Nassehi 1997: 54).
Forholdet mellem celle og omverden er ikke kausalt ud fra
en lineær betragtning, men at betegne som et betingelsesforhold, eller strukturel kobling. Autopoietiske systemer er

Produktion

operativt lukkede, de styrer selv udvekslingen med omverdenen, men de er afhængige af omverdenen som betingelsesgrundlag. Det er strukturen i systemet der er variant, mens organisationsformen er invariant. Systemet kan opretholde sig selv i omverdenen så længe det via interne strukturændringer kan matche strukturændringer i omverdenen. “Vi taler om strukturel
kobling, når som helst der er en historie af tilbagevendende interaktioner, der fører til strukturel overensstemmelse mellem to (eller flere) systemer” (Maturana & Varela 1987: 87).
2.2.1.2. Perturbation
Systemet har ingen én til én forståelse af omverdenen eller direkte adgang til den, men såvel
systemet som omverdenen må iagttages som havende en struktur. “Når vi beskriver en autopoietisk enhed som havende en bestemt struktur, bliver det klart for os, at interaktionerne (så
længe de er tilbagevendende) mellem enhed og miljø vil bestå i gensidige forstyrrelser (perturbationer)” (Maturana & Varela 1987: 87). Levende systemer er evolutionært tilpasset et
bestemt miljø (temperatur, næring osv.) hvilket betinger deres overlevelsesmuligheder, men
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omverdenen forårsager dem ikke. Perturbation er en systemintern tilstand hvor systemet irriteres af ydre påvirkninger som det kun kan forholde sig til ud fra sig selv. Systemer må, for at
muliggøre konstitutionen af deres elementer frembringe og benytte en beskrivelse af sig selv.
For at gøre dette, må de anvende differencen mellem system og omverden systeminternt som
orientering og som princip for frembringelsen af information. Autopoietiske systemer er dynamiske og opstår kun i dynamiske miljøer. De dannes altid i ustabile og foranderlige omverdner, i forhold til hvilke de kontinuerligt må ændre sig. Et autopoietisk system er selv både medium og resultat af en lukket proces i en omverden, der kun kan øve indflydelse på systemet gennem perturbation på organismeplan og gennem selektion på populationsplan.

Omverden
perturbation

I forhold til årsagsbegrebet er perturbation en forstyrrende
indvirkning, der finder sin figur, i den påvirkning en planets tiltrækningskraft udøver på en anden planets bane. Når
man taler om autopoietiske systemer, kan man imidlertid
ikke a priori afgøre konsekvenserne af perturbationen. Per-

Iteration af processer

turbation er en systemintern tilstand, hvor systemet lader
sig irritere af ydre påvirkninger, som det kun kan forholde

sig til ud fra sig selv. Perturbatoren udgøres således af systemets omverden, der er dets betingelsesgrundlag og det er følgende op til systemet selv, ud fra tolkning af perturbationen at
opretholde strukturel kobling via sine interne iterative processer der løber via reproduktion og
modifikation.
2.2.1.3. Perception79
Neurofysiologisk forskning viser at organismers delsystem, nervesystemet, også fungerer
autopoietisk: Det viser sig ud fra forsøg med duers perception, at gangliecellernes80 aktivitet
ikke korrelerer entydigt med lysets fysiske egenskaber. Den visuelle stimulus korrelerer altså
ikke i et lineært kausalt forhold med nervecellernes aktiviteter. Omverdenen determinerer
ikke systemet, men repræsenterer en perturbation der forarbejdes i cellen i kraft af en tilstandsændring, der bevirker tilstandsændringer i andre celler. Perceptionsmedier er således
systeminterne mens rum- og grundmedier er eksterne omverdensbetingelser. Neurologisk
forskning bekræfter Maturanas antagelser. Hjernen står ikke i direkte forbindelse med omverdenen, hvortil kommer at sanseorganerne heller ikke står i direkte forbindelse med hjernen. Sanseorganerne transformerer sanseoplevelser om til aktiviteter i hjernen uden én til én
korrelation mellem det ydre og indre, dvs. at transformationen forløber nonspecifikt i forhold
79

Dette afsnit er ikke bare oplyst og inspireret af Maturana & Varela (1980, 1987), men også af . Kneer &
Nassehi (1997: 55-59)
80
Gangliecellerne er dem som sidder bag de lysfølsomme receptorneuroner i nethinden.
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til impulsen (via elektrisk nervepotentiale). Nervesystemet benytter altså sit eget systemspecifikke sprog til at fortolke både syn-, høre-, lugte-, smage- og følestimulus. Hjernen giver således nerveimpulserne betydning ud fra sin egen vurdering og kompleksitet. Perception er
dermed ikke en adækvat spejling af den ydre verden, men snarere den systeminterne konstruktion af en systemekstern verden. Først på niveauet for mening (dvs. niveauet for bevidsthed og kommunikation) tilskrives betydning til perceptionerne. Hjernen (nervesystemet) udvikles i ontogenesen i strukturel kobling med bevidstheden, der gennemløber socialiseringsprocessen.
2.2.1.4. Autopoiesis og evolution
Biologisk differentierer jeg mellem fænotype og population. Det er omverdenen der er perSelektionspres

turbatoren (selektionspresset) på den autopoietiske funktion
(fx temperatur, fødegrundlag). Systemet er ikke lineært dirigeret udefra, men strukturelt koblet til miljøet, hvilket giver et
spillerum, lige med de potentielle muligheder for at adapte til

Fænotype

omverdenen, hvilket også kunne kaldes for at løskoble om-

verdenen i forhold til nye måder at overleve i den på. Det er naturens tilfældige kombinatoriske eksperimenter, der giver form til fænotyper, der enten lever og giver deres gener videre,
eller dør og tager deres gener ud af evolutionen. Det er således generne der giver kompleksiteten i fylogenesen og mangfoldigheden og mutationerne i populationen, der ud fra selektionspresset giver de levende organismer og planter, deres over tid, dynamiske fænotyper. Altså kan en hel population beskrives som bestående af den samlede pulje af genetisk materiale.
Generne løskobles via den kønnede formering (rekombination og mutation af gener) og kobles fast i nye fænotyper der kan afprøves i forhold til selektionspresset.
2.2.1.5. Liv som reproduktionsmedie
Jeg ser populationen som medie og fænotypen som form, men som berørt i indledningen af
dette afsnit (2.2.1.) kan man gå et plan ned og se den en-

Omverden

kelte organisme som bestående af en række delsystemer
fx fordøjelsessystemet, nervesystemet og imunsystemet.
Fordøjelse er fx at optage næring og derigennem sikre organismens overlevelse, men det må bemærkes at det er
lige så vigtigt at skille sig af med affaldsstoffer, eller den

Form

del af det indoptagende der ikke er brug for og heller ikke i længden plads til: Fordøjelse (liv)
= optagelse  udskillelse.
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På mikroplan har man den enkelte celle, der indgår i arbejdsdeling med andre celler om fx
produktion af forskellige proteiner. Cellerne er evolutionært specialiseret til forskellige formål og gensidigt afhængige af hinandens ydelser. De er afhængige af at kunne optage de
elementer, gennem deres porøse membraner, som de har brug for i deres interne organisation,
dels for at opretholde sig selv og dels for at kunne producere det de nu skal. Cellerne er autopoietiske systemer og kan beskrives ved at skelne mellem system  omverden. De må opretholde deres organisation i en omverden ved strukturelt at tilpasse sig. En måde at betegne
cellen på er ved at skrive: Celle =
Omverden, Betingelsesgrundlaget for organismen, sender ikke signaler til organismen,
men virker som perturbator for den. Omverdenen udgøres af de andre systemdannelsesplaner, samt teknologi og rummet med dets
rum- og grundmedier, temperatur magien,
atmosfæriske forhold, kemiske forhold, og
næringsmæssige forhold.

proces struktur. Formerne er deres
processer og mediet er deres struktureringsmuligheder, for hvordan de
kan processere og for hvilke processer der skal produceres. Hvis man
igen går et skridt op til organisme-

Organismen, systemet, det, der er
strukturelt koblet til omverdenen (som
fx kan optage visse former for næring).
Den der itererer processer og bliver tyk
af maden, den der perciperer, handler
og reproducerer sig.

planet viser det sig, at alle organismens delsystemer virker på celleplanet: det er celler der optager og
udskiller stoffer, celler der i imunsystemet kender forskel på organismen og omverdenen, celler der er

Proces, produktion, formerne i livs- processen, handlen, fordøjelse, perceptioner,
alle ændringerne, alle processerne både de
konforme og de ekstreme.

Figuren skildrer liv, med udgangspunkt i organismeplanet af form-medie trappen.

sensitive overfor grundmedier osv.
Hvis ikke denne enhed, cellen, var
autopoietisk skulle det være det bevidste system, eller andet, der skulle
kunne styre organismens livsproces-

ser på mikroplan. Et eksempel der er oppe i tiden er det at slanke sig ved at styre hvad man
indtager, det vil sige at kroppen kommer på skrump, hvilket cellerne svarer på ved at nedsætte deres forbrænding - og når de så får noget næring (fedt) ja så lagrer de det prompte.81 Efter
denne filosoferen, kan det overordnet siges, at biologiske systemers reproduktionsmedie er
liv i den forstand at celler må opretholde sig, som producerende enhed, samt dele sig hvilket
den gør i mediet liv. Organismer må ligeledes opretholde sig og forplante sig, enten lever de
eller og så dør de.

81

Derfor må man spise sig slank i mad uden fedt og holde forbrændingen oppe.
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2.2.2. Bevidsthed som medie og form
Psykiske systemer beskrives ud fra denne mediesociografi som systemer der reproducerer sig
gennem mediet bevidsthed. Den grundlæggende forskel er bevidsthed  ikke bevidsthed eller
væren  intet, enten er bevidstheden der, eller også er den der ikke. Bevidstheden er medie for
det at tænke, man kan sige, at de enkelte tanker eller bevidsthedsakter er de former, der er i
dette medie. Bevidstheden giver bevidsthed om bevidsthed, hukommelse, emotioner, perceptioner og tanker. Altså er bevidsthed, som det også var tilfældet med hensyn til reproduktionsmediet liv, en form der genindtræder i sig selv på formens plads: Bevidsthed = bevidsthed
 bevidsthed. Eller som Søren Kierkegaard skrev, så er selvet det forhold, at forholdet forholder sig til sig selv.82 Det bevidste kan altså siges at omhandle, ikke blot det at erkende, men
det at erkende at man erkender. Dog kan man godt tale

Omverden

om bevidsthed uden at inkluderer selvbevidsthed, fx
tilskriver man gerne bevidsthed til en hamster, men
kunne ikke drømme om at tilskrive den selvbevidsthed,
såsom følelsen af dårlig samvittighed eller af eksistentiel kvalme. Altså kan man tale om forskellige trin af be-

Form

vidsthed, dog er bevidsthed en svær og dunkel form at

få frem i lyset83 hvorfor man må fare med lempe, i forhold til bastante udtalelser om andre
arters bevidsthedstrin.84 For denne mediesociografi er det, det psykiske system, der i mediet
bevidsthed, giver mening til perceptioner, følelser, minder og tanker. Hvis der skelnes: system medie, ser man, at systemet er det individuelle og mediet er det generelle, der giver
åbne muligheder for den enkelte til, i strukturel kobling til det biologiske, sociale og tekniske,
at skabe sig en selvbiografi, en personlighed, en identitet. Dertil kan man fremføre, at bevidsthed kommer før mening, om end uden selvrefleksion, og at også sociale systemer reproducerer sig meningsfuldt. Mening er således ikke noget eksklusivt for bevidstheden, men da
mening netop er den tosidede form bevidstheden reproducerer sig i, eller med andre ord,
håndterer kompleksitet via, skal dette delafsnit primært beskæftige sig med forholdet mellem
bevidsthed og mening.

82

Helt nøjagtigt: ”Selvet er det Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet
forholder sig til sig selv, selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder til sig selv” (Sygdommen til
Døden p. 73).
83
Der er kun tilgang via introspektion samt kommunikation om introspektioner.
84
Se fx Nagel (1974) der reflekterer over, at der er noget som at være en flagermus, men, at vi selvom, vi
havde alle facts omhandlende flagermusens fysiske opbygning og adfærd, alligevel ikke ville kunne få indsigt i flagermusens emotionelle bevidsthedsmæssige subjektive oplevelser.

71

2.2.2.1. Bevidsthed og mening
Descartes ville finde et sikkert, ubetvivleligt grundlag for viden. Dette gjorde han via den metodiske tvivl, hvorigennem han fandt frem til, at han kunne tvivle på alt, undtaget på det at
han kunne tvivle. Hermed opstod Vestens to store dualismer, den mellem sjæl og krop, og
den mellem individ og samfund. Brentano sagde op imod Descartes' udsagn, at det ikke kunne passe, fordi det gælder for tvivlen, som for alle andre bevidsthedsfænomener, at den må
omhandle noget, fx verdens eksistens eller kroppens eksistens. Bevidstheden har altid et indhold, den er altid rettet mod et eller andet ude i virkeligheden, eller mod en forestilling om
virkeligheden. Bevidstheden er med andre ord intentionel. Altså noget ubetvivleligt i forhold
til menneskets psyke og bevidsthed: Man kan ikke være bevidst uden at være bevidst om noget; hvis man har fastlagt dette, er man begyndt at overskride den modsætning (eller dualisme) mellem det indkapslede menneske og verden, som endte med at være Descartes problem,
nemlig: Her sidder et stk. bevidsthed og kan ikke vide andet end at den eksisterer. Mennesket
er ikke afskærmet fra virkeligheden — tværtimod — virkeligheden er der som et forhold
mellem mennesket og den, og forholdet er der altid. Husserl, der var elev af Brentano, overtog dennes opfattelse af intentionaliteten som det afgørende — bevidstheden er altid rettet
mod noget. Hvert eneste øjeblik er bevidstheden rettet, snart mod ét, snart mod noget andet.
Den er som en strøm eller film der ustandseligt kører. Selve fænomenologien, som Husserl
kendes som fader til, er om at beskrive det som er i bevidstheden. Ved Brentano er det en, fra
øjeblik til øjeblik, momentan intentionalitet ud fra hvilken verden beskrives så nøje som muligt. Ud fra Husserls tænkning er dette kun en begyndelse. Man skal dybere ned: til den fungerende bevidsthed. Når som helst man har en oplevelse af hvad som helst, så forstår man
kun denne oplevelse, eller det oplevelsen udspringer af, fænomenet, fordi der samtidig med
dette, foregår nogle dybere medbetydninger som kører hele tiden, og som gør det muligt for
én, at give mening til verden. De dybere lag af bevidstheden som ikke umiddelbart bemærkes
i oplevelsen af et fænomen, er alligevel til stede i et dybere lag, der altid fungerer og strømmer af sted, sammen med den umiddelbare oplevelse af et fænomen, og med-bestemmer oplevelsen af det. I et bestemt øjeblik står noget i fokus for bevidstheden, men det har kun sin
mening ud fra en horisont af medbetydninger, mao. ud fra en horisont af andre potentielt aktualiserbare meningsfuldheder. ”Enhver oplevelse har en horisont, der veksler alt efter forandringerne i dens bevidsthedssammenhænge og i dens strømfaser — en intentionel horisont
af henvisninger til de bevidstheds potentialiteter, der hører til den.” (Husserl 1999: 65). Perceptioner får betydning fra medbetydninger, og oplevelsen er altid formidlet af mening. For
Husserl er korrelationen, der formidler den bevidste oplevelse, ikke mellem subjekt og objekt, men mellem oplevelsen og den måde oplevelsen erfares på. Korrelationen er intentionel,
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rettet, man oplever et eller andet (”noema”), og oplever det på en måde (”noesis”). Objektet
transcenderer akten, men kan kun begribes bevidst ud fra det øvrige erfaringsforhold til verden. Med systemteorien bliver distinktionen noesis  noema til selvreference  fremmedreference (Luhmann 1998b: 110).85 Man kan kun forstå det man oplever ud fra hvad man har oplevet og erfaret før.
2.2.2.2. Mening, medie og form
Først med begrebet mening kan der kastes endeligt lys over form medie som en tosidet
form: mediet er det potentielle og formen det aktuelle. Mening er en simultan repræsentation
af noget til forskel fra noget andet: Mening = aktuelt  potentielt. Hvis jeg fx tænker at vejret
er gråt og tungt, er det meningsgivende at det ikke er solskin, eller regn, eller nogen af de andre muligheder jeg kender til. Logikken i de to begreber: Form  medie og aktualitet potentialitet er overensstemmende (Luhmann 2002: 230). Mediet er det potentielle og formen det
aktuelle. Denne form er yderligere speciel ved at kunne genindtræde på begge sider af distinktionstegnet da det aktuelle også er potentielt som næste operationsmulighed. Nu kan der
efterrationaliseres så fx populationen kan udlægges som den potentialitet der gives ved den
løse kobling af gener, der gives ved den kønnede formering og fænotypen kan udlægges som
den aktuelle faste kobling af gener. Teorien giver således mulighed for at beskrive verden
som meningsfuld eller rettere så giver teorien mening til verden. Hvis blikket vendes mod
teorien som medie, hvad vil potentiel så sige? Det indlysende svar, som Michael Paulsen nåede frem til i 2001, er, at det potentielle må ses som løse koblinger af aktualitet og potentialitet (af mulige kombinationer af figur baggrund). Hvis der krydses og formen markeres kan
det aktualiserede betegnes som faste koblinger af aktualitet og potentialitet (ibid.).
I mediet mening kan alle andre medier ses i deres varians, men kun så længe de kan iagttages
som former i et andet medium (Luhmann 2000b: 129). Den meningsproducerende distinktion
mellem form (aktualitet) og medie (potentialitet) genindtræder i sig selv på aktualitetssiden,
fordi noget, hvis det skal kunne aktualiseres, også må være muligt, altså potentielt. Derfor er
distinktionen mellem aktualitet og potentialitet selv en form, eller set som medium, en form
der skaber former for at opnå form (ibid.: 108).

85

Dette kan forstås som verdens genindtræden i den enkelte hvilket bringer os tættere på iagttagelsesparadokset (se 2.1.4.2.) vi oplever noget (fremmedreference) som noget (selvreference). Hvis man videre undre
sig over hvad realiteten er, så er svaret enkelt: realiteten er kort og godt enheden i distinktionen (Luhmann
2002b: 50).
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Omverden

Aktualitet potentialitet
Faste koblinger af aktuelt og
potentielt

Løse koblinger af aktuelt og
potentielt

Det enkelte psykiske system har qua sin socialiseringshistorie opbygget hvad man kan forstå
som intern kompleksitet, der danner baggrund for den aktuelt bevidste erkendelse af et fænomen. Denne internt opbyggede kompleksitet, er potentialiteten der bevirker at flykenderen
ikke bare ser en flyvemaskine, men et bestemt mærke, model etc. og altså overordnet den
mulighedshorisonten der giver den enkelte sit udsyn.86
2.2.2.3. Det psykiske system
Det psykiske system kan beskrives som et netværk af elementer bestående af tanker, perceptioner, minder og følelser, der reproducerer sig selv gennem det netværk de selv via deres
organisation skaber. Det er operativt lukket, der kommer ikke pludselig en celle ind i systemet, kun tanker føder tanker. Bevidsthed genindtræder iterativt i sig selv i form af mening,
hvilket sker i associationsrækker eller spring fra emne til emne. I ét tidsmoment aktualiseres
noget, mens noget andet henstår som potentielt for videre aktualisering: ”Fænomenet mening
forekommer i form af et overskud af henvisninger til yderligere muligheder for oplevelse og
handling. Noget står i fokus, i intentionens centrum, og andet antydes marginalt som horisont
for en fortsættelse af oplevelsens og handlingens og-så-videre.” (Luhmann 2000: 99). Det
intenderede holder verden åben og lover mulighed for nye oplevelser. Så snart en bevidst eller kommunikativ meningsoperation er udført, kan og må den genindtræde i sig selv, ved enten at knytte an til den aktualiserede side eller ved at krydse og nu aktualisere det før potentielle – hvis ikke man vender opmærksomheden mod noget andet.

86

Med udsyn refererer jeg til George A. Kellys begreb om outlook. Ifølge Kelly (1991) determineres menneskets tanker, følelser og adfærd af personel constructs, der dannes i kontakten med omverdenen. Deres
praktiske funktion er, ud fra erfaring at forudsige og foregribe begivenheder i omverdenen. Det er følgende
den enkeltes construct system der giver den enkeltes unikke outlook.
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Descartes tænkte det psykiske system som en tænkende substans, dette er dog svært at forstå
ud fra andet end ren ideologi. Allerede Hume argumenterede overbevisende for, at bevidstheden ikke er andet end et bundt af følelser, farver, minder, impulser osv. der skifter fra minut til minut. ”Pain and pleasure, grief and joy, passions and sensations succeed each other,
and never all exist at the same time.” (Hume 1969: 300). Ud fra denne introspektive argumentation som alle selv kan afprøve, bliver det klart at bevidstheden aldrig på noget tidspunkt, så at sige, indeholder hele vores selv eller person: ”For my part, when I enter most
intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of
heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never can catch myself at any
time without a perception, and never can observe any thing but the perception.” (ibid.). Vores indtryk giver grobund for korresponderende ideer, der igen giver forskellige forestillinger.
En tanke ændrer en anden og trækker en tredje med sig som udstøder den første osv. For
Hume gav bevidsthed ingen anledning til at befæste ideen om en identitet over tid, dette er
dog så at sige en slagside ved det strengt empiristiske verdenssyn (eller mangel på samme).87
Her til, er der meget at indvende, fx med udgangspunkt i den strukturelle kobling til kroppen
og det sociale, dvs. hukommelsen om ens socialiseringshistorie og de personlighedstræk den
har afsat. Den psyke og stemning der er knyttet til at være opvokset med netop den krop i
netop det samfund.
Ud fra en sociologisk vinkel realiseres selvet88 i sociale situationer. De værdier, man ønsker
at knytte til sit selv, skal bekræftes af andre, før man kan siges, at være i besiddelse af dem.
“Since it is a social self, it is a self that is realized in its relationship to others. It must be recognized by others to have the very values which we want to have belong to it” (Mead 1936:
204). Ud fra Goffman (1959) vil man altid når man mødes med andre personer søge informationer om dem. Informationerne kan være om socioøkonomiske forhold, de andres syn på sig
selv, deres holdning, kompetencer og ikke mindst deres pålidelighed. Der er visse meningsbærere man kan bide mærke i, såsom opførsel og udseende og man kan trække på erfaringer
og typedannelser såsom, om noget ved dem minder om noget man kender fx et socialt miljø
eller lignende. Personers virkelige holdninger og følelser viser sig imidlertid kun indirekte
via deres ikke kontrollerede udtalelser og handlinger. Goffman skelner grundlæggende mellem expression given og expression given off: Expressions given er de direkte planlagte udtalelser og bevægelser man kommer med, mens expressions given off er handlinger der ikke er

87

Ifølge Fink (1991) betvivler moderne filosofi ikke at individer har evig numerisk identitet (selvidentitet).
Dette begreb om selvrealisation skal ikke sammenlignes med Maslows mere personlighedspsykologiske
brug af begrebet.
88
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planlagte.89 Ifølge Goffman vil man altid prøve at give et indtryk af sig selv, der netop er i
ens egen interesse (et ideelt indtryk), hvorfor man også véd at andre iscenesætter sig selv.
Dette giver den asymmetri i et møde, at den der taler (optræder) og har opmærksomheden, er
opmærksom på sin adfærd som opfattes kontrolleret, mens de der iagttager, også, eller især,
er opmærksomme på det der slipper ved siden af. Som iagttager efterprøver man således de
mere kontrollerbare sider af en optræden vha. de mere ukontrollerbare. Da man som reflekteret er opmærksom på dette forhold kan man udnytte dette. Et eksempel er, at man kan beholde sit ansigtsudtryk, uanset hvem man taler til på tværs af sympatier og antipatier, for at skabe indtryk af, at være venlig over for alle andre. Når man behersker sig selv på denne måde90
får kommunikationen en ny symmetri og man kan begynde at opbygge et mere stabilt selv.
Men det bliver en kæde af forstillelse og afsløring og ny forstillelse og nye afsløringer. Altså
jonglere man med sin adfærd som optrædende, men prøver samtidig at se på det de andre ikke magter at kontrollere, for at vurdere deres sande væsen og holdning. For Goffman er der
tale om kunsten at afsløre og gennemskue bestræbelser på velberegnet utilsigtethed, for at
opnå en så sandfærdig opfattelse af andre som muligt. Dette samtidig med, at man selv prøver at kontrollere sin egen selvpræsentation.
På denne måde kan man skabe sig et indtryk af andre ved at se på deres handlinger i forhold
til hvordan de søger at tage sig ud, men når man spørger ind til sin egen identitet, i sig selv,
virker den mest som tyngdepunktet i fysik, som det Dennet (1983: 12) beskriver som en nyttig fiktion ”vi er virtuose romanskrivere, som finder os selv involveret i alle former for adfærd, mere eller mindre som en enhed, men nogen gange splittet, og vi forsøger altid at give
tingene det bedst mulige udseende. Vi prøver at få alt vores materiale til at være en enkelt
sammenhængende god historie. Og denne historie er vores selvbiografi”. Det vil altid være et
problem når man spørger indtil hvad selvet, eller ens identitet er, fordi man kommer til bevidstheden selv i sidste instans. Hvis man sætter sig ned og prøver at holde fast i hvem man
er, vil identiteten virke som et forsvindingspunkt (Mortensen 2000). I et tidsmoment vil ét
’træk’ komme til bevidsthed, i næste tidsmoment et andet, og i det tredje vil man måske spise
et sildehoved som man havde tænkt sig at gemme til i morgen (Mortensen 2000: 96). Bevidstheden er et særligt reproduktionsmedie, der håndterer kompleksitet via formen mening, i
89

Goffman (1959: 60) opremser tre kategorier: 1. Miste muskelkontrollen, fx falde eller klø sig upassende
steder. 2. for megen eller for lidt interesse fx stamme, tabe tråden, være nevøs eller komme med upassende
latterbrøl. 3. dårlig iscenesættelse fx utilstrækkelig kulisse, eller andre meningsbærere som tøj der er i dis
harmoni med det selv man prøver at præsentere.
90
Luhmann betegner netop: “den proces, der gennem interpenetration former det psykiske system og menneskets derigennem kontrollerede kropsadfærd, som socialisation” (Luhmann 2000: 286). NB. interpenetration kan forstås synonymt med strukturel kobling.
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et øjeblik aktualiseres en ting i næste øjeblik en anden.91 ”Refleksionen kan (…) kun give et
intransparent jeg uden kendetegn, som imidlertid – så længe dets krop lever, og det kan placere den i verden – kan iagttage, hvordan det iagttager.” (Luhmann 2002c: 82).
Uanset at man er intransparent for sig selv, må man lykkes i at underkaste sig selvdetermination for at opnå tillid, social anknytning. Mennesket er frit til at gøre hvad det vil, men hvis
det vil have del i det sociale, må det gøre sig kalkulerbar, eller tilregnelig som man siger. I en
foranderlig omverden kan man ikke have tillid til rigide systemer. I en dynamisk omverden
må man tabe i spontanitet og vinde i refleksivitet og altså være bevidst om sin selvfremstilling for at opnå tillid. Det er ens selvfremstilling der gør én værdig til tillid og det, der fordre
tillid er den kompleksitetsudvidelse der gives ved andres handlefrihed. Tilliden bliver givet
til et menneske som man opfatter som en personlighed, et ordnet og ikke vilkårligt centrum
for et systems handlinger. Personlighed er det en anden fremstiller og gør synligt som netop
sin personlighed. "Værdig til tillid er den der holder fast ved det, som han har meddelt bevidst eller ubevidst" (Luhmann 1999c: 81). Selvfremstillingen er altså så at sige medie for
beslutningen om at yde tillid eller ej. En handlende opfattes ikke bare konkret som en der gør
noget i enkeltsager, men som én der har en generaliseret kontrol over handlingerne. Når man
bidrager til kommunikation, bliver man synlig hvilket er en risiko, da den enkelte altid gennem sin adfærd giver flere oplysninger om sit selv - end han kan forene med sit ideale selv,
flere end han bevidst vil meddele (expression given off). Man må altså have tillid til at blive
opfattet som man vil vise sig. Tillid relaterer sig således mod, at man fortsætter sin selvfremstilling og føler sig bundet af sin selvfremstillingshistorie. Tillid har ifølge Luhmann (1999c)
netop den funktion, at reducere den kompleksitet der kommer af andres handlefrihed. Grundlaget for tillid er fremstilling af det egne selv som en social identitet. (ibid.: 112).
2.2.2.4. Strukturelle koblinger
De biologiske og psykiske systemdannelsesplaner er lukkede for hinanden i den forstand, at
de ikke forstår hinanden, dog på en sådan måde at de alligevel kan benytte hinandens ressourcer. Hjernens ressourcer er neuroner, som det psykiske system benytter, når det skaber
bevidsthed. Her er der igen tale om betingelsesforholdet eller den strukturelle kobling: Man
er bevidst uden psyken har kendskab til de neurale processer, man kan ikke være bevidst
uden det neurale kompleks og ikke overleve som biologisk system uden bevidsthed. Det biologiske kan ikke reduceres til det psykiske eller omvendt. De to systemdannelsesplaner er
begge operationelt lukkede og har ikke direkte adgang til hinanden, da de betjener sig af hver
91

Se også om iagttagelses paradokset i forbindelse med selviagttagelse: 2.1.4.1.
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deres reproduktionsmedie (liv og bevidsthed). Ingen af dem ville imidlertid kunne eksistere
uden det andet systemdannelsesplan (en organisme uden bevidsthed overlever ikke længe og
en bevidsthed uden krop er fantasi).

Biologisk system

Psykisk system

Liv

Bevidsthed

Hvis fx ikke smerte ved brandlæsioner kom til bevidsthed, ville det være en alvorlig mangel i
det psykiske systems sensitivitet overfor det biologiske. Smerte er imidlertid kun en impuls
der må tolkes. I første instans klarer kroppen selv at flytte hånden fra det brandvarme, men
bevidstheden om hvad det var der gjorde ondt, at man brændte sig, er udtryk for en interpretation på det psykiske systemdannelsesplan. Det psykiske system opbygger gennem sin socialisationshistorie en intern kompleksitet, hvormed det kan reducere den eksterne kompleksitet.
I eksemplet med forbrænding vil man, efterhånden som man vokser op, ud fra en blanding af
erfaring og forhandling om mening med andre (forældre, søskende etc.), opbygge en semantik, hvor ud fra det er muligt at give mening til verden, herunder en reflekteret forholden sig
til varme sager. Dette har, qua opbygningen af semantikker, med den strukturelle kobling til
det sociale at gøre, hvilken der vendes tilbage til i næste afsnit. Det er det biologiske system
der muliggør bevidst meningsfuld perception ved så at sige at være bevidsthedens øjne og
øre, men selektion af mening sker på det bevidste plan. Her kommer teknologi ind i billedet
som ekstension af kroppens og sansernes rækkevidde i tid og rum (McLuhan 1967) hvilket
der vendes tilbage til i afsnittet om tekniske kommunikationsmedier.
2.2.2.5. Bevidsthed som reproduktionsmedie
Psykiske systemers reproduktionsmedie er bevidsthed. Bevidstheden håndterer kompleksitet i
formen mening. Mening er forskellen eller relationen mellem det aktuelle og det potentielle.
Man tilskriver mening til det aktuelle ved simultant at sammenligne det med det, det ikke er,
men kunne have været, eller plejer at være, eller kunne forestilles også at kunne have været.
Hvis eksemplet, med at percipere en genstand i et mørkt rum ved at beføle den, tages igen
kan det siges: at den ikke er firkantet, men rund (det kan så ikke være en kasse), den er let
ikke tung (det er altså intet blylod), blød ikke hård (det er så heller ikke en hul glaskugle),
men så må det være en bold. Bolden er rug og ikke glat - og så let, er den heller ikke - så derfor må det være en læderbold.
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For den her præsenterede mediesociografi er det, det psykiske system, der i mediet bevidsthed, giver mening til perceptioner, følelser, minder og tanker. Det psykiske systemet er det
specifikt individuelt særegne, der har sit eget syn på verden, mens bevidstheden kan beskrives mere generelt som den, der giver åbne muligheder for det enkelte psykiske system til, i
strukturel kobling til det biologiske, sociale og tekniske, at skabe sig en selvbiografi, en personlighed, en identitet. Mening er den tosidede form bevidstheden reproducerer sig i, eller
med andre ord, håndterer kompleksitet via, men der er en del mere at sige om mening i forhold til kommunikation som reproduktionsmedie.

2.2.3. Kommunikation som medie og form
Sociale systemer beskrives ud fra denne mediesociografi som systemer der reproducerer sig
gennem mediet kommunikation. Den grundlæggende forskel er kommunikation  ikke kommunikation eller væren  intet, enten er kommunikationen der, eller også er den der ikke.
Kommunikation er medie for kooperation, for opbyggelsen og videreførelsen af sociale systemer, og man kan sige at de enkelte kommunikationer

Omverden

er de former, der er i dette medie. Altså kan kommunikation, som det også var tilfældet med reproduktionsmedierne liv og bevidsthed, beskrives som en form der
genindtræder i sig selv på formens plads: Kommunikation = kommunikation  omverden. “A communication

Form

does not communicate [mitteilen] the world, it divides

[einteilen] it. Like any operation of living or thinking, communication produces a caesura.”
(Luhmann 1994b: 25). Det er kun kommunikation der kommunikerer (Luhmann 2000: 513),
omverdenen kommunikerer ikke, sociale systemer er selvproducerende og operationelt lukkede autopoietiske systemer. For at komme til bunds i hvordan kommunikation virker som
reproduktionsmedie tages der nu udgangspunkt i Luhmanns definition på kommunikation.
2.2.3.1. Information, meddelelse og forståelse
Kommunikation er enheden af tre selektioner: information, meddelelse og forståelse (Luhmann 1999: 72, 190). Information defineres ud fra Bateson (a difference that makes a difference) (Luhmann 2000: 79). At udtale sig, eller blot at sige noget om verden er at acceptere, at
der er viden om verden, hvorfor en udtalelse altid er at markere en forskel, til hvad der ellers
ville kunne siges (ibid.: 182). Hvis andre personer skal blive opmærksom på den information
man har selekteret må man meddele den, fx ved at bruge sin stemme. Information og medde-
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lelse kan ses på linje med Saussures begreber om betegnet og betegnende. For Saussure
(1966: 66) er det betegnede altid en mental idé, mens det betegnende fx kan være en lyd. For
Luhmann (2000: 181-182) er det afgørende at forståelse må ses som en skelnen mellem information og meddelelse. Man lader fx ikke en bankelyd på en dør blot være en rytme eller
en støj, man skelner informationen (at nogen gerne vil ind) fra meddelelsen (lyden). Et negativt eksempel er hvis jeg vinker til én som ikke skelner informationen fra meddelelsesakten,
og som derfor bare perciperer, at jeg flagrer med hånden i luften, eller måske han
(mis)forstår, og tror at jeg er forfulgt af fluer (hvilket således kan ses som en skelnen mellem
min bevægelse og et formål, hvilket er en tilskrivelse af handling) 92 eller slet ikke forstår noget ved min bevægelse. Et andet mere barskt vinkeeksempel er den vinkende hånd der prøver
at signalere: ”Jeg vinker ikke, jeg drukner”. Bevægelsen skal, så at sige, løskobles fra sin
mekaniske tvang, således at den ses som kodet, som en form i det kommunikative medie som
en betydningsbærende bevægelse.
Forståelse er altid en distinktion mellem information og meddelelse, og hver gang dette eksekveres (=forståelse) har man konstruktionen af et kommunikativt element. Dette er også samtidig forklaringen på hvorfor det kun er kommunikation der kommunikerer, på hvorfor sociale systemer er autopoietiske: Det er optil en anden person, at skelne information fra meddelelse. Det er op til andre at selektere en forståelse i forhold til ytringen – og man kan bare
vente på deres svar, før man kan sige hvad de sociale konsekvenser blev af ytringen. Dette
gør kommunikation til en kæde af processer, der knytter an bagud i tid til tidligere processer.
Nogen må knytte an til hvad der er sagt, før bidraget kan siges at være del af det sociale. Ellers er det som at råbe i skoven, det man siger, vil hverken danne basis for kondensering,
konfirmering eller negering, det vil ingen forskel gøre og det vil ikke inkluderer én i det sociale. Hvis, imidlertid en anden person knytter an, på godt eller ondt, vil hun være i samme situation og må afvendte den social respons på hendes svarende ytring. Det sociale er på dette
grundlag ikke til at dirigere for enkeltpersoner, det har sin egen realitet og udgør et systemdannelsesplan i sin egen ret.
2.2.3.2. Re-entry
En hændelse bliver en form i kommunikationsmediet når den kløves af en distinktion mellem
information og meddelelse. Forståelse er et re-entry af formen ind i formen: “he enters the
supposed distinction between information and utterance into a new distinction between information and utterance, which implies, partly that he takes the act as communication, and
92

Luhmann (2000) skelner mellem adfærd og handling, hvor adfærd, fx er hvis jeg smækker kaffekoppen
hårdt i bordet når jeg er alene, mens samme adfærd i andres nærvær vil kunne blive opfattet som handling.
Handling virker som kommunikativt element og kan knyttes an til kommunikativt.
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partly that he understands something and not something else.” (Qvortrup 2003: 143). Kommunikationsprocessen forløber således via re-entry hvor person B siger noget der bliver forstået af person A, der skelner mellem information og meddelelse. Når A svarer B, må A igen
koble til den horisont der er aktualiseret af Bs ytring, etc.
2.2.3.3. Kompleksitet
Den kommunikative proces skaber kompleksitet. Kompleksitet som teoretisk størrelse, vil jeg
definere som det forhold, at ikke alle elementer i et system på samme tid kan aktualiserer alle
potentielle relationer til systemets andre elementer (se Luhmann 2000: 61). Derfor betyder
kompleksitet altid selektionstvang, man må vælge en mulighed blandt andre, der ikke i samme tidsmoment kan aktualiseres. Sociale systemer, der bliver så komplekse at kompleksiteten
overstiger deres kompetence til at håndtere kompleksitet, uddifferentierer sig hvilket der senere vendes tilbage til (2.2.3.11.). Her er det nok at bemærke, at kun kompleksitet kan reducere kompleksitet (Luhmann 2000: 64). Hvis man fx har sagt meget på et møde, så må man
sige endnu mere for at reducere den skabte kompleksitet. Man må konkludere hvad der er
sagt og hvem der skal gøre hvad, samt beslutte hvad der er besluttet.93
2.2.3.4. Kontingens
I det sociale møder man kompleksiteten som kontingens: ”Noget er kontingent, når det hverken er nødvendigt eller umuligt; når det altså kan være sådan, som det er (var, vil blive), men
også kunne være muligt på en anden måde” (Luhmann 2000: 146). Dobbelt kontingens opstår i en situation med mindst to parter, og situationen for dem begge virker ubestemt, og de
begge er interesserede i at afklare den. Herved opstår en særlig realitet for forskellige sociale
meningsperspektiver. Og dette muliggør uddifferentiering af sociale systemer. Den sociale
realitet er en særlig koordinering af handlinger der adskiller systemer fra deres omverden.
Sociale systemer opstår kun ved at begge parter oplever dobbelt kontingens, og ved at ubestemmeligheden af en sådan situation for begge fører til strukturdannelse. Sociale systemer
består ikke af mennesker, men af selektive koordineringsmekanismer. Alter indleder med et
venligt nik og afventer reaktionen. Herefter vil den videre kommunikation gå ud fra denne
kontingensreduktion — positivt eller negativt. Hvad enten situationsdefinitionen straks afvises eller ej, er der skabt en uafviselig realitet, det sociale. Så snart sociale systemer strækker
sig over tid, vil deres historie optræde kontingensreducerende, og den første ubestemmelighed hvor alt virker muligt vil være indsnævret. I dobbelt kontingente situationer vil adfærd
opfattes som handling og opnå informationsværdi og tilknytning til andres handlinger. Ad93

Se Tække & Holmqvist (2002a) og Andersen (2001) om beslutning som kommunikation.
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færd reducerer usikkerheden, bryder den tautologiske cirkel (hvor begge søger at bestemme
sig selv ud fra den anden og den anden ud fra sig selv).94 Herved personificeres psykiske systemer og tilskrives forventninger, motiver og intentioner. Adfærd bliver til handling fordi
den kunne være anderledes, herved er der åbnet for at tilfældigheder kan virke som input for
konditionerende funktioner i systemet. Her får man altså autopoiesismaskinen hvor tilfældigheder transformeres til sandsynligheder for strukturopbygning. ”Ved at selektioner slutter sig
til selektioner i kommunikationsforløbet fortætter der sig et område for det antagelige og det,
der kan kræves” (Luhmann 2000: 168).
2.2.3.5. Mening
Overstående analyse af det sociale som reproducerende sig selv i kommunikationsmediet kan
sammenfattes ud fra meningsbegrebet som afsnit 2.2.2.2. definerede som aktualitet potentialitet. Hvis jeg fx giver en studerende karakteren 7 til en mundtlig eksamen, vil den studerende
forstå denne karakter fordi den ikke er 03, 8, 10 eller nogen af de andre muligheder. Det kan
nu ses at den selekterede information blot er en ud af et helt spektrum af muligheder (den he-
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le karakterskala), der medkommunikeres (som ikke selekteret) og som danner basis for dens
mening. Dette gælder også for meddelelsen, ser jeg den studerende i øjnene eller ser jeg væk
mens jeg giver karakteren, ryster min stemme eller sender jeg simpelthen censor ud for at
give karakteren. De ikke selekterede, men potentielle meddelelsesmuligheder vil danne basis
for forståelsen af den aktualiserede. Det samme gælder for forståelsen, tænker den studerende
at karakteren er i orden? eller fx ”7 !– jamen sidste gang jeg fik 7 var jeg da ikke nær så god
som i dag, og Jesper vidste det godt, for han så mig ikke i øjnene”, men den studerende kun-

94

"In interpreting social behaviour we are confronted with a spiralform model. James anticipates what
John will do. James also anticipates what John thinks he, James, will do. James further anticipates what
John thinks he expects John to predict that James will do. And so on!" (Kelly 1991: 66).
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ne også forstå det således, at jeg var ked af det på dennes vegne fordi det ikke kunne blive til
mere for præstationen. Jo bedre man kender mediet, jo mere erfaring man har med det, des
bedre kan man håndtere det. Jo flere gange den studerende har været til eksamen, des bedre
vil den kunne give mening til eksamenssituationen og karaktergivning. Meddelelsen må ikke
undervurderes i forhold til selektion af forståelse, overvej fx forskellen på at gå de tunge
skridt hen, for ansigt til ansigt, at slå op med sin kæreste, og så det, blot at sende hende eller
ham en SMS med informationen.
2.2.3.6. De tre meningsdimensioner
Luhmann (2000: 115) skelner mellem tre meningsdimensioner der hver især opnår deres aktualitet ud fra forskellen på to horisonter: 1. Sagsdimensionen, hvor man skelner mellem Dette noget andet, fx denne stol og én anden stol, eller mellem denne pølsemand og alle andre
pølsemænd, eller mellem pølsemandens kærlighedsaffære og alt andet. Det aktuelle er således et bestemt objekt, menneske eller sag, mens det potentielle (den horisont tilsammen med
hvilken det aktualiserede får sin mening) består af andre objekter, personer eller sager. Hvis
man analyserer ud fra sagsdimensionen, vil der altid være en indre horisont og en ydre horisont; man kan enten bestemme et fænomen ved nærmere at betegne det, eller ved at betegne
hvad det ikke er (ibid.: 116). 2. Tidsdimensionen er for meningssystemer fortolkningen af
realiteten ud fra en skelnen mellem fortid og fremtid eller simpelthen mellem før  efter. Fortid og fremtid optræder som horisonter, og man kan følgelig ikke opleve eller handle i dem,
men kun tematisere eller intendere dem. Tidsrummet mellem fortid og fremtid er nutiden. Ud
fra Luhmann (ibid.: 118) gives der to opfattelser af nutiden. I den ene opfattes nutiden som
punktualiseret, således at hændelser sker i nuet hvorefter de glider bagud. Dette giver en opfattelse af tid som irreversibel. Den anden opfattelse af nutiden repræsenterer nuets vedvarenhed. Nuet er noget hvori man vedblivende kan handle og opleve, den er reversibel. Disse
to tidsopfattelser udgør de to horisonter, der giver tid som meningsdimension. Her skal tilføjes at Luhmanns opfattelse af struktur og proces ser ud til at hente sin meningsform fra netop
tidsdimensionen, da proces indikerer systemers irreversibilitet (sagt er sagt og gjort er gjort),
mens struktur lader vide, at man både kan gentage og modificere (se mere udførligt ibid.:
83).95 3. Socialdimensionen vedrører det man antager for at være som én selv, som et alter
ego. Ved siden af ego-perspektivet findes der altid et eller flere alter-perspektiver, og da enhver mening kan afkræves en henvisning til det sociale (man kan altid spørge til om andre
oplever nøjagtigt som jeg eller anderledes), er det også en selvstændig dimension. Som de
95

Luhmann (1999c) skelner også mellem den nutidige fremtid og den fremtidige nutid, hvilket indikerer, at
systemer må agerer under usikre fremtidshorisonter hvorfor tillid eksempelvis er en nødvendig mekanisme
til reduktion af social kompleksitet.
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foregående to dimensioner er også det sociale en mulighed for orientering ud fra to horisonter, her mellem konsensus  dissens (man kan kun tale om konsensus ud fra en horisont af
dissens og visa versa). “Specifying our agreement is simultaneous to implicit specifying our
disagreement and vice versa” (Paulsen 2001: 54).
2.2.3.7. Meningsgrænse
I kommunikationsprocessen ændres enheden af de tre kommunikative selektioner til differencen mellem accept  forkastelse af meningsforslag (Luhmann 2000: 190). Derfor kan man
beskrive den sociale proces som en proces der henholdsvis accepterer og negerer meningsforslag. Sociale systemer er definerede i forhold til deres omverden som de adskiller sig fra ud
fra deres historie af interaktioner,

Omverden

der har produceret den særlige meningshorisont, der er særegen for
netop dette system. I kommunikatiMeningsforslag

onsprocessen er der kondenseret96
normer for hvad der kan kommunikeres, samt for i hvilket sprog (tone)

Accept  Negering
System  Omverden

og på hvilke tidspunkter. Systemets
interaktionshistorie er dets struktur

for hvordan nye interaktioner som processer vil kunne processere. Denne, gennem interaktionshistorien udviklede struktur, betegnes nu meningsgrænse. Meningsgrænsen afgrænser systemet i forhold til andre systemer, giver det identitet. Skabelsen af elementer i sociale systemer sker ved at en ytringen refererer til tidligere kommunikation (den kobler tilbage), men
ytringen bliver først til et element i systemet, når og hvis den selv bliver knyttet an til i den
videre kommunikation. I de enkelte selvorganiserende interaktionssystemer,97 opstår der særlige kulturer hvor en lang række selektioner allerede er konditionerede, hvorfor der er konsensus om så meget, at det er muligt, at opretholde systemet fra moment til moment. De psykiske systemer i systemets omverden, der bidrager til systemet og udgør systemets betingelsesgrundlag, ved hvad de kan forvente i systemet: hvad det er der kommunikeres om, hvordan tonen er, hvad der er tabu, hvilke holdninger der er legitime osv. og altså derfor hvad der
potentielt vil kunne blive element i systemet. Her er det afgørende at kende til systemets historie, da systemer efterhånden har truffet væsentlige beslutninger om eksempelvis moralskforholden-sig til et mere og mere klart defineret sagligt domæne, eller netop beslutte ikke at
96

Kondensering sker også via den grundlæggende autopoietiske kommunikative proces (accept negering
af meningsforslag).
97
Se 1.3.5. samt 2.2.3.10.
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forholde sig moralsk. Her er det væsentligt ikke at forstå beslutninger som individers intervention i sociale systemer, men blot som en særlig kommunikation der selekterer mellem alternativer. Efterhånden mister selektioner deres beslutningsaktualitet og bliver til vanlige og
forventelige strukturer i kommunikationen, der virker som preprogrammerede præmisser for
andre kommunikationer eller beslutninger (sammenlign med Andersen 2001). Her må man
hæfte sig ved, at enhver beslutning eller delstruktur altid kan genvinde sin beslutningsaktualitet og altså udfordres gennem afvigelse (Luhmann 2000: 347). I sådanne tilfælde opstår konflikter, der kan føre til at den gamle meningsgrænse undergår forandringer, forsvares eller til
at systemet uddifferentierer sig i delsystemer.
2.2.3.8. Tema og bidrag
Kommunikationen vil nærmere betegnet blive styret af et systeminternt udvalg af historisk og
kulturelt set konditionerede temaer. ”Temaer varer længere end bidrag, de sammenfatter forskellige bidrag til en længerevarende, kortfristet eller langfristet meningssammenhæng”
(Luhmann 2000: 196). Temaer diskriminerer såvel bidrag som bidragydere. For at kunne koordinere bidrag, må temaer have et sagligt indhold der kan legitimeres ud fra meningsgrænsen. Tidsligt set kan man genkalde sig temaer, de kan være nye eller gamle, allerede kedelige
eller endnu interessante. Der opstår en mætningsgrænse hvorefter bidrag ikke længere forventes. Temaet må så hverve nye bidragydere for at fortsættes. Helt nye temaer kan måske
slet ikke stimulere til meningsfulde bidrag. Socialt set må man vælge temaer som alle kan
bidrage til og som ingen fristes til at overeksponere sig på. Socialdimensionen binder bidragyderne; de bliver synliggjorte fordi kommunikationen udsiger noget om deres meninger, indstillinger, erfaringer, ønsker, vurderinger og interesser. Man tvinges ind i en form hvor man
må gøre det som er fremgået af kommunikationen, hvilket især ses i moralske temaer. Temaer tjener således som kommunikationens saglige, tidslige og sociale struktur og styrer denne
(ibid.: 198). Formaliseret i forhold til form medie distinktionen, er systemets dynamiske
form (meningsgrænsen) de til en hver tid aktualiserede koblinger af aktualitet  potentialitet,
mens systemet som medie kan ses som de potentielle koblinger af aktualitet potentialitet.
Browns formbegreb inkluderer det ekskluderede, der som kontingens kontinuerligt følger
med på formens yderside. Systemet er som form formet af dets historie, dets konditioneringer, der giver dets indre horisont. Systemets yderside (omverdenen) er kun omverden i relation til systemet; den kommer til syne i fremmedreferencen og bestemmes i selvreferencen.
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2.2.3.9. Selvreference
Der kan skelnes mellem tre former for selvreference nemlig; basal selvreference der kun angår elementarisk selvreference, selvrefleksivitet der angår processuel selvreference og refleksion der angår systemets selvbeskrivelser (Luhmann 2000: 507).
Basal selvreference er et begreb til beskrivelse af systemets elementariske reproduktion. Enkeltkommunikationen er kun et element (hændelse) som element i en proces (Luhmann 2000:
184). Et element er enheden af to selektioner (information, meddelelse) og anticipation af
forståelse. Kommunikationsprocessen består af elementer som refererer til sig selv, ved at
medrelatere deres sammenhæng med andre elementer i den samme proces (ibid.: 185). Helt
nede i systemets mutualistiske grundlag består kommunikationen af bidrag fra mindst to informationsbearbejdende processer (psykiske systemer) (ibid.: 178). Et bidrag fra alter er selvrefererende ved at være ment som bidrag i netop det system hvori det indgår som element
(ibid.: 171–172). Bidraget bærer i sig en reference til forudgående kommunikation, som det
iagttager sig som knyttende an til, hertil anticiperer det også en særlig selektion af forståelse
(ibid.: 171). Elementet refererer ikke til systemet i sin helhed, men altså kun til andre elementer (bidrag) der herved bliver del af kommunikationen). Det må selv senere møde anknytning
for selv at blive del af kommunikationen. Da autopoietiske systemer konstituerer sig på et
diskontinuert grundlag (hverken ego eller alter kan dirigere systemet), hvor elementerne opløser sig selv med det samme,98 er de tvunget til vedvarende at reproducere sig selv, dvs. reproducerer de elementer de består af. Elementerne er som hændelser irreversible, de glider
bagud i fortiden så snart de er kommet til eksistens, men systemets selektive samordningsmekanismer, dets struktur (normer for bidrag, legitime temaer, dets forventninger til personer, og konditioneringer i det hele taget) er reversible. Strukturer er ikke invariante, de ændres løbende gennem systemets produktion og reproduktion af elementer, der anfægter meningsgrænsen som meningsforslag. Meningsforslag kan enten negeres eller konditioneres, og
der vil altid være et råderum, en gråzone der kan forhandles.
Strukturen ændres gennem de processer der løber gennem strukturen. Systemets udgangspunkt er det motiverende problem om dobbelt kontingens. Først er systemet i krampe: ”Så
længe ego ikke kan handle uden at vide, hvorledes alter vil handle og omvendt, er systemet
98

Dette ses mest tydeligt i det orale medie, i talesproget, i hvilket bidrag kun eksisterer mens de artikuleres. I andre medier der har lagringskapacitet, fx i skriftmediet, mister bidrag dog også deres aktualitet
efter at være meddelt men de kan senere reaktualiseres ved at møde anknytning. I det orale medie er
kommunikationen helt afhængig af psykiske systemers hukommelse, men uanset hvilket teknisk kommunikationsmedie der er tale om, må kommunikationen selv hele tiden skabe og genskabe sine elementer for at kunne opretholde sig selv.
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ikke bestemt i tilstrækkelig grad, og det er derfor blokeret” (ibid.: 172). Al begyndelse er
imidlertid let. Enhver adfærd vil blive regnet som handling, situationsdefinitioner vil kunne
foreslås etc. Herefter vil en systemhistorie være indledt, og al yderligere kompleksitetsreduktion vil herefter ske på baggrund af denne, herefter voksende historie (der giver forventninger
= struktur), der uddifferentierer systemet fra dets omverden. Systemet vil begrænse sig til
ikke at omhandle alt, hvilket samtidig vil udvide mulighederne for en mere bestemt kommunikation. Omverdenen vil herefter være af en sådan beskaffenhed at meget er muligt, mens
kun lidt er relevant. Den dobbelte kontingens vil herefter ikke mere kunne forventes at optræde i den fuldstændigt ubestemte form hvori den først viste sig, men kun ud fra meningsgrænsen, i forhold til hvilken den kan optræde som modsigelse (ibid.: 173).
"By "reflexivity" I mean (...) the application of a process to itself or to a process of the same
kind" (Luhmann 1982: 329). Altså tales der om selvrefleksivitet hver gang en proces benyttes
på sig selv, her når der kommunikeres om kommunikation (Luhmann 2000: 193). Gennem
kommunikation om kommunikation forhandles selv- og fremmereference. Fremmedreferencen omhandler iagttagelser af omverdenen eller mao. konstruktion af omverdenen via selvreference (reference til meningsgrænsen). Altså er der én person der ytrer noget om noget, dernæst selekterer andre forståelse af ytringen, og efterhånden vil der fremstå et skel mellem det
ikke antagelige og det absolut nødvendige. Hvis man ytrer det samme til to forskellige systemer kan man godt opleve at det bliver konditioneret i det ene system, men negeret i det
andet system. En væsentlig del af kommunikationen om kommunikation er den om normer,
hvilken kontinuert fastlægger hvordan kommunikationen i systemet skal være.
Selve fastlæggelsen af meningsgrænsen må begribes ud fra begrebet om refleksion, der dækker systemets selvbeskrivelser. "Reflection may (...) be defined as the process through which
a system establishes a relationship with itself. (...) we can also (...) refer to reflection as "selfthematization."" (Luhmann 1982: 327). Ved refleksion forholder systemet sig til sig selv i sin
helhed ved at indføre en beskrivelse af sig selv i sig selv. Refleksionen lægger systemets meningsgrænse fast, såvel positivt (vi er dem der …) som negativt (vi er ikke dem der…) i en
sammenligning med omverdenen, i forhold til hvilken systemet adskiller sig. Systemets selvbeskrivelser er kommunikationer der definerer meningsgrænsen. Refleksionen bygger så at
sige ovenpå og eksisterer kun via de to underliggende former for selvreference, men i refleksion er det ikke elementer i forhold til relationer eller begreber og betydninger der forhandles
via begreber og betydninger, men selve forskellen mellem system og omverden, hvor systemet ses i sin helhed i forhold til omverdenen.
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2.2.3.10. Selvorganiserende interaktionssystemer som medie og form
Selvorganiserende interaktionssystemer er systemer der reproducerer sig i mediet kommunikation. Kommunikationsprocessen forgår som en iteration af kommunikation i hvilken meningsforslag henholdsvist accepteres og negeres. I
Omverden

begge tilfælde er systemets meningsgrænse i spil:
ved negation skærpes systemets differentiering i
forhold til omverdenen (vi er ikke dem der…), ved
accept enten som kondensering eller som modifika-

Iteration af kommunikation
Kondensering  kanselering

tion af meningsgrænsen. Meningsgrænsen er opstået sammen med systemet som dets interaktionsog selektionshistorie, og udgør strukturen for de til

enhver tid gennemløbende processer. Meningsgrænsen er således mediet for hvad der er muligt i systemet, mens de enkelte kommunikationer er former i mediet. Meningsgrænsen er
strukturen som processerne må gennemløbe, processens struktur, mens de enkelte kommunikationer er strukturens proces.
2.2.3.11. Samfundet som medie og form
Hvis man overvejer samfundet som alt der kan nås af kommunikation, altså som kun bestående af kommunikation, vil det have en omverden der ikke kommunikerer. Denne operative
forskel mellem system og omverden udnyttes internt i det sociale til markeringen af forskel
på selvreference og fremmedreference. Via denne skelnen kan det sociale opbygge intern
kompleksitet og differentiere sig internt (Luhmann 2002c).99 Samfundets interne differentiering kan beskrives som skiftende i forskellige epoker, alt efter hvilke tekniske medier det har
været baseret på (se kapitel 5). Her vil fokus være på moderne samfund, om hvilke kan siges,
at de er funktionelt differentieret. Det moderne samfund håndterer kompleksitet ved at uddifferentiere nye funktionssystemer fx et politisk udvalg til kuglegravning af en sag. Grundlæggende er den funktionelle differentiering mellem en række funktionssystemer som samfundet
er polycentreret omkring, såsom politik, ret, økonomi og kærlighed. Systemerne er ikke funktionelt ækvivalente, men forudsætter hinandens funktioner. Det politiske system ville fx ikke
kunne fungerer hvis ikke retssystemet eksisterede og et moderne samfund ville slet ikke virke
uden et økonomisk system. Funktionssystemerne er hver især baseret på et effektmedie også
kaldet Symbolsk Generaliseret Kommunikationsmedie (SGK). Da succesfuld kommunikation
er usandsynlig (Luhmann 2000) i den forstand at alter skulle rette sig efter egos meningsfor99

Der er tale om re-entry: først er der den operative forskel, først må systemet operere (kommunikere),
siden kan den operative forskel genindtræde i sig selv som forskellen mellem system og omverden, iagttager og iagttaget eller mellem selv- og fremmedreference.
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slag er SGK en form for evolutionær gevinst, der kombinerer motivation og selektion. Fx
penge: De udgør et symbolsk medie, ved at de ikke har værdi i sig selv. Der er institutioner,
der garanterer deres værdi. De er en positiv sanktion, der motiverer og på samme tid garanterer værdiskabelsen i samfundet. Får man penge, har man del i samfundets produktivitet, og
produktiviteten er samtidig pengenes garanti for værdi. Penge er et generelt medie, idet man
kan sammenligne et køb af en is på Læsø med købet af en supertanker i Sydkorea. Det hele
ville bryde sammen, hvis principperne for handel skulle forhandles hver gang. Dette medie
udligner heterogenitet ved at alle vil have penge, men giver samtidig personer mulighed for
at ekskludere sig, ved at man kan være uenige om hvad de skal bruges til. Penge kan altså
kombinere integration og differentiering; mennesker kan indgå i et fælles pengesystem uden
at sætte identitet over styr (Thyssen 1991: 31 - 38).
Kommunikationen omkring de forskellige funktionssystemer er som en busk af sammenknyttede semantikker, der virker i hvert deres SGK ud fra hver deres binære kode. For eksempel
er videnskabssystemet uddifferentieret fra anden kommunikation ved at foregå ud fra koden
sand  falsk. Dette funktionssystem har igen uddifferentieret sig i de enkelte fag og igen i deres discipliner. Når videnskabsmanden skal søge at få sine bidrag til at blive del af den videnskabelige kommunikation, dvs. få andre til at knytte an til hendes meningsforslag, må hun
bruge et sprog, en procedure, en metode osv. der stemmer overens med den historisk udviklede state of the art (meningsgrænse) indenfor hendes specifikke felt. Med andre ord må hun
forvalte koden sand falsk på en måde, der falder indenfor den herskende meningsgrænse
(forskningsparadigme), for ikke at blive sorteret fra i de selektionsmekanismer der er knyttet
til feltet, såsom at få optaget artikler i anerkendte tidsskrifter og opnå ansættelse på anerkendte universiteter. Der er således opbygget en lang række semantikker indenfor de forskellige
funktionssystemer, i form af hvilke man må bidrage til kommunikationen, hvis bidragene
skal have sandsynlighed for at opnå effekt, forståelse og anknytning.
SGK muliggør og sandsynliggør kommunikations succes og dermed dannelsen af sociale systemer (Luhmann 1986: 18). SGK overfører selektioner, der giver social succes fra fortiden
og rækker dermed ind i fremtiden, ved at motivere og dermed sandsynliggøre, at selektioner
bliver antaget som præmisser for et nærmere bestemt (mere begrænset og forventet) udvalg
af videre selektionsmuligheder. SGK er medier, som anvender generaliseringer for at symbolisere sammenhængen af selektion og motivation, det vil sige, at fremstille dem som enhed.
(Luhmann 2000: 203). På meget forskellig måde og for meget forskellige interaktionskonstellationer drejer det sig i disse tilfælde om at konditionere kommunikationens selektion såle-
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des, at den samtidig virker som motivationsmiddel, så den tilstrækkeligt kan sikre selektionsforslagenes efterkommelse (ibid.). SGK giver ikke garanti for selektionsforslagenes efterkommelse, men SGK sandsynliggør, at man taler om det samme samme, sandsynliggør, at
begge ved at det er en pris der forhandles, eller at der bliver flirtet. Koblingen til det psykiske
system er som det psykiske systems kobling til det neurale: man kan godt bruge og tjene penge uden at være professor i økonomi – og selv professorer i økonomi er så uenige om hvordan den fungerer at den bedst beskrives, netop som et autopoietisk system. SGK er identifikationen af komplicerede og komplekse forhold på et højere abstraktionsniveau, de må være
mentalt simple for at kunne repræsentere, og funktionelt komplekse for at kunne erstatte beskrivelser af mønstre (Thyssen 1991: 82). SGK leder ikke til konsensus i systemerne, men
øger antallet af egnede kommunikationstemaer, og frihedsgraden i kommunikationen og eksternt øges systemernes tilpasningsevne (Luhmann 1986: 18).

Symbolsk Generaliserede kommunikationsmedier
Funktionssystem
• økonomi:
• politik:
• retssystem:
• videnskab:
• intimitet:
• kunst:
• massemedier:
• religion:
• uddannelse:
• pædagogik:
• teknik:
• Sport

medie

kode

penge,

betaling ikke betaling

magt

position opposition

ret

lovlig  ulovlig

sandhed

sandt  falsk

kærlighed

elsker elsker ikke

kunst

Kunst ikke kunst

nyheder

information ikke information

tro

transcendens  immanens

sortering

god eksamen dårlig

barnet

gavnlig  skadelig for barnet

effektivitet

effektiv ineffektiv

Kroppen

Vind tab

I det funktionelt differentierede samfund er der opbygget institutioner og organisationer, der
varetager væsentlige områder i samfundet. Fx partiorganisationer, parlamenter, udvalg, regeringer indenfor det politiske, banker, børser og kreditforeninger indenfor det økonomiske.
Organisationer opbygger sig omkring SGK og er grundlæggende funktionelt uddifferentierede, men byder i praksis på alle 4 differentieringsformer: Funktionelt set tager en organisation
sig netop af en bestemt funktion i samfundet fx produktion af noget der er efterspørgsel efter
så som viden eller biler. Organisationen differentierer sig herefter internt i funktionelle enhe-
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der fx i R&D, Ledelse, produktion, salg og ofte med flere differentieringer indenfor hver af
de forskellige afdelinger igen. Der er et hierarki (stratificeret differentiering) med en ledelse
uanset hvor flad organisationen end måtte se sig selv som. Der er segmentær differentiering
mellem forskellige ligeværdige afdelinger og mellem fx ledere på samme niveau i forskellige
afdelinger og projektgrupper. Sidst er der center/periferi differentiering mellem hovedkvarteret i en metropol og lokale afdelinger jorden over, eller landet over. Også selvorganiserende
interaktionssystemer er koblet til SGK, det være sig til ét bestemt, eller til en række under ét,
eller de kan have deres eget lokale (se 7.2.2.2.). Kommunikation kan altid knytte an til et
SGK, hvilket giver klarhed omkring hvorom den handler, om det eksempelvis er et videnskabeligt udsagn eller et økonomisk udsagn. Normalt kommer man ikke i tvivl, bagerjomfruen
skal have penge ikke kys. SGK bliver brugt fra ma-

Omverden

kroplan, fx kærlighed mellem to nationer, til mikroplan, fx to børn der holder hinanden i hånden. Med
magt som eksempel så spænder den helt fra magt positionering i den lille familie til geopolitiske magtkampe. SGK giver klarhed for hvorom der kommuni-

Selvorganiserende
interaktionssystem

keres, de skærer gennem kommunikationen og giver
os som iagttagere, mulighed for at skelne forskelligt i
forhold til ét og samme fænomen. Fx at se på en tyv

som en der gør noget ulovligt, for derefter at se på ham som en der gør noget, der ikke kan
betale sig, som den man elsker, eller man ser en med en ringe uddannelsesmæssig baggrund,
der må stjæle for at klare dagen og vejen. Bevidsthedsmæssigt kan man skifte SGK for sin
iagttagelse fra operation til operation. Socialt kan kommunikationen skifte SGK fra operation
til operation. Der er således en tæt sammenhæng mellem mikroplanet og makroplanet, hvor
makroplanet tilbyder struktur og semantikker for mikroplanet og hvor makroplanet kun eksisterer, produceres og reproduceres på mikroplanet:
Kommunikation Selvorganiserende interaktionssystem SGK Samfund Omverden

Det kan opteres, at samfundet er en form i omverdenen, der som medie udgør dets betingelsesgrundlag. Og man kan optere at samfundet er medie for de forskellige funktionssystemer
som former. Og se de enkelte funktionssystemer som medie for institutioner i samfundet og
institutionerne som mediet kommunikationer printer sig ind i som former. Mere bredt kan
man se samfundet med sine SGK som medie for selvorganiserende interaktionssystemer, der
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kan trække på samfundsmediets semantikker ud fra en autopoietisk organiseret meningsgrænse.
2.2.3.12. Det psykiske system som betingelsesgrundlag
Det er et betingelsesgrundlag, en forudsætning for sociale systemer at have en stabil omverden udgjort af bidragende psykiske systemer: “Ved at selektioner slutter sig til selektioner i
kommunikationsforløbet fortætter der sig et område for det antagelige og det, der kan kræves. Dette områdes grænser er trukket tværs igennem meningsverdenen. Herved bliver psykiske systemer til personer, dvs. til forventningscollager, der i systemer fungerer som referencepunkter for yderligere selektioner.” (Luhmann 2000: 168). Selvorganiserende interaktionssystemer er betingede af en omverden med individer, der kender til systemet, til dets interaktionshistorie og meningsgrænse, hvis det skal opretholdes over tid. Man kan se personer som
en størrelse sociale systemer selv producerer. Det er i sociale systemer individer tilskrives
karakteristika, intentioner, forventninger og mødes med tillid eller mistillid og derved personificeres. Person er ifølge Luhmann (2000) en skelnen mellem handling oplevelse. Man gør
noget og tilskrives ud fra sin handling en speciel oplevelse af situationen. Jeg kører fx stærkt
i bilen og tilskrives måske, at jeg ikke kærer mig om mine medtrafikanter. Jeg giver eksempelvis en høj karakter og tilskrives måske, at opleve de studerende som alt for dygtige. Hvis
man skal opleve accept som person, med en bestemt og attraktiv identitet og opnå tillid, må
man kunne underkaste sig determination i forhold til et givent socialt systems meningsgrænse
(se om identitet og tillid i 2.2.2.3., se også 2.2.3.8.). Da man som individ er omverden til en
mængde sociale systemer (familien, arbejdet, skolen, idrætsklubben, Brugsen (og køen i
brugsen), forskellige vennekredse osv. osv.), må man kunne skelne systemerne fra hinanden,
og støjfrit bidrage korrekt i forhold til deres forskellige meningsgrænser, samt i forhold til de
roller, der er forventning til man spiller i dem hver især. Det er følgelig et conditio sine qua
non for sociale systemer at opretholde personer systeminternt som forventningscollager, der
kan tilskrives ansvar (på godt og ondt) for dele af kommunikationen: Det var dig der sagde,
gjorde osv. Det skal være muligt at inkludere sig i det sociale, hvilket dog i en moderne kontekst er en balancegang mellem at underspille og overspille sin rolle. Hvis man lægger sig
helt op af meningsgrænsen og altså bidrager udelukkende systemkonformt, går man i et med
baggrunden, hvilket man ikke vinder identitet ved (identitet må defineres som forskel til alt
andet, fordi det, som det allerede stod klart for Hume, ikke kan betyde lighed med sig selv
over tid (hvilket også ville virke mistillidsvækkende, se igen 2.2.2.3.)). Man må bidrage indenfor meningsgrænsen ved på en legitim måde at lægge afstand til dele af den, eller ved fx
at kritisere andres bidrag, eller ved selv at give bemærkelsesværdige store bidrag, eller ved at
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bryste sig af andre sociale tilhørsforhold.100 Under alle omstændigheder må sociale systemer
hverve bidragydere og det der bevirker at nogen bidrager er, at de får opfyldt basale sociale
behov, de bliver kendt, anerkendt, husket, genkendt, refereret til, og de kan se sig selv som
nødvendige, vigtige, kloge, kærlige osv. Men man må kunne genkendes ved at bidrage.

2.2.4. Reproduktionsmedier
De tre systemdannelsesplaner, det biologiske, det psykiske og det sociale processerer i hvert
deres reproduktionsmedie (liv, bevidsthed og kommunikation). De er ko-evolueret i det geografiske rum, der er blevet løskoblet som rum- og grundmedier af mere og mere komplekse
organismer og deres perceptionsmedier.101 De tre systemdannelsesplaner er koblede til hin-

Perceptionsmedier
Geografisk rum
rrumrum rum

Liv

Meningssystemer

Bevidsthed

Kommunikation

Reproduktionsmedier
anden i en interdependent relation, men de kan ikke udveksle egne frembringelser med hinanden (celler, tanker og kommunikationer). De kan således kun perturbere hinanden, hvilket
betyder at de for hinanden giver rammerne indenfor hvilke de kan processere. De udgør med
andre ord medier for hinanden de biologiske censorer (som øjne og øre) kan ikke udnyttes til
andet end hvad der gives psykisk og social kompleksitet for. Det psykiske kan ikke være bevidst om andet end hvad det kan percipere, føle og har social kompleksitet opbygget til at
kunne forstå. Systemdannelsesplanerne udgør således hinandens potentialitet for aktualisering, hjernen må kunne give neural kompleksitet for bevidsthed og bevidstheden må give basis for bidrag til kommunikation og omvendt må kommunikationen have præsenteret socialt
akkumulerede semantikker for de psykiske systemer så de bevidst kan kontrollere biologiske
impulser i forhold til de sociale normer osv.

100

Man må altså ekskludere sig indenfor hvad der er acceptabelt i forhold til meningsgrænsen for at opnå
personlig identitet i systemet. I tidligere mediesamfund var kun ren inklusion tilladt hvis ikke man rigtig
ville ekskluderes fra samfundet fx brændes på et bål (se kapitel 5). Dog er der allerede i det stratifikatoriske
samfund en begyndende inklusion af de ekskluderede med etableringen af sindssygehospitaler og fængsler.
101
Der vendes tilbage til evolution i kapitel 5.
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2.3. Teknik og medier
Den eneste måde hvorpå tekniske kommunikationsmedier kan drages frem i lyset, er gennem
kommunikation. Tekniske kommunikationsmedier er ikke reproduktionsmedier, de lever ikke, de er ikke bevidste og de kommunikerer heller ikke. De må mere ses som en form for
omverdensbetingelser, som en tilvirken af rum- og grundmedier i akkordering med perceptionsmedier og håndtering af kompleksitet i form af mening. Selvom tekniske kommunikationsmedier på denne baggrund kun kan være omverdensbetingelse for autopoietiske systemer,
så er autopoietiske systemer, dog for menneskets vedkommende, i en strukturel kobling til
dem. Tekniske kommunikationsmedier (TK) er så at sige, sat udenfor parentes i forhold til de
tre systemdannelsesplaner, som dog på sin side, i årtusinder er ko-evolueret med dem.102 Hvis
man markerer kommunikation kan det illustreres som følger: kommunikation er funktionen
af kommunikation  omverden, eller K = f(K,O),103 hvor omverdenen udover de andre to systemdannelsesplaner, materien, de andre medier, det geografiske rum også inkluderer TK.
TK er således en omverdensbetingelse for sociale systemer, S = f(S,O), hvorunder de reproducerer sig i kommunikation. TK kan ses som en strukturel kobling til det psykiske og biologiske, der lader det sociale opkastes til et metasystem (5.2.1.) byggende sine strukturer i kobling til bevidsthed og liv i tid og rum. Det sociale har to basale koblinger til TK i forhold til
hvilke det kan opbygge sine strukturer og derved medinddrage det bevidste og biologiske.
Akkorderingen med perceptionsmedier er den ene grundlæggende strukturelle kobling TK
giver det sociale til den ikke kommunikerende omverden i forhold til hvilken, sociale systemer får ændret betingelserne for reproduktion. Perception er altid kapaciteten til at differentiere, kapaciteten til at drage forskelle (2.1.7.). TK ændrer grundlæggende de tidslige og
rumlige forhold, indenfor hvilke perceptionsmedierne virker. Den anden grundlæggende
strukturelle kobling, ud fra hvilken sociale systemers reproduktion ændres i forhold til TK, er
håndteringen af kompleksitet i form af mening. Mening er en simultan repræsentation af noget til forskel fra noget andet: Mening = aktuelt  potentielt (2.2.2.2.). Det tekniske kommunikationsmedie talesprog gav overhovedet mulighedsbetingelsen for det sociale, fordi mening med dette TK kunne blive selvrefleksiv (5.2.2.) og nye TK ændrer følgende efter denne

102

I moderne biologi opfattes levende væsners fællesskab i det geografiske rum, som udgørende en enhed
sammen med dette rum (økosystem, eller biotop). Den biologiske selektion har favoriseret egenskaber, der
akkorderer med TK såsom udviklinger i bevægeapparatet, stemmebåndet og hjernen, der giver mulighed
for et gensidigt stigningsforhold i bevidst og kommunikativ kompleksitet. TK ændre den rumlige og tidslige konfiguration af det geografiske rum for de tre systemdannelsesplaner hvilket kapitel 5 omhandler. Dette
afsnit omhandler ikke socioevolutionen, men hvordan TK skaber et kommunikativt rum.
103
Notationsformen er inspireret af Kurt Lewin, der i sin feltteori udtrykte adfærd som funktionen af person og miljø, A = f(P,M), samt af Baecker (2000) der bruger notationen i stil men min her præsenterede.
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på sprog baserede sociale emergens, grundlæggende sociale, og derved også indirekte psykiske, systemers kapacitet, til at håndtere kompleksitet i form af mening.
Perceptionsmedier giver psykiske og sociale systemer mulighed for at skelne fænomener i
omverdenen i tid og rum (fremmedreference) i kombination med en simultan medrefleksion
af intern kompleksitet (selvreference). Med TK ændres såvel de rumlige og tidslige distancer
mellem bidragydere og sociale systemer, som deres mulighed for at give mening til verden
herunder til kommunikationsbidrag.
TK giver mulighed for akkumulering af kompleksitet fra generation til generation, udenom
den biologisk genetiske proces, af rekombination og mutation, der resulterer i ændringer i
nukleinsyre i gener, givende sig udtryk i nye instinkter og fikserede handlingsmønstre i fænotyper ud fra selektionspresset.104 TK giver mulighed for akkumulering af meningsmæssig
kompleksitet, ved at erfaringer som information kan meddeles fra individ til individ, i forskellige forståelseskontekster. TK giver her til også mulighed for operationelle koblinger105
mellem sociale systemer, der er adskilt af geografiske eller tidlige distancer.
I den her fremstillede mediesociografi er der et rent snit mellem TK og andre medier: TK er
ikke perception, liv, bevidsthed eller kommunikation, men en løskobling af grundmedier i det
geografiske rum givende imaginære kommunikative parallelle rum. Disse rum ses i mangfoldige kombinationer og har skelsættende konsekvenser for liv, bevidsthed og kommunikation.
Mens reproduktionsmedierne er invariante i deres processeren, givende autopoietisk reproduktion i de tre systemdannelsesplaner, er TK variable. TK giver rum og tid for håndtering af
kompleksitet på forskellig vis, i forskellige kombinationer, i en konstant løskoblingsproces,
hvor sociale systemers autopoiesis forløber under ændrede betingelser i tilkommende TK,
resulterende i nye løskoblinger af forskellige TKs potentialitet for at aktualisere kommunikation. Kommunikation er en universel reproduktionsform der er fast: forståelse = information
meddelelse. Det der varierer er, at TK giver et ændret, som oftest øget mulighedsrum106 for
104

Stadig må fylogenesen ses som strukturelt koblet til TK, men som det vil blive vist i kapitel 5 opkastes
det sociale efterhånden til et metasystem, der overtager organisationen af kooperationen i samfund gradvist
fra den biologisk determinerede styring, eller rettere, i et hurtigere tempo, da fylogenesen ikke er sat ud af
kraft, men blot har en ganske anden tid end sociogenesen, der indvirker direkte på ontogenesen qua TK.
105
En operativ kobling er en kobling hvor systemer deler operationer, hvor den strukturelle kobling er en
kobling hvor systemer deler strukturer med hinanden eller i deres interne opbygning har koblet strukturelt
til andre omverdensmæssige strukturer.
106
I forhold til socioevolutionen er der klart tale om et stigningsforhold hvor mediematricen giver samfundet et gradvist øget kommunikativt rum, men enkelte medier kan godt give et mere begrænset kommunikativt rum end tidligere udviklede fx chat.
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håndteringen af kompleksitet, givende mulighed for nye sociale organisationsformer resulterende i nye rammer for det psykiske og sociale.
TK er altid en materielt funderet teknik eller teknologi, der kombinerer meningsfuld håndtering af kompleksitet med perceptionsforhold. Perception er kapaciteten til at markere en forskel og mening er kapaciteten til at håndtere kompleksitet ud fra differencen aktualitet  potentialitet. TK gør det muligt at markere differencer udover distancer i tid og rum, udover det
nutidige og udover den naturlige geografiske interaktionssfære. De giver kapaciteten til at
lagre, strukturere, organisere, kategorisere, genfinde etc.
Altså er en tilgangsvinkel til at forklare TK en markering af deres muligheder, men hvis man
vender sig mod modbegrebet til muligheder (krydser distinktionen og markerer begrebets
ydre horisont) ser man, at også TKs begrænsninger er vigtige for en komplet forståelse. Således må man også se på hvilke begrænsninger TK sætter for sociale systemer. I sociale systemer er det først og fremmest egne selektioner der sætter begrænsninger (Luhmann 2000).
Begrænsninger er den eneste måde hvorpå et socialt system internt kan håndtere og opbygge
kompleksitet, idet systemet ville paralyseres eller opløses hvis det lod alle kommunikative
muligheder stå åbne. Derfor betyder enhver selektion på den ene side, at systemet beslutter
ikke at tage et domæne af muligheder i betragtning, hvilket på den anden side, betyder at systemet kan opbygge kompleksitet på et nærmere afgrænset og mere specificeret og nuanceret
område. Sociale begrænsninger er set i denne vinkel, forudsætningen for at gøre noget overhovedet. Meningsgrænsen i det sociale system er en socialt konstrueret begrænsning som systemet har besluttet, hvilken beskriver hvad kommunikationen kan være om, samt i hvilken
tone etc. Når man ser på TK som sættende begrænsninger for sociale processer bliver den
forskel klar, at sådanne begrænsninger ikke blot kan ophæves. TK er som de er, og ejer ikke
den fleksibilitet som reproduktionsmediet,107 men TK giver et kommunikativt rum som det
sociale må lære at bruge, lære at processere i. Dette betyder, at kommunikationsprocessen
evoluerer i et TK hvor det opbygger sin kompleksitet ud fra TKets begrænsninger, såvel som
ud fra de kommunikative muligheder det giver. Da samfundet fx kun havde oralt sprog som
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TKs mulighedsrum må ses i relation til sociale systemer, der øjensynligt er i stand til vedvarende at opfinde nye måder at bruge dem på. Fx er trykketeknologien vedblivende blevet brugt på nye måder siden
dens opfindelse. Sociale systemer løskobler således TK til nye funktionaliteter, men løskoblingen er ikke
således, at et givent TK kan give en hvilken som helst perceptionshorisont eller en hvilken som helst håndtering af kompleksitet. Vi kan tale om den aktuelle potentialitet, men kun gætte på den potentielle potentialitet, løskoblingen af TK kan med andre ord ikke dirigeres frit, men kun ud fra den aktuelle potentialitet, vi
kan ikke installere en hvilken som helst form i et hvilken som helst medie. Det er fx ikke lykkedes at mediere lugt digitalt, men det er ikke til at sige om det vil lykkes i fremtiden.
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TK måtte den internt opbyggede kompleksitet akkumuleres (lagres) ved at gentage sætninger
og fortællinger om og om igen (Ong 1982).
TK udgør en form for medier, der skaber kapaciteter indenfor tekniske begrænsninger for
sociale systemers håndtering af kompleksitet i tid og rum. Hvis man tager spor i sandet på en
strandbred som eksempel, kan man se at sandet er de løst koblede elementer, der er struktureret af noget mere solidt, foden, der er blevet trykket ned i det. At man kan markere det i distinktion til resten af sandet har at gøre med perception. At man kan markerer det som et fodaftryk har med semantikker at gøre. Og man ser at sand bliver et medie på grund af formen i
det og at formens fremtrædelse er afhængig af sandet som medie. Sandet bliver til et TK i det
øjeblik, et meningsbearbejdende system strukturelt kobler sig til de forskelle mellem aktualitet og potentialitet, der kan skulptureres i det og danne basis for en tolkning af verden. Således kan jægeren følge et spor i sandet for at finde byttedyret, eller lave en afmærkning til andre jægere, der skal følge efter, om hvilken vej han er gået. Læren kan ridse tegn ind i sandet
for at oplære andre i tegnsystemer, eller for at vise hvordan forskellige dyrespor ser ud, eller
for at lave en udregning. Sand kan bruges som medie for håndtering af kompleksitet. Det har
visse kvaliteter: det er nemt at viske ud og det er billigt, men i forhold til lagring af viden eller i forhold til at kontakte folk langt væk er det et elendigt TK. Et samfund der kun er baseret
på sandmediet må kommunikere indenfor dette medies muligheder og begrænsninger.
Et andet eksempel er oralt sprog: at tale er perceptorisk en forskel mellem ord og andre lyde.
Lyden er baggrund og ordene er figurer, eller lyden er medie og ordne former. Uden ord intet
sprog og uden sprog ingen ord. Meningsdelen i dette TK er, at man kan håndtere kompleksitet i form af aktualitet potentialitet, altså installere forskelle, der i forhold til andre mulige
forskelle giver mening. Sproget giver et enormt kombinatorisk potentiale for at håndtere
kompleksitet, hvilket meget tyder på har været det, der har gjort mennesket til det det er i dag
i forhold til andre dyr såsom de andre hominider, hvilket der vendes mere udførligt tilbage til
i kapitel 5.108 Skrift, trykkekunsten, de analoge elektroniske medier og de digitale elektroniske medier er andre skelsættende spring i socioevolutionen, der har givet menneske og samfund et anderledes spillerum for håndtering af kompleksitet.
Skrift, med det fonetiske alfabet, giver samme kombinatoriske muligheder som oralt sprog.
Det kan ses som en remediering, der giver en anden perceptionssituation i tid og rum. Fordi
108

“Speech, of course, is the primal and indispensable medium. It made us human, keeps us human, and in
fact defines what human means.” (Postman 1986: 9).
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skrift er visuel og transportabel (fx sværte på papyrus) kan meningsforslag lagres og genfindes (det er at håndtere kompleksitet). Med skrift kan kommunikationsbidrag markers emanciperet fra nutid, nærvær og lokalt geografisk rum (perception). Hvis man springer og tager
telegrafen, som et sidste eksempel, kan man se at en meningsfuld sætning indkodes til klik,
der via wirer kan skelnes over geografiske distancer, hvor de ved en given destination, igen
kan afkodes til meningsfyldte sætninger. Dette er perceptionsdelen af dette TKs kommunikative rum. Meningsdelen er, at der er udviklet et kodningssystem til at håndtere kompleksitet i
forhold til at kunne ind- og afkode sprog, og at der er, eller var, etableret netværk af telegraftråde, givende en kommunikationsteknologisk infrastruktur, som det sociale i en periode voksede i strukturel kobling til, der muliggjorde kommunikation over afstand i real time og derved opbyggelsen af nye sociale strukturer.

2.3.1. Det kommunikative rum
For at denne mediesociografi kan indløse sin ambition, at beskrive det sociale i relation til det
Tekniske Kommunikationsmedie (TK) det er baseret på, eller processerer i, er det nødvendigt
at opstille en række parametre for relationen mellem sociale systemer og TK. Vores horisont
er udgjort af kendte TKs allerede aktualiserede potentialitet, altså det mulighedsrum, man kan
se konturerne af, ud fra de former man har erfaring med kan installeres i dem, og som man
med en vis sikkerhed kan sige har indflydelse på det sociale. Man kan derimod ikke sige noget substantielt om fremtidige løskoblinger, men måske blive klogere på nutidige mediers
sociale implikationer. Vores viden om relationen mellem sociale systemer og TK er historisk
og analytisk betinget, hvorfor denne mediesociografi ikke på denne baggrund kan stille en
endelig række af parametre op, men udelukkende må beskæftige sig med allerede beskrevne
medieattributter, der er sat i sammenhæng med sociale udviklinger. Det er på dette punkt
hvor medium theory (1.2.) kommer ind i billedet, fordi der i den er beskrevet en række forhold, der altid synes at have betydning for sociale systemers strukturelle kobling til TK. Dette
angår medieattributterne: Økonomi, kode, direktionalitet, interaktionstid, lagring, genfinding,
remediering, konsistens og rum. Har man beskrevet disse parametre ved et mediet har man
beskrevet dets kommunikative rum.
Nærmere betegnet er medieattributter løskoblinger af fysiske elementer, der i sociale systemers operationer bliver brugt til formdannelser i det sociale reproduktionsmedie kommunikation. Ved at danne faste koblinger i TK kan sociale systemer generalisere mening frigjort fra
den enkeltes iagttagelsesfelt, abstrahere den, og opbygge sine strukturer i afhængighed til et
givent TK. Den mediale potentialitet, bestående i form  medie konstellationer, bliver på et
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andet plan (det sociale), brugt til udformningen af elementer der kan perciperes. Dette er ikke
så indviklet som det kan lyde, fx er en radio et TK for lyd, TKet radioen er et medie, der bevirker at alle indenfor en senders rækkevidde, der har en modtager, kan høre det samme samtidigt. Rummediet luft informeres med bølger i en bestemt frekvens, der kan modtages af et
apparat indstillet på netop denne frekvens, hvor den igen omdannes til lyd. Radiobølgen er en
form i rummediet luft. Radiosenderen indkoder lyd til radiobølger, der informerer luften med
en bølgeform, der er hurtigere end lydbølger, mens radiomodtageren informeres af radiobølgerne som den mekanisk igen omkoder til lyd. Når kommunikative elementer medieres af
radioer, via indkodningen som radiobølger, kan sociale systemer opbygge dens strukturer i
kobling til, og derved forudsætte, dette medies fortsatte ydelse, eller kommunikative rum. Et
eksempel var da Hitler lod den såkaldte Volks-empfänger masseproducere for at bruge den
propagandistisk, et andet eksempel er fiskerne, der forlader sig på vejrmeldinger over radioen. Men summa summarum: Sproglige bidrag kodes til radiobølger et sted, og afkodes igen et
andet sted, hvor en anden bidragyder kan skelne information fra meddelelse, hvilket samfundet bygger sine strukturer i kobling til.
2.3.1.1. Økonomi
For overhovedet som psykisk system at koble sig til (opbygge struktur i forhold til) det sociale, må man have adgang til konkrete Tekniske Kommunikationsmedier (TK). Dette er for
nogle, endda socialt set meget væsentlige mediers vedkommende, forbundet med en økonomisk omkostning. Distinktionen dyr  billig er vigtig om end relativ. Nogle medier såsom det
orale sprog er som udgangspunkt gratis, hvorfor alle teknisk set, kan koble sig til det sociale i
et oralt baseret samfund. I andre mediesamfund spiller økonomi ind i forhold til, at man kan
købe sig til at håndtere dette medie bedre (stemmetræning, retorikkurser etc.). Disse tendenser som her er ridset løst op for det orale medie er generaliserbare for andre TK, dog er det
orale enestående ved at være helt omkostningsfrit som udgangspunkt. Brug af andre medier
er som udgangspunkt forbundet med økonomiske omkostninger: Håndskrevne bøger er meget dyre, hvorfor trykkekunsten egaliserede bogen som medie (Eisenstein 1983).109 Ligesom
med det orale medie, er det også omkostningsfuldt, at lære at håndtere læse/skrive mediet
(uddannelse, kurser etc.), hvortil, også må nævnes underlag, skriveredskaber, briller, publikations omkostninger etc.110 Også medier der giver rum for tovejs kommunikation er forbundet
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Prisen på en bog faldt i nogle tilfælde til kun 0,3 % af hvad prisen havde været før trykkekunsten (Nielsen et al.1991: 41).
110
Se Eisenstein (1983), Nielsen et al. (1991), Brügger (2003).
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med omkostninger fx frimærket til brevet, prisen for en SMS. Det er således indirekte111 vigtigt altid at spørge til det økonomiske aspekt i forhold til tekniske kommunikationsmedies
reale kommunikative rum. Hvor mange procent er fx af økonomiske grunde udelukkede fra at
tilslutte sig kommunikation baseret på et givet medie.
Økonomi er således et begreb for udbredelsen af et medie, for adgangen til det.
2.3.1.2. Kode
Kode er et begreb for den relative forskel på hvor svært et medie er at håndtere i forbindelse
med kommunikation og der vil blive skelnet mellem indkodning og afkodning. Meddelelsesformen må kunne produceres således, at man kan selekterer sin aktuelle meddelelsesform ud
fra et udvalg af muligheder, så den samlede potentialitet for aktualiseringen matcher den
kommunikative intention bidragyderen ønsker før han kan siges at mestre mediet i forhold til
indkodning.112 Til afkodning af en ytring i et medie hører på samme vis, et overskud af erfaring med mediet, således at det er muligt at skelne den selekterede information fra en meddelelsesform til forskel fra andre potentielle, men ikke aktualiserede. I forhold til kommunikation gælder det selvfølgelig om overhovedet henholdsvis at kunne indkode og afkode information i et medie. Ethvert TK har en kode eller flere, mediet kan godt selv være en uhyre kompleks konstruktion som det dobbelt artikulerede sprog eller fjernsyn uden at koden er særligt
udfordrende, eller en barriere for brug af mediet.113 For at håndtere det sværere skriftmedie
må man som minimum kunne den basale kode (at læse og skrive), men herefter må man også
kunne afkode svære grammatiske konstruktioner hvilket er en ekstra kode ved skrift (Meyrowitz 1985). Her er det igen uddannelse der gør forskellen på den, der kan håndtere koden
og koble sig til det sociale og den der ikke kan. Hertil er der også forskellige former for specialiseringer der hensætter alle andre i en position af funktionel analfabetisme (fx læger og
mekanikere). Der er også medier hvor der kan tales om endnu flere lag af koderinger fx computerbaserede medier hvor man også må kunne håndtere computeren, samt en given applikation, og dertil en given genre (fx Usenet eller chat), samt kunne håndtere meningsgrænsen i
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At økonomi nævnes her er en form for bevidst kategorifejl, økonomi er et socialt funktionssystem og
som sådan er det en social begrænsning, at ikke alle af økonomiske grunde kan benytte ethvert TK. Man
kunne lige så godt nævne ethvert andet funktionssystem fx ret eller politik, altså er det også pga. juridiske
og politiske begrænsninger, at ikke alle i alle situationer, kan benytte alle medier. Altså vender det sociale
tilbage som reificerende og manifest i forhold til nogles mulighed for at benytte TK. Også det aspekt at
ethvert funktionssystem er strukturelt koblet til TK må nævnes, hver gang et nyt TK tiltrækker sig
kommunikation må de enkelte funktionssystemer gennemgå strukturelle ændringer.
112
Der gives selvfølgelig ingen garanti for at to personer vil forstå det samme samme (se 2.2.3.5.).
113
Selvom mennesket har arvemæssige anlæg for at lære at indgå som bidragyder til det sociale via sprog
(Katzenelson 1994: 87), så må man begynde fra man er spæd, hvilket cases med ulvebørn fx tydeligt viser
(se Maturana & Varela 1987: 129).
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det selvorganiserende interaktionssystem man vil koble sig til. Dertil kan også nævnes avatarbaserede spilverdner hvor man også må kunne beherske et virtuelt kropssprog, 3D geografi
etc., eller blot chatsystemer hvor man må kunne indgå i virtuelle handlinger og sprogspil.
Man må notere sig, at der er en grænse mellem deciderede sociale koder og tekniske koder: at
folk afviser én pga. dårlige sprogkundskaber er fx ikke det samme, som det ikke at kunne gøre sig forståelig. Hvis man ønsker sig et tilhørsforhold til et bestemt socialt system, øger det
naturligvis ens chancer for optagelse som medlem, hvis man kan håndtere det TK som det er
baseret på, men det garanterer på ingen måde ens optagelse at kunne håndtere TKet perfekt.
Den potentialitet et givent medie tilbyder, hænger nøje sammen med dets kodering, men ikke
således at dets mulighedsrum udvides proportionelt med dets sværhedsgrad, overvej fx det, at
skulle lære 28 bogstaver i et fonetisk alfabet, med det at skulle lære 40.000 tegn i det kinesiske skriftsystem (Ong 1982). Mange medier har indbygget mange lag af svært kodede samvirkende tekniske kredsløb, mens de kan være endog meget simple at anvende fx fjernsyn.
Kode er således et begreb for hvor svært mediet er at håndtere og der med også et parameter
mht. adgang til mediet.
2.3.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
Direktionalitet er et begreb for hvem der kan iagttage en meddelelsesadfærd og for hvem der
kan respondere på den med meddelelsesadfærd. Altså er spørgsmålet om mediet giver potentialitet for en til en, en til flere, en til mange, mange til mange osv. kommunikation (Meyrowitz 1994). Her er det også vigtigt at spørge til, om mediet giver valgbarhed i forhold til disse
direktionsmuligheder og til i hvilket omfang, om overhovedet, de aktualiseres socialt. Man
kan ikke socialt dirigere en forståelse, men via mediet kan man selektere hvem der overhovedet har mulighed for at koble sig til systemet. En anden måde at tale om direktionalitet er
terminologien om interaktivitet, hvor et TKs interaktivitet udgør den potentielle sociale infrastruktur for direktionaliteten. Interaktivitet er et begreb for manipulation og håndtering af en
teknologi som man godt kan have alene med den, mens interaktion er et sociologisk begreb
for den reciprokke udveksling af ytringer mellem mennesker (Sutton 1999, Jensen 1999).
1. transmissionel interaktivitet betyder i denne mediesociografi, at mediets potentialitet kun
giver rum for envejskommunikation hvad enten, der er tale om én til én eller én til mange. I
nogle tilfælde er der tale om, at mediet egentligt tilbyder en potentialitet der giver rum for at
aktualisere tovejs kommunikation, men at denne mulighed er socialt fravalgt. Skemaet er
delvist sociologisk, da det inkluderer en antagelse om ejerskab til informationer, hvilket hænger sammen med, at det spænder helt fra, fx en film til en chat. At udsende en film er en form
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for envejskommunikation, men dette betyder dog sjældent at et tv-selskab ejer filmen. Men
der er ingen tvivl om, at det at kommunikere gennem et medie med transmissionel interaktivitet giver den bidragydende en magtposition, hvis ellers, nogen gider lytte. Dog kan man
altid medreflektere at præsidenter, der holder monologer eller kun giver interviewes til sammensvorende, i stedet for at diskutere åbent med oppositionen er sølle, fordi man ved det er
en fravalgt mulighed. Hertil skal berøres, at massemedierne netop afkobles fra anden
kommunikation i kraft af den transmissionelle interaktivitet, lyttere, seere og læsere kan kun
undtagelsesvist komme til orde i TV, radio og aviser.114 I medier hvor tovejskommunikation
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accepteres socialt, kan bidrage til kommunikationen i det. Et sådant medies direktionalitet
begrænser således ikke den enkeltes muligheder for at bidrage, men retten til at bidrage kan
altså være begrænset ud fra andre aspekter ved et medies kommunikative rum. Hertil kommer
at det sociale selv, fx i form af moderation og adgangsbetingelser har mulighed for at diskriminere bidragydere, hvilket også kan være installeret i mediet selv teknisk set. 3 Konsultativ
interaktivitet vil sige at man i et medie kan hente, se, læse, høre etc. ’information’ som fx ens
skak rating, et fotografi eller en sang etc. Informationen ejes eller lagres af andre, men man
kan selv hente den når man vil. Giver mediet mulighed for denne form for interaktivitet er
dets kommunikative rum således ikke begrænset i forhold til muligheden for at hente det ønskede, der kan installeres som form i mediet, men igen er der såvel tekniske (andre aspekter
ved det kommunikative rum) som sociale muligheder for at diskriminere mediebrugeren. 4
Registrerende interaktivitet vil sige at mediebrugeren har informationen som så kan indføres
og vider behandles af andre der imidlertid er afhængige af, at mediebrugeren netop selv med-
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At der er tale om kommunikation alligevel kan forstås på mindst fire planer 1: lyttere, seere og læsere
selekterer en forståelse som de diskuterer med hinanden eller som bare gør en forskel for dem selv, 2 der
kommunikeres ivrigt indenfor den enkelte massemedieorganisation, 3 hvor der også ivrigt læses seertal
analyser osv. 4 andre massemedier responderer i æteren. Punkt 4. betyder på en måde at fordoblingen, bestående ved at flere konkurrerende massemedieorganisationer, der alle benytter transmissionel interaktivitet
responderer på hinanden, ophæver denne form for interaktivitet som en form for envejskommunikation.
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deler sig, hvilket han som oftest selv vil have interesse i, eller være socialt forpligtet til, fx
ved udfyldelsen af selvangivelsen online.
Direktionalitet er altså et udtryk for mediets potentialitet i forhold til hvem der kan meddele
sig til hvem.
2.3.1.4. Interaktionstid
Et andet afgørende aspekt ved et TKs kommunikative rum er dets interaktionstid, hvilken er
et udtryk for et TKs potentialitet for kommunikation i tid. Et TKs interaktionstid bestemmer
om kommunikationen er synkron, asynkron, nærsynkron eller super synkron (Foulger 2003).
Hvis der er tale om synkron eller nærsynkron interaktion må bidragyderne på samme tidspunkt være rettede mod mediet de kommunikerer gennem. Interaktion der foregår under teknisk reduktion af rum vil altid kun være nærsynkron, da egentlig synkronitet kun gives ved
fysisk nærvær mellem bidragende parter i det geografiske rum hvor de kan koregulere.115 I et
nærsynkront TK vil deltagere, der er lokaliseret forskellige steder i det geografiske rum, men
på det samme sted i cyberspace, på samme tidspunkt kunne interagere. Udfordringen ved
synkron interaktion er således, at man må befinde sig på samme sted i såvel tid som rum,
mens udfordringen ved nærsynkrone interaktionsmedier kun udgøres af tidsfaktoren. Giver et
medie rum for asynkronitet behøver interaktionsdeltagerene hverken at dele rum eller tid. Her
er det nok at en meddeler sig fx ved at have skrevet en bogrulle for 3000 år siden i den ene
ende af verden, fordi en anden kan læse den nu 3000 år efter i en anden del af verden.
Interaktionstiden er således en medieattribut der symmetrierer eller desymmetrierer kommunikationen i tid hvorfor denne faktor også spiller ind på rumaspektet.
2.3.1.5. Lagring
Et medies lagringskapacitet, eller med andre ord, en meddelelses holdbarhed i et TK, er også
afgørende for sociale systemers strukturelle kobling til et TK. Hvis ikke et socialt system har
noget lagermedie vil selv mindre mængder af internt opbygget kompleksitet medføre infor-
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”Mutual social coordination requires that there be a continuous unfolding of individual action that is
susceptible to being continuously modified by the continuously changing actions of the partner. I call this
continuous mutual adoption process co-regulation.” (Fogel 1993: 29). At koregulere vil fx sige at man ud
fra iagttagelse af den andens ansigtsudtryk (minimal respons), ofte subliminært registreret, ændre udsagnet
mens det bliver meddelt. Ifølge Hiltz og Turoff (1979) vise studier i ansigt til ansigt interaktion den fundamentale vigtighed af ansigtsudtryk, øjenkontakt, kropsbevægelser og psykiske responser. Disse fire kategorier er alle analoge kommunikative elementer, der regulerer interaktionen mht. fx turtagning, hvem der tales
til, forståelse, magt, følelser, interesse, involverethed, arousal mm. (Ibid.: 78 - 80).
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mation overload.116 Her minder sociale systemer med lagermedie om bevidstheder med hukommelse og sociale systemer med medier uden, eller med ringe, lagringskapacitet, om personer, der prøver at holde hele sin viden present (i bevidstheden). Sociale systemer kan naturligvis altid medbenytte, og er altid helt afhængige, af psykiske systemers hukommelse, men
som udgangspunkt, det vil sige ved et evolutionært nulpunkt, hvor ikke engang sproget er til
rådighed, er det såvel svært at opbygge meningsfuld kompleksitet som at huske noget distinkt
overhovedet. Et socialt system, der kun har TK med ringe lager kapacitet, vil tendere mod et
tids-bias. Da det for alt i verden må opretholde og reproducere den interne kompleksitet (viden), det er lykkedes i at opbygge, er det for risikabelt at eksperimentere og modificere på
den viden det trods alt har opbygget (Ong 1982). Det kan også være mediets konsistens, der
bevirker at mediet slet og ret ikke kan modificeres indholdsmæssigt (formerne bliver siddende) som fx runer i runesten. Hvis sociale systemer skal lykkes i at akkumulere viden udenom
biologisk reproduktion må det have TK med lagerkapacitet i sin omverden som det kan koble
sig til strukturelt. Det at kunne lagre angår ikke blot beslutninger om hvad man ved, men letter også hukommelse om hvem der ved hvad, hvem der er medlem, hvem der må hvad, hvad
der er hvor, hvem der har betalt etc.
Lagring er en medieattribut der lader sociale systemer gemme viden, eller med andre ord,
giver mulighed for at forsinke anknytning til meningsforslag og for selektion af forståelse, i
tid. Dette giver sociale systemer mulighed for, at reaktualisere meningsforslag med henblik
på accept eller negation og giver dermed sociale systemers meningsgrænser stabilitet over
tid. Lagringsmedier har også den indflydelse, at det frisætter bevidst og kommunikativ kapacitet til andre formål end det blot at huske (= reproduktion uden ændringer) (Finnemann
2001). Dette aspekt gælder også ved fremkomsten af nye medier, forstået således, at ældre
medier nu kan indgå i andre, mere eksperimenterende aktiviteter117 end blot at lagre (hvilket
man stadig ikke løber nogen risiko med: det lagrede eksperimenterer man ikke med.).118
Lagring er en medieattribut der dels lader sociale systemer gemme viden og dels derved frisætter kapacitet til andre formål.
2.3.1.6. Genfinding
Lige meget hvad og hvor meget der er lagret i et TK vil det kun have betydning hvis det reaktualiseres i kommunikationer. Genfinding har med at lokalisere det der er lagret i et medie at
116

Således herskede der eksempelvis information overload før skriftens fremkomst (Finnemann 2001: 16).
Fx produktion af ny viden eller blot forlystelser.
118
Finnemann (2001, 2005) beskriver ud fra begreberne refunktionalisering og restrukturering hvordan nye
medier i mediematricen aflaster ældre.
117
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gøre. Som Luhmann (2002c: 54) skriver er hukommelse en løbende diskriminering mellem
glemsel og erindring og TKs attributter for genfinding er en aflastning af psykiske systemers
erindringer om hvor hvad er gemt i det lagrede.
Spørgsmålet er derfor hvilke kategoriseringssystemer der kan installeres i mediet, samt hvilke
automatiseringsmekanismer der gives for at søge allerede indvundet, i mediet kondenseret,
viden.119 I orale samfund måtte man huske på og repeterer vers, rim osv. med hvad der skulle
huskes i bestemte situationer hvilket ordsprog er en reminiscens af (Ong 1982). Med trykkekunsten blev der efterhånden udviklet indholdsfortegnelser, alfabetiske indeks og bibliografier (Eisenstein 1983). Det er afgørende for sociale systemer at være strukturelt koblede til
kommunikative rum, der giver medieattributter som: indeks, reference pointers, eller mulighed for desekvensering og resekvensering af meddelelser (Foulger 2003). Sådanne features
gør det muligt, at rekonstruere kommunikationsforløb med henblik på selvbeskrivelse, samt
for overhovedet at kunne forholde sig til nyt som nyt samt til gammelkendt som kendt, accepteret som accepteret og negeret som negeret. Genfindings attributter giver en tempofordel til
sociale systemer, der med dem, ikke behøver at lade sig lamme af lagres kompleksitet.
Genfinding er således en medieattribut der lader sociale systemer reducere kompleksiteten i
den internt opbyggede (lagrede) kompleksitet.
2.3.1.7. Remediering
Begrebet remediering der er hentet fra Bolter og Grusin (2000), betyder repræsentationen af
et medie i et andet (ibid.: 45). Eksempelvist er det remediering at skrive en mundtlig fortælling ned.120 I denne mediesociografi beskriver begrebet den resonans det sociale giver i et nyt
medie, i forhold til den det giver i andre mediers kommunikative rum. Spørgsmålene er om
der er specielle attraktorer der afforder bestemte former for processeren? Gives der en speciel
stemning, stemthed, atmosfære forårsaget af et medies kommunikative rum og som derfor må
regnes som en del af dette? Særligt skal begrebet indkredse hvordan den strukturelle kobling
til psykiske systemer sikres, eller muliggøres i et TK. Som det er fremgået udgør psykiske og
sociale systemer gensidigt hinandens betingelsesgrundlag: det sociale har brug for stabile bidragydere og det psykiske må koble sig til det sociale meningssystem for ikke at skulle leve
som udstødt og biologisk determineret. Et TK må dels sikre at psykiske systemer kan realisere et selv, en personlighed, en identitet i relation til det sociale, ved at kunne blive lokaliseret,
119

Viden må i forhold til hukommelse ses som information: uden hukommelse ville intet virke som nyt
(=afvigende), og ingen hukommelse kunne dannes uden erfaring af afvigelse (Luhmann 2002c).
120
Bolter og Grusin beskriver to grundlæggende teknikker hvormed remediering realiseres (hypermediacy
og transparent immidiacy), der imidlertid ikke tages op her.
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genkendt, husket. Dette realiseres som udgangspunkt i fysisk nærhed hvor kroppen er det, der
lokaliserer psykiske systemer i sociale kontekster. Dels må TK sikre at sociale systemer kan
realiseres, ved at TK danner rum for at bidrag kan referere til meningsgrænsen. Dette realiseres også som udgangspunkt i fysisk nærhed hvor kroppen danner basis for den synkrone ansigt til ansigt interaktion. Altså menes det sociale, for det første, kun attraktivt for det psykiske hvis det TK det er realiseret i, giver mulighed for genkendelse over tid, således at den
enkelte kan opbygge en social identitet, og for det andet, kan det psykiske kun bidrage til opretholdelsen af det sociale, hvis bidrag kan knyttes til bidrag i dette TK.121 En måde at se på
remediering i et medie er at se efter hvordan det er muligt at distribuere identitet i TKet, fx,
ved at ens navn, institutionelle tilhørsforhold og copyright osv. står forrest i en bog man får
udgivet og trykt på et forlag.122 Den enkeltes navn ses i denne mediesociografi som en funktionel ækvivalent for den distribution af identitet eller lokalisering af identitet, der gives ud fra
genkendelse af kroppen. På samme måde er niks i chat, signaturer i Usenet, underskrifter på
breve og dokumenter funktionelle ækvivalenter for lokalisering af identitet i TK. Et andet
aspekt er, at man når man får genkendt sine bidrag, som netop ens personlige ydelser, vil blive synlig i kommunikationen (ansvarliggjort for dele af den). Da mennesker er tilbøjelige til
at idealisere sig som personer, danner genkendelse af bidragydere basis for granskning af deres personlighedsmæssige konsistens (2.2.2.3.), altså iagttages personer ud fra en skelnen
mellem expression given  expression given off (ibid.). Denne forskel vil kunne efterspores
eller granskes forskelligt i forskellige medier, der giver forskellige balancer mellem frontstage - og backstage optræden (Meyrowitz 1985). Hvis det man faktisk siger, står i modsætning
til det man gør, er der inkongruens, hvilket også er tilfældet hvis man siger, at man ved meget
om et eller andet, men tydeligvis ikke kan gøre rede for denne viden i en diskussion. Nogle
medier giver en mere formel frontstage som er sværere at gå bagom end andre medier, de
giver på denne måde bedre mulighed for forberedelse, restitution og for at gemme informationer om såvel følelser som præstationer, end andre medier, der omvendt udleverer større dele
af backstage (Meyrowitz 1985). I ansigt til ansigts interaktioner kan man iagttage hinandens
kropssprog og spørge ind til viden og følelser, men man ved ikke nødvendigvis hvad der bliver sagt til andre, på andre steder til andre tider. Når interaktionen remedieres fx i en brevveksling, er der ikke mulighed for at iagttage kropssprog, man har tid til refleksion osv. inden
man responderer, men skriften vil stadig, om end på en anden måde, udlevere én fx via stave
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Da udgangspunktet er interaktion i fysisk nærhed (Vi er både evolueret og socialiseret i kropslig nærhed), vil vores imaginationsevne og måske medfødte spatiale og kommunikative anlæg lade os opfatte enhver kommunikativ situation som sådan.
122
Hvis ikke man kan få sit navn sat i forbindelse med udgivelsen må man have noget andet, fx penge, der
kan give den enkelte andre muligheder for inklusion i samfundet.
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fejl og selvmodsigelser. Meyrowitz har påvist hvordan den samfundsmæssige balance mellem frontstage - og backstage optræden blev ændret fra det var baseret på trykkekunsten til
fjernsynet blev del af mediematricen. Fjernsyn viser mimik og viser fx hvad en politiker siger
til et andet publikum etc. og kan på denne baggrund som TK siges at have et backstage bias,
mens trykken gav et frontstage bias hvor censur var nemmere, en rystende usikker stemme
ikke hørtes, live interviews ikke var mulige med deres direkte spørgsmål etc. (ibid.).
Remediering er et begreb for sammenligninger mellem ensartede kommunikative situationer i
forskellige medier, i forhold til under hvilke præmisser psykiske systemer kan vinde identitet.
2.3.1.8. Konsistens
Konsistens er begreb der skal beskrive dels det kommunikative rums fremtrædelse og dels
hvordan det lader sig håndtere i forhold til såvel produktion som reception, samt med hensyn
til viderbearbejdelse. Her er det ikke mediets kodering der er i fokus hvilket er et begreb der
mere har med adgangen til et mediet at gøre, men derimod beskrivelsen af hvilke muligheder
mediet tilbyder for at repræsentere. Et hvert medie kan udlægges som havende et interface,
en overflade, der kan iagttages og som giver bestemte muligheder og udelukker andre. Mediet giver bestemte former for artikulationsmuligheder, bestemte muligheder for at skulpturere
interface, der er muliggjort af en række håndteringsegenskaber ved mediet. Man kan hævde
at man kan interagerer med mediet som materiel substans123 i en skabelsesproces hvor produktet eller budskabet langsomt kommer til syne i mere eller mindre intenderet form, men
som efterfølgende enten selekteres som kommunikativt bidrag og meddeles eller opløses igen
eller arkiveres til senere brug. Spørgsmålet er hvilke tegnrelationer der er mulige i mediet
(ikoniske, indeksikalske og symbolske) i hvilke semantiske regimer (tegning, maleri, fotografi, lyd, teksttegn etc.). Mere grundlæggende er spørgsmålet hvilke perceptioner mediet giver
mulighed for, ikke i forhold til distance, men i forhold til præsentation af forskelle, der kan
indgå i håndtering af kompleksitet i form af mening. Mediets potentialitet er her dets muligheder for at antage former der kan knytte an til allerede etablerede meningsgrænser ved, at
der i det kan skelnes mellem information og meddelelse. Et oliemaleri refererer ikke kun til
sig selv, men udover sig selv som reference til andre malerier i forhold til genre, stil, budskab, og overordnet til den samlede kunstverden. En bronze skulptur refererer på samme måde, men giver andre formmæssige muligheder og begrænsninger og skriver sig ind i et andet
semantisk kunsthistorisk regime. De to medier giver forskellige udtryksmuligheder, de har
123

Se Schön (1987) om designprocesser som interaktion mellem designer og det emne eller den materielle
substans, som han giver form og idé til, i en oscilleren mellem knowing in action, reflection on action og
reflection on reflection in action, i relation til og på baggrund af de foreløbige former der er frembragt.
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forskellig konsistens. Hvis man vil udtrykke det samme i de to forskellige medier må man
gøre det forskelligt. Således også med TK generelt, det orale medie giver repræsentationsmulighed for at udtrykke følelser ved stemmens klang, i skrift mediet må man sætte ord på følelser eller bruge andre funktionelle ækvivalenter, fx emotikoner. Samtidig giver det orale medie ikke de samme muligheder for at håndtere kompleksitet i form af mening som skriftbaserede medier giver, fx med hensyn til inddelinger, kategoriseringer og præciseringer af mening
i form af lange komplicerede oven på hinanden byggede argumenter i en sammenhængende
fremstilling, hertil henvisninger, fodnoter osv. Et TKs konsistens er af afgørende betydning i
forhold til remediering som når en præcis portrættegning fx bringes i tryksager,124 eller når
man kan se og høre fjernsyns- og radioprogrammer via Internet når man har tid og lyst, eller
når man kan indsætte et fotografi af sig selv på sin hjemmeside.
Et TKs konsistens er et begreb for hvilke former der kan installeres i det, det udtrykker hvilken potentialitet det giver for perception og håndtering af mening.
2.3.1.9. Rum
Rum er et begreb for hvordan et medies kommunikative rum paralleliserer geografisk rum
ved at reducere dets afstande i forhold til kommunikation. Jo stærkere et medies rum-bias er,
des mere ustabilt vil sociale systemer være over tid og des større geografiske områder vil
samfund udstrække sig over (Innis 1991). Ustabiliteten ses som en konsekvens af uensartede
opdateringer af viden, beslutninger etc. forskellige geografiske steder på samme tid. Et stærkt
rum-bias opnås ved at meddelelser kan perciperes og indgå i kommunikation over større geografiske områder, om ikke globalt, med et mindre tidsforbrug, relativt til andre medier. At
sociale systemers bidragydere kan være placeret forskellige steder i det geografiske rum, men
alligevel bidrage til et og samme sociale system åbner helt nye kommunikative muligheder,
fx for mere eksklusiv kommunikation af meget specificerede emner, der kun kan trække få
bidragydere. Der ligger også en tempofordel i at bidragydere ikke behøver fysisk nærværelse
for at bidrage til kommunikationen. Socioevolutionen kan udlægges som menneskets kolonisering af det geografiske rum ved brugen af TK (Tække 1999, 2002a). Et Tks rum kan være
givet i et sammenspil mellem transportteknologi (vej, hjul, skinner etc.) og notationsteknologi (skriftsystemer, papir, blyant, skrivemaskine etc.), men kan også være givet immanent i
mediet som ved telegrafen og radioen. Sociale systemers strukturelle kobling til medier, der
reducerer rum, er ikke alene afgørende for deres ekstension i geografisk rum men også for
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Louis XVI blev fx genkendt og derfor fanget under den franske revolution ved Varennes fordi hans portræt ikke blot kunne ses på mønter, men som tryk på pengesedler (Eisenstein 1983: 58).
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deres håndtering af kompleksitet. Mennesket er, med en Foucault´sk vending, som krop betragtet, distribueret i rum. Jo større reduktion af geografisk rum et TK giver, des flere bidragydende psykiske systemer. Grundet i dette, er social kompleksitet snævert forbundet med
dominerende TKs reduktion af rum, og som følge her af, er også den grundlæggende differentieringsform afhængig af TKs reduktion af rum. Med toget, uret og den globale inddeling
af jorden i tidszoner og telegrafen, rundes et skelsættende hjørne i socioevolutionen, hvorefter normer efterhånden blev udlejrede fra lokale sammenhænge og restruktureret på globalt
plan (Giddens 1994). Funktionssystemerne begyndte allerede deres uddifferentiering fra den
stratifikatoriske differentieringsform på basis af hjul, vej og trykken, der i deres kombination
reducerede rum, ikke bare for enkeltmeddelelser, men for standardiserede udsagn, der var
identisk med sig selv over det område de blev udbredt. TKs reduktion af rum har dog altid
været af betydning for især magtrelationer, uanset samfundets grundlæggende differentieringsform: "Uanset om vi taler om oldtidens samfund og riddervæsenets rolle (...), eller om vi
taler om den maritime styrke i erobringen af havene, så er magten altid magten til at kontrollere et territorium gennem budbringere, transportmidler og transmission." (Virilio 1998: 23).
TKs evne for reduktion af spatiale distancer spiller sammen med vores grundlæggende kognitive muligheder, der giver rum som a priori, sammen med tid, for erkendelse overhovedet
(Kant 2002). Dette grundvilkår muliggør eller giver simpelthen, opfattelsen af selve reduktionen som et rum i sig selv, som et parallelt rum for oplevelse og handling. Maleriet skaber sit
eget rum, det danner via sin ramme grænse til den omgivende realitet, som en form der genindtræder i sig selv, med reference til andre malerier og sammen med dem, reference til den
omgivende realitet. Det samme gælder for romanens fiktive realitet der afgrænser sig i forhold til en opfattelse af den reale realitet og som kun kan hente sin mening og sit rum ud fra
denne difference. Med radio kunne man som lyttere befinde sig i samme parallelle rum, med
fjernsyn kunne man som seere og lyttere befinde sig i samme rum, med Internet kunne man
også som enkelt individ handle i et TKs parallelle rum hvor geografiske distancer opløses til
fordel for semantiske. Mennesket giver rum til sine erkendelser og opfatter derfor kommunikative bidrag i en spatial sammenhæng. Den spatiale sammenhæng er imidlertid forskellig fra
TK til TK, hvorfor det er væsentligt at hæfte sig ved sådanne forskelle.125 Hertil kommer at
de andre medieattributter også fremtræder spatialt: Et lager kan ikke tænkes uden spatialitet,
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Et eksempel er, at der ved ansigt til ansigt organisering i det orale TK alene i det geografiske rum er
indikationer på at sociale systemer kan fortsætte sin selvorganisering ved antal af bidragydere på op til 150
individer. Dette antal er mangedoblet i nyhedsgrupper på Usenet (Smith 1999). Et andet eksempel er territoriale kampe i chatrum, ikke udkæmpet med mekaniske våben, men med war-scripts (Hentschel 1998).
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et indeks er som et kort over bogen, der kan lignes med en sammenfoldet verden, direktionalitet lader én forstå at man befinder sig i et rum med retninger osv.
Hertil skal også nævnes det fænomenologiske aspekt der peger i retning af at man, når man er
rettet mod det intentionelle objekt mister andre trin i form medie trappen: "I talen og dens
tone viser lyden væk fra sig selv og ud i det mente. Lyden og tonen er kun medium for talen,
og talen omfattes af og bevæger sig i en verden og dens rum, der allerede er til, hvor meget
verden end får lagt talens mening til. Lyden forsvinder i talen, talen forsvinder i meningen,
meningen artikulerer verden, der forefindes i dens materialitet og er igang som historie."
(Løgstrup 1976: 14). Man er subjektivt rettet mod processen så længe den er ready-to-hand
og kun ved break downs rettet mod teknologien som present-at-hand. Når TK fremstår readyto-hand vil man ud fra sine erfaringer med håndtering af TKet tage dets spatialitet og dets
affordences som givet. “As Dasein goes along its ways, it does not measure off a stretch of
space as a corporal Thing which is present-at-hand; it does not `devour the kilometres;
bringing-close or de-severance is always a kind of concernful Being towards what is brought
close and de-severed” (Heidegger, 1993: 106).126 Hvis ikke det kan befæstes at psykiske systemer er i rum, så kan det om ikke andet ikke tilbagevises at psyken er i krop og at kroppen
er i rum. Det der giver rumopfattelsen " is, then, a certain possession of the world by my
body, a certain gearing of my body to the world." (Merleau-Ponty 1979: 245). Fordi mennesket både er evolueret fylogenetisk, ontogenetisk og socialiseret i krop og rum opfatter det
også sine oplevelser og handlinger i TK som spatiale, som en parallelisering af inkorporation:
Man går til næste punkt, taler udenfor dagsordenen og sætter sig ind i handlingen på en film.
Fænomenologisk forsvinder TK127 som intentionelt objekt (aktualitet), men de giver dog stadig den potentialitet hvorudfra man oplever (giver mening til) det intentionelle objekt.
Rum er et begreb for hvordan tekniske kommunikationsmedier reducerer geografisk rum i
forhold til kommunikation, producerende parallelle rum for kommunikation med konsekvenser for alle tre systemdannelsesplaner.
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Siden Descartes har det været vanskeligt at postulere at psykiske systemer overhovedet er i rum, Løgstrup giver i sin udlægning af Heideggers filosofi følgende forklaring: “Når det hedder, at mennesket er i
verden, så angiver dette »i« ikke at noget forhåndenværende i rummet er omsluttet af noget andet forhåndenværende, som når det hedder, at vandet er i glasset, og tøjet i skabet. Det betyder derimod, at mennesket opholder sig ved verden og dens ting i den forstand, at det er fortroligt med dem.”(Løgstrup 1996: 18).
127
"Communication technology tends to disappear. After a while, we don't see the television set anymore,
just the programs". (Wise 1997 p. 73). Ifølge Pryds er vi til stede under filmforevisningen, i det tidsrum
filmen foregår, hvor indgangen er åbnet til parallelverdenens rum. "Vi går heller ikke ind i virkeligheden, vi
er i virkeligheden, dvs. i et nærvær i spatio-temporal forstand" (Pryds 1997: 172).
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2.3.2. mediematricens kommunikative rum
I fremstillingen af det kommunikative rum herover, er de enkelte medieattributter beskrevet
så bredt at de kan overføres direkte på samfundsplan i forhold til deres sociale betydning.
Mediematricen er som beskrevet i kapitel 1. konstellationen af alle de TK et samfund har til
rådighed på et givent tidspunkt (Meyrowitz 1985, Finnemann 2001). Ved fremkomsten af et
nyt TK følger en refunktionalisering af de allerede integrerede TKer og en restrukturering af
hele mediematricen, hvor de ældre medier især kan iagttages som blivende lettet for vitale
sociale funktioner, fx den strukturelle kobling angående lagring af kommunikationsforslag
(Finnemann 2001).128 Nye TK danner rum for nye strukturelle koblinger mellem det sociale
og psykiske hvilket kan beskrives som gradvist emergerende i en række af effect loops, der
som bølger efterhånden bliver mindre og mindre indtil, der er oprettet en ny ligevægt mellem
det psykiske og sociale (Meyrowitz 1985).129 TK giver adgang til en række informationer om
mennesker og sociale systemer og ændres denne adgang, til at inkludere mere eller mindre
information følger også en ændring af normer (meningsgrænser) resulterende i nyt indhold i
TK, der igen bevirker ændrede normer i det sociale indtil der opstår en situation hvor sociale
bidrag afbalancerer sig i forhold til mediets front- eller backstagebias.
Mediematricen er et begreb der beskriver den samlede potentialitet alle tilgængelige tekniske
kommunikationsmedier giver tilsammen for social aktualisering.

2.3.3. Tekniske kommunikationsmedier
Tekniske Kommunikationsmedier (TK) indgår som strukturel kobling mellem psykiske og
sociale systemer som en materielt funderet teknik el-

Omverden herunder TK

ler teknologi, der kombinerer meningsfuld håndtering
af kompleksitet med perceptionsforhold. Perception er
kapaciteten til at markere en forskel og mening er kapaciteten til at håndtere kompleksitet ud fra differencen aktualitet  potentialitet. TK gør det muligt at

Kommunikation

markere differencer udover distancer i tid og rum, udover det nutidige og udover den naturlige geografiske

interaktionssfære. De giver kapaciteten til at lagre, strukturere, organisere, kategorisere, gen128

Med skriften lettedes det orale medie for dele af sin lagringsfunktion og blev frigjort til nye mere eksperimenterende kommunikationer (Ong 1982).
129
TV viste fx sider af menneskelivet der før tilhørte backstage og fik de mennesker (i tresserne dem der
var over 30 år), der levede efter de, i strukturel kobling til trykkemediet, opståede normer og sociale strategier, til at virke inkonsistente i deres optræden (Meyrowitz 1985).
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finde etc. og ændrer derved grundlæggende sociale, og derved også indirekte psykiske, systemers kapacitet til at håndtere kompleksitet i form af mening.
TK er således en omverdensbetingelse for sociale systemer S = f(S,O), hvorunder de reproducerer sig i kommunikation. Det er TK der giver mulighedsrummet for håndteringen af
kompleksitet i sociale systemer hvorfor de sætter grænser for hvor komplekse sociale systemer kan blive. Mulighedsrummet kan beskrives ud fra begrebet om det kommunikative rum
der analytisk kan opdeles i en række medieattributter. Medieattributterne er analytiske parametre der må undersøges i forhold til TK og epokale mediematricer hvis man vil beskrive det
sociale i forhold til det eller de TK det er baseret på. Dette kan ikke gøres absolut og universelt da det er sociale systemer der løskobler TKs potentialitet for sociale aktualiseringer. Derfor må en mediesociografi som denne gå historisk og analytisk til værks for at beskrive forrige epokale mediematricers og TKs aktualiserede kommunikative rum. Ligeledes må den gå
analytisk og empirisk til værks for at indfange nutidige TKs kommunikative rum i forhold til
deres aktualiserede potentialitet. Dette vil blive temaet i kapitel 4, der vil indkredse hvordan
denne mediesociografi stiller en analysestrategi op, til at udlægge hvordan mening reproduceres i sociale systemer, baseret på forskellige TKs kommunikative rum.

2.4. Mediesociografi
Medier ses nu ikke mere som i medium theory, hvor de kun er begreb for et ydre fænomen,
der påvirker et socialt og psykisk ækvilibrium, men også som et begreb der kan beskrive perception, liv, kommunikation og bevidsthed. Faktisk er det denne mediesociografis postulat, at
alt meningsfuldt kan beskrives som form medie konstellationer. Når bevidstheden medbenytter kompleksiteten i neurale systemer kan det fx forklares således, at bevidstheden bruger
dem som medie. Medier er usynlige, kun de former der skabes i dem er synlige, undtaget hvis
man iagttager dem som form i et andet medie, fx kan man tale om hjernen og det neurale som
form i sproget. Et andet eksempel er, at en strukturel kobling implicerer, at et system bruger
et andet system eller substans som medie for at aktualisere egne processer. Et tredje eksempel
er at perturbation er den eneste mulige forbindelse mellem to systemer. Et system der bruger
et andet som forudsætning eller betingelsesgrundlag har blot derved nogle muligheder og begrænsninger, som det selv må finde frem til via eksperimenter. Disse eksperimenter er at
håndtere mediet, men man har ikke større indflydelse på mediet end skøjteløberen har på
isen, man kan kun hvad man kan aktualiserer. Man kan få erfaringer med hvad der kan formes i mediet. Mediet bliver ikke i sig selv fast koblet, men systemet der benytter mediet, kan
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i sine egne processer via mediet, skabe faste koblinger ved at opbygge strukturer, der kun er
mulige pga. mediet.
At alt meningsfuldt kan beskrives som form medie konstellationer muliggør pga. den ensartede analytiske tilgangsvinkel, en samlet beskrivelse af mennesket og dets omverden inklusiv
kommunikationsteknologier. De tre systemdannelsesplaner processerer i hvert deres reproduktionsmedie i strukturel kobling til hinanden. Samlet set er de tre systemdannelsesplaner
strukturelt koblet til en omverden, der som betingelsesgrundlag giver dem rammerne for
overlevelse, bevidsthed og kommunikation. Omverdenen er fra tidernes morgen blevet
løskoblet som potentialitet i form af rum- og grundmedier ved at organismer har udviklet
perceptionsmedier ud fra hvilke, de har kunnet navigerer og bruge biologisk evoluerede skemaer for at håndtere kompleksitet i form af mening. Det vil sige at organismerne er selekteret
ved at kunne indgå i biotoper hvor deres nedarvede præferencer for føde, tilholdssteder, parring etc. har determineret deres aktualiseringer indenfor den potentialitet det økosystem de
var en del af gav dem. Med fremkomsten af TK har sociale systemer kunnet løskoble koevolutionen mellem de tre systemdannelsesplaner, fra kun at være determineret rent biologisk, til også at være kommunikativt og bevidst determineret. Således kan moderne mennesker håndtere forskelle via den potentialitet sprog, skrift, fjernsyn etc. giver og mediesociografi kan forklare sammenhængen mellem sociale strukturdannelser og de kommunikative
rum de er strukturelt koblede til.
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3. Epistemologi
Spørgsmålet om denne mediesociografis epistemologiske status er allerede behandlet i forhold til, om den som et kommunikationsbidrag kan behandle sig selv ud fra sig selv på en
meningsfuld måde i 2.1.4.5. Dette er en nødvendighed da teorien ellers ville sætte sig udenfor
verden og udtale sig fra en privilegeret kartesiansk position eller ud fra et arkimedisk fikspunkt. Teorien er en del af den verden den udtaler sig om og må som sådan kunne favne sig
selv, om ikke i forholdet én til én,130 så dog ud fra dens grundlæggende antagelser og de forskelle den tager udgangspunkt i. Hertil må teorien, fordi den anvender en grundlæggende forskel mellem kommunikation og omverden, forklare hvordan kommunikation kan udtale sig
om en systemekstern omverden. Da mediesociografien her er en form for socialkonstruktivisme, vil der kort redegøres for denne og den teoretiske ansats vil blive indplaceret og kategoriseret. Dertil vil dette kapitel også redegøre for de kritikker, der er fremkommet mod dele
af Niklas Luhmanns teori, som denne mediesociografi har indoptaget. Som beskrevet i kapitel 1. er en del af denne kritik skudt helt ved siden af, hvortil en del kritik er fremført af denne
mediesociografi selv, med modifikationer af teorien til følge, disse kritikker vil ikke blive
behandlet her. Derimod er der fremført enkelte kritikker af Luhmanns teori der beskæftiger
sig med den, som den er og som problematiserer den på en sober og oplyst måde. Kapitlets
sidste afsnit beskæftiger sig med den forskel, der er sværest at drage i mediesociografi, nemlig den mellem symbolsk generaliserede kommunikationsmedier og tekniske kommunikationsmedier. Dette spørgsmål er vigtigt dels af principielle grunde (er teknologi en social aktør
eller ej) og dels fordi den umiddelbart set, kontingente distinktion mellem system, reproduktionsmedier og tekniske kommunikationsmedier her kan falsificeres eller befæstes.

3.1. Om krav på sandhed
Popper kunne bruge psykoanalysen som eksempel på en amøbeteori, der altid verificerede sig
selv (Popper 1945). Freuds teori eksponerer en anseelig kompleksitet til at reducere kompleksiteten i det objektområde den beskæftiger sig med ved sin logik og begrebsapparat. Dette gælder også for systemteorien, men der er den afgørende forskel at systemteorien ikke er
deterministisk og ikke naivt opererer med en lineær kausalitet. Freuds psykoanalyse kan
skelnes i forhold til behaviorismen, der bygger på en logik der kan føres tilbage til Locke:
Mennesket fødes som en tabula rasa, der efterhånden bliver tilskrevet, og det er antagelsen at
der ikke kan dannes erfaringer uden forudgående sanseindtryk. Det antages at alt der er mo130

Se om iagttagelsesparadokset i 2.1.2.4.
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lekylært og småt er mere fundamentalt end hvad der er molært og stort. Det antages også at
hvad der er tidligere i udviklingen er mere fundamentalt end hvad der er senere. For det tredje antages det, at hvad der er ydre og synligt er mere fundamentalt end hvad der er indre og
usynligt. Denne logik er skræddersyet til objektiv videnskab, med forsøg, eksperimenter osv.
Med optagelsen af Poppers falsifikationskrav, i stedet for rent positive (verifikationistiske)
krav, opstår en videnskab som er baseret på et sundt princip. Freud står på nogle måder i
modsætning til dette paradigme ved fx at regne det indre og usynlige (personlighedsmodellen
med Id osv.) som mere fundamentalt end det ydre og synlige, dog med det forbehold at man
via drømme og frie associationer kan yderliggøre indre forhold, der kan afkodes og udlægges
af analytikeren. Hvad Freud havde helt og fuldt tilfælles med behaviorismen var, at det der er
tidligt forekommende er mere fundamentalt end det der kommer senere, hvilket giver teoriens forklaringer den lineære kausalitet, forklaret ud fra den tids mest iøjnefaldende teknologi
nemlig dampmaskinen med tryk, overtryk, tryk udligning osv. resulterende i en deterministisk model, hvor sene psykiske fænomener kan føres direkte tilbage til passende tidligt anlagte traumer. At denne teori kan siges at være en amøbeteori er fordi den altid har ret i dens
forudsigelser (nægter klienten at have lyst til at myrde sin far og elske med sin mor er det udtryk for en forsvarsmekanisme og teorien er verificeret, og accepterer han analytikerens udlægning er teorien også verificeret). Fra begyndelsen var der dog også en fænomenologisk
humanistisk og/eller eksistentialistisk psykologi, der kan føres tilbage til Brentano og Husserl, der med Schütz og Luhmann bliver koblet til sociologien. Den beskæftiger sig kun undtagelsesvist med at forudsige overhovedet, men kun med at beskrive og analysere fænomener, hvorfor falsifikationsprincippet bliver omsonst eller måske nærmere indarbejdet i teorien
som selvreference. Den cirkler igen og igen om at forklare sociale fænomener ud fra selvkritik eller ud fra udefrakommende kritik, der påpeger inkonsistenser enten internt i teorien, eller mellem teorien og dens beskrivelsesområde (empiriske iagttagelser). Systemteorien er et
normalvidenskabeligt paradigme, der i mere eller mindre grad kan føres tilbage til Luhmanns
indvarsling af et paradigmeskift, med værket Sociale Systemer, til en skelnen mellem de tre
systemdannelsesplaner givende en mere konsistent teori. Den her fremsatte mediesociografi
løber med som en form for socialkonstruktivisme (som der straks vendes tilbage til) og forholder sig til virkeligheden ud fra denne form for fænomenologi: Den forsøger kun at oplyse
fænomener som er tilfældet (hvis de er) og forstår dem kun ved, at de ikke er noget andet
(form medie). ”Hvis de er” betyder, hvis fænomenet er iagttaget af en iagttager, som kunne
have iagttaget anderledes, men ikke har gjort det. Iagttagelse er betegnelse via skelnen
(2.1.4.1.), og den forskel der ligger til grund for en skelnen, kan først iagttages i et senere
tidsmoment, eller af en anden iagttager. Og dette via en anden iagttagelse, der lige så godt
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kunne have været anderledes. Teorien påkalder sig således ikke i første omgang objektiv gyldighed. Dette betyder dog ikke at ”anything goes” (Luhmann 1992b: 19). Teorien regner realitet som et begreb, der dækker over noget, der virkelig er reelt! Selv om de tre systemdannelsesplaner kun kan perturberer hinanden, må de nødvendigvis strukturelt koble sig til hinandens ydelser,131 samt til en geografi ligeledes med visser ydelser (noget løstkobeligt, et rum
af potentialitet). To af systemerne har via mening løskoblet sig og har bevidst og kommunikativt reflekteret over, og eksperimenteret med, naturgrundlaget. Det er vel konklusionen i
denne mediesociografi i så henseende, at meningssystemer via deres organisation i tid og
rum, interdependent har udvidet deres horisont, eller mindre storladent og mindre fremskridts
optimistisk, ændret deres perspektiv i strukturel kobling til tekniske kommunikationsmedier.
Det skal nu uddybes hvordan socialkonstruktivisme kan udlægges som et epistemologisk
grundlag.

3.2. Socialkonstruktivisme som epistemologi
Denne mediesociografi er en form for socialkonstruktivisme, hvilken kan føres tilbage til

Internalisering og socialisering

Berger og Luckmann (1966).132
Berger og Luckmann postulerer at:
"Samfundet er et menneskeligt
produkt. Samfundet er en objektiv
virkelighed. Mennesket er et socialt produkt" (Berger & Luckmann

Menneske

Samfund

1996: 79). Postulatet er den socialkonstruktivistiske pointe: Mennesket har fra tidernes morgen
eksternaliseret sig dvs. at det har
udkrænget sig og derved skabt en

Eksternalisering og institutionalisering

social orden. Denne orden er altså
opstået post ad hoc, men opfattes

følgende som noget uomgængeligt, objektivt værende, som mennesket som plastiske individer fødes ind i og internaliserer. Berger og Luckmann skaber en syntese af bl.a. Mead,
Durkheim, Weber, Schütz, Marx og Goffman. Denne syntese resulterer i en dialektisk model
hvor mennesket eksternaliserer sig i forhold til den sociale orden og igen internaliserer den
131

Jo dog indenfor et spand udgjort ved deres væren medie for hinanden, de er hinandens betingelsesgrundlag, hinandens potentialitet, deres mulighedsrum for processeren og evolution.
132
Som det straks vil blive tydeligt afviger denne mediesociografi afgørende fra Berger og Luckmanns
konception af social konstruktivisme.
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omkring værende orden. Der kommer altså en tosidet figur med to modsatrettede bevægelser.
Den ene bevægelse er at mennesket eksternaliserer sig, gør noget i forhold til situationer, og
følgende institutionaliserer handlemåder, former, meninger, vaner og viden som objektivt
rigtige. Den anden bevægelse er at mennesket socialiseres og internaliserer samfundets normer og holdninger, hvorved samfundet størkner.
I denne tidlige udgave blev internaliseringen af samfundets normer ikke rigtigt problematiseret, men trak ukritisk på en ubearbejdet Mead (1936).133 Ud fra Mead (1936) vil to sprogbrugende mennesker via perspektivtagning kunne forstå det samme ved det samme. Dette betyder, at der ikke tages højde for en kommunikationsteori som Luhmanns, der inkluderer begrebet om dobbelt kontingens, hvorfor der var en forestilling om, at man ved socialisering i et
samfund fik internaliseret en generaliseret anden (Mead 1936: 154, Berger og Luckmann
1996: 157). Der kan ikke her gås nærmere ind på denne problematik,134 men peges på endnu
et problem, nemlig at mennesket i denne første socialkonstruktivistiske teoridannelse, blev
betragtet som et tabula rasa. Det verdens åbne menneske blev formet af kulturen i så høj grad,
at dialektikken mellem menneske og samfund er forsvindende. Der er altså tale om en teori,
der implicit beskriver en fuldstændig social determinisme og som altså, derved negligerer de
andre systemdannelsesplaner. Det er dog ikke bare de andre systemdannelsesplaner der ikke
tages højde for, men også virkningen af den strukturelle kobling til tekniske kommunikationsmedier. Således kan denne mediesociografi godt følge teoriens beskrivelse af det størknende og objektiviserede samfund, hvis, og kun hvis, det er baseret udelukkende på det orale
kommunikationsmedie (5.2.). Kun i et sådant samfund vil den voksne kunne virke som en
generaliseret anden for næste generation. Der kan ligefrem tegnes en nedadgående graf for
dette forhold, hvor hvert nyt udviklet teknisk kommunikationsmedie giver mulighed for nye
uddifferentierede sociale sub-systemer med hver deres viden. Kulminationen kan ses i nutidens multikulturelle samfund, der ikke bare byder på mange alternative samtidigt eksisterende verdensfortolkninger, men også på børn, der qua deres medieforbrug, kan have meget viden som ældre ikke har.
Der findes nu mange versioner af social konstruktivisme hhv. konstruktionisme, der alle, mere eller mindre radikalt, mener at viden og betydning opstår og opretholdes gennem sociale
processer. Mennesket er et socialt væsen og er derfor formet af samfundsmæssige og kulturelle forhold, derfor kan vores viden om os selv og verden ikke betragtes som statisk og ende-

133

Både Habermas og Luhmann bygger på Mead, men de videreudvikler afgørende teorien, Habermas
(1992) i forhold til talehandlingsteori og Luhmann (2000) i forhold til dobbelt kontingens (Tække 1998).
134
Se Tække 1998 for en redegørelse og diskussion.
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lig. Den må betragtes som kontekstuel og foranderlig: Ethvert udsagn fungerer også som en
social erklæring om, hvilke forestillinger og handleformer, der skal gælde og betragtes som
rigtige.
Luhmann (1992b) kaldte sin egen form for konstruktivisme for operationel, da det er gennem
operationer at systemer skaber sig selv og deres (opfattelse af) omverdenen. Man kan sige at
erkendelsens betingelsesgrundlag fordobles fordi Luhmann antager, at ikke kun psykiske systemer, men også sociale systemer er kognitive. Sociale systemer er ikke bevidste og psykiske systemer kommunikerer ikke, hvorfor vi får to parallelle realiteter, med hver deres interne strukturelle opbygninger med hver deres former for operationer. Disse to realiteter er dog
ikke mere adskilte end sociale systemer kun eksisterer ved at optage bidrag fra psykiske systemer som kommunikative elementer (2.2.3.9.) og psykiske systemer kun kan antropomorfiseres ved at inkluderer sig socialt, altså koble sig til sociale strukturer. En anden fordobling
opstår fordi teorien såvel gør opmærksom på systemer som konstrukter i en teori om erkendelse, som på, hvordan teorien, som videnskabeligt system selv erkender empiriske systemers
konstruktioner, samt deres erkendelse af virkeligheden (deres realitet). Problemet viser sig at
være det samme for såvel det videnskabelige system, der søger at konstruere empiriske systemers konstruktioner, som for de empiriske systemer selv, når de søger at erkende: ”Konstruktivistiske teorier hævder, at kognitive systemer ikke er i stand til at skelne mellem betingelserne for eksistensen af realobjekter og betingelserne for erkendelse af dem, fordi de ikke
har nogen erkendelsesuafhængig tilgang til sådanne realobjekter.” (Luhmann 2002c: 14).
Der er dog den forskel, eller kan være, at denne defekt kan korrigeres ved anden ordens iagttagelser. Altså ved iagttagelsen af kognitive operationer hos andre systemer. Man erkender
da, hvorledes deres skemaer former deres erkendelse, men det fører bare til en gentagelse af
problemet på niveauet af iagttagelse på anden orden: ”Heller ikke en iagttager af en anden
iagttager kan skelne betingelserne for eksistensen af denne iagttager fra betingelserne for
erkendelsen af, at det drejer sig om en bestemt, sig selv konditionerende iagttager.” (ibid.).
Konstruktivismens grundudsagn ophæver altså ikke sig selv ved Luhmann, men bekræfter
det, ved en tilbageslutning til sig selv, hvilket vil sige, at realiteten ikke ligger derude, men i
de kognitive operationer selv.135
Som epistemologi betragtet, kan Luhmanns systemteori og denne mediesociografi med den,
rubriceres som epistemisk konstruktivisme (Bertilsson 1998: 33). Ifølge Bertilsson kan både
Luhmann og Foucault betragtes som epistemiske konstruktivister, mens Luhmann tilskriver
systemet suveræn epistemisk status, privilegerer Foucault diskursen som epistemisk felt. Iføl135

Se 3.3.3. for en videre diskussion.
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ge Paulsen (2005: 53) giver det god mening også at placere andre, f.eks. Laclau og Bourdieu
under denne etikette: Alle udarbejder de teorier, der afdækker hvorledes menneskets forståelser af en fælles virkelighed konstrueres. De tekniske begreber system, felt, diskurs og hvis
Latour tages med aktør netværk dækker over den samme grundlæggende konstruktionsproblematik: ”En bestemt diskurs, et felt eller et system lukker sig historisk omkring sig selv og
skaber i denne lukningsproces en bestemt realitet. Om videnskaben f.eks. kaldes et system, et
akademisk felt eller en diskurs, er i første omgang ikke afgørende.(…) Det videnskabelige
fællesskab skaber både en egen realitet i form af sandhedshungrende universiteter, akademikere, teorier, metoder, undervisning og forskning og en ekstern realitet, idet hele verden
skematiseres som sand eller falsk udfra de videnskabelige forståelsesudkast.” (ibid.). Som
modsætning til den epistemiske konstruktivisme kan man se sociologer som Habermas og
Giddens, der begge i sidste ende bygger deres teorisystemer på individet som epistemisk suveræn. Trods Habermas’ vægtning af sproget med dets immanente telos, at det bedste argument vil vinde frem og Giddens strukturationsteori hvor subjektet er indlejret i sociale strukturer, er det for begge individet, der som subjekt erkendelsesmæssigt er i centrum.

3.2.1. Teknologiens status
Det er af særlig relevans at nævne, at alle de her nævnte epistemiske konstruktivister har
mødt kritik for ikke at tage teknologiens rolle tilstrækkeligt alvorligt. Dette gælder dog ikke
Bruno Latour, der knytter vores erkendelse tæt sammen med teknologier. Teknologien er en
aktør i konstruktionen af vores virkelighed uanset om det er i form af inskriptioner (Latour
1990), eller i form af en bil der ikke starter før sikkerhedsselen er spændt, eller om det er i
form af en automatisk dørlukker (Latour 1992). ”Soft humans and weak moralities are all
sociologists can get. (…). Something is missing, something that should be strongly social and
highly moral. (…). To balance our accounts of society, we simply have to turn our exclusive
attention away from humans and look also at nonhumans (…). We should (…) find a place in
a new social theory for the nonhuman masses that beg us for understanding” (Latour 1992:
227). Ikke bare virkeligheden, men også vores viden om den, er for Latour, skabt i et aktørnetværk, der ikke kun består af mennesker, men også af laboratorier med deres arkitektur,
instrumenter og inskriptioner, hvilke er afgørende for produktionen af fakta (Latour og
Woolgar 1986). Hvad Latour har i skarphed i forhold til teknologi mangler han imidlertid i
forhold til det sociale. Således mener Latour fx ikke, at mennesket er, eller har været moderne, selv om han overbevisende analyserer hvordan inskriptioner som imobile mobiliteter muliggør den samfundsmæssige differentiering, der kommer i kølvandet på trykkekunsten (Latour 1990). For Latour er der således ingen distinktion mellem det middelalderlige og det
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moderne menneske. Dette virker fremmed for denne mediesociografi, der netop ser modernitet som muliggjort af tekniske kommunikationsmedier. De refleksive gevinster tekniske
kommunikationsmedier har givet rum for udviklingen af i socioevolutionen, der kan udlægges som begyndende med talesproget og derefter som strukturelle ændringer i opretholdelseskampen i forhold til den ændring af kommunikationsmiljøet tilkommende tekniske kommunikationsmedier giver136 er dem, der giver distinktionen mellem moderne og førmoderne
mennesker. Det virker også fremmed at analysere mennesket i forhold til tekniske kommunikationsmedier, uden en distinktion mellem menneske og teknologi. Dog er Latour ikke helt
klar, fordi han stadig skriver menneske vs. ikkemenneske. Denne distinktion består i, at maskiner gør det de er programmeret til, mens mennesker er til at forhandle med. Denne afhandling er således en social aktør der ikke kan forhandles med, mens jeg er en social aktør der
godt kan forhandles med, men jeg vil have min forhandlingsposition ud fra de sociotekniske
mulighedsrum afhandlingen åbner for mig, hvortil afhandlingen også vil åbne og lukke for
andres muligheder for at knytte an socialt. Den sociale orden vi lever i må i dette perspektiv
ses som et aktørnetværk, der er baseret ligeligt på menneske og teknologi som dets mulighedsbetingelse. Dette er en anden måde at give teknologien en passende status i beskrivelsen
af mennesket, end i denne mediesociografi. Teoriarkitektonisk er der den forskel at denne
mediesociografi følger Luhmanns kompleksitetsreducerende forslag om, at skelne analytisk
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systemdannelsesplaner eller mellem dem og teknologi. Man kan sige, at hvor denne
mediesociografi vinder en analytisk fordel og måske bedre kan beskrive det sociale gennem
tiderne i relation til medier, vinder den Latourianske metode en fordel ved ikke, at skulle til at
forklare læsere og tilhøre de meget abstrakte teoretiske tiltag, der må til for at anvende den
analytiske skelnen mellem hhv. de tre systemdannelsesplaner indbyrdes og hhv. mellem dem
og omverdensbetingelser
At
mennesket aldrig har haft
her under
en orden,
teknologi.
men kun ordningsforsøg i relation til teknologi er et
væsentligt udsagn, der i forskellig udformning gentages af Latour og hans aftagere (fx Berg
1998 om protokoller, Bijker 1992 om belysning med neonrør). Dette indebærer dog et idealistisk begreb om orden som noget fuldendt. Ved Luhmann er der altid den orden, der er nødvendig for at systemer opretholder sig – altså som ved Benny Andersen: orden nok! Socialt er
mennesker lammede ved manglende orden hvilket fx kaldes for kaos, men med dørlukkere,
ordstyrer, referater (inskriptioner) osv. klarer sociale systemer sig enten, eller også opløses
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Luhmann (1999: 410-412) skriver fx at Aristoteles teleologiske teori var en samfundsmæssig forsvarsmekanisme mod det meningsoverskud der kom med alfabetiseringen, således at man hvis man
kunne udpege et skrifts plads, gennem kategorisering kunne arbejde med dens mening.
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de. Latour og de skoledannelser der er i anknytning til hans tænken, har taget Langdon Winners kritik, om at teknologi altid spiller en aktiv politisk rolle, til eftertanke og har indstillet
deres tænken som en form for politisk klarificering af hvordan teknologier implementerer en
given orden med normer for social adfærd i rum og tid. Denne orden kan ikke siden forhandles fordi den er implementeret i arkitektur og teknologi. Winners (1999: 30, 1993: 373) skoleeksempel er broen til Long Island, der blev bygget så lav at busser ikke kunne køre under,
således at kun folk der havde råd til egen bil kunne komme til en strand som Jones Beach.
Det er klart at normer for adfærd kan implementeres i teknologi, såvel i det geografiske rum
som i cyberspace og det er af største betydning at sådanne sammenhænge bliver belyst. Man
behøver dog ikke at opgive distinktionen mellem teknologi og menneske for at forfølge
hvordan normer, med eller uden overlæg, introduceres og opretholdes via teknologi.

3.2.2. Kritik af socialkonstruktivismen
Som samlet kritik af socialkonstruktivismen vil jeg nævne Faverholdt (2001), der skelner
mellem en svag form, der kun mener at fx lovgivning og bankvæsen er sociale konstruktioner
og en stærk form, der også mener at videnskabelige resultater og opdagelser er sociale konstruktioner. Sidstnævnte gruppe, hvor iblandt Latour nævnes, mener Faverholdt er udtryk for
”en reduktionisme, hvis konklusioner er så rabiate og skingrende tåbelige, at man dårligt kan
referere dem uden straks at blive beskyldt for at have forvansket dem” (ibid.: 2). Hans egen
konklusion er, at man hvis man i forhold til den svage udformning slår bremserne i og anser
mennesket for andet end et socialt væsen så kan modificere den til et acceptabelt teoriudkast,
mens den stærke version er helt uantagelig (ibid.: 7, 15). Faverholdt mener nemlig ikke at al
viden er baseret på sprog og diskurs, men ”med et diktat fra naturen, så at sige et diktat som
ikke er kulturbestemt” (ibid.: 13). Ærgerligt nok nævner Faverholdt ikke Luhmann, hvorfor
han ikke tager stilling til nogle af de argumenter, der nævnes i denne afhandling om sammenhængen mellem viden og virkelighed, men eftersom han heller ikke synes at forstå andre
socialkonstruktivistiske bidrag, da han ikke går ind i substansen i dem, havde det muligvis
ikke gjort nogen forskel. Men sikkert er det, at der ikke er nogen form for konsensus, hverken
mellem socialkonstruktivismen og andre forskningsparadigmer, eller mellem forskellige varianter indenfor socialkonstruktivismen. Da det er mere adækvat at diskutere på et fælles
grundlag, vil jeg nu gå over til at diskutere tre forskellige kritikker, der synes at ramme denne
mediesociografi ved at formulere betænkeligheder dybt i substansen på Luhmanns systemteori.
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3.3. Forholdet mellem viden og verden
I artiklen: ” Luhmann og erkendelsesteorien” søger Thyssen (2004) at diskutere Luhmann i
forhold til erkendelsesteori. Thyssen fremhæver en række punkter han finder problematiske,
og lader øjensynligt Luhmann selv føre ordet det meste af tiden og prøver på denne måde at
lade ham modsige sig selv. Hvad Thyssen selv mener, er ikke nemt at se, heller ikke hvor han
vil hen og slet ikke hvad løsningen på problemerne er, eller om de egentligt er problemer,
udover alle de forståelsesproblemer Luhmann har givet enhver læser. Jeg vil her tage tre
punkter op fra artiklen og kort sætte spørgsmålstegn ved dem set indefra teorien, for derefter
mere overordnet at tage diskussionen omkring min mediesociografis forhold til realiteten set
mere udefra.

3.3.1. Iagttagelse af virkeligheden
Thyssen (2004: 17) skriver: ”Hos Luhmann er der en stædig og dogmatisk empirisme: at der
er en virkelighed at iagttage, selv om det også hedder, at den ikke kan iagttages”. Men er det
ikke kun »i sig selv« den ikke kan iagttages? Vi kan jo godt iagttage, men kun ud fra vores
socialt opbyggede semantikker, der giver hvad vi ser når vi ser. At vores iagttagelse alligevel
er reel kan føres tilbage til, at det vi ser, er reelt for os, dér er opstået fylogenetisk, ontogenetisk, teknogenetisk, sociogenetisk netop i den realitet, der, dog ikke som i sig selv værende,
kan iagttages, men netop kun kan iagttages som den fremstår for os, ud fra selv- og fremmedreference.

3.3.2. System og iagttagelse
Thyssens næste epistemologiske betænkelighed er at: ”Luhmann går ud fra, at der findes systemer, altså virkelige systemer i en virkelig omverden. Men samtidig siger han, at det er
gennem denne forskelssætten, at »differensen mellem system og omverden overhovedet først
skabes«. Det er paradoksalt, at et system tilsyneladende kan skabe noget – en forskel – før
det overhovedet eksisterer.” (Ibid.: 21). Men bliver systemet ikke til i og med sin iagttagelse?
Dette er vel hvad der kaldes emergens og differencen mellem selv- og fremmedreference
kommer først i stand, via et re-entry af den operative forskel (det der kommunikere vs. det
der ikke kommunikerer) så det, der kan iagttage at det adskiller sig fra sin omverden, kan begynde at bruge denne forskel i sin konstruktion af omverdenen internt.

3.3.3. Teori og virkelighed
Thyssens tredje betænkelighed er at: ”Luhmann afviser, at verden rummer en »for-skrevet
stil«, (…), Men han har et problem. Når virkeligheden ikke kender til forskelle, og forskelle
er iagttagerens indsats, bliver det uklart, hvordan virkeligheden kan »passe« til de forskelle,
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som iagttageren håndterer.” (Ibid.: 34). Ok - virkeligheden eller verden er tavs og kender
ikke til forskelle. Det er os der navigerer rundt ved at kaste forskelle ud som hypoteser (fx i
tråd med Kellys (1991) teori om personel constructs), hvorved man opbygger et internt ’kort’
(Bateson 1984) over virkeligheden. Men dette kort er ikke virkeligheden og der svarer ingen
én til én korrespondens mellem realiteten og systemets realitet. Så svaret er, at konstruktionen af virkelighed og virkeligheden kun nok og kun momentant passer sammen og ikke altid
gør, hvilket giver tilpasningsproblemer, dynamik og evolution (selektion). Hvis det sociale
system fx regner med en virkelighed, hvor biologiske behov er djævlens værk, der kan og
skal undertrykkes, vil man få neuroser og hvis det sociale regner med en virkelighed hvor alt
er frit, vil man få grænsepsykoser.137 Eller hvis man regner med en virkelighed der passer
med Euklids geometri kan man gøre og konstruere mange fantastiske ting, men man må bruge en ikke-Euklidsk geometri for fx at lave moderne rumforskning etc.
Mere overordnet har al konstruktivisme samme grundlagsproblem som Kant, nemlig at der
ikke findes nogen uformidlet adgang til at erkende virkeligheden. Mennesker skaber selv aktivt deres viden om verden og hinanden. Hvor det for Kant er anskuelsesformerne tid og rum,
samt kategorierne, der tilskrives suveræn epistemisk status, er det for Luhmann systemerne,
mens det for denne mediesociografi er gennem medierne erkendelse er mulig. Det er meningssystemerne der erkender, men de erkender i og ved hjælp af medierne og er aldrig umedieret.
Socio i denne mediesociografi har med kommunikation at gøre, og følger Luhmann i den antagelse at den operative distinktion mellem det der kommunikerer og det der ikke gør, genindtræder i det kommunikative, hvor distinktionen videre kan bruges til intern differentiering.
Med den operative distinktion og dens interne brug, begynder parløbet mellem bevidsthed og
kommunikation og dermed den gensidige opbygning af kompleksitet i strukturel kobling via
medier. Spørgsmålet er følgende hvordan man kan hævde at kommunikere den reelle realitet
når det kommunikative er afkoblet. Den epistemologiske position ligner som nævnt principielt
den Kant (2002) endte i med sin epistemiske medieteori.138 Anskuelsesformerne og kategorierne er de medier mennesket erkender i og ingen erkendelse er mulig uden dem, hvorfor realiteten kun fremstår for mennesket som medieret af dem. Rammes så ikke denne mediesociografi af Hegels kritik fremført i indledningen til Fænomenologien, at vi kun så via vores er-
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Eksemplet lyder måske mere normativt end det er ment, pointen er dog også inspireret af Freud (Kulturens byrde), men betyder kun at de sociale kår altid vil give psykiske konsekvenser.
138
Se 1.2., 1.3.2., 2.1.1., 2.3.1.9.
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kendelse ser mediernes realitet og ikke verden i sig selv. ”For hvis erkjennelsen er et værktøy
til å bemektige seg det absolutte vesen, så er det klart at anvendelsen av et verktøy på en sak
ikke lar den være slik den er for sig, men former og forandrer den. Eller hvis erkjennelsen
ikke er et verktøy for vår virksomhet, men et slags passivt medium, og sannhetens lys når
fram til oss tvers gjennom dette medium da mottar vi heller ikke denne sannhet slik den er i
seg, men slik den er gennom og i dette medium.” (Hegel 1999: 63). Hegel følger i Fænomenologien åndens rejse frem gennem historien mod større og større refleksion til den absolutte
verdensselvforståelse. Luhmann selv har ønsket at lave en teori, der ikke som Hegels er ontologisk funderet på enhed, men på difference. Dette er ikke lykkedes (Wagner 1997) eftersom
der altid ved Luhmann er en enhed i differencerne, fx skriver Luhmann (2000: 110) at de differencer der orienterer vores ”semantikker (over/under, tidligere/senere) forudsætter (…)
verden som enhed af difference; og de er kun stabile, så længe de korresponderer med de
strukturer og erfaringer, som faktisk giver sig udslag i samfundssystemernes historiske situation”. Så kan det vel næppe være mere hegeliansk [!], men da Hegel er en af de største tænkere overhovedet er der for mig at se intet grundlagsproblem ved dette, selv om Luhmanns intenderede forsøg på at deontologisere er faldet på gulvet.139 Denne mediesociografis epistemologiske status hviler dermed også på et ontologisk (og tysk idealistisk) grundlag, men kan
dog stadig smykke sig med at ’lide’ af Kants grundlagsproblem: Det er i og via medierne vi
erkender og kun gennem dem, men samtidig er der historisk sket en evolution, der nok har
været operationelt afkoblet, men er sket i en realitet, i en verden, hvorfor erkendelsen vi har
gennem medierne, giver os et mulighedsrum, der til enhver tid (på alle udviklingsstadier i
menneskets udviklingshistorie) udgør vores erkendelsesfelt med hensyn til alle tre grundtyper
af medier (se kapitel 2), der giver (eller indtil nu har givet) systemdannelsesplanerne mulighed for reproduktion. Vores udsyn giver os mulighed for nu, at give bud på vores egen eksistens og evolutionshistorie. Om disse bud er rigtige kan mennesket ikke sige, men det kan
sige om budene giver bedre mening end andre alternative bud eller ej, hvilket netop er den
videnskabelige diskussion, hvilken må ses som teorihistorisk evolution.
Den her fremstillede mediesociografi lægger sig op ad Hegel ved at meningssystemer ses som
evolutionært udviklede udsigtspunkter, der ved koblingen til TK har opnået en intern kapacitet til selviagttagelse, mennesket er verdensånden, der er blevet selvrefleksiv, mennesket er
del af verden og står ikke udenfor den. Denne mediesociografi holder samtidig på Kant, fordi
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Men stadig er der den afgørende forskel mellem Hegel og Luhmann, at vi med Luhmann ikke erkender
verden direkte, med stadig kun vores konstruktion af den om end den er vores ubetvivlede grundlag, og vi
ser endda, at vi ser, at vi ikke ser hvad vi ikke ser.
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processen ikke kan ses udefra, mennesket må epistemisk forlade sig på fornuften, som social
og psykisk realitet (hvor skingrende tåbelig den indimellem kan være), uden at kunne verificere en erkendelsesekstern realitet. ”Der findes ingen repræsentation for omverdenen (sådan
som den er) i systemet. Der findes kun systemets egne konstruktioner (…). Erkendelse er mulig, ikke til trods for, men i kraft af at systemet ikke er i stand til at optage kontakt med omverdenen.” (Luhmann 1992b: 16). Erkendelsessystemer består af dele, der tilsammen udgør
enheden af erkendelsernes mangfoldighed under et, men denne erkendelse er udviklet i verden, er evolutionært formet i denne verden, hvor rummedier og grundmedier er evolutionært
løskoblet fra død materie til noget der kan perciperes i, til tekniske kommunikationsmedier.

3.4. Fællesskab versus kommunikation
Michael Paulsen gennemfører en derridask dekonstruktion af Luhmann i sin Ph.d.-afhandling
Fællesskaber & Virkelighed. Det er ikke Paulsens ambition egentligt at kritisere Luhmann,
men nærmere at afgrænse og afklare rækkevidden af teorien. Der er dog elementer i den fjerde dekonstruktion der virker uantagelige. Paulsen (2005: 70) mener at Luhmanns systemteori
indeholder en systematisk fortrængning af samvær til fordel for kommunikation. Nogen må
være sammen før der kan opstå kommunikation lyder argumentet. På den ene side mener
Paulsen at kommunikationens idealisering af sig selv, som den eneste slags fællesgøren er
beskrevet af Luhmann og andre som en proces, hvor flere og flere former for fællesgøren og
samvær er trukket ind i kommunikationsformen via en medieevolution. På den anden side
betyder denne bevægelse en voldsomt ekskluderende indsnævring af samvær. ”Men” skriver
Paulsen (ibid.: 71): ”samtidig kan denne lukning kun ske ud fra en frastødning af det ikkekommunikative samvær, der re-inkluderes som et spor og et krav om supplement. (…). Det
ikke-kommunikative må nødvendigvis altid allerede være underlagt samvær. (…) da samvær
også altid er ”et mere”, kan kommunikationsfællesskaber aldrig være absolut alene, selvstændige og opperationelt lukkede (…)”. Det er klart, at man ved at tænke med Luhmann anerkender at det psykiske og det biologiske og det tekniske virker som betingelsesgrundlag for
det sociale – og ja, der må være kroppe tæt på hinanden i en verden uden andre tekniske
kommunikationsmedier end talesprog hvis kommunikation skal finde sted, – men er det nu en
heldig måde at knytte an til sociale systemers betingelsesgrundlag, at tale om samvær? Det
tror jeg ikke – og for at sandsynliggøre dette vil jeg tage udgangspunkt i Paulsens forestilling
om et ikke-kommunikativt samvær.
Det er som om, Paulsen her gør op med et af vores dogmer, nemlig Watzlawicks (et al. 1967)
udsagn om, at man ikke kan ikke-kommunikere. Man må så forestille sig, at man sidder eller
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står flere sammen uden nogen selekterer information, meddelelse og forståelse i forhold til
hinandens bevægelser, lyde og mimik. Men for at man kan tale om samvær, så må deltagerne
i samværet være rettet mod hinanden, og netop her er det at dogmet træder i kraft: man kan
ikke ikke-kommunikerer. Paulsen (2005: 226) har senere et eksempel, hvor to personer (Jesper og Michael) flytter en stige, der skal vise at samvær er muligt uden kommunikation. Jeg
synes dog at det er udtryk for kommunikation: den enes bevægelser i en sådan aktivitet perciperes af den anden og omvendt, således at stigeflytningen kan lykkes, selvom Jesper er ret
dårlig, idet Michael lykkes i at kompensere for Jespers dårlige løfteteknik. Jespers bevægelser er information for Michael, der skelner dem fra de bevægelser (meddelelser) han mærker
via stigen. Der ligger noget bag det Michael mærker via de belastninger stigen bevirker i hans
greb. Michael lader ikke blot et ryk i stigen være et ryk, men et ryk der betyder, at man, for at
kunne bære videre, følgende selv må tage fat på en nu tillempet måde. I Luhmanns skelnen
mellem handling og adfærd tænkes der sådan, at adfærd er hvad man gør alene, fx at smække
sin kop hårdt i bordet, mens det bliver til en handling hvis dette iagttages – fx af én der sidder
overfor, der måske skelner den hårde kopplacering som meddelelse, fra den information at
den anden er sur. Hvis man ser en person gå hurtigt så kan det tænkes som adfærd (det trækker op til regn), men det kan også opfattes som kommunikation (han går hurtigt for at vise
han er vigtig, eller fordi han ikke vil tale med mig). Hvis noget opfattes som kommunikation
så er det kommunikation, det glider den enkelte afhænde og strukturerer det fremtidige samvær i form af forventninger.
Hvad nu hvis det er subliminalt? Eller som small talk? Jo, kommunikationsprocessen gennemløbes alligevel selvom der er autopilot på (= vane). Selv om kommunikationen forløber
uden man tænker nærmere over den, så er den oven i købet stadig strukturdannende: Næste
gang tager man måske fat midt på stigen eller vælger at bære den med en anden. Hvis nu den
man bærer stigen med snubler! Hvad sker der så? Tja det var vel en adfærd, men alligevel er
det at snuble vel at give op. man råber forskrækket: ”Hvad gør du!” eller man vil fx tænke,
du lod dig optage af noget andet, noget der kom forbi, der tog din opmærksomhed, eller måske siger den ene stigebære ”lad os sætte den”: uanset hvad, vil samværet være kommunikativt og lukket operativt om sig selv, kun kommunikationer kan knytte an. Alt hvad der gør os
opmærksomme på et samvær, på at en anden er rettet mod en fælles aktivitet, er kommunikation.
Selvom Paulsen ikke skriver det, så er det som om han indfører et det sociales prækognitive
cogitus (som Merleau-Ponty (1979) prøvede med bevidstheden), et med hans eget ord fra den
femte dekonstruktion, arke-samvær. Noget der går forud for de processer der egentligt sker
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og som koder mennesker sammen eller koder deres kommunikationsbidrag sammen til meningsfuldt samvær. (Jf. p. 71: ”da samvær også altid er ”et mere”, kan kommunikationsfællesskaber aldrig være absolut alene, selvstændige og opperationelt lukkede (…)”). Ellers er
den filosofiske pointe jo kun at vores kroppe, i en verden uden andre tekniske kommunikationsmedier end talesproget, må være fysisk tæt på hinanden, for at kommunikation kan forefindes. Paulsens pointe er nok mere den, at man med Husserl godt kan tale om et vi-subjekt,
om en fælles handlen, men kun som samværende enkeltsubjekters fælles rettetheds-akter!
Men så er utopier som livsverden og intersubjektivitet reaktualiseret og det synes ikke at være Paulsens ærinde.

3.5. Autopoiesis falsificeret!
Alex Viskovatoff kommer med et angreb på Luhmanns teori i artiklen: Foundations of Niklas
Luhmann's Theory of Social Systems, der tager udgangspunkt i Luhmanns applikation af Maturana og Varelas begreb autopoiesis. Maturana og Varelas hovedtese er, at levende systemer
som celler er autonome fordi de ikke samler ready-made informationer op i deres miljø, men
opretholder sig via interne processer, kun perturberet af eksterne hændelser. Maturana og Varela vægter ikke DNAs rolle i cellernes autopoiesis, fordi celler må opfattes som et hele, hvor
alle relationer eksisterer i en delikat gensidigt afhængig balance. ”In such a world, there is
obviously no room for viruses. For what viruses do is very effectively take over the cell's
mechanisms of protein synthesis, substituting their own genetic instructions for the cell's. The
cell's gene transcription machinery is not only able to understand the information in the viral
DNA (…) but the cell is able to merrily go on synthesizing new viruses while carrying on operations that normally are part of its autopoiesis, such as using energy from its stored reserves and maintaining its membrane. Thus, despite being so radically modified, the cell's
autopoiesis (if that is still the correct word) continues, and the cell dies not because some
fine balance between its various reactions has been disturbed but because it has simply used
up all its resources to produce virus particles or because it is so full of those particles that it
bursts.” (Viskovatoff 1999). Hertil er det sådan i kritikken, at det levende slet ikke er så adskilt, som Maturana og Varela lader vide, pga. at den kemiske reproduktion som de er så glade for140 faktisk er styret på et underliggende supra-niveau, nemlig af gener.141 Her er et for140

Ud fra Maturana og Varela kan Luhmann ikke applicere begrebet autopoiesis til psykiske og sociale
systemer. De mener at autopoiesis er, at et system producerer sine egne komponenter dvs., at der kun er tale
om kemisk produktion i levende organismer (Whitaker 1995). Ifølge Luhmann, "er mesterens (Maturanas)
redegørelse for sociale systemer og disses egen autopoiesis imidlertid indskrænket ved, at han som biolog
også anser sociale systemer for levende og forstår dem på en utilstrækkelig måde som »collection (!) of interacting living systems.« " (Luhmann 2000: 264 fodnote 13).
141
Dette er præcis denne mediesociografis argument der danner basis for distinktionen fænotype population, se 2.1.1.
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svar, måske ikke for Maturana og Varela, men for Luhmann, at det biologiske som systemdannelsesplan, stadig kan ses som et lukket autopoietisk system eftersom celler, tanker og
kommunikationer stadig ikke blandes operativt sammen.142 Men, der er også virus i det sociale, både som computerprogrammer, der ødelægger software og som mytteri eller kup, fx da
Philip Morris kuppede Henry (foreningen af hensynsfulde rygere). I det første tilfælde kan
man måske tænke cyberspace ind som parallelt rum, hvor ord pga. det underliggende binære
alfabet (den tredje artikulation se 6.1.) kan medføre materielle ændringer inden for hele det
materielle domæne (altså i det parallelle rum), der har det samme ontologiske grundlag (ikke
bare virus, men også fx war-scripts). Her kunne en analogi være Jesus, ”da ord blev til mord”
som Johannes Møllehave engang sagde. I det sidste tilfælde kan man tænke ud fra funktionssystemet politik med det symbolsk generaliserede kommunikationsmedie magt, at nogen tager position, dog med udemokratiske midler. De sociale systemer er ikke operativt lukkede
overfor hinanden, men er styret af deres meningsgrænse. Noget der grundlæggende er i vejen
med Viskovatoffs kritik er, at han taler så meget om analogier, men Luhmann er meget forsigtig med analogier. Især med hensyn til at tage autopoiesisbegrebet ind i sin teori går han
generaliseringens lange vej143 og tager højde for, at der på de forskellige systemdannelsesplaner er forskelle.144 Hertil går Viskovatoff ikke ind på, at forklare i hvilken forstand Luhmann definerer mening og det virker ikke som om han overhovedet har forstået Luhmanns
overtagelse og udvidelse af Husserls´ meningsbegreb som en skelnen mellem aktuelt og potentielt.
Viskovatoff postulerer at det sociale kun er syntaktisk og ikke bærer semantik: ”Individuals
and social systems can interpenetrate each other because individuals can understand the
meaning of the symbols they use, while social systems can respond to these symbols like machines by mechanically following rules.” Sociale systemer respondere ikke på psykiske systemer, man kan ikke sidde og tale med et socialt system, det sociale er noget der opstår på et
supre-niveau i forhold til det psykiske og biologiske, men med disse systemdannelsesplaner
som forudsætning. Det sociale responderer kun på sig selv og, det er pointen, vil man bidrage
til det sociale må man pippe som de fugle man er iblandt, som Loet Leydesdorff skriver: ”
The participants can only contribute to the communication, change it a bit, and reproduce it.
142

Måske kan Maturana og Varela dække sig ind under at koblingen mellem cellen og virusset netop ikke
er strukturel, men operativ.
143
”Dermed udelukkes den (meget kritiserede) direkte analogi mellem sociale systemer og organismer
eller maskiner, men ikke orienteringen mod en almen systemteori, som forsøger at indløse omfattende krav.
Metodisk set vælger vi altså ikke analogiens vej, men omvejen over generalisering og respecifikation.”
(Luhmann 2000: 50).
144
Fx skriver Viskovatoff (1999): “The way he did so was by adopting the theory of autopoietic systems to
make an analogy between individual minds (psychic systems) and social systems and to argue that in the
same way that minds are "constituted" by thoughts, social systems are constituted by communications.”.
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They have generated a communication system that communicates what it communicates, and
only the communications of those who communicate in those terms are henceforth part of this
system. Still the system may change gradually over time, but it is stabilized both in terms of
what it regards as relevant variances, and in terms of relevant selections. The stabilized system operates on the basis of the reflexivity which is physically located in the heads of its participants, but which is shared among them in a reflexive communication system.” (Leydesdorff 1993: 335). Men også Leydesdorff er upræcis i dette citat, om end kun i terminologien:
mennesket må ses som omverden i forhold til det sociale. Ligesom man inddeler et hus i stuer, værelser, etager osv. men ikke i sten, brædder og søm, så inddeler man det sociale i samfund, stænder, klasser, organisationer, roller, osv., men ikke i individer (Rasmussen 1996:
138).
Hvad der imidlertid stadig står tilbage og irriterer, er det med syntaks versus semantik. I forhold til en computer er det korrekt at tale om syntaks, den har ingen semantiske værdier, men
er det også sådan med det sociale? Ud fra Baecker (2000) er WWW ikke, som Peter Bøgh
Andersen (1998) påstår, et system i sig selv, det producerer ikke noget, og har ingen mening
uden den, det har gennem sociale systemer. WWW er en del af sociale systemers omverden
og kommer kun til indflydelse gennem perturbation. Skulle computerens regelstyring så nu
kunne sidestilles med det sociales?
Betydning kan udlægges som opstående i såkaldte semantiske skemaer, der kører på forskelle. Ud fra Luhmann opbygger mennesket semantikker gennem det sociale. Anne Mette Digmann og Kai Wotmanns giver som eksempel hvordan man tager en opvask rigtigt: Man kan
have været i parforhold meget længe før der opstår en fælles semantik om opvasken skal tørres af, eller om et tørrestativ kan gøre det, og om skrællespanden fx også skal tømmes osv.
før man er færdig og kan sige, at nu har man taget opvasken.145 Semantik er som fælles semantik lige med mening som meningsgrænse, sociale systemer har strukturer, er kognitive.
Viskovatoff ser ikke, at ikke bare semantik, men også syntaks er mening! kort og godt: disse
to størrelser er uadskillelige: al perception er sekventiel og al kommunikation udgøres af kæder, hvor kommunikationer selvreferentielt kobler tilbage til hvad der allerede er kommunikeret. Ord får deres betydning ved at indgå i sætninger i sociale sammenhænge, hvor de undertiden får specificeret eller respecificeret deres betydning. Hvis jeg siger ”ild” mon det så
brænder, eller vil jeg have ild til cigaretten? Dette afgøres på syntaktisk niveau. Selv nonverbal kommunikation har syntaks, rækkefølgen på fagter og grimasser giver dem forskellig betydning. Det er ikke et falsk udsagn fx at sige, i vores familie har vi stærke følelser for vores
145

En funktionel ækvivalent kunne være at købe en opvaskemaskine, men da må det afgøres hvem der skal
tømme den osv.
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traditioner, eller her sætter vi grænsen. Semantikker findes kun i relation til sociale sammenhænge, hvis man vil dele mening med andre, må man koble sig til de semantikker der er produceret i løbet af en fælles interaktionshistorie. Det sociale er ikke bare syntaks, men er al
delt semantiks mulighedsbetingelse.
Denne diskussion minder mistænkeligt meget om debatten i forhold til kunstig intelligens ti
til tyve år tilbage, der for mig at se blev vundet ved argumenter som: computere har ikke intentionalitet, de er ikke inkorporerede og har derfor ingen causal powers (Searle 1981).146 I
denne debat kom distinktionen mellem syntaks og semantik netop op som et hårdt argument:
“Because the formal symbol manipulations by themselves don’t have any intentionality: they
are meaningless; they aren’t even symbol manipulations, since the symbols don’t symbolize
anything. In the linguistic jargon they have only a syntax but no semantics.” (Ibid. p. 300).
Der er flere mulige måder at forholde sig til dette problem på: man kan tildele såvel det sociale, mekaniske, psyken og kroppen intentionalitet, eller kun tildele psyken intentionalitet
eller kun kroppen intentionalitet, denne mediesociografi sætter grænsen mellem de tre systemdannelsesplaner der tilsammmen giver mennesket qua reproduktionsmedierne og så den
omgivende realitet med dens andre skabninger, maskiner herunder tekniske kommunikationsmedier, geografi, kemi osv. Selvfølgelig er mennesket inkorporeret i verden, men der er
forskel på systemer, der kan reproducerer sig selv og den realitet der løskobles i denne aktivitet, uden selv, på egen hånd, at producere noget. Semantik er et begreb for at der gives mening til verden, hvilket kun er muligt ved en samvirken af de tre systemdannelsesplaner.
Luhmann (2000) foreslår begrebet interpenetration som den særlige strukturelle kobling der
muliggør systemdannelseplanernes fælles indsats. Semantikker er i høj grad om ikke fuldt ud
betinget af det sociale, de udvikles og forhandles, produceres, reproduceres og modificeres i
det sociale lige fra videnskabelige afhandlinger over diskussioner af den rette måde at vaske
op på til samtaler i køen i Brugsen. Viskovatoff går forkert, fordi han ikke erkender konsekvensen af paradigmeskiftet i Luhmanns systemteori med en skelnen mellem de tre systemdannelsesplaner: De er ko-evoluerede, gensidigt hinandens betingelsesgrundlag og kan ikke
opretholde sig, eller tænkes uden hinanden. For den her fremstillede mediesociografi er distinktionen mellem det sociale og de tekniske kommunikationsmedier central og det følgende
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Lignende argumenter er fremført af Dreyfus og Dreyfus (1986) der ud fra studier af indlæring påpeger,
at viden for mennesker, specielt ekspertviden, eksekveres uden brug af regler, hvorfor de ikke kan eksternaliseres og derfor ikke følgende kan inkorporeres i maskiner. Dette argument eksekveres også af Nagel
(1990), selv Peirce analyserede sig med udgangspunkt i Charles Babbages principielle opfindelse af computeren frem til, at de aldrig vil kunne tænke som os, fordi de ikke kan betjene sig af abduktion (Jørgensen
1993).
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afsnit, skal søge at markere den, sætte den på spidsen, ved at skelne mellem symbolsk generaliserede kommunikationsmedier og tekniske kommunikationsmedier.

3.6. Symbolsk generaliserede kommunikationsmedier vs. tekniske medier
Hvordan skal man sætte skellet mellem teknologi og menneske og er der overhovedet noget
skel – er ikke huset, telefonen og brillen en del af mennesket? Det ville være svært at svare
nej, da mennesket ikke ville være menneske uden teknikker og teknologier som sprog, ild og
redskaber. Men i analytisk forstand er spørgsmålet stadigt vigtigt, da samspil mellem menneske og teknologi kun lader sig oplyse af distinktioner mellem menneske og teknologi. Ifølge
den franske tænker Régis Debray147 udgør det sociale og det tekniske ikke to forskellige klasser af realitet, men et enkelt domæne i hvilket subjekter og objekter, mennesker og ikkemennesker blandes og co-determinerer hinanden. En idé kan ikke manifestere sig i verden
uden materielt grundlag og uden ideer formes intet materielt.148 Der er en sammenhæng mellem organiseret materialitet og materialiseret organisation, først kommer fx trykken som en
materialiseret idé, dernæst sociale konsekvenser forårsaget af spredning af tekster i større oplag, fx nationalsprog og institutioner som biblioteker og skoler (Vandenberghe 2001: 12). Det
er dog stadig svært at afgøre hvor mennesket stopper og teknologien begynder. En af de vigtige pointer ved at knytte an til Luhmanns teori, er at den ikke anvender begrebet menneske
analytisk, da det dækker over for meget, er overkomplekst. Denne kompleksitet reduceres
ved altid at angive en systemreference til et af de tre systemdannelsesplaner. I denne mediesociografi, der attribuerer et reproduktionsmedie til hvert systemdannelsesplan, bliver det på
denne baggrund mindre komplekst, at skelne mellem hvad der må attribueres til hhv. systemet og teknologien. Man kan blot spørge til om noget lever, er bevidst eller kommunikerer
for at se om det er et system eller ej.
Det er essentielt ikke at opgive distinktionen mellem reproduktionsmediet kommunikation og
de Tekniske Kommunikationsmedier (TK) da ingen analyser af samspillet mellem de to planer selvsagt da ville være muligt. De Symbolsk Generaliserede Kommunikationsmedier
(SGK) kan i forhold til denne distinktion ses som et grænsetilfælde og må derfor belyses. Siden selv sproget må regnes som et TK, der giver rum for håndteringen af kompleksitet i sociale systemer (et kommunikativt rum), følger det logisk, at også andre senere udviklede TK
giver nye muligheder for emergens af nye sociale strukturer, der følgende evoluerer i deres
kommunikative rum. Det følger også logisk, at det er svært at skelne mellem hvad der er TK
147

Hvor en tænker som Latour opgiver distinktionen mellem teknologi og menneske, ved at se begge som
aktører, bevare Debray distinktionen (Vandenberghe 2001: 9).
148
Hvad var Jesus uden ord, Paulus breve og senere uden Biblen?
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og hvad der er sociale strukturer. Den strukturerende attribut SGK giver, er at kombinere motivation og selektion, hvilket, som nævnt i 2.2.3.11., er simpelt på det mentale plan, samtidig
med at SGK repræsenterer komplekse funktionelle sammenhænge på det sociale plan. På det
globale plan er det, fx mentalt umuligt at kalkulere økonomiens faktiske funktionsmåde,
mens alle, dog med forskelligt held, kan finde ud af at købe, spare osv. Det økonomiske funktionssystem er notorisk baseret på TK som skrift, telefoner, computere i forhold til at håndtere kurser, regninger, konti, aktier osv. Spørgsmålet er hvordan man skelner mellem det tekniske og det sociale, hvor begynder teknologien og hvor slutter det sociale. Svaret er, at det sociale produceres og reproduceres i kommunikation (enheden af de tre selektioner information, meddelelse og forståelse), mens teknologi kun udgør noget, der danner rum og tid for
kommunikationen. Noget der faciliterer kommunikationen med kombinatoriske og perceptionelle muligheder for at håndtere social kompleksitet i form af mening set som aktualitet 
potentialitet. En anden måde at kende forskel på, er at kigge efter funktionelle ækvivalenter:
mens der ikke gives nogen for kommunikation (det skulle da lige være total biologisk determination, hvis en sådan kan tænkes), gives der funktionelle ækvivalenter for TK.149
I bogen The Hypercomplex Society spørger Lars Qvortrup hvordan Internet og WWW er mulige, hvorfor drukner de os ikke i kompleksitet? Han svarer, at linket i WWW og søgemaskinen på Internet fungerer som et SGK [!]. For Qvortrup repræsenterer WWW og Internet opfindelser, der giver global tilgængelighed uden at ødelægge fordelene ved global adgang
(Qvortrup 2003: 179). Altså giver den eksplosivt øgede kommunikative redundans sig ikke
udslag i kommunikativt kaos, eller paralysering pga. links og søgemaskiner. De internetbaserede søgemaskiner og browsere tjener som iagttagende kompleksitets reducerende maskiner,
som man iagttager sin omverden igennem, præcis som man iagttager varerne i supermarkedet
gennem penge som SGK (ibid.: 182). Måske har Qvortrup ret fordi man kan sige, at dette TK
kombinere motivation (det aktuelle søgeord, eller linket man klikker på) og selektion (at man
kan navigere gennem den enorme kompleksitet, der er nettets potentialitet til hvad man vil
have, ved at selektere ét link og ikke andre).
Men, imidlertid er enhver social aktivitet medieret af et TK, hvilket dog langt fra betyder, at
man kan forveksle det sociale med det tekniske. For eksempel giver sproget mig mulighed
for at kombinere motivation og selektion på mange måder, men kun som et redskab. Om end
sproget som redskab er menneskets mulighedsbetingelse overhovedet, og har farvet os nok så
meget, så er det ikke noget effektmedie. Det giver nok en potentialitet for at repræsentere,
149

Se om funktionelle ækvivalenter i Luhmann 2000: kapitel 1, IV.
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men det der præsenteres er altid skabt af og altid afhængigt af mennesker, ved handlinger og
kommunikationer. Effektmedier (SGK) er ikke TK, men SGK er altid afhængige af TK. Et
TK som Internet har så stærk en strukturerende indflydelse på sociale processer, at det virker
determinerende på sociale muligheder. Selvfølgelig giver Internet en stor potentialitet for aktualisering, ved at give kommunikative muligheder og samtidig ved at tilbyde mulighed for at
reducere denne kompleksitet gennem søgemaskiner og links. Men TK, heriblandt Internet,
har ingen social binær kode som de andre SGK, der kan reducere kontingens, de har kun tekniske kapaciteter mht. perception og i forbindelse med at give kombinatoriske muligheder.
Funktionssystemer er ikke TK, men TK er den ontologiske basis for funktionssystemer. Internet er et TK ligesom sproget, man kan bruge det til at give meningsforslag, men det skaber
ingen mening selv. Som Andersen (1998) forvekslede WWW med et autopoietisk system
(Baecker 2000), ser det ud til at Qvortrup hævder at links og søgemaskiner er SGK. Men
SGK har at gøre med sociale semantikker i den sociale struktur, og social struktur består af
forventninger, skabt gennem sociale systemers interaktionshistorie. Det er kun sociale og
psykiske systemer der kan producere mening. TK er værktøj, der bruges til at skabe mening i
eller med – de gør ikke noget selv, ligesom computeren kun har syntaks, mens det er det inkorporerede menneske, der har semantikker og som finder mening meningsfuld.
For at forstå sammenhængen mellem søgemaskiner og effektmedier (SGK), beskriver Paulsen (2001) et søge-funktionssystem med koden relevant  irrelevant som SGK. Denne kode
bruges til at reducere kompleksitet og gør det sandsynligt, at søge-kommunikation lykkes og
dermed også sandsynligt, at samfundets hukommelse medieres. Paulsens hovedeksempel er
en turist, der spørger en lokal hvilke attraktioner der findes i byen. For at denne søgekommunikation skal kunne lykkes, må begge på forhånd bevidst kunne tænke i søge-SGKet
med koden relevant  irrelevant. Ellers ville de ikke kunne koble sig til søgekommunikationen via gensidige, i forhold til koden, meningsfulde bidrag. Paulsen viser også,
hvordan denne semantiske kode er institutionaliseret i form af biblioteker og også benyttes
ved søgning på nettet. De forskellige TK virker som funktionelle ækvivalenter for søgekommunikation, således at man kan installere bidrag i søge-kommunikation i forskellige TK,
hvilket naturligvis giver forskellige konsekvenser, qua forskellige TKs kommunikative rum
mht. muligheder for at håndtere kompleksitet i form af mening. Dette viser, at det digitale
medie ikke selv er et SGK, men dog en omverdensbetingelse for at visse former for søgning
kan finde sted. “The technical features like cables, computers, modems etc. are not part of
the search system, but are in the environment of the search system. (…) the search technology is not in itself a social search system, but is used by the social search system.” (Paulsen
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2001 p. 20). SGK er semantiske strukturer, der eksisterer i en strukturel kobling til TK, men
de kan ikke implementers i et TK, fordi de er komponenter i det sociale reproduktionsmedie
kommunikation og kun løst koblet til TK. En parallel er, at jeg kan udtrykke samme mening
ved at bruge forskellige ord, men hverken ord eller andre TK determinerer hvilke former jeg
installerer i et TK. SGK er medier der former den interne sociale differentiering (funktionssystem samfund omverden), hvilket er differentieringer i det sociale reproduktionsmedie
kommunikation.
Løsningen på dette afsnits problem var altså slet ikke så svær at konstruere, der er ganske
enkelt forskel på reproduktionsmedier og tekniske kommunikationsmedier (se også 2.3. om
distinktionen). De er begge medier, men kun reproduktionsmedier er operativt lukkede (også
overfor de medier de er baseret på). Her er søgning primært brugt som eksempel på reproduktionsmedier og Internet som TK. En måde at kende forskel på er som nævnt, at se på funktionelle ækvivalenter. Mens der vel ikke er nogen funktionel ækvivalent til det at søge, er der
flere i forhold til hvilket TK man vil gøre det i (bladre i bøger, spørge sig frem, ringe rundt).
Hvis man tager et andet eksempel, fx at finde partner ud fra koden elsker  elsker ikke, er der
faktisk en funktionel ækvivalent (arrangeret ægteskab), men den hører til et andet samfundssystem end vores hvor man som individer er løst koblede til det sociale, som man selv må
inkludere og ekskludere sig i forhold til. Men derimod kan man finde sig en partner på utallige måder via forskellige medier (enkebal, skrive til et ægteskabsbureau, svare på en kontakt
annonce, gå på diskotek, være åben hver gang man tale med én i telefon) og vise sin kærlighed på utallige måder via forskellige medier (sende kærlighedsbreve, digte, ringe, synge etc.).
Koderne er, når de er installerede i det sociale, autopoietiske dvs. enten er de der, eller også
er de der slet ikke. Hvis de er der, socialiseres man til at have tillid150 til dem som generelt
gældende symboliserende en bestemt ting, men de kan udtrykkes i forskellige TK.

150 Se 2.2.2.3. om tillid.
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4. Metodologi
Den her præsenterede mediesociografi er opmærksom på det dens forskelle lader den se.
Primært bygger den på: 1. Computer Mediated Communication (CMC), der empirinært arbejder ud fra forskellen: hvad gør folk hvad gør folk ikke, når de kommunikerer computermedieret. 2. Medium theory der arbejder ud fra det grundlag, at al viden er medieret (teknisk)
og præget af de(t) medie(r) transmissionen foregår via. Medium theorys grundlæggende forskel er derfor transmission i det ene medie transmission i det andet medie. 3. Luhmanns sociologiske systemteori arbejder grundlæggende med forskellen system omverden. Denne
mediesociografi generaliserer forskellen form medie, hentet fra systemteorien, til at indfange
alle tre underliggende felters forskelle så de kommer i spil, resulterende i samlede beskrivelser af hvordan det sociale som form og medie processerer i forhold til det, eller de tekniske
kommunikationsmedier det eksternaliserer sig i. De tre underliggende felter har de forcer og
begrænsninger, der er fremlagt i kapitel 1, kapitel 2 har fremlagt denne mediesociografis teoretiske grundlag og kapitel 3 har diskuteret dens epistemologiske ståsted. Dette kapitel skal
kort redegøre for, hvordan mediesociografi, som denne specielle tolkning og syntese af medium theory og systemteorien, dels selv er empirisensitiv og dels for, hvordan CMCforskningen kan inddrages som orientering mod hvad folk gør og ikke gør, altså for hvad de
aktualiserer socialt.

4.1. Empiri
Denne mediesociografi er udformet til at undersøge og beskrive det sociale i forhold til det
eller de medier det er baseret på. Dette er først og fremmest beskrevet og udfoldet teoretisk i
kapitel 2, men omfatter også på dette grundlag muligheden for, at analysere ethvert socialt
system i forhold til det medie, eller den mediematrice kommunikationen reproducerer det i.
Denne mediesociografis analysestrategi er kvalitativ, om end den ikke går af vejen for at
kvantificere, da det fx notorisk har betydning, om der er tre bidragydere eller 300 bidragydere
til et socialt system. Kvantificeringer siger dog intet om, hvad der foregår rent socialt i forhold til hvilke meningsforslag, der fremsættes og hvordan og om de, enten negeres eller konditioneres, men kan dog sige, fx hvor ofte det ene eller andet er tilfældet.
Den kvalitative forskning har rødder i humanistiske, eksistentialistiske, fænomenologiske og
hermeneutiske studier og slog igennem globalt i 1960´erne, indenfor psykologi med bl.a.
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Lewin, Maslow, Allport, Kelly og Rogers.151 I nyere tid har psykologen Steinar Kvale (1998)
udarbejdet teknikker for det kvalitative interview, der ikke bare bruges indenfor psykologi,
men bredt indenfor mange felter, fordi det øjensynligt giver et objektivt og konteksttro billede af virkeligheden. Michael Quinn Patton (1980) har ligeledes tidligere udviklet teknikker
for at gennemføre et kvalitativt interview og dertil minutiøst, givet retningslinjer for såvel
deltager- som ikke-deltager-observationer. Denne mediesociografi følger filosofien bag disse
undersøgelsesmetodologiske ansatser, men er privilegeret i forhold til deres naive idé om at
kunne konstruere menneskers livsverden.152 Et hvilket som helst interview, uanset hvor åbent
det end er designet, vil være udtryk for en iagttagers subjektive syn på det sociale. Psykiske
systemer er ganske vidst betingelsesgrundlag for det sociale, men det sociale er i sin egen ret.
Intentionalitetsbegrebet vender så at sige på hovedet, fordi forståelse og dermed den sociale
konsekvens af udsagn er op til modtageren, herunder også det at tilskrive intentionalitet til
den der ytrer sig: Uanset at man råber ”jamen det var ikke min mening” så kan tilskrivelse af
intentionalitet ikke dikteres, det er op til andre, optil til den sociale proces (2.2.3.7.). Denne
mediesociografi forsøger kun undtagelsesvist at konstruere subjekters private intentionalitet,
og kun i forbindelse med spekulationer over hvorfor, bestemte sociale systemer i bestemte
tekniske kommunikationsmedier, tiltrækker sig opmærksomhed og bidrag fra personer. Den
her fremstillede mediesociografi benytter kun observationer, i forhold til hvilke, den vigtigste
distinktion er mellem deltagerobservationer og ikke-deltagerobservationer. Der er ikke tale
om et enten eller, men om en placering på et kontinuum, mellem at være fuld deltager og kun
tilskuer (Patton 1980: 206). Problemerne er velkendte i forhold til observationer: påvirker
man systemet, får man alt med, beskriver man det objektivt, kan man gemme sig som observatør og hvis man kan, hvad så med etikken i det at lure. Hertil kan også nævnes det problem,
at den deltagende observatør farves og bindes ind i et net af formeninger, sympatier og nor-
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Lewin byggede videre ud fra den gestaltpsykologiske skole og udviklede feltteorien, hvor det intentionelle objekt ses som trædende frem fra sin kontekst, som et billede fra sin baggrund og altså som eksisterende i forhold til og i kraft af denne kontekst. Menneskets livsverden danner kontekst for dets unikke væsen, personlighed og adfærd. Lewin satte sin opfattelse på formelen adfærd = funktionen af (person og miljø). Allports idiografiske tilgangsvinkel til personlighedspsykologien er et andet eksempel på, hvordan den
humanistiske psykologi bevægede sig fra den kvantitative, normative og deterministiske (nomotetiske) opfattelse af mennesket og over imod en mere partiel og kontekst baseret opfattelse, hvor mennesket som en
spire har et potentiale, der under ideelle betingelser kan realiseres. Dette er også grundantagelsen i Marlows
behovs teori. Sidst skal nævnes at Rogers direkte udmyndede de humanistiske og fænomenologiske grundantagelser i terapeutisk praksis med sin klient centrerede terapi. Rogers prøvede igennem sin terapi på, at
hjælpe den enkelte til at finde sit sande jeg - at lære sig selv og sine begrænsninger at kende og derved muliggøre en frigørelse fra andres f.eks. forældres definition af den enkeltes personlighed, der hvis den var
forkert førte til inkongruens og dermed følgende angst i den enkeltes personlighed.
152
”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden fra interviewpersonens synspunkt, udfolde
meningen i folks oplevelser, afdække deres livsverden (…)” (Kvale 1998: 15).
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mer så systemet ikke længere ses udefra.153 Disse problemer er det muligt at skrive meget
om, jeg vil her begrænse mig til enkelte generelle kommentarer, samt nogle specifikke i forhold til de tre digitale kommunikationsmedier der senere gives en mediesociografi af.
Problemet i forhold til om man påvirker systemet, er til at komme udenom i forhold til nyhedsgrupper (der ikke er modererede) og weblogs (hvor man dog kan tælles som en besøgende), hvis man ikke selvstændigt ytrer, at man sidder og læser med og logger (optager) de bidrag der kommer. I chatrum er man derimod skrevet på en liste, over de der deltager og i
nogle former for chat, bliver man logget af, hvis man ikke ytrer sig indenfor et bestemt tidsinterval. Her bliver man altså synlig i kommunikationen, hvad enten man vil det eller ej og det
kan ikke udelukkes, at jeg ved min blotte tilstedeværelse har påvirket systemerne, i de
chatrum jeg har logget kommunikation fra. Problemet i forhold til om man får alt med, er i
relation til alle disse tre digitale Tekniske Kommunikationsmedier (TK) privilegeret i forhold
til sociale systemer, der er anlagt på en hel matrice af TK (fx et universitet eller institut med
såvel e-mail, fysiske møder, korridorsnakke mv. inkluderende kropssprog og uofficielle tidspunkter), fordi al kommunikation i de tre TK, netop foregår i det TK som man har lige adgang til som alle andre deltagere. Andre deltagere kan dog kommunikere via andre TK udenfor selve det undersøgte TK, men de kan kun præsentere meningsforslag med social effekt i
selve undersøgelsesmediet. Derfor kan denne mediesociografi postulere, at den får alt med,
når det gælder kommunikation i digitale medier med rum for lagring af kommunikationen.
Til spørgsmålet om man beskriver systemet objektivt, må man vel altid svare nej, men det
betyder ikke, at der ikke er kvalitetsforskelle mellem teorier, der tror de beskriver objektivt
og teorier der bygger på et iagttagelsesprincip som denne mediesociografis (2.1.4. med underafsnit). Når man kan se, at man ikke ser, hvad man ikke ser, og noterer sig, at ens iagttagelser er del af et iagttagelsessystem og derfor ikke er udenfor verden, men kun kan se hvad
ens iagttagelsesforskelle lader en se, bliver man dels mere ydmyg og dels mere refleksiv.
Ydmygheden må bevirke, at man begrænser konsekvenserne af ens konklusioner, om hvilke
meninger der kommunikeres i systemet, til netop dette system på netop dette tidspunkt hvor
kommunikationen foregår. Ydmygheden må også bevirke, at man ikke forfalder til at tilskrive individer, der persongøres eller depersonificeres i systemet, intentioner, der gælder i andre
kontekster end netop i dette system på dette tidspunkt.154 Refleksiv vil her sige, at den selvim-

153

Hvilket i 1.1. med Qvortrup blev kaldt for: to go bush.
Dette har en etisk dimension hvor individer ikke gøres til ting, men kun ses som betingelsesgrundlag for
sociale systemer der determinerer hvilke bidrag der opnår succes i systemet ved at vinde anknytning. På
mere jævnt dansk betyder det, at folk i nogle sociale sammenhænge kan sige meget de ikke ville sige i an154
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plicerende epistemologi tvinger en mediesociografi som denne, til at se efter andre, men
ækvivalerende forklaringer på sociale fænomener end de mest åbenlyse, hvilket også til dels
er konsekvensen ved at bruge en kontraintuitiv teori. Om ikke andet betyder refleksiv her, at
konklusioner må fremstå eller læses som udtryk for refleksioner, mere end som objektiveringer, hvor kontingent denne distinktion ellers måtte være. Hvorom alting er, så er denne mediesociografis måde at omgås egen indsamlet empiri den, at det kun er ytringer som de fremstår i det TK de er ytret i, der indgår i beskrivelser og analyser. Det vil sige at alt hvad denne
analysestrategi bruger er hvad folk faktisk ytrer. Påstår mediesociografen fx at et system har
besluttet sig for, at sætte grænsen for hvordan man kan tale til hinanden, sådan at man ikke
må bande, så er det fordi den dokumenterede kommunikationsproces direkte viser, at et sådant meningsforslag er konfirmeret og at ytringer med bandesprog herefter er negeret. Det
lyder meget banalt, men det giver en skelsættende god validitet. Hvis man spørger folk i et
interview kan de sige og mene meget, der enten aldrig bliver ytret i det sociale system der er i
fokus, eller som aldrig vinder anknytning og derfor heller ikke bliver del af kommunikationen.

4.2. Fra empiri til systemanalyse
Overordnet undersøger denne afhandlings mediesociografier (kapitel 5 til og med 9) fællesskaber og samfund ved, at se dem som medierede selvorganiserende. Hvor mediesociografierne i kapitel 5 og 6 udelukkende er baseret på litterære data, er kapitel 7, 8 og 9 baseret på
både litterære og empiriske data. Empirien i mediesociografierne går på makroplanet fra historiske beskrivelser fx Edward Gibbon over historiske beskrivelser fra medium theory forskere, som fx Elisabeth Eisenstein og teknologihistoriske beskrivelser, fx James Beniger til
beskrivelser af arkæologiske fund, fx Peter Jensen. På mikroplanet, der især kommer frem i
kapitel 7, 8 og 9 er empirien for en stor del tekniske beskrivelser, kvantificeringer og kvalitative observationer fra CMC-forskere. Den empiri der vægtes mest på mikroplanet har jeg dog
i reglen selv indhentet og den består i kommunikationer. Denne empiris status er, at den iagttages som kommunikationsbidrag og det undersøges om der kobles til forrige bidrag og om
der videre kobles til det enkelte bidrag. Her er det af særlig interesse hvilke lag af selvreference bidraget bidrager med. Der kan skelnes mellem tre former for selvreference nemlig;
basal selvreference der kun angår elementarisk selvreference, selvrefleksivitet der angår processuel selvreference (metakommunikation) og refleksion der angår systemets selvbeskrivelser (Luhmann 2000: 507, 2.2.3.9.). Den basale selvreference er nøglen til empirien, da ethvert
bidrag må knytte an til tidligere kommunikation. Hvis en ytring skal optages som element i
dre sammenhænge og som de ikke ville ønske sig at blive tilskrevet generelt i forhold til deres sociale identitet som holdninger.
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systemet må det selv blive knyttet an til af en senere ytring, så elementer bliver først elementer ved at blive refereret til. Den basale selvreference angår det kulturelle forråd af semantikker som bidrag må knytte an til, for at kunne se sig selv som bidrag, til netop det system som
det bidrager til. Dette kan enten ske ved at referere til et andet bidrag, der indgår i en række
af gensidigt refererende bidrag, eller ved blot at referere til temaer eller semantikker, der har
været kommunikeret tidligere. Den basale selvreference er, at bidraget ser sig selv som et
element, i netop det selvorganiserende interaktionssystem det er stilet til og anticiperer dertil,
at blive opfattet på en bestemt måde, hvilket dog ikke på forhånd kan sikres, da selektion af
forståelse ikke kan dirigeres af en afsender. Basal selvreference refererer altså ikke til meningsgrænsen som form (systemets selvbeskrivelser), men kun til systemet som medie og
således som potentialitet. Et elements betydning eller mening bestemmes således ikke ud fra
sig selv, men ud fra hvordan det senere refereres til, hvilket må forklares ud fra det næste niveau, hvorpå sociale systemer kan siges at være selvrefererende nemlig via selvrefleksiviteten. Selvrefleksiviteten er metakommunikation, eller med andre ord kommunikation om
kommunikation. Om denne afhandling skal optages som anerkendt bidrag til den åndsvidenskabelige debat, er for eksempel en kommunikation som bedømmelsesudvalget må tage,
hvorved de kommunikerer om en kommunikation. I videnskabssystemet er der sedimenteret
en række kriterier for sober videnskab, der kan føres tilbage som en konsekvens af trykkekunsten ud fra koden sand falsk. Mange systemer har ikke sådanne institutionaliserede normer og symbolsk generaliserede kommunikationsmedier, men kun deres egen interaktionshistorie at bruge som rettesnor for hvad der er acceptable bidrag, men i begge tilfælde må metakommunikationen tages. Det sidste lag af selvreference er refleksion, hvilken kan beskrives
således, at systemet indfører et billede af sig selv i sig selv, fx: Vi er dem der bager de bedste
kager, eller vi er dem der fortæller de bedste vittigheder eller laver den bedste forskning. Det
er her distinktionen mellem system og omverden bliver eksplicit i systemet. Fx ser man ofte,
at måden hvorpå systemer beskriver sig selv på, udformes ved at sammenligne sig med andre
systemer, og samtidig må systemer også altid ses som uddifferentierede ud fra forskelle til
andre systemer. Fx en fodboldklub fra en national liga, der differentierer sig horisontalt fra
andre klubber i samme liga, vertikalt til landsholdet og underliggende serier og ortogonalt til
politiske partier, amatør astronomiklubber osv. For at afdække meningsgrænsen i en gruppe
og for at kunne studere hvordan den forhandles er konflikttilfælde, som allerede Durkheim
bemærkede, de bedste, fordi ellers tavse normer her ekspliciteres. Altså vil man ofte i tilfælde
af uoverensstemmelse om meningsgrænsen (konflikt) få ekspliciteret hvad man kan tematisere i et system, samt i hvilket sprog og eventuelt, hvilke medlemskriterier der er, hvilken frekvens der forventes, samt stilart, med mere. Som man måske bemærker ligger denne beskri-
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velse opad kapitel 2, især 2.3. hvilket således ikke bare er teori, men også selve analysestrategien, der udgør den ene del af en mediesociografi, hvilken man kunne kalde sociografien,
og da der ikke er grund til at gentage, henvises der til kapitel 2, der også indplacerer det sociale med dets reproduktionsmedie i forhold til de andre former for systemer og medier i en
form for medieøkologi.

4.3. Systemanalyse og tekniske kommunikationsmedier
For at sociografi bliver til mediesociografi, underforstået det holistiske syn på medier inkluderende alle tre grundtyper af medier, der er beskrevet i kapitel 2, må den også inkludere de
tekniske medier. Her inddrages således den grundlæggende forskel som medium theory arbejder med som variabel i forhold til reproduktionsmediet kommunikations universelle funktionsmåde (2.3.). Spørgsmålet er hvordan mening reproduceres socialt baseret på forskellige
tekniske kommunikationsmedier. Besvarelsen af spørgsmålet findes på mikroplan ved at
krydstabulere det tekniske kommunikationsmedies kommunikative rum med den empirisk
dokumenterede kommunikation. Hertil må det sociales strukturelle kobling til det tekniske
kommunikationsmedie findes ved, at granske den sociale systemdifferentieringen, der er sket
på basis af et givent teknisk kommunikationsmedie. Altså må her inddrages historiske beskrivelser af socioevolutionen på Usenet, i chat og mht. weblogs, og differentieringen må beskrives i akkordering med det tekniske kommunikationsmedies kommunikative rum. På makroplan gives der en spekulativ teoretisk udredning for socioevolutionen, ud fra medium
theorys epokale inddelinger af historien ud fra forskellige epokers dominerende medie, i en
krydstabulering af deres forskellige kommunikative rum, med historiske beskrivelser og sociologisk systemteoretiske udredninger. Kapitel 2 opstiller udover den teoretiske indplacering
af tekniske kommunikationsmedier, en beskrivelse af hvad kommunikative rum er, ud fra
medium theory. Hvis man har beskrevet medieattributterne: Økonomi, kode, direktionalitet,
interaktionstid, lagring, genfinding, remediering, konsistens og rum vil man have beskrevet et
givent teknisk kommunikationsmedies kommunikative rum. Har man videre beskrevet den
aktualiserede adgang til mediet, dets aktualiserede mulighedsrum og -tid for social håndtering
af kompleksitet, samt dets strukturelle kobling til bevidste organismer har man beskrevet hele
dets mediesociografi. Hvortil mediesociografierne i kapitel 7, 8 og 9, om de tre specifikke
digitale medier også som sagt, inddrager CMC-forskningen.

4.4. CMC som empirisk horisont
Det er slet ikke til at overskue det hele, selv om jeg har koncentreret mig om kun tre digitale
medier repræsenterer de alligevel mediesociografisk set en enorm kompleksitet. Min opmærksomhed er begrænset og min viden desværre også, derfor er de originale empiriske un-
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dersøgelser i denne afhandling kun så få at de næsten er undtagelser. Dette måske især med
undtagelse af Usenet nyhedsgrupper med hvilke jeg har arbejdet i op imod 7 år og hvor jeg i
årenes løb har haft engageret ca. 30 studerende til at følge forskellige nyhedsgrupper og se på
dem gennem teoretiske forløbere til denne mediesociografi. Men selv dette studie dækker en
håbløs lille del af diversiteten på Usenet.155 Grundet i denne problemstilling har jeg hovedsageligt gennemført krydstabuleringen af sociale aktualiseringer med TKs kommunikative rum
ud fra andres forskningsresultater. Det er her CMC-forskningen kommer ind i billedet, den
består hovedsageligt af undersøgelser af afgrænsede facetter af computer medieret kommunikation, der i større eller mindre grad er interessante for mediesociografi. Groft kan man inddele det der kan bruges i tre kategorier nemlig: 1 tekniske beskrivelser af tekniske kommunikationsmedier, 2 kvalitative beskrivelser fra snævert definerede forskningsspørgsmål som fx
en undersøgelse om krænkende opførsel på Usenet, eller mere bredt definerede som fx beskrivelser af online fællesskaber baseret på bestemte TK. 3 kvantitative undersøgelser igen
dækkende mere eller mindre specifikke områder, fra undersøgelser der viser hvor mange der
er koblet til Internet i verden, til undersøgelser der viser hvor mange responser forskellige
former for åbnere156 har i chat.

4.4.1. Det tekniske og CMC
Der er spredt rundt omkring i de mange bøger og artikler mange gode tekniske beskrivelser
af den tekniske udformning af tekniske kommunikationsmedier, uden hvilke det ikke have
været muligt for mig at lære den aktuelle potentialitet af de respektive kommunikative rum at
kende. Man kan og skal via hands on selv gøre sig bekendt med tekniske medier man beskriver, men da der ofte findes mange varianter dvs. forskellige underliggende softwaretyper i
forskellige versioner er det uundværligt, at læse tekniske beskrivelser af TK.157 Hertil kommer de forskellige sociale løskoblinger af sådanne programmer hvor ikke intenderede medieattributter opdages eller udvikles ved brug.

4.4.2. Det kvalitative og CMC
Indenfor antropologi, etnometodologi og etnografi har man i sagens natur, for at indleve sig i
andre kulturer, også længe arbejdet med såvel interview som observationer. Indenfor CMCforskningen er det især den etnografiske metode der anvendes (fx Turkle 1995, Reid 1991,
Baym 2000 og Danet 2002a). CMC-forskeren tilmelder sig typisk kommunikationen i et gi155

Google.com har nu arkiveret hele 800 millioner bidrag til Usenet nyhedsgrupper (se
http://groups.google.com/googlegroups/archive_announce_20.html).
156
En åbner er det første bidrag en chatter skriver efter at have oprettet forbindelse til et chat rum.
157
Her er det forkert kun at tale om CMC-feltet, da mange beskrivelser lanceres af producenter og af programmører der giver tilgængelige brugervejledninger forskellige steder på nettet samt på Usenet.
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vent teknisk kommunikationsmedie, fx et chatrum, eller en nyhedsgruppe og observerer
kommunikationen som aktiv deltager-observersion.158 Når forskeren har opnået et tilfredsstillende kendskab til den pågældende kultur, udformes der en interviewguide (åben eller lukket)
med en række spørgsmål, der ved deres besvarelse skal mediere sandheden om den pågældende kultur (livsverdenen). Nancy Baym fremførte da hun gæstede København i 2004 at
dette er den eneste måde at undersøge fællesskaber på. Jeg have lejlighed til at diskutere dette, ikke underbyggede postulat, med hende på et Ph.d.-kursus159 og fremføre denne mediesociografis metodologi, hvilken hun ikke kunne tilbagevise. Denne mediesociografis undersøgelsesmetode er en del mere sikker, da den ikke bruger interview, eller lader forskeren ytre
sig under observationerne,160 der mest virker som indsamling af empiri (lagring af kommunikationen sådan som den fremstod live, til brug ved senere analyser). Denne mediesociografi
undgår den subjektive farvning i fortolkningen af fællesskaberne, fordi der ikke udformes
spørgsmål og fordi man ikke solidariserer sig og må søge accept i gruppen og således ikke
kommer til at ligge under for dens normer, sympatier og antipatier. At denne afhandlings empiriske horisont for en stor del netop er kvalitative CMC-forskningsresultater er på denne
baggrund ikke så heldigt. Dette problem elimineres dog, fordi mediesociografi netop ikke interesserer sig for hvilke værdier der produceres i selvorganiserende interaktionssystemer,
men kun for hvordan, og altså beskriver dem uden i øvrigt, at tage værdiladet stilling til dem.
Resultaterne indarbejdes i den mediesociografiske teoriramme og perspektiv som data der
kaster lys over aspekter af den sociale proces baseret på forskellige medier. Hertil er der
mange, især af de lingvistiske studier, der holder sig til videnskabens smalle sti og kun beskæftiger sig med specifikke emner som fx kohærens, turtagning og åbnere. Også data fra
disse studier løftes ud af deres egen kontekst og indplaceres i de mediesociografiske beskrivelser og analyser.161

4.4.3. Det kvantitative og CMC
Som anført i 1.1. er der også indenfor CMC-feltet lavet meget kvantitativ forskning, der ofte
er udført via specielt designet software, der fx optæller hvor mange bidrag der er til alle de
158

Her skriver jeg aktiv deltagerobservation fordi man for at dokumentere online kommunikation i de fleste tilfælde bliver nød til at melde sig ind i det pågældende fællesskab, men, og det er pointen, her ikke behøver at ytre sig aktivt, men blot kan iagttage og logge kommunikationen. Da man nu egentligt er medlem
må det defineres som deltager observation, men altså som ikke aktivt deltagende. Af etiske årsager kan man
dog være nød til at give sig tilkende.
159
Ph.d.-kurset: Challenges for research about online communities. Comwell, RUC, 25-26 Maj 2004.
160
Det er fx tydeligt at Baym (2000) er med i en rygklapperklub som hun retfærdiggør og forsvarer i stedet
for bare at analysere, hermed ikke sagt at hun ikke kommer med mange gode oplysninger som hun selv har
produceret via hendes udgave af den etnografiske metode, men det virker irriterende og uvidenskabeligt at
skulle læse hendes værdiladede domme om den pågældende nyhedsgruppe.
161
For referencer se 1.1. samt kapitel 6.
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nyhedsgrupper der kan indfanges, eller tæller hvor mange blogs der er og hvor tit de opdateres. Hertil laves der så statistiske analyser fx i forhold til køn, alder, hvor mange der kommer
med hvor mange bidrag osv.
Dette var afslutningen på første del af denne afhandling. Opsamlingen gives i slutningen af
kapitel 2 (afsnit 2.4.) hvortil dette kapitel, samt kapitel 1 og 3 kun er supplementer.
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Anden del
Mediesociografiske undersøgelser
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5. Socioevolution, den lange rejse
Dette kapitel skildrer socioevolutionen fra civilisationens vugge til og med elektroniske medier. Det giver 5 mediesociografier: i 5.1. beskrives mennesket i relation til medier før det
dobbelt artikulerede talesprog. I 5.2. beskrives fremkomsten og opretholdelsen af det sociale
som metasystem i relation til det dobbelt artikulerede talesprog. 5.3. beskriver det sociale i
relation til skriftmediet, 5.4. beskriver det sociale i relation til trykkemediet og endelig beskriver 5.5. det sociale i relation til analoge elektroniske medier. Alle 5 mediesociografier
beskriver også de psykiske og biologiske systemdannelsesplaner ud fra deres reproduktionsmedie, hvor det biologiske dog efterhånden træder i baggrunden.

5.0. Indledning
Ifølge definitionen på medier (2.2.2.2., se også 2.1.3., 2.1.5., 2.1.6.) ville det, at forestille sig
et evolutionært nulpunkt være, at forestille sig en verden uden medier. Alt vil stå stille, ingen
processer vil finde sted, intet vil agere element, ingen vil drage distinktioner, ingen systemer
ville være mulige. Evolution vil i det følgende blive opfattet som en selektiv udvikling.162
Som jeg var inde på i kapitel 2 (fx i 2.2.1.1.) er det omverdenen, der virker som det betingelsesgrundlag, hvorudfra systemer selekteres og det vil aldrig være muligt at gribe tilbage til
noget egentligt nulpunkt (qua begyndelsesproblemet 2.1.4.2.). Når det er socioevolutionen
der fokuseres på, kan man overordnet tegne et ret afgørende billede af udviklingen. Dette
omkring hvordan mening (2.2.2.2., 2.2.3.5) ved at blive processeret vha. tekniske kommunikationsmedier (2.3.) efterhånden lader den sociale håndtering af kompleksitet regulere den
sociale kooperation. Via den strukturelle kobling til emergerende tekniske kommunikationsmedier, påvirkes balancen mellem de tre systemdannelsesplaner (beskrevet i 2.2.4.), således
at den biologiske determination af social adfærd svækkes, mens det sociale systemdannelsesplan styrkes.163 Med andre ord bevirker tekniske kommunikationsmedier indledningen til et
parløb, eller ko-evolution, mellem det psykiske og sociale, mens det biologiske tilsyneladen-

162

Måske begreberne stabilitet og variation kan virke ledende i udlægningen af begrebet evolution. Uden
stabilitet ingen variation og omvendt, populationen repræsenterer en genetisk variation, der for overlevende
populationer, indenfor betingelsesgrundlagets grænser, giver en stabilitet over generationer. Hovedparten af
generne forbliver uforandret i reproduktionens rekombination og sikrer populationen en bredde, til at give
overlevelse i forhold til den dynamiske omverden, den er strukturelt koblet til, mens nogle gener muterer
hvilket giver muligheder for erhvervelsen af nye fordele i overlevelseskampen.
163
Sat på spidsen vil det sige at det sociale, før sproget emergerede som teknisk kommunikationsmedie og
gav rum for sociale processer, via en meningsbaseret oral akkumulation, var fast koblet til det biologiske
reproduktionsmedie liv. Det sociale er selvfølgelig aldrig blevet uafhængigt af det biologiske, men derimod
løskoblet indenfor hvad det biologiske som betingelsesgrundlag giver af potentialitet for social varians.
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de efterhånden stivner.164 Dog kan man se det biologiske som medie for denne udvikling, da
det er den neurale kompleksitet, den anatomiske mulighed for stemmefrembringelse og den
genetiske disposition for social adfærd,165 der giver betingelsesgrundlaget for denne udvikling.
Afhandlingen vil i dette kapitel følge socioevolutionen i relation til de tekniske kommunikationsmedier der giver mulighedsrum for den. Der begyndes med en filosoferen over en verden uden, hvad vi i nutiden forstår ved sprog, hvorved konturerne af den påvirkning de tekniske kommunikationsmedier har betydet for det sociale systemdannelsesplan og i relation hertil, for det psykiske, bliver tegnet. Derefter tages der udgangspunkt i 4 epoker (5.2. – 5.5.)
baseret på hver deres dominerende tekniske kommunikationsmedie (1.2.2., 1.2.6.), der beskrives ud fra deres kommunikative rum og sociologiske analyser.
Kapitlet skal sandsynliggøre og udlægge en absolut nødvendig sammenhæng, mellem udviklingen fra dyr til menneske og den strukturelle kobling mellem reproduktionsmedierne og de
tekniske kommunikationsmediers omkalfatring af rum-, grund-, og perceptionsmedierne.166
Der er fire nøglepunkter i argumentationen man må holde sig for øje: 1. At det lykkes at korrelere dobbeltartikuleret oralt sprog med segmentær- og center periferi-differentiering af
samfundet. 2. At det lykkes at korrelere stratifikationen med tilkomsten af det kirografiske
medie. 3. At det lykkes at korrelere den funktionelle differentiering med tilkomsten af trykkemediet og i forlængelse heraf, at det sandsynliggøres, at tilkomsten af de analoge elektroniske medier, som massemedier, har virket forstærkende på denne differentieringsform. Kapitlet bevæger sig mest på et sociologisk makroplan, men har som det fjerde nøglepunkt en skildring af det psykiske system, som betingelsesgrundlag for samfundsgenesen.167 Således inkluderer hvert delafsnit en del af, hvad man kan kalde, selverkendelsens eller selvrefleksionens genese. Det afgørende i argumentationen er her igen, at det 4. lykkes at koble udviklin164

Det er kun tilsyneladende fordi det biologiske altid er i en evolutionsproces, blot med en helt anden hastighed end sociale og psykiske systemer har, eller får qua koblingen til tekniske kommunikationsmedier
(se note 104 side 95.).
165
Som Katzenelson (1985) skriver så er mennesket rettet mod hinanden som middel mod et fælles mål,
nemlig yngelplejen (via evolutionært udviklede spontane og suveræne livsytringer, a la Løgstrup), der
blandt alle store primater og specielt blandt hominider foregår på renden af evolutionsfælden: Den tid det
tager afkommet at nå voksenalderen og dermed også reproduktionsalderen, stiger proportionelt med organismens neurale kompleksitet og de store primater lever altid på randen af udryddelse, da hver mor kun kan
nå at opfostre få efterkommere.
166
Her må man også tænke hukommelse, eller lagring af viden som udsættelse af, eller muligheden for at
gemme perceptioner til senere brug og genbrug, for én selv eller senere generationer.
167
Og også det biologiske, indtil det pga. langsommere evolutionsfart, størknede relativt til det psykiske og
det sociale, der sammen fortsatte ko-evolutionen i kobling til de tekniske kommunikationsmedier ud fra
hvad det biologiske nu giver som betingelsesgrundlag.
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gen fra ureflekteret dyr til reflekteret menneske med fremkomsten af sociale formationer, der
kun blev mulige med tilkomsten af de tekniske kommunikationsmedier. Fx, at først trykken
endeligt løskobler det psykiske system fra det sociale og videre, at refleksionen over det egne
selv i relation til social in- og eksklusion forstærkes med de elektroniske medier.

5.1. Før talesproget
I dette afsnit skabes der et billedet af det evolutionære udgangspunkt for socioevolutionen i
relation til tekniske kommunikationsmedier. Hvad var psyken og det sociale før det dobbelt
artikulerede sprog? Dertil søges indtænkt tidlige sproglige udviklinger som basis for en begyndende uddifferentiering af sociale strukturer og bevidst erkendelse, fra biologisk determination, som dannelsen af en form for kritisk masse, der etablerede mulighedsbetingelse for
den sociale udvikling som det dobbeltartikulerede orale sprog senere gav mulighedsrum for.
Det må understrejes at der ikke er tale om et spring fra den ene dag til den anden, men om en
cirkulær reciprok udvikling mellem mere og mere avanceret sprog, neural kapacitet, sociale
strukturer, bevidst erkendelse og anatomi (ikke mindst forudsætninger for talefrembringelse).

5.1.1 Akkumulering af viden
Ifølge Victor Weisskopf (1964) bliver forsøg på at lære i dyreverdenen for det meste opløst
igen med enkelt individers død. På et tidspunkt i menneskets evolution er kompleksiteten i
hjernen og nervesystemet nået et punkt, hvor individets død ikke længere udslettede de fordele, som hukommelsen om erfaringer bevirkede. Individet må være blevet i stand til at bruge
hjernen til at drage slutninger med ud fra erfaringer, og til at tænke sig til resultatet af handlinger uden at måtte udføre dem. Hjernens virkeevne må være blevet kompliceret nok til, at
kunne gøre brug af andres oplevelser og overvejelser, og til at kunne forene tanker og erfaringer fra flere individer og med tiden samle dem fra generation til generation. Mennesket har
altså på et tidspunkt overvundet barrieren mod nedarvelse af erhvervede egenskaber: Så længe forældre ikke kan videregive deres erfaringer til deres afkom, er dette overladt til sine
nedarvede instinkter. Situationen er stadig den samme, selvom en vis del af erfaringer går
videre til næste generation. Så længe summen af erfaringer, der går tabt ved død, er større
eller lige så stor som den mængde, der overgives til næste generation, er der ingen opsamling af erfaring. Hver generation vil da leve et liv baseret på biologisk nedarvede egenskaber.
Men hvis overførslen af erfaring fra generation til generation er stor nok til, at der formidles
en opsamling af erfaringer, vil de unge lære af de gamles fejltagelser og succes. Dette giver et
spring fra egenskaber nedarvet i nukleinsyrer til mundtlig overgivelse (Weisskopf 1964:
213). Altså er det via et teknisk kommunikationsmedie at samfund kan akkumulere viden og
kun i kraft at et sådant. Det tekniske kommunikationsmedie er imidlertid ikke i sig selv nok,

147

der må også være neurale, anatomiske, sociale og psykiske forudsætninger for en sådan samfundsudvikling.

5.1.2. En kritisk masse for fremkomsten for sprog
Menneskets udvikling fra primat over hominiseringen til homo sapiens er ikke sket i ét spring
hvorefter mennesket med sin intelligens har udviklet teknologi, sprog, samfund og kultur.
Tværtimod må man se naturen, samfundet, sproget, intelligensen, teknikken og kulturen i
samarbejde frembringe homo sapiens gennem en proces på nogle millioner år (Morin 1974:
63). Altså kan det antages at de tre systemdannelsesplaner har været i en ko-evolutionsproces
indtil formentligt (det er mit postulat, der vil blive sandsynliggjort ved beskrivelsen af talesproget som teknisk kommunikationsmedie i næste afsnit) talesproget emergerer. De førsproglige hominidesamfund må have udviklet sig (ko-evolutionen mellem alle tre systemdannelsesplaner) med biologiske gener som lagringsmedie for adfærd. Denne udvikling har
været langsom, men have båret frem til en kritisk masse i populationen for emergensen af
talesproget og dermed for løskoblingen af det sociale, således at det, populært sagt, nu ikke
mere var gener, men memer, der blev omdrejningspunktet i evolutionen, hvorfor begrebet om
socioevolution nu bliver relevant. Dette spring fra egenskaber nedarvet i nukleinsyrer til
mundtlig overgivelse må dog have forekommet, og ville kun kunne forekomme, i en population, med en kritisk masse opbygget, på basis af biologisk evolution og altså ikke fra et evolutionært nulpunkt.

5.1.3. Samfundsdannelse og menneskets udvikling
Studier af chimpanser i deres eget miljø viser, at de har en differentieret samfundsdannelse
med forskellige roller, socialisering, kooperation, begrænset læring, redskabsbrug, venskaber,
incestforbud. Dertil kommer at laboratorieforsøg viser at chimpanser opfatter sig som individer, kan løse logiske opgaver samt lære tegn og symbolsprog.168 Mennesket er ikke opfinder
af samfund, da man kan genfinde samfundsdannelse i dyreverdenen fx bejlen, underkastelse,
hierarkisk strukturering af grupper, social mobilitet og hævdelse af territorier (Morin 1974:
35). Forståelsen af menneskets udvikling må føres gennem en lang række samspillene faktorer såsom tobenethed, med frigørelse af hænderne og den herefter følgende udvikling af
tommeltottens modstilling til de andre finger, der gør hånden til et polyvalent instrument.
Tobentheden tillægges stor betydning for menneskets nuværende udviklingstrin fx mht. at
danne sig overblik og for at kunne bære med hænderne, hvorved kæben frigøres fra sin lod-

168

Fx havde chimpansen Washoe i en alder af 5 år et ordforråd på 550 symboler og kunne betjene sig af en
elementær syntaks (Morin 1974: 53).
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rette stilling, der igen frigør hovedskallen for sin mekaniske tvang og gør plads for at hjernen
kan blive mere fyldig (Morin 1974: 64, Jensen 1996). Disse forandringer forudsætter såvel
genetiske mutationer som fører til anatomiske forandringer, som ændring af miljøet fra skov
til savanne, der giver selektion af tobenethed. Disse forandringer har dannet basis for at gøre
den jagede hominide til jægeren, ved at hominiden, fx til forskel fra den også altædende
chimpanse, har kunnet udnytte samarbejdet mellem fod, hånd og hjerne systematisk. Hominiden kunne således udvirke og anvende våben samt bygge skjul og således starte den tekniske udvikling (Morin 1974: 65). Med anvendelsen af ild (fra for ca. 800 tusinde år siden) får
hominiderne endnu en fordel, fx letter kogning af kødet fordøjelsen, hvorved hominiden ikke
som rovdyret må henfalde i dyb fordøjelsessøvn, derimod kunne hominiden være frisk, arbejdsom og overvågen efter at have fortæret byttet. Ilden frigør vågetiden og dermed også
søvnen og betyder således sikkerhed både for jægerne på ekspetition og for kvinder og børn
på bostedet. Jagten dygtiggør hominiden der bliver fortolker af et meget stort antal flertydige
og svage sensoriske stimuli. Jagten fordrer kommunikation, sætter intelligensen op mod det,
der er dygtigst og listigst i naturen. Jagten lader hominiden møde og konkurrere med de store
kødædende dyr. Den stimulerer de strategiske evner: opmærksomhed, udholdenhed, kampgejst, vovemod, list, bedrag, fælder, baghold (ibid.: 72). Differentieringen af hominidesamfundene er primært mellem mænd, kvinder og unge, Kvinderne må i modsætning til bavianerne, der også lever på savanne, men hvis unger har fire hænder at holde fast med, blive
hjemme med børnene mens mændene tager på jagt. Dette giver anledning til en meget stærk
differentiering mellem mænd og kvinder, hvorved mændene bliver en herskende klasse, fx
med monopol på våben, og hvor intolerance mellem hanner afløses af solidaritet mellem
mænd. Dette sker formentligt ved at overføre organisation og samarbejde fra jagten til det
sociale liv (ibid.: 79). At nogle former for hominider udvikler et mere og mere differentieret
sprog kan også ses som en konsekvens af den kollektive jagt, delingen af føde, transport og
brug af flere og flere ting. “Jagtstrattegien indebærer dannelsen af logisk sammenhængende
operationskæder, hvor hver operation er artikuleret og foranderlig alt efter den foregåendes
følger, hvilket forsyner sproget med den intellektuelle sammenhæng, som tillader dannelsen
af syntagmer. Dertil kommer, at det er den samlede kommunikation inden for et efterhånden
mere komplekst samfund, der kræver udvikling af et sprog.” (Ibid.: 85).

5.1.4. Menneskets udvikling og sprog
Man kan pr. definition anse sproget for at være opstået den dag, hvor skabende kombinationer, nye associationer realiseres hos ét individ og overføres til andre, så de ikke gik til grunde
med det første (Jensen 1996: 274). Alle kendte menneskesprog har den samme dybe struktur
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ved at være dobbelt artikuleret hvilket ikke kendes i dyreverdenen, heller ikke de andre nulevende hominider har sprog.169 Chimpanser kommunikerer især ved hjælp af ansigtsudtryk,
men har altså intet egentligt sprog. Fossile hominider viser at homo habilis har haft de neurale forudsætninger for talesprog, mens først homo erectus muligvis har haft forudsætningen
for stemmefrembringelse.170 Først arkaisk Homo sapiens har med sikkerhed haft både neurale
og mekaniske forudsætninger for at tale. Dette viser imidlertid, at allerede homo sapiens direkte forfædre, måske allerede homo habilis havde sprog. Homo habilis var samtidig den første hominide der havde et afgørende større hjernerumfang end de nulevende menneskeaber
(ibid.: 108). Homo sapiens, det nulevende menneske, er således udviklet, selekteret eller opstået ud af alt andet end ren natur, men tværtimod i kultur, i teknologi, i samfund og i en kobling til en form for primitivt sprog.
For ca. en million år siden begynder Homo erectus som den første hominide at sprede sig fra
arnestedet i Afrika og begynder dermed at befolke Asien og Europa (Jensen 1996: 109). Homo erectus var, som sagt, måske den første hominide med en form for sprog, hvilket sandsynligvis forklarer tegnene på den større akkumulerede viden disse hominider har haft. Selv om
de ikke har haft talesprog, har de uden tvivl haft tegnsprog kombineret med en form for call
system (brug af lyde, altså et enkelt artikulations system, der ikke kan udvikles til nogen højere kompleksitet). Homo erectus have i forhold til forgængerne mere specialiserede redskaber
og våben, samt også, som de første ild. Det lykkedes dem som den første hominide at bevæge
sig væk fra de tropiske egne og befolke tempererede dele af verden. Den senere og mere udviklede hominide Neandertaleren lykkedes det at overleve i Europa under sidste istid for ca.
80.000 år siden171 (Wood 1977: 101). At det lykkes hominiderne at sprede sig til tempererede
og endog arktiske klimaforhold, trods deres ekstremt langsomt udviklede afkom, virker som
en stor bedrift. Selvom Neandertalerne var kuldeadapterede ville de dog ikke have kunnet
klare sig uden ild, tøj og redskaber, spørgsmålet er om de ville kunne have klaret sig uden
talesprog. Det er, ifølge Jensen (1996: 277), den mest udbredte opfattelse, at først selve
sprogfunktionen definerer Homo sapiens sapiens, og endda kun specielt de sidste 45.000
år.172 Neandertalerne må dog have kunnet kommunikere i en sådan grad at man kan tale om
emergensen af et socialt system, der går langt udover biologisk preprogrammeret interaktion.

169

Et dobbelt artikulationssystem består af et hierarki, hvor et undersystem udgør et forråd af distinktive
træk uden selvstændig specifikation, ved hjælp af hvilke man kan sammensætte et ubegrænset antal udsagn
(se næste afsnit for en mediesociografisk udlægning).
170
fossilerne af homo habilis er på dette punkt for fragmentariske.
171
Det kan i parentes tilføjes at Neanderthaleren er den hominide der overhovedet har haft den største hjernevolumen, hvilket dog for det meste tilskrives kuldeadapatation (Jensen 1996: 180).
172
“Speech, of course, is the primal and indispensable medium. It made us human, keeps us human, and in
fact defines what human means” (Postman1986: 9).
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De boede i skintelte eller i huler, man har fundet vidnesbyrd om at de gik i skindtøj som de
bemalede eller tegnede på, at de lavede tegninger i deres huler, lavede ritualer for deres døde,
plejede de syge etc.. Hvilket: “synes umuligt uden et talesprog” (Thomsen 1985: 142).
Hvorom alting er, så kan der ikke levnes tvivl om, at det er Homo sapiens sapiens der lykkes
i overlevelseskampen og i, at kolonisere jordens geografiske rum. Denne hominide (altså vores art) er opstået for ca. 200.000 år siden i Afrika og har godt 100.000 år senere bredt sig til
Mellemøsten. Mennesket var nået til Kina for godt 60.000 år siden og Australien for mere
end 40.000 år siden, men blev formentligt holdt tilbage af sidste istid og koloniserede derfor
først Europa for ca. 43.000 år siden (Jensen 1996: 241). Mennesket havde således allerede
bredt sig til alle kontinenter for 20.000 år siden (måske allerede for 35.000 år siden), nemlig
da horder via Beringstrædet indvandrede til det amerikanske kontinent. Men for mindst
40.000 år siden var der mennesker bosat i alle former for klima (Clark 1992).

5.1.5. Det kommunikative rum og enkeltartikulerede sprog
Lyd er et perceptionsmedie (2.1.6.), der danner medie for det tekniske kommunikationsmedie
det enkeltartikulerede sprog også kaldet et call system. Dette tekniske kommunikationsmedie
kan ud fra form medie-teoremet (2.1.5.) beskrives som: lyd med betydning lyd uden betydning. Lyd med betydning, ord, henter deres betydning på baggrund af andre ord med betydning i forhold til situationen (den sociale kontekst) og danner således en tosidet meningsform
(2.2.2.2., 2.2.3.5) via en konstellation af aktualitet potentialitet. En vigtig del af den sociale
kontekst består i fagter og grimasser, der kan dreje betydningen af et ord, eller selvstændigt
udtrykke en meddelelse (se om kommunikation 2.2.3.1). Et sådant selvstændigt tegnsprogsmedie vil i forhold til form medie-teoremet betyde at perceptionsmediet syn (2.1.6.) danner
medie for meningskonstellationer bestående i forskellige tegn, der udgør en kommunikativ
aktualitet på baggrund af en potentialitet af andre mulige betydningsbærende tegn. Man kan
forestille sig hvordan de første lyde og bevægelser, som ved sociale dyr fx hunde og aber, har
været betinget på instinkter og kun en minimal social indlæring, men gradvist, qua den evolution der er beskrevet i sidste afsnit, har drevet mennesket til en socialt baseret adaptionsevne
og fortolkningspraksis. For en tænker som Mead (1934) betyder emergensen af et sådant
primitivt signalsprog, springet til den perspektivtagning der karakteriserer mennesket og giver det evnen til at forstå det samme samme når et ord udtales. Hvad Mead, ifølge Habermas
(1992), imidlertid overser på dette trin er, at kompleksiteten tiltager, da der endnu ikke er udviklet et syntaktisk niveau til at afklare hvad der menes med de enkeltstående ord.173 På den173

Hertil er det meget usandsynligt at vi nogensinde forstår det samme samme (Luhmann 2000, Kelly
1966, for en diskussion se Tække 1998).
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ne baggrund må man se den sociale kompleksitet i samfund, der kun er baseret på en kombination af det enkeltartikulerede sprog og tegnsprog som yderst simpel. Det vil sige at det sociale som medie kun giver en meget begrænset potentialitet for social aktualisering. Hvis man
sætter dette ind i forhold til den reciprokke ko-evolution mellem de tre systemdannelsesplaner betyder det, at der kræves et spring i forhold til det tekniske kommunikationsmedie før en
neural, social og bevidsthedsmæssig kompleksitetsstigning kan komme i stand.174
Det antages nu at den første sproglige udvikling bestod i tegnsprog og enkelte lyde der efterhånden blev flere og flere og gav en akkumulering af viden, der virkede i strukturel kobling
til den genetiske overlevering af egenskaber. Denne viden kan have virket som en form for
supplement til de nedarvede egenskaber, uden egentligt at løskoble det sociale fra biologisk
determination. Disse hominider vil have haft en klar fordel i evolutionen og gradvist have
opbygget en kompleksitet der efterhånden gav den kritiske masse175 for emergensen af egentligt talesprog og løskoblingen af det sociale systemdannelsesplan som et autopoietisk system
i sin egen ret.
Lyde, fagter, grimasser osv. har virket som medie for formdannelser, der har specificeret betydning distinktivt til andre mulige betydninger. Interaktion, om det så er mellem to celler,
kan altid beskrives som en skelnen via en betegnelse, præcis som det er tilfældet i moderne
kommunikation. Når koen brøler på marken og går til vandhullet er der tale om selektiv adfærd og meddelelsesvirksomhed, der af kalven og de andre kør opfattes på baggrund af andre
mulige handlinger. Altså er også dyreverdenen baseret på meningsfuld adfærd, eller på handlinger, der kan attribueres mening til, af en iagttager.
For før-sproglige samfund vil den sociale kompleksitet dog være yderst begrænset, nemlig til
hvad deres gener giver mulighed for at udvikle som memer. Den forståelse kalven kan selektere i forhold til koens ytring bevæger sig indenfor et kommunikativt rum der er begrænset.
Begrænsningen består dels ved at deres tekniske kommunikationsmedier (de lyde og bevægelser de kan frembringe) ikke frembyder en tilpas potentialitet for at forme distinktive meddelelser, der går udover at støtte deres nedarvede egenskaber - også i forhold til hvilke sociale
egenskaber, ungen er disponeret for at indlære under socialiseringen. Dels består begrænsnin174

Dog er dette det rene gætværk, man kunne lige godt forestille sig at springet til det dobbelt artikulerede
sprog kommer i stand på baggrund af en neural udvikling af en bedre infrastruktur for hukommelse til at
huske flere og flere ord, samt deres betydning og at syntaks er en naturlig følge her af. Dette er imidlertid
ikke af afgørende betydning for mediesociografier da de blot skal tage udgangspunkt i et teknisk kommunikationsmedie, beskrive dets kommunikative rum og diskutere dets sociale konsekvenser. Dette har ekstremt
dårlige empiriske betingelser mht. det her diskuterede medie, hvorfor det har denne langtrukne spekulative
karakter over et blot socialt mulighedsrum.
175
En anatomi der gav muligheden for at frembringe distinktive lyde nok og en neural kompleksitet der
kunne matche en rent social forholden sig.
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gen i at deres tekniske kommunikationsmedier ikke giver lagringskapacitet og da kør heller
ikke selv kan byde ind med en hukommelseskapacitet, men er determineret af instinkter der
præprogrammerer dem, kan de kun selektere forståelse indenfor et meget begrænset sortiment af muligheder. I forhold til mening betyder det at potentialiteten for aktualisering er begrænset.
Man må imidlertid forestille sig, at vores forhistoriske forfædre fylogenetisk har været vært
for et parløb, mellem frembringelsen af mere og mere nuancerede lyde og fagter og en bedre
og bedre hukommelseskapacitet, fremmanet i det samspil af geologiske omvæltninger, biologiske mutationer og øget sociale kompleksitet, der er beskrevet i de forudgående afsnit. Hvis
billedet fryses fast midt i denne ko-evolution mellem det biologiske, psykiske og sociale i det
geografiske rum, før det dobbeltartikulerede sprog emergerer, vil man finde hominider der:
Formentligt ikke vil opleve sociale situationer som dobbelt kontingente, ikke vil opfatte sig
som individer der kan reflekterer over den egne eksistens, som altså ikke er bevidste om at de
er bevidste (2.2.2.). I forhold til det sociale må det have været fast koblet til det biologiske,
om end der i kommunikative situationer har været en gradvist øget potentialitet for aktualisering, men denne har for individet været fastkoblet og ikke oplevet som et frit mulighedsrum,
men styret af en meget fast tradition der eksistentielt set, lige så godt kunne have været fuldstændigt biologisk determineret.176 Under alle omstændigheder er det det biologiske, der dels
giver et mulighedsrum for (er medie for) en øget evne til stadig at udvikle sig barndommen
igennem og dels for at kunne vælge mellem et øget antal handlingsmuligheder. Et individ vil
aldrig kunne reflektere sig til mere end den samfundsmæssige kompleksitet det er stedt i giver det mulighed for, og man kan med god grund forestille sig, at mennesket i et samfund
baseret på et teknisk kommunikationsmedie bestående i fagter og enkelt artikuleret sprog vil
være karakteriseret af en voldsom flertydighedsintolerance. Det man kalder viden må være
det, der er kondenseret, konditioneret eller konfirmeret, altså det der til en hver tid, i større
eller mindre sociale sammenhænge, menes at gælde for mere eller mindre afgrænsede områder og tilfælde. På den ene side begynder alle på en frisk når de bliver født, blot med anlæg
for tilegnelse af viden, men på den anden side, er det altid ud fra den sociale omverden den
enkelte henter sin viden. Det må være den samfundsmæssige omverden der giver det enkelte
individ dets mulighed for at opbygge intern kompleksitet til at forstå sig selv og sin omverden, men samtidig må kompleksiteten i den sociale omverden være betinget af det bevidste
plan. Evolutionært set, må der have været tale om et gensidigt stigningsforhold, dog ikke i
176

Man kan fx tale om en mekanisk solidaritet. For en diskussion af forskellige teoriers mulighedsrum for
at beskrive relationen mellem sprog, bevidst forståelse og social sammenhæng se Tække (1998).
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den betydning, at historien tegner en linje af fremskridt på fremskridt, men i betydningen:
evolution forårsaget af emergens, der giver den enkelte en stadig mere kompleks og nuanceret baggrund at forstå sig selv og sin omverden ud fra. Det, der emergerer, er i dette perspektiv medier, der giver nye muligheder for kommunikation, lagring og fremføring af kommunikation, samt for forståelse, hvilket spiller tilbage på det sociale, på en sådan måde, at nye
former for samfund, der har en større kapacitet til at håndtere kompleksitet, kommer til syne.

5.2. Oralt sprog
Den første mand, der først brugte sproget og ikke sine
hænder, var grundlæggeren af civilisationen.
Sigmund Freud

Fokus vendes nu mod det orale dobbelt artikulerede sprog som teknisk kommunikationsmedie, for at undersøge den sociale potentialitet for aktualisering som dets kommunikative rum inkluderer. Afsnittet skal omkring en række punkter, efter et overblik, begyndende
med en mediesociografisk analyse af det orale medies kommunikative rum, af de kompleksitetsstignings potentialer det giver og de kompleksitetshåndteringsproblemer og begrænsninger det medfører. Dertil skal det omkring den systemdifferentieringsform samfund udelukkende baseret på det orale giver, samt analysere individet og selvet i denne forbindelse.

5.2.1 Overblik
På nedenstående figur ses de tre systemdannelsesplaner med hver deres reproduktionsmedie.
I det geografiske rum er perceptionsmedierne som forskellige former blevet løskoblede gen-

Perceptionsmedier

Tekniske medier

Geografisk rum

Meningssystemer

Liv

Bevidsthed

Kommunikation

Reproduktionsmedier
nem den biologiske evolution fra energi og partikler. Biologiske systemer navigerer ud fra
perceptioner, men interpreterer dem ud fra instinkter. Det er op til det psykiske systemdannelsesplan at forstå og reagerer på perceptionerne. Før oral sprogbaseret kommunikation var
mulighederne (potentialiteten) til at vælge reaktion og forståelse begrænset til instinkter nedarvet eller lagret via gener. Med sproget begynder mennesket emencipationen fra biologisk
determineret social adfærd og begyndte at strukturere kooperationen i samfundet ud fra me-
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ning i oral sprogbaseret kommunikation og det sociale emergerede som et metasystem, der
efterhånden regulerer mere og mere af kooperationen i samfundet. Social struktur er kondenserede former i det sociale medie – ting der er sagt om og om igen og konditioneret og bekræftet og derved vedvarende opretholdt. Før det orale sprog var det sociale også baseret på
mening, men kompleksiteten i samfundet var meget begrænset. Kompleksitet er når der er
flere muligheder end systemet kan realiserer på et tidspunkt.

5.2.2. Det orale sprog som teknisk kommunikationsmedie
Et hvert kendt menneskesprog er dobbeltartikuleret, hvilket giver en enormt kombinatorisk
potentialitet, til at producere forskellige meningsforslag. Mening kan printe sig ind i det orale
medie, ved at den konditionerede betydning af et ord, eller sætning gives i relation, til andre
lingvistiske muligheder i situationsspecifikke sociale kontekster. Dobbelt artikulation virker
ved, at der på det første artikulationsplan findes ord, morfemer.177 Morfemers betydning kan i
sætninger specificeres og respecificeres så de, samlet set, danner basis for et ubegrænset antal
muligheder for at udtrykke betydninger (meninger). Det andet artikulationsplan består i, at
morfemer selv er kombinationer af distinktive lyde, fonemer, der ikke i sig selv, har nogen
mening. Denne dybdestruktur giver sproget en helt enestående økonomi, fordi den giver et
uudtømmelig lager, at bruge af i forbindelse med sproglige nydannelser (Esposito 1999).
Mediesociografisk kan man beskrive dobbelt artikulation som bestående i tre form medie
distinktioner:

sætning morfem fonem lyd
Den første distinktion er mellem lyd og fonem (den mindste betydnings adskillende del af
sproget),178 altså mellem alle lyde der kan perciperes og som ikke tilhører et givent sprog, fx
vindens susen og tordenskrald, og så de lyde der hører til et sprog.179 Den anden distinktion

177

I stedet for morfem og sætning taler Martinet, der er far til teorien om dobbelt artikulation, om monem,
der semantisk dækker fra det mindste sproglige segment, til hvilke der kan attribueres mening, til hele sætninger.
178
Der ligger egentligt en distinktion før denne fordi det orale medie har luft som sit substratum og bølger i
luften som sit material content, altså rummediet luft er medie for grundmediet lyd som er form i luften som
medie (2.1.6.). Man kan gå endnu et skridt tilbage og sige at rummet er medie for formen luft, hvor rummet
selv kun kan gøres til form i en refleksiv sproglig proces (se 2.1.)
179
Det er først på det andet artikulationsplan, altså på det morfologiske, at det kan afgøres hvilke lyde, der
er fonemer og altså tilhører et sprog. Et fonem er den mindste betydningsadskillende del af sproget og der
er relativt få af dem, ifølge http://victorian.fortunecity.com/vangogh/555/Spell/number-of-phonemes.html,
der er en grundig undersøgelse af det engelske sprog, er der ca. 26 fonemer, http://www.websterdictionary.org/definition/phoneme siger 40-45, mens http://www.fact-index.com/p/ph/phoneme.html siger
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er mellem fonem og morfem (den mindste betydningsbærende del af sproget). Der er kun få
fonemer, men de kan kombineres til tusinder af morfemer.180 Den tredje distinktion, på sprogets form  medie-trappe, er den mellem morfem og sætning, der i forhold til dette tekniske
kommunikationsmedies kommunikative rum betyder, at der ud af de tusinder af morfemer
kan konstrueres uendeligt mange forskellige sætninger. Her ses altså tydeligt den økonomi,
som Esposito (1999) omtaler, der giver det sociale systemdannelsesplan et mediealtsubstrat,
med uendelig mange muligheder for formdannelse. Sproget giver et kommunikativt rum for
at kommunikere og tænke det aktuelle i forhold til en potentialitet, der vokser og ændres, defineres og omdefineres hver gang en ny form installeres i det. Man kan fortsætte form medie-trappen ved, at beskrive narrativer som en form i mediet sætninger og kulturer som former i mediet narrativer. Med det orale medie bliver samfundet løskoblet fra den totale biologiske kontrol og har en signifikant større kapacitet til at håndtere kompleksitet end tidligere
former for samfund. Sprog muliggør kommunikation om kommunikation (2.2.3.9.), hvilket
igen vil sige, at først med sproget kan der emergere refleksion som selvrefleksiv opretholdelse af sociale systemer. Refleksion, hvorved sociale systemer, som metasystemer, indfører
selvbeskrivelser i sig selv, ud fra system omverdens differencer, uddifferentierer således,
ved hjælp af sprog, det sociale som et system i sin egen ret (2.2.3.11.). Det er således det
dobbelt artikulerede sprogs kommunikative rum der er medie for kommunikation og som muliggør det sociales løskobling fra det biologiske.
I forhold til de andre parametre der tilsammen giver det kommunikative rum (2.3.1.1-2.3.1.9)
så er det orale sprog i sagens natur gratis og mennesket synes evolutionært udviklede til at
tilegne sig det, hvorfor der ikke indlæringsmæssigt set er nogen videre kode.181 Transmission
udover den naturlige fysiske interaktionsradius er ikke mulig (5.2.3.). I oralt baseret interaktion er alle fire former for interaktivitet (2.3.1.3.) dog mulig hvis der er sociale strukturer der
understøtter, man kan have en tradition for at en høvding eller medicinmand ikke bliver afbrudt (transmission), eller for, at man konsulterer en af dem, eller for at en sådan person indsamler oplysninger om andre i stammen (registrering) og naturligvis for konversation. I forhold til interaktionstid er det orale synkront, man må være til stede samtidigt for at kommu-

”English has 40 phonemes, which is above average across all languages. Polynesian has 11, Khoisan has
140”. Tak til Michael Thomsen for samarbejde omkring fonemer.
180
Man må skelne mellem dialekter der kun indeholder få tusinde morfemer og grafolekter der indeholder
titusinder af morfemer, i engelsk er der så mange som halvanden million (Ong 1982).
181
Studier af sprogindlæring hos børn viser, at denne ikke er simpel indlæring af formelle regler. Barnet
lærer så at sige ingen regler, men overtager hvad det har brug for på forskellige stadier i sin udvikling.
Menneskebarnet lære sprog gennem en proces hvor nedarvede strukturer, giver barnet basis for med lethed,
fx gennem leg med ord, at tilegne sig sproget (Jensen 1996: 275).
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nikere og lagring og genfinding er kun mulig i kobling til bevidsthed, hjerne og sociale strukturer (se her under 5.2.3). I forhold til konsistens så virker dette medie som os iboende, men
dets yderliggørelse af lyde giver den selektivitet i forhold til information, meddelelse og forståelse der uddifferentierer det sociale fra det biologiske. Dette giver en remediering af overlevelsesstrategier hvor faste dispositioner på ontogeneseplan afløses af guddommelige tabuer.
Remedieringen har imidlertid også afgørende konsekvenser for selvet da den enkelte nu verbalt må inkludere sig i samfundet (5.2.5.).182

5.2.3. Kompleksitetsproblemer og det orale medies kommunikative rum
Der er imidlertid også kompleksitetsproblemer forbundet med dette medie, som Ong (1982:
32) skriver: ”Sound exists only when it is going out of existence”. Dette betyder at der ikke er
nogen direkte lagringskapacitet koblet til det orale medie. Dog giver en vekselvirkning i koblingen mellem neural betinget hukommelse, kanaliseret af bevidst selektion og diskrimination
på den ene side, og eksperimenteren med mediet på den anden, en evolution af strukturer som
er huskevenlige.183 Det mest berømte eksempel er Iliaden, der er et heksameterversemål som
blev overleveret på oral basis før det blev nedskrevet ca. 700 år før vor tidsregning (Havelock
1963).184 Det homeriske digt er en konstruktion til præservering af viden i det orale medie
(Havelock 1963: 118-125). Når man således, i et oralt samfund har opnået en viden, må denne konstant reproduceres, ellers går den tabt (Havelock 1963: 43, Ong 1982: 24). Dette fører
til en række konsekvenser for samfundet, hvoraf en er at der rettes et socialt pres mod medlemmer af samfundet, for at opretholde hukommelse gennem repetition (Havelock 1963: 42).
En anden konsekvens er, at mediets dårlige lagringskapacitet bevirker et stærkt tids bias
(1.2.1.), der fører til et meget konservativt og statisk samfund da mediets primære funktion
paradoksalt nok består i lagring (Ong 1982: 41).185 Et andet forhold der gør sig gældende i
det oralt baserede samfund er, at det ikke kan separeres fra den interaktion der reproducerer
det, fordi det netop kun eksisterer i det orale medie. Altså reproducerer enhver interaktion
samfundet, hvorfor eksperimenterende kommunikation betyder en fare for hele samfundet, da
vigtig viden om hvordan overlevelsen sikres, risikeres forvansket. Dette forhold er samfundet
sig, efter al sandsynlighed, ikke bevidst, men derimod slet og ret evolueret til at undgå ud fra
tabuer, guder der kan blive vrede, stramt hierarki for hvem der må udtale sig om hvad og for
182

Angående rum se 5.2.5.
Det vil sige mønstre af mnemoteknikker til at tænke og huske i. tankerne må komme til verden i tung
rytme, i ligevægtige mønstre, i repetitioner eller antiteser, i rim og halv rim, i karakteriserende tillægsord, i
standart tematikker, i standardiserede narrativer og i form af ordsprog (Ong 1982, Havelock 1963).
184
Man kan se det på kompositionen (Ong 1982: 21) der følger et formularskema af klicher, der er genfundet i fortællestrategier der kan ses i nutidige fortællekulturer (ibid.:23).
185
Dette kan også opfattes som et information-overload problem, der først lettes med skriftmediet (Finnemann 2001: 16).
183
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hvis ord der gælder. Samfundet er altså nok løskoblet fra den direkte biologiske kontrol, via
evolution i det biologiske reproduktionsmedie (2.2.1.), men kan ikke frit og reflekteret høste
fordelene af denne løskobling, men processerer nu dikteret af traditionen: "I orale kulturer
kender man ikke til traditioner, selv om disse kulturer er de mest traditionelle af alle. For at
forstå tradition - som forskellig fra andre måder at organisere handlen og erfaring på - må
man kunne opdele tid-rum på en måde, der kun er mulig med skriftssprogs opfindelse." (Giddens 1994: 39). Tradition, der kan ses som struktur i sociale systemer, er opstået post ad hoc,
i en dialektik mellem eksternalisering og internalisering, hvor emergensen af en orden er blevet objektiviseret som autoritativ og ubetvivlelig (3.2.).

5.2.4. Social differentiering
I forhold til rum, giver det orale medie ikke mulighed for kommunikation udenfor hørevidde,
og da der ikke kan skelnes mellem interaktion og samfund, betyder det, at personers nærvær
fungerer som det væsentligste kriterium på samhørighed og som institutionalisering. Når et
samfund bygger på nærhed (samtidig tilstedeværelse), giver det dog kun ringe mulighed for
arbejdsdeling og giver derfor også kun en ringe mulighed for opbygning af intern kompleksitet. Der har dog været en uddifferentiering af aldersgrupper, mænd og en institutionalisering
af konfliktbehandling og rolledifferentiering mht. fx præster og høvdinger fra specielt udvalgte familier (Luhmann 1999: 641). Studier viser imidlertid at oralt reproducerede samfund
ikke vokser sig større end ca. 150 individer (Smith 1999), hvilket vil sige at den økonomi, der
egentligt er forbundet med det dobbelt artikulerede sprog, i kobling til kun det orale, giver
begrænsninger for håndteringen af kompleksitet i sammenligning med senere udviklede tekniske kommunikationsmedier.186
For at håndtere kompleksitet differentierer samfundet sig i segmenter, i ligedannede systemer, der udgør social omverden for hinanden (Luhmann 1999: 634). Formen gives ved, at der
er en naturlig forskel mellem ældre og deres tilkomne beslægtede. Familien går ikke, som
form, forud for denne samfundsmæssige differentieringsform, men er selv dannet ud fra dette
princip.187 Der gives således to planer, et samfundsplan (en hårde) og et familieplan. Begrebet om det selvorganiserende interaktionssystem (2.2.3.10.) appliceres nu på horden og medreflekterer de kompleksitetsproblemer, der er forbundet med det orale medie. Man kan på
denne baggrund forestille sig et stærkt ureflekteret traditionsbundet primitivt socialt system.
Systemet kan producere og reproducere semantikker på oral basis (Luhmann 1999: 643), men
det går nærmest umærkeligt fra generation til generation.
186

Personer er naturligvis betingelsesgrundlag for sociale systemer (2.2.3.12.) hvorfor det er af vital betydning hvor mange personer det dels kan tiltrække og dels rumme i relation til social kompleksitet.
187
„Es gibt immer schon Gesellschaft, bevor es Familien gibt“ (Luhmann 1999: 634).
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Hvis horden får for mange medlemmer (ifølge Smith over de 150 individer), giver det tekniske kommunikationsmedie – det orale sprog – ikke spillerum nok til at håndtere kompleksiteten, hvorfor nogle udvandrer (uddifferentieres) og begynder et samfund magen til det de kom
fra [!]. Den segmentære differentieringsproces kan også anvendes på sit eget resultat (se om
re-entry 2.1.4.1.), således, at der over familien og horden bygger sig et stammeplan og endda
eventuelt et plan for stammeforbund. Således kan segmentært differentierede samfund nå op
på mere end hundredetusind medlemmer (Luhmann 1999: 637). Dette virker dog ikke sandsynligt (qua det orale medies indbyggede kompleksitetshåndteringsproblemer) hvis ikke en
ny form for differentiering, nemlig, center periferi-differentiering, er emergeret som supplement til den segmentære.188 Man taler om center periferi-differentiering når et segment
opnår en dominerende rolle i forhold til fjernhandel, men den dominerer ikke den segmentære grundform. Man får en uddifferentiering af et centrum, der er centrum i kraft af en periferi,
der er segmentært differentieret, mens centeret selv, holder fast i de goder centerplaceringen
giver (Luhmann 1999: 663). Selv om et segmentært differentieret samfund har haft en form
for økonomisk centrum, og Luhmann opregner at deres indbyggerantal har været oppe på
over hundredetusinde, kan de ikke ses som et moderne samfund: "Primitive samfund dannes
imidlertid på en måde, der ligger ganske nær på interaktion. Deres ydelser af abstraktion
forbliver ringe og deres grænser uklare, for så vidt de ikke er givet af deltagernes perceptions- og bevægelsesrum. Subsystemer kan kun dannes segmentært og kun i form af interaktionskoncentrater (familier, bofællesskaber, bebyggelser)." (Luhmann 2000: 487). Man har
kun haft et snævert forhold til det geografiske rum ud fra relevante gøremål i forhold til de
daværende livsformer (Clark 1992: 10). De præskriftlige kulturers mennesker har ikke været
bevidste om de omgivende samfund trods det faktum, at de har udvekslet varer og handlet
med nabosamfund (ibid.: 30). I de orale kulturer har det ikke været til at opretholde magt og
regler i andet end et stærkt begrænset geografisk udstrakt område, der har været lige med det,
horden har kunnet færdes i og håndtere social kompleksitet i det orale via. Dette betyder, at
kulturer, selv om de, som fx den polynesiske, har været bredt udover store områder (det kvarte af globen), ikke er samfund i den betydning, at de har haft organer til at tage beslutninger
188

Man kender også denne differentieringsform i en moderne sammenhæng, der er domineret af den funktionelle differentieringsform, nemlig fra sociale bevægelser fx fra protestbevægelser der ifølge Luhmann
(1999 p. 864) tenderer hen imod en intern differentiering efter princippet centrum  periferi. Centrum udgøres af en stærk kerne, med en kreds af tilhængere uden om, der kan aktiveres til aktioner, og en yderkreds af
sympatisører, der gør det muligt for bevægelsen at forudsætte, at den kæmper for almene, samfundsmæssige interesser. Protestens form er, på den ene side at der protesteres, og på den anden side at nogen eller noget søges ansvarliggjort. I det funktionelt uddifferentierede samfund må disse bevægelser orientere sig tilbage til funktionssystemerne og ansvarliggøre disse, fx politik og økonomi, mens de i et segmentært differentieret samfund peger tilbage mod arnestedet for uddifferentieringen og giver derved samkvem, der øger
sandsynligheden for fred (også med guderne), udveksling af vare og blod (gener) og giver derved mennesket en bedre overlevelsesmulighed.
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om nye politiske tiltag, men har været dikteret af deres tradition. Man kan der imod sige, at
de har været ligedannede inden for de enkelte kulturkredse. Fx har de polynesiske stammer
trods de store rumlige afstande været organiseret på den samme måde omkring en patriark
med ligeartede ceremonier, dyrkningsmetoder osv.
Segmentært differentierede samfund er udsprunget fra samme førstesegment og derfor har
medlemmerne kunnet tale samme sprog, udveksle varer og mødes til fælles årlige ritualer og
festligheder, ved dette førstesegment, der udgjorde centre for disse aktiviteter. Man levede i
horder, der, skåret over samme list, nok kunne brede sig over store områder, men som samlet
samfund set, var baseret på en meget løs kobling mellem horderne som de bestod af. Samtidig var horderne meget ensartede pga. den stærke ureflekterede delte tradition, den konservative levevis. Den samfundsmæssige kooperation må have været yderst sparsom grundet i de
kompleksitetshåndteringsproblemer, der er forbundet med den rene oralt medierede sociale
reproduktion.

5.2.5. Individet
Individerne har været i en fast kobling til samfundet (Luhmann 1999: 636), og de er blevet
underkuet, forvist eller ombragt, hvis de afveg fra meningsgrænsen (2.2.3.7.) der kun ændrede sig umærkeligt i forhold til traditionen fra generation til generation. I forhold til rum giver
det orale medie, som sagt, ikke mulighed for kommunikation udenfor hørevidde, og da der
ikke kan skelnes mellem interaktion og samfund, betyder det, at personers nærvær fungerer
som det væsentligste kriterium på samhørighed og som institutionalisering, hvorfor kun inklusion (2.2.3.12) i forhold til samfundet virkede som legitimering af ens personstatus.189 Interpenetrationsprocessen190 bliver påvirket, af det dobbelt artikulerede sprogs emergens, da
inklusion nu ikke længere udelukkende kunne opnås via den ene organismes perspektivtagning i forhold til den anden. Ved overgangen til den dobbelte artikulation sker der således
det, at den strukturelle kobling mellem det psykiske og det sociale (2.2.2.4.) begynder at forløbe via sprog. Dette betyder dels, at kroppen mister betydning i forhold til kommunikation
og dels, at inklusion i stigende omfang må formuleres sprogligt. I segmentært differentierede
samfund bliver man ikke identificeret som person ud fra eksklusion (hvis man ekskluderer sig
i et sådant samfund tvinges man til underkastelse, bortjages eller dræbes), men kun ud fra
inklusion. Koblingen mellem personer og sociale systemer er i såvel segmentære som i strati189

Se om personbegrebet samt om inklusion og eksklusion i 2.2.3.12.
Se Luhmann 2000 om interpenetration hvor et helt kapitel er viet dette begreb, her er det dog nok at
forstå interpenetration som et specialtilfælde af strukturel kobling, hvor alle tre systemdannelsesplaner
samvirker (se også 2.2.2.3.).
190
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fikatoriske samfund fast, hvor den enkelte indgår organismisk i det sociale system, fx ud fra
sit familie eller stamme forhold (Jönhill 1997: 203). I et oralt medieret samfund må individer
for ikke at ekskludere sig, kunne forholde sig til sig selv via italesættelse. Ud fra den sprogligt baserede kommunikation bliver det muligt for den enkelte, at forholde sig til sig selv, i
billedet af en anden og samtidigt muligt, at forstå den anden som én, der er som man selv. At
denne selverkendelse er opstået som følge af den dobbelte artikulation kan der ikke være
tvivl om, der kan der imod tvivles om hvor lang tid der gik mellem emergensen af det dobbelt
artikulerede sprog og denne erkendelse af selvet.
Det får først mening at tale om et selv i det øjeblik den enkelte kan anlægge et forhold til sig
selv og altså opfatte sig som et selv (2.2.2.). At erkende at man er et selv, er at indføre en
subjekt objekt spaltning, dette må selv Merleau-Pontys kropssubjekt gøre, hvis ikke, det vil
leve i ren umiddelbarhed. Dyr er ikke spaltet, men direkte og umiddelbare, de følger deres
impulser uden tanke for sig selv i tredje person. Taylor (1996) mener at denne seen sig selv i
tredje person først kommer med Descartes og Locke. Det har han ret i, for så vidt man taler
om emancipation fra religiøsitet eller fra sociale normer, eller om at skulle styre sig og kontrollere sig selv, men ikke mht. den strukturelle kobling til det sociale. Den sociale kompleksitet der bygges med den dobbelte artikulation kan kun virke som metasystem for regulationen af kooperationen hvis mennesket bevidst vælger, ikke at følge impulser fra kroppen i
form af instinkter, men tvinger sig til, ud fra selektion af forståelse, at følge sociale konventioner.191 Dette ligegyldigt om kommunikationer er legitimeret ud fra religion, tradition eller
borgerlig lovgivning og fremstår som nødvendige og ikke kontingente. Mennesket bliver nød
til, at se sig selv udefra, som et selv, i det omfang det skal yde bidrag, der går udover nedarvede reflekshandlinger. Selv en stenaldermand har pludselig befundet sig i et dilemma, har
måttet se sig selv som én der har måttet påtage sig en rolle. Den oralt dobbeltartikulatoriske
kodificeringsform muliggør en langt større kompleksitet mht. vidensophobning og overlevering af viden end før, hvorfor inklusion også fordre større intern kompleksitet i den enkeltes
bevidsthedssystem. Det er en følge at mennesket, ud fra italesættelsen af sig selv og andre
også begynder, at se sig som aktør, der ud fra refleksion over egen position i samfundet og
egne behov og lyster må finde indpas i det sociale.192 Der er altså en overgang fra biologisk
determineret social adfærd til bevidst selvdetermination i forhold til det, at kunne inkludere
sig i det sociale. Det sociale (det kommunikative) refererede til en krop ved et navn og til191

Man kan tale om evnen til udsættelse af behovstilfredsstillelse som en social kompetance.
Dette selvom man har set guder som aktivt indgribende i ens adfærd, samt har antropomorficeret dyr,
floder mm. Dertil, selv det mest konfucianistiske menneske, må dog betinge sig på, og anstrenge sig for
fællesskabet via bevidst selvrefleksion.
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skrev forventninger til den enkelte, som denne som en enkelt måtte opfylde. Selvet er således
opstået om ikke samme dag som den dobbelte artikulation, så dog på basis heraf, eller rettere
sagt opdaget og udsat for selvrefleksion herefter, hvor sparsom den end må have været med
en forståelse af, at alt der skulle gøres var nødvendigt og ikke kontingent. For Freud (1995) er
det ”jeget” der skal søge at regulere balancen mellem samfundet (kulturens byrde, Freud
1965) instantieret ved ”over jeget” på den ene side og Drifterne, lysterne instantieret med Idet
på den anden side. Freud har ikke noget begreb om selvet og begreb mennesket som determineret af barndommen langt udover hvad man analytisk kan acceptere i dag. Men han identificerede et vigtigt dilemma mht. den enkeltes bevidste forholden sig til egne drifter og behov
(det biologiske system) på den ene side og til samfundets krav (sociale systemer) på den anden side. Hertil var han med til at påvise, at vi ikke er herre i eget hus i den betydning, vi fik
med Descartes ud fra begrebet om det ubevidste. Der er dog ingen grund til, sentimentalt at
længes tilbage, til de tidlige tider, før emergensen af den bevidste selverkendelse, med tvang
til håndtering af splittelsen mellem drifter og ønsket om at følge sociale normer, hvis man da
ikke ønsker sig at være en abe. Selvet, må som konklusion, ses som en nødvendig mekanisme
udviklet til at håndtere og muliggøre løskoblingen af det sociale fra biologisk determinisme i
det nye orale dobbelt artikulerede kommunikative rum.

5.3. Skriftmediet
Writing is a humanizing technology
(Walther J. Ong, 1983)

Afhandlingen vil nu gå mere metodisk til værks og bruge listen over
de parametre, der tilsammen udgør et teknisk kommunikationsmedies
kommunikative rum (2.3.1.1-2.3.1.9), som punkter i strukturen. Der
vil for så vidt muligt blive indført de sociologiske udredninger i forhold til beskrivelsen af medieattributterne under de enkelte punkter,
men overskydende analyser kommer derefter, dette gælder særligt i
forhold til den uddifferentieringsstruktur, samfundet antages at antage på basis af det mulighedsrum det kirografiske medie giver.

5.3.1. Skriften som teknisk kommunikationsmedie
Der er mange stadier i skriftens udvikling og den spæde begyndelse går formentligt helt tilbage til istidskulturer.193 Der synes at være en transkontinental paralleludvikling således at
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Se Finnemann 2005:35 for en oversigt og Logan 2004: 17 for en kobling mellem faser i skriftudviklingen og deres åbning af muligheder for, eller fordring af kognitive kompetencer.
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skrift virker som et nærmest fast skridt i socioevolutionen. De første skrifttegn eller forløbere
for skrift har, efter fundene at dømme, haft med økonomi at gøre, fx lerkugler med figurer af
kreaturer i, der er forseglede, således at man kunne udvandre fra landsbysamfund og vende
tilbage efter års forløb og få udbetalt et tilsvarende antal som man efterlod da man rejste
(Hallager 1997: 15). Skrift er et begreb der dækker helt fra Hieroglyffer mejslet ind i Sten til
bogstaver skrevet med blæk på papir. De tidligste former for skrift var piktografi og idéskrift,
der gengiver genstande eller situationer som stærkt stiliserede billedtegn, med et tegn for
hvert ord. Vores skrifthistorie udspringer fra Ægypten der udvikler skrift ca. 3000 før vor
tidsregning, kun 200 år efter udviklingen af det sumeriske skriftsystem og uden dets lange
tilblivelseshistorie,194 hvorfor det ægyptiske skriftsystem formentligt er inspireret af det sumeriske. De oldegyptiske hieroglyffer udgjorde en blandingsskrift af piktogrammer, ideogrammer og fonogrammer samlet i et kompliceret system med i alt 400 tegn. Men de gamle
ægyptere havde også udviklet et alfabetisk konsonantsystem, der kunne gengive de lyde de
havde i deres talesprog. Dette blev dog kun brugt i enkelte veldefinerede tilfælde fx til at
skrive udenlandske navne (Logan 2004: 36). At ægypterne overvejende holdt deres inskriptioner i det komplicerede skriftsystem skyldes formentlig en blanding af konservatisme og religiøsitet, men det gav også mulighed for at bevare den magt det komplicerede skriftsystem
gav til præsteklassen (ibid.). Historien er videre den at semitiske stammefolk omkring det
ægyptiske rige, der ikke havde uddannelsessystem overtog det simple konsonant alfabet. Dette udformes efterhånden til de semitiske skriftsprog hebræisk, arabisk og aramæisk. Det blev
dog et andet semitisk alfabet, nemlig det føniske, der blev udviklet ca. 1400 år før vor tidsregning, med et tegn for hver konsonant, der blev grundlag for de europæiske alfabeter. Det
græske alfabet blev udviklet ca. 1050 år før vor tidsregning som en modifikation af det føniske (ibid.: 45). Grækernes vigtigste innovation var at de tilførte alfabetet vokaler hvilket
var en nødvendighed fordi indoeuropæiske sprog ikke på samme primære måde som de semitiske bygger på konsonanter i deres ordrødder. Det græske alfabet er et fuldstændigt perfekt
fonetisk alfabet hvor i man med skrift kan udtrykke alt hvad man kan ytre oralt. Det giver
mulighed for at overføre den dobbelt artikulatoriske økonomi fra det auditive til det visuelle,
altså mulighed for, i perceptionsmediet syn at repræsentere de tre distinktioner som det orale
sprog bygger på (5.2.2.).

sætning ord bogstav syn

194

Fx med de forseglede lerkugler.
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Luhmann (1999: 253) understreger at der er forskel på at skelne mellem lyd og mening og
mellem bogstavkombinationer og mening, hvilket han udleder mange konsekvenser af, men
jeg vil her udelukkende følge skriften som adderet til det orale medie i mediematricen i relation til det sociale. Det følgende skal især koncentrere sig om det fonetiske alfabet, men også
medtage enkelt artikulatoriske skriftsystemer (tegnskrifter), for også at beskrive den del af
socioevolutionen, der var baseret på dem. Fokus vil nu vende sig mod en gennemgang af de
ni parametre der tilsammen konstituerer det kommunikative rum, hvorefter der bliver redegjort for den samfundsmæssige differentiering der udspringer af denne mediematrices kommunikative rum, samt for de kompleksitetshåndteringsproblemer der var forbundet med den.
5.3.1.1. Økonomi
Skrift er et relativt dyrt teknisk kommunikationsmedie, måske historisk set det dyreste. Samfundsmæssigt var skriften dog en god forretning, ved at uddanne en stand af skrivere til administration kunne samfundene vokse sig store og rige. Skriften er først udviklet i dynastierne fx det Babylonske og det Ægyptiske, eller retter sagt så har dynastiernes store rummelige
udstrækning og administration været betinget af skrift (Clark 1992: 11). Dynastierne blev
reageret af herskere, der regnedes for guddommelige, de havde et hierarkisk bureaukrati under sig af præster, skrivere, regnere, soldater, arbejdere, bønder og slaver. Kontrollen med og
styringen af dynastierne var afhængig af skrift mht. styring via ordre, love, skatteinddrivning,
organisation af anlægsarbejde, matematiske udregninger, kortlægning af riget og kontrol med
tiden i forhold til årets cyklus og af frister for arbejde, der skulle udføres. Da grækerne overtog skriften, blev den frigjort, fra kun at være praktiseret i en skriverkaste. Det havde heller
ikke været muligt at administrere Romerriget, der overtog det demokratiserende eller egaliserende195 fonetiske alfabet fra grækerne, uden skrift. Romerne holdt regnskab med alt, lige fra
skatter til legionærernes madrationer, de lovgav, de eksporterede deres kultur og sprog til
provinserne. De indførte den Julianske kalender hvilket gav mulighed for at standardisere fx
skatteopkrævning (Innis 1991: 69). Romerne kombinerede de gamle dynastiers kommandoveje med det fonetiske alfabet, og som Kittler (1996) harsk bemærker, så kan deres succes
ses som resultatet af kombinationen mellem despotiske transmissionsmekanismer og et demokratisk alfabet. Skriftsamfundene blev meget rige, men rigdommen var også meget skævt
fordelt, nemlig ud fra en fordelingspyramide tilsvarende den magtmæssige pyramide. Som
udgangspunkt måtte man have råd til at købe sig en skriver eller selv lære at læse og skrive.
Selv efter demokratiseringen i Grækenland måtte man tilhøre den absolutte elite for at lære at
læse og skrive, hvilket først ændrer sig efter indførslen af trykketeknologien i Europa (5.4.).
195

Disse positive prædikater kan man hæfte på det fonetiske alfabet pga. den nemt lærte kode.
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Omkostningerne i forbindelse med skriftmediet, det kirografiske medie, knytter sig især til
reproduktion, men også til andre faktorer. For at producere skriftligt materiale skal man have
såvel underlag (mediesubstrat), en form for sværte (material content) og hvis det er et længere skrift, en samlemekanisme (en bogrulle, en kodeks, eller en harmonika samling). Underlagets historie går fra sten og ler over papyrus og pergament til papir (se Innis 1991, 1986, Kittler 1996, Brügger 2003),196 hvor først papiret kommer ned i en rimelig pris (Nielsen et al
1991: 40). Indførelsen af papir, til afløsning af pergament,197 hjalp imidlertid kun lidt på prisen af en bog, da det var omkostningerne ved reproduktionen (den håndskrevne kopiering) af
bøger, der var den absolut dyreste faktor. Manuelt producerede bøger var så dyre, at det anslås, at en professor omkring år 1400 for sin årsløn kun kunne købe to store bøger eller ti
små, forudsat at han brugte hele sin løn (Nielsen et al 1991: 39). Grundet den høje pris afskar
det kirografiske medie den største del af befolkningen fra brugen af det. Befolkningerne levede imidlertid i samfund der var baseret på, eller strukturelt koblede til skrift, hvorfor de
levede under meget anderledes vilkår end de mennesker, der før dem, havde levet i oralt medierede samfund.
5.3.1.2. Kode
"Alfabetiseringen af skriften markerer en særlig tærskel, fordi den (1) muliggør hurtig indlæring og dermed universel udbredelse og (2) differentierer regionalsprog overfor hinanden,
altså tvinger til oversættelser." (Luhmann 2000: 127, note 60). Koden i den alfabetiske skrift
er relativt nem at lære i sammenligning med fx det kinesiske skriftsystem med mere end
40.000 tegn [!] Det anslås at det tager omkring 20 år bare at lære så mange skrifttegn, at man
kan udtrykke sig nogenlunde på skrift, hvortil kommer, at ingen nogensinde lærer, at skrive
alt hvad de kan sige (Ong 1982: 87). I sammenligning hermed tager det kun et par år at lære
den basale kode i det fonetiske alfabet, hvorefter man kan skrive alt, selv ord man ikke kender betydningen af. At det fonetiske alfabet differentierer regionalsprog overfor hinanden og
tvinger til oversættelser, kan man forstå ved at tænke over, at man fx i Kina, selvom man taler vidt forskellige dialekter, eller sprog, kan læse de samme skrifttegn.
Kommunikation via skrivning og læsning er afgrænset til de der har det nødvendige kendskab til koden (læse/skrive koden). Dernæst kan meddelelser stadig, uanset kendskab til den
basale kode, dirigeres til forskellige grupper ved at variere kompleksiteten i den kodede med196

Forskellige former for underlagsmateriale giver forskellige sociale konsekvenser, ikke kun i forhold til
økonomi, men også fx i forhold til om samfundet får et tids eller rum bias.
197
pergament var dyrt fordi der gik 25 får til en bog på godt 200 sider, hvortil kommer forarbejdningen af
skinnet og samlingsmekanismen.
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delelse (Meyrowitz 1985: 75). I svære tekster forklares de svære ord ikke og navne og citater
på forskellige sprog flyder sammen til et hele, der kun kan afkodes hvis man kan knække
lange indviklede grammatiske konstruktioner og har en uddannelsesmæssig baggrund for det
(ibid.: 77). Hertil var der i middelalderens Europa en ekstra kode, der bestod i, at næsten al
skriftlig kommunikation foregik på latin. I den kirografiske kultur var det kun en lille elite i
specielle centre, der kunne læse og skrive, men deres primære teknik til at ’lagre’ viden var
stadig oral via udenadslære, dog nu med støtte i bøger (Eisenstein 1983: 7). Selv middelaldermunken var en utrolig sløv læser, der kun kunne læse højt og stammende (Meyrowitz
1985: 261), og som Eisenstein (1983: 34) bemærker: “Learning to read is different, moreover, from learning by reading.”
5.3.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
Hvis man mestre skriftkoden og har økonomi til det, kan man principielt skrive til hvem man
vil i forhold til det kommunikative rum det kirografiske medie stiller til rådighed. Dog var
skriftmediet forbeholdt den absolutte elite pga. den økonomiske barriere og den læringsmæssige barriere, hertil slutter sig politiske og religiøse barriere i forhold til hvad man måtte skrive og hvem der måtte skrive, samt i forhold til hvem der måtte skrive til hvem. For at kunne
mediere noget i rum, er skriftmediet afhængig af transportteknologi som hest, vej, hjul, bro,
skib etc. Da mediet ikke i sig selv udgør noget samlet system for distanceperception, vil alle
kunne sende en meddelelse over en rumlig distance til en anden, for så vidt, der er etableret
en form for distributionssystem i det sociale. Det gælder således alle fire former for interaktivitet, at de er mulige på basis af skrift, hvis, og kun hvis, der er en social infrastruktur der
understøtter den.
Den transmissionelle interaktivitet, én til mange, kendes fx fra den romerske vægavis, "Acta
diurna", der betyder "Daglige tildragelser". Den udkom i Romerriget i form af skrevne opslag, påbudt af Cæsar, første gang i år 59 f.kr. Den indeholdt offentlige, politiske og private
nyheder, officielle kundgørelser m.m. Det blev efterhånden en forretning at afskrive Acta
diurna og omdele afskrifterne til abonnenter. Som eksempel på registrerende interaktivitet
kan nævnes den katolske praksis med at skrifte og købe aflad. Konversationel interaktivitet,
der var en undtagelse, undtagen for den absolutte elite og kejserens og kirkens bureaukrati,
kunne foregå via brevkorrespondance. Den konsultative interaktivitet kunne udføres ved at gå
på biblioteket i Alexandria. Altså, alle fire former for interaktivitet kunne udføres vha. skrift i
kobling til sociale institutioner som gav nyheder, aflad, stillede skrifter til rådighed og som

166

omdelte post.198 Interaktiviteten er således ikke dette tekniske kommunikationsmedie selv
iboende som andet end en potentialitet for social aktualisering.
5.3.1.4. Interaktionstid
Hieroglyffer ridset i Sten giver et tids-bias, mens bogstaver skrevet med blæk på papir giver
et rum-bias. Skriftmediet er et asynkront medie, der i forhold til sin konsistens er tungere eller lettere at transportere i det geografiske rum. Man kunne vente længe på at ’høre’ nyt i antikken og i middelalderen, ikke fordi andre var langmodige med at besvare en henvendelse,
eller med at give ’lyd’ fra sig, men fordi, forsendelser kunne være længe undervejs.
5.3.1.5. Lagring
Skriftmediet kom til at aflaste det orale medie mht. lagring, nu kunne samfundet nedskrive
sine vigtige informationer. ”Således fik talen (…) nye formål og udformning, da vi fik skriften, fordi skriften var et medie til ekstern lagring af talen, som derfor kunne frigøres fra at
være medie for vidensopbevaring til at være medie for dialog, situationsbestemt, lokal kommunikation og diskussion.” (Finnemann 2005: 59). Dog virkede det orale stadig som lagermedie i praksis hvorfor man lærte hele bøger udenad. I århundrede rejste man af lange og
farlige veje for at læse en bestemt bog, lære den udenad og skrive den af. Den skriftlige lagring betød imidlertid, at det blev muligt at differentiere mellem interaktion og samfund, hvorfor det orale nu kunne bruges mere nonchalant. Man kan begribe dette som en dekobling af
kommunikation og interaktion (Kittler 1996), men det skal nærmere ses som en løskobling.
Dels en løskobling af det orale i forhold til lagring, fordi det orale kun kan bruges som lagermedie i kobling til hukommelse og kun kan perciperes indenfor hørevidde. Dels en
løskobling af personlige fysisk medierede følelsesudtryk fra kommunikation, der på basis af
skrift kun udtrykker det, der rent faktisk skrives. Begge disse løskoblinger får dog først virkelig gennemslagskraft i trykkekulturens funktionelle differentiering. Håndkopiering af tekster
var ikke bare dyr, men forvanskede dem også, derfor var det bedste man kunne gøre for at
sikre vigtig viden, at låse den inde et sikkert sted og betinge adgangen til den (Eisenstein
1983: 199). Som oftest gik det især udover illustrationer, kort og andre fortegnelser der enten
ikke blev med-kopieret eller også efterhånden blev mere og mere fortegnede. Til trods for
disse lagringsproblemer øges akkumulationen af viden med indførslen af skrift til et omfang,
der langt overgår hvad det oralt medierede samfund kunne præstere og gav mulighedsrum for
springet til den stratifikatoriske differentiering af samfund.
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Postvæsnet åbnes dog først for privat korrespondance i 1600tallet (Kittler 1996: 6) og altså først efter
indførslen af trykketeknologien.
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5.3.1.6. Genfinding
Sådan som Eisenstein (1983) skildre skriftkulturen har det været svært at genfinde viden.
Man har i noget omfang haft fortegnelser over hvor bestemte skrifter befandt sig, men som
Kittler (1996) bemærker så må det have været svært at finde en reference i en papyrusbogrulle som man måtte holde med begge hænder. Det er ikke før udviklingen af kodeksen at man
begynder at indeksere ud fra sted, ark og til sidst side (Kittler 1996). Man brugte dog allerede
alfabetiske lister på biblioteket i Alexandria, men de forgik med biblioteket selv (Eisenstein
1983: 64). 199 Der var mange forskellige metoder til at lave kataloger over bogsamlinger og
biblioteker, med de var ikke standardiserede, der var skriverfejl i dem, de blev ikke opdateret,
de var lavet efter ejermandens eget hoved, altså ud fra alle mulige ad hoc systemer og de blev
ikke delt med besøgende. I trettenhundredetallet er der enkelte eksempler på en alfabetisk
ordning, altså med ’a’ før ’b’ osv., men det er dog først med trykken at genfindingsområdet
udvikles (ibid.: 64 – 65).
5.3.1.7. Remediering
Skriften afforder filosofi, videnskab, bureaukrati og dermed springet til stratifikatorisk differentiering af samfundet. Med skrift kan man holde fast i lange indviklede og abstrakte refleksioner (Ong 1982). ”Writing freezes speech and in so doing gives birth to the grammarian,
the logician, the rhetorician, the historian, the scientist – all those who must hold language
before them so that they can see what it means, where it errs, and where it is leading” (Postman 1986: 12). Man kan bruge mediet som aflastning af hukommelse, så man uden fare for at
glemme, kan gå videre i et længere ræsonnement. Via skrift kan samfundet udvikle og udvide
sine selvbeskrivelser, såvel i forhold til filosofi, religion som mht. lovgivning og regulering
af samfundet. Samfundet kan kondensere formdannelser i et omfang der langt overgår hvad
der var muligt i et oralt medieret samfund. Efter udviklingen af det fonetiske alfabet frigjorde
Grækerne, eksempelvis, efterhånden tænkning over verdens beskaffenhed fra religion. Hesiods og Homers mytologiske skildringer af verden som besjælet, hvor en flod springer op og
er levende, og hvor guderne pludselig kan gribe ind i verden, blev set ned på af filosofferne
som falsk viden (Havelock 1963). Naturen blev afsjælet, og den filosofiske tradition tog sin
begyndelse. De græske filosoffer nedskrev deres teorier og læste hinandens skrifter som de
forholdt sig til.

199 Også hebræerne brugte alfabetisering for at finde rundt i deres hellige skrifter ifølge Robert Logan som
jeg mødtes med på Media Ecology Assosiations konference I New York sommeren 2005.
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Med skriften kunne man bidrage til kommunikationen løskoblet fra interaktion, fordi kommunikationen nu kunne nå ikke nærværende. Variationsdueligheden i kommunikationen øges
således ved brug af skrift, fordi den er aflastet for interaktionens umiddelbare tryk: Man formulerer til sociale situationer, som ikke er til at se ende på, og i hvilke man ikke behøver at
være til stede (Luhmann 2000: 127). Kommunikationen bliver, i sine sociale effekter, løsnet
fra tidspunktet for dens første optræden, hvilket åbner op for en stærkere differentiering mellem sagsorienteringen og socialorienteringen (se om meningsdimensionerne 2.2.3.6.). Hermed er der skabt mulighedsrum for filosofi, set som en kommunikation ud fra glæden ved
sagen selv og altså uden interaktionsspecifikke sociale hensyn (Luhmann 2000: 127).200 Der
er således åbnet for at meningsgrænser produceres og reproduceres i skriftmediet og dermed
for fremførelsen og ordningen af lange divergerende sekvenser, samt differentieringer mellem forskellige felter og efterhånden for forskellige genre og diskurser. For det psykiske system betyder det, at man nu kan inkludere sig i det sociale, mens man sidder alene og skriver,
hvilket giver nye succeskriterier for social inklusion. Man kan nu bidrage og dermed være til
nytte og få anerkendelse (inkludere sig socialt) ved at kunne læse og skrive og der uddifferentieres efterhånden klasser af skriftkloge, fx munke. Det psykiske er imidlertid stadig i en
fast kobling til det sociale, man er født i et stratum og må forblive der og som konsekvens af
den stratifikatoriske struktur (se her under) kan man ikke sætte sig udover den gældende meningsgrænse. Skriver man for kættersk venter bålet. Remedieringen af kommunikation i
skriftmediet giver mulighed for at studere alene, for at kommunikere uafhængigt af rum og
tid med store sociale og psykiske konsekvenser. Man kan nu delagtiggøres i andres kommunikative bidrag, desuagtet tid og rum. Man kan læse andre, der har skrevet i andre tider og på
andre steder og selektere forståelse, knytte an og kommentere og diskutere. Løskoblingen af
det der vides fra den der ved (Havelock 1963: 197), giver det psykiske system mulighed for
en abstrakt refleksion over eget selv: ”At some time towards the end of the fifth century before Christ, it became possible for a few Greeks to talk about their ’souls’ as though they had
selves or personalities which were autonomous and not fragments of the atmosphere nor of a
cosmic life force, but what we might call entities or real substances.” (ibid.).
5.3.1.8. Konsistens201
Ved undtagelse af et mediesubstrat af sten, er skriftmediet todimensionalt, eller dets fysiske
formdannelsesmuligheder kan altid udtrykkes i to dimensioner. Dette fordi dets muligheder
egentligt ligger i det fonetiske alfabets dobbeltartikulatoriske struktur. Når man skriver kan
200
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Skriften letter socialdimensionen for muligheden og nødvendigheden af turtagning (Luhmann 1999: 274).
Se først og fremmest om konsistens i 5.3.1.
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man se hvor langt man er nået, man skaber et fysisk produkt, hvilket giver mulighed for at
bygge videre på en argumentation i en længere periode. Man kan lagre i skriftmediet og hvis
det benyttede mediesubstrat er forgængeligt, eller man ønsker flere kopier, kan man afskrive
ekstra eksemplarer. Dette har været praksis i årtusinder og er bedst kendt, fra skrivertidens
sidste periode, hvor det i Europa primært var munke, der i skriverstuer stod og afskrev og
illuminerede fra solen stod op til den gik ned. Efterhånden som kludepapiret kom frem i det
14 århundrede fik klostrene konkurrence fra universiteter med egne skrivestuer og der bliver
efterhånden, op imod trykkekunstens opfindelse i midten af 1400-tallet, udviklet egentlig
skrivermanufaktur. Lønnede kopister begyndte at afløse munkene og bøger blev ikke mere
produceret i ét rum, men delt op i portioner – hvilket dog overhovedet ikke fik samme effekt
som trykketeknologien (Eisenstein 1983: 10).
5.3.1.9. Rum
Hvis man sammenligner oralt baserede samfund med skriftbaserede samfund får man det resultat, at de orale (præskriftlige) havde en stor udstrækning i tid, men en ringe udstrækning i
rum, mens skriftbaserede samfund ikke strækker sig over så lang tid, men derimod kan få stor
rummelig udstrækning (Finnemann 1997, Innis 1991, Clark 1992). På basis af skrift, udbredt
via vej, hjul broer osv. reduceres det geografiske rum i forhold til kommunikation. Romerriget giver det bedste eksempel på et skriftbaseret samfunds beherskelse af det geografiske rum
via dette tekniske kommunikationsmedie. Ifølge Clark, strakte riget sig i sin storhedstid 5000
kilometer fra Øst til Vest og ca. halvt så langt fra Syd til Nord. Det blev holdt sammen via
Kejserlige sendebud, der dels via sejlads og dels via ridning hurtigt kunne bringe informationer fra den ene ende af riget til den anden. Romerne byggede så meget vej, at de, hvis de blev
sammenlagt, ville kunne nå to gange omkring jorden (80.000 km jf. Madsen 1991 p. 73). “De
offentlige veje var nøje inddelt ved milesten og løb i direkte linie fra by til by med meget ringe hensyntagen til naturforhindringer eller privat ejendom. Bjerge gennemboredes, og dristige buer spændtes over de bredeste og stærkeste strømme.” (Gibbon 1964: 41). Veje og broer
var så solidt konstrueret at Gibbon i 1776 kunne skrive, at de ikke havde givet efter for 1500
års pres. Stadig den dag i dag er der romerske veje og broer der bærer den daglige færdsel.
Vejene forbandt selv de fjerneste provinser med resten af riget ved et let og almindeligt kendt
samfærdselssystem. Deres primære formål var at lette legionernes marcher, og et land ansås
ikke for helt undertvunget, før det i alle sine dele, via veje var gjort tilgængeligt for herskerens våben og myndighed (ibid.: 42). Der var så store fordele ved at modtage efterretninger
og bringe ordre ud med største hastighed, at der oprettedes et regulært kejserligt postvæsen
over hele rigets udstrækning. Der opførtes overalt huse i en afstand af fem-seks Romerske
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mil, der permanent var forsynet med 40 heste, hvilket muliggjorde at man let kunne rejse 100
romerske mil om dagen (ibid.) Ifølge Madsen (1991: 73) kunne et sendebud tilbagelægge op
til 150 kilometer om dagen af de romerske veje. Søkommunikationen var imidlertid den hurtigste, Italiens kyster er ganske vist ikke udstyret med naturhavne, men Romernes overlegne
teknologiske stade muliggjorde bygningen af kunstige havne fx Portus Augusti nær Ostia,
ved Tiberens munding. “Fra denne havn, som kun lå seksten romerske mil fra hovedstaden,
førtes skibe, når vinden var gunstig, ofte på syv dage til Herakles´ Søjler og på en halv snes
dage til Alexandria i Ægypten.” (Gibbon 1964: 42).

5.3.2. Social differentiering
De skriftbaserede samfund, fra dynastierne og op til renæssancen, kan sociologisk set slås
over en kam, de kan nemlig analyseres som havende den samme differentieringsform. "All
traditional societies that produced enough complexity to develop a high culture were stratified societies and, in this sense, hierarchical systems." (Luhmann 1990: 177).202 Stratifikatorisk differentiering af samfund forløb altså fra dynastierne i forhistorisk tid til det 15. og 16.
århundredes Europa. Stratifikatoriske samfund er rangordnede samfund (Luhmann 1999:
679). De håndterer kompleksitetsproblemer ved at uddifferentiere sig internt i rangordnede
delsystemer (ibid.: 685). De differentierer sig altså ikke i ligedannede segmenter, som i de
segmentært differentierede, men i ulige strata, hvorved et samfund kan forøge sin kompleksitet væsentligt og blive til et kæmpe hierarki. Luhmann (1977: 33) anfører, at der indenfor de
enkelte lag stadig herskede en segmentær differentiering ved, at kommunikationen stadig foregik ud fra princippet om lighed.203 Personer specialiserede sig og bar nu kun dele af den
samfundsmæssige viden; fx tømmerlaget eller trompetlaget. Samfundet var ikke længere differentieret i lige dele, eller ligedannede systemer, men i forskelligartede delsystemer, som
imidlertid ikke forholdt sig til hinanden i vilkårlig ulighed, men i en hierarkisk betinget relation. Dette gav samfundet vide muligheder for at øge sin samlede kompleksitet, men samtidig
også nye læringsproblemer i form af bureaukrati med gatekeeping, samt en tværgående religiøs og magtmæssig ret til de øverste lag i samfundet til at bestemme hvad der i sidste ende
var rigtigt. Et sådant samfundshierarki synes ikke forskelligt, uanset om man iagttager det fra
oven eller fra neden. Alle, uafhængigt af social status, så følgende samfundet som værende
guds skaberværk, med faraoen, kejseren, paven eller kongen som retmæssig hersker.
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Luhmann (1999: 678) forbinder helt atypisk for ham og ganske klart det at et samfund råder over skrift
og så, det at er stratifikatorisk differentieret.
203
Lige ledes var der en klar center  periferi-differentiering (Luhmann 1999: 681), fx mellem Rom og
provinserne.

171

For igen at tage romernes samfund som eksempel, så var det stærkt hierarkisk med utallige
trin med forskellige pligter og rettigheder. Økonomien var baseret på slaver og udbytning af
kolonierne især via naturalieskatter. Slaverne regnedes på linie med kreaturer som døde ting
og udgjorde samfundets nederste lag (Carcopino 1965: 70). Næste lag i samfundet var de frie
mænd hvem i blandt, der igen findes mange underinddelinger, især mellem romerske borgere
som loven beskyttede og de andre som den betvang. De romerske borgere placeredes selv
langs en rangskala der skridt for skridt afgjordes ud fra deres formuers værdi i forhold til
hvilken de fik myndighed, rettigheder, privilegier, pligter, og straffe ud fra204 (ibid.). Højere
oppe finder man ridderstanden der igen var opdelt og øverst i hierarkiet lå senatorernes klasse
og mellem dem og guderne, alene i toppen, kejseren, der gennem tiderne opdelte senatorerne
i forskellige lag ind imellem endda i individuel rangorden (ibid.). Romerretten, det administrative system, valutaen, sproget og kulturen spredtes til hele riget, der således må ses som et
stort hierarki.

5.3.3. Kompleksitetshåndteringsproblemer og skrift
Selvom det stratifikatoriske samfund havde en meget større potentialitet som medium for social aktualisering, var individerne stadig i en fast kobling til det sociale. Ægteskab var fx ikke
mellem strata, men kun imellem individer fra samme stratum. I det stratifikatoriske system,
hvor alt refererede til guden og alle havde deres positioner skænket af guden og hvor det ikke
var hvad der blev sagt, men hvem der sagde det, der havde betydning og effekt, blev den
samfundsmæssige læring forkrøblet. Lige meget hvor god en idé der blev fremsat, kunne den,
hvis den var i opposition til dem højere i hierarkiet, eller til den gældende fortolkning af traditionen, koste én livet, eller bevirke at man blev forvist som lovløs. Magt, lov, videnskab og
økonomi var ikke separerede, men refererede alle til guden gennem magthaveren. Det videnskabelige kommunikationssystem kunne, for eksempel, ikke opnå den grad af frihed og uafhængighed, der er nødvendig for emergensen af selv-organisation (Leydesdorff 1993: 4). Så
længe refleksiviteten ikke kunne kommunikeres i form af usikkerheder, men var givet normativt ud fra religionen kunne den autonome kommunikative selv-tilbageslutning, der er nødvendig for at tale om videnskab, i moderne forstand, ikke finde sted. Et andet kompleksitetshåndteringsproblem, der er mere direkte koblet til det kirografiske medie, var, at det ikke var
til at danne sig overblik over hvem der havde skrevet hvad hvor. Hertil kommer at håndkopieringen af tekster var dyr og forvanskede dem (Eisenstein 1983: 199). Der kunne fx ikke opstå en egentlig videnskabelig debat, fordi man ikke kunne sidde rundt omkring og diskutere
204

Jo fattigere man var des hårde blev man straffet, man kunne fx ende som løvemad i cirkus for en bagatel
som fattig.
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den samme tekst,205 og man kunne ikke være sikker på at opnå relevant feedback i samme
århundrede som man selv levede i. Selv tekster af Aristoteles og andre verserede rundt omkring i forskellige versioner og astrologiske teorier mistede efter få overskrivninger deres
stjernekort, eller de blev forvanskede (Eisenstein 1983). Overordnet blokerede det kirografiske medie og den stratifikatoriske differentiering af samfundet, for uddifferentieringen af
funktionssystemer, hvilket havde den betydning at det sociale kun gav et begrænset mulighedsrum for social aktualisering i sammenligning med senere tekniske kommunikationsmedier og samfundsdifferentieringsformer.

5.4. Trykkemediet
“As an agent of change, printing altered methods of data
collection, storage and retrieval systems, and communication
networks used by learned communities hroughout Europe.”
(Eisenstein 1983: xiv).

Udviklingen af trykkekunsten kommer til at give løsningen på mange af de kompleksitetshåndteringsproblemer som det kirografiske medie og den stratifikatoriske differentieringsform gav anledning til. I det følgende skal det kommunikative rum som trykken stiller
til rådighed granskes og det skal søges at sandsynliggøre en sammenhæng mellem det og den
funktionelle differentieringsform som samfundet fra det 15 århundrede begynder at svinge
over imod som sin primære.

5.4.1. Trykken som teknisk kommunikationsmedie
Det afgørende ved Gutenbergs opfindelse er de løse metaltyper.206 I århundredet optil kunne
man påføre sværte eller blæk på et underlag via forskellige former for bloktryk. Konsekvensen er en hurtig og sikker mekanisk masseproduktion af helt identiske kopier (Brügger 2003).
Det særlige ved trykken som teknisk kommunikationsmedie er selve masseproduktionen af
identiske kopier hvilket får kæmpe sociale konsekvenser.
5.4.1.1. Økonomi
I 1440´erne udviklede Gutenberg og hans medhjælpere en mekanisk trykketeknik med enkelt
typer lavet i metal, der kunne sammensættes i sættekasser og trykkes på papir (Nielsen et al
1991: 40). Dette afstedkom en videns revolution i Europa, prisen på et værk faldt i nogle tilfælde til kun 0,3 % af hvad prisen havde været før. I år 1500 var der trykkerier i 12 forskelli205

Begreberne om at udgive og om oplag var meningsløse før trykken.
Herefter skriver jeg bare trykken, hvis ikke der er en speciel anledning til at eksplicitere denne
løskobling af apparaturets potentiale for at håndtere kompleksitet.
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ge lande, og der var på det tidspunkt trykt 35.000 bøger i 10 - 15 millioner eksemplarer.
Hundrede år senere var der trykt 150.000 udgivelser i 100 - 200 millioner eksemplarer. Den
mekaniske trykketeknik bevirkede, at studerende nu kunne komme til at læse lige så meget i
deres studietid, som deres lærere havde kunnet på et helt liv (ibid.: 41 - 44).
5.4.1.2. Kode
I forhold til konsumption er der ingen direkte forskel mellem det kirografiske medie og det
typografiske medie (5.3.1.2.), skriverne var så dygtige at man ikke kunne se forskel på håndskrevne og trykte bogsider (se Eisenstein 1983 for eksempler), dog vil der altid være forskel
på sidetal fra bog til bog reproduceret i det kirografiske medie. Derimod er der på produktionssiden en afgørende forskel, da man her skal råde over et produktionsapparat samt ekspertise i at bruge det. I forhold til distribution blev der hurtigt udviklet distributionslinjer i et
netværk over hele Europa. At der efterhånden var et større publikum er også en effekt af
trykken, ikke kun pga. det større udbud men fordi der nu også produceredes ABCer og fordi
skolevirksomhed efterhånden kom i gang i mange lande. Hertil kommer, at Luther lovede
frelsen, uden om præstemænd som gate keepers, hvis man selv læste biblen med en følgende
ekspansion af markedet (Eisenstein 1983: 167).
5.4.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
Man kunne nu nå ud til et egentligt publikum, og dette publikum blev skabt pga. de faldende
priser og det større oplag. I tiden mellem år 1450 og 1500 var oplagene på mellem 200 og
1000, at bruge termen oplag (edition) før den tid ville være absurt (Eisenstein 1983: 9).
Mængden af folk der kunne modtage skriftlig information øgedes også eftersom flere efterhånden lærte at læse (hovedsageligt mænd, Meyrowitz 1985: 219). En anden faktor der gjorde sig gældende var at der kom et stigende antal udgivelser på de forskellige modersmål. Det
vil sige at den transmitterende interaktivitet mht. bøger og efterhånden løbeblade og aviser
efterhånden inkluderede store dele af middelstanden og ikke kun eliten. Den større litterære
del af befolkningen gav basis for kommercialisering af postvæsnerne fordi de nu i højere grad
benyttede konversationel interaktivitet i det kirografiske medie ved at skrive breve. Den konsultative interaktivitet i forhold til biblioteker forbedres også, nu kunne man læse trykte opslag på væggene i bibliotekerne, med lister over bibliotekets værker (Eisenstein 1983: 65).
Den efterhånden voksende boghandel var også baseret på lister over hvilke titler der kunne
købes, ligesom man nu også kunne læse om sortimenter inden for alt muligt andet fx tekstiler. Den registrerende interaktivitet kan også være taget til i perioden, uden jeg dog lige kan
finde på et eksempel. Der ses altså en tiltagende interaktivitet grundet i trykketeknologien,
dels i form af massemedie kommunikation i form af tryktematerialer og dels personlig kom-
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munikation i form af skrevne breve som var muliggjort fordi trykken havde resulteret i at
mange nu kunne læse. Medieringen var stadig ikke løskoblet fra transportteknologi, men det
var nu muligt for almindelige mennesker at reducere det geografiske rum kommunikativt.
5.4.1.4. Interaktionstid
Som ved skrift giver trykken en asynkron kommunikationssituation. Man kan dog her også
nævne at forskere, fx astronomer, med trykken fuldstændigt kunne ændre deres arbejde, da de
ikke mere skulle bruge hovedparten af tiden til at kopiere tekster, men nu kunne observerer
og forske (Eisenstein 1983: 17). Altså en løskobling af tid til at rette sig mod det intenderede.
Man behøvede heller ikke mere bruge tid på at rejse for, at læse en bog og ej heller bruge tid
på at skrive den af, eller på at lære den udenad. Hertil kommer de tempofordele som trykkens
kobling til hurtigere transportteknologier og senere til telegrafen gav samfundet. Man kunne
med trykken opnå feedback og lærde ændrede deres arbejdsform: ”While scholars in a scribal culture spent much of their intellectual careers as in-depth commentators on the relatively few manuscripts available to them, scholars in a print culture shift to comparing and
contrasting a wide spectrum of related literature and to contributing their own original work
to the wide and rapidly widening stream of ideas.” (Meyrowitz 1994: 57).
5.4.1.5. Lagring
Lagringsproblematikken ændres radikalt med trykken. Præserveringen af viden i trykte bøger
var sikret ved, at man kunne fremstille mange identiske eksemplarer billigt. Videnslageret var
med trykken heller ikke mere truet af overskrivningsfejl, og man kunne nu have flere eksemplarer og eksemplarerne blev også spredt ud på mange hænder. I de første århundrede blev
der kopieret flere gamle tekster end nye. Værker med overlappende, men modstridende opfattelser blev bragt sammen, fx Kopernikus og Ptolomæus, hvorved modsigelserne blev synlige
og debatten fik et højere niveau (Eisenstein 1983: 42). Man var nu mindre engageret i blot en
enkelt tekst og behøvede ikke at rejse for at læse en eller anden bog. Tilfredsheden med de
gamle bøger falmede og der begyndte at komme mange nye teorier udviklet på baggrund af
de gamle (ibid.: 43). Trykken ændrede således ikke i første omgang på indholdet af de gamle
bøger, men reproducerede dem (ibid.: 113). Trykken medvirkede på denne baggrund til udviklingen af discipliner, ikke i første omgang med nye bøger, men ved at give læseren adgang
til flere bøger (ibid.: 113). Man have ikke noget overblik over fortiden før efter trykken, man
kunne fx ikke se forskel på gotisk og antikt (ibid.: 116). Det var ikke muligt at anlægge et
rationelt syn på nogen forgangen kultur før, der var ensartede tids-, steds-, begivenheds- og
navne-tabeller og dem tog det mindst et århundrede at udarbejde (ibid.: 117). I skriversamfundet var indlæring en kombination af en læretid baseret på oral kommunikation, mnemo-
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teknik og læsning. Efter trykken blev den skriftlige overlevering af information mere effektiv. Folk udenfor universiteterne, men også dygtige studerende, kunne nu overhale deres lærere fordi de nu kunne læse selv og havde litteratur, fx Tycho Brahe (ibid.: 34). Rytme og
kadence var ikke mere nødvendig for at opfatte bestemte formularer og opskrifter: ”The nature of the collective memory was transformed” (ibid.).
5.4.1.6. Genfinding
“Because all copies of an edition, in contrast to manual copies, had the same texts, woodcuts
and engravings in the same places, they could be accessed via unified and for the first time
alphabetical indexes.” (Kittler 1996: 5). Leksikografien blev først rigtigt udviklet efter trykken, med kategorier i alfabetisk orden, hvilket gav overblik over bogsamlinger (Eisenstein
1983: 64-66). Det store opbud af bøger der kom i kølvandet på trykken betød dog nye kompleksitetshåndteringsproblemer (se 5.4.3.).
5.4.1.7. Remediering
Med remedieringen af kommunikation i trykken og den standardiserende virkning den havde
på nationalsprog blev Europas lingvistiske grænser trukket. Modersmål blev fikseret, ved at
de egnsspecifikke modersmål, som der blev trykt en katekismus eller bibel på, blev bevaret så
de senere blev til nationalsprog. De resterende sprog blev perifere dialekter uden den tilhørende nationale bevidsthed (Eisenstein 1983: 81).207” Typography arrested linguistic drift,
enriched as well as standardized vernaculars, and paved the way for the more deliberate
purification and codification of all major European languages” (ibid.). Så snart der forelå
autoriserede bibler på forskellige sprog deltes protestantiske kirker og eksisterende lingvistiske grænseskel forstærkedes (ibid.: 160). Moderens tungemål som man havde lært naturligt
der hjemme, blev forstærket med inklusionen af et trykke-skabt homogent sprog mens man
var ung og lærte at læse. Man så en mere standardiseret udgave af det man hørte.
Trykken bevirkede en selvforstærkende cirkel med flere og flere bøger og flere og flere læsere: Ved at gøre det billigere og nemmer at producere bøger, især bibelen på modersmål, begyndte flere at læse, hvorfor der kom større efterspørgsel, med faldende priser og derfor flere
bøger og igen flere læsere.
Trykkens remediering af kommunikation bevirkede også standardisering på mange områder:
1. Trykken med dens ensartethed i kopier differentierede håndskrifter til distinkte fonte – alt207

Ifølge Ong er der ca. 3000 sprog, men kun 78 af dem har produceret litteratur.
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så samme betydning som for typografien selv ( Eisenstein 1983: 54). 2. Egnsspecifikke klædedragter blev først egnsspecifikke med trykken, man kunne se dem gengivet alle steder og
dette blev studeret af gravører, kunstnere, kostumemagere og resulterede i typedannelser i
forhold til mønstre, mode og tøjproduktion. Ensartethed og forskellighed er interdependente
begreber fordi individualitet er et produkt af standardiseringen (ibid.: 56). Uden ensartethed
ingen forskellighed og visa versa.
3. I forhold til selvet betyder trykken, at jo mere standardiserede typificeringer af personer,
des mere synes opfattelsen af et ideosynkratisk personligt selv at vinde frem. I trykkens første
tid var der masser af bøger om hvordan prinser, jægere, bagere, hofmænd, borgmestre, købmænd osv. var, hvilket gav en erkendelse af ens egne uligheder med disse stereotypiske arketyper. Forfatteren og filosoffen Montaigne kontrasterede disse idealtyper ved, at beskrive sin
hovedpersons idiosynkratiske trivielle gøremål og tanker og fik på denne måde, det private
selv ud af busken første gang (ibid.: 58). Man så ens egen solitære singularitet, med de træk
man ikke delte med andre – træk uden sociale eller eksemplariske funktioner - der ikke er
litterært interessante (ibid.: 57). Montaignes informelle stil var også en genreudvikling, den
var intim, selvom den henvendte sig til mange (men alene-værende læsere). Før havde retorikken været til forsamlinger, der skulle medrives med brede retoriske effekter. Montaigne
håndterer den nye situation, på en måde, så han havde kontakt til ukendte læsere, der nok beundrede portrætterne af store mænd på afstand, men som følte sig mere hjemme med et selverkendende almindeligt selv (ibid.: 57).
En anden måde at udlægge trykkens indvirken på selvet er at følge Ong, der siger, at man
skal forestille sig en taler, der beder en forsamling om at læse noget indeni, hvorefter fællesskabet afløses af individer, der læser hver for sig. Når individerne er færdige og ser op, kan
man se, at de igen bliver til en forsamling, at de igen samles til et kollektiv (Ong 1982: 72).
Denne forskel viser, at begrebet om samfundet som bestående af: a bundle of discrete units,
eller om individet som primært i forhold til samfundet, passer bedre til det læsende end til det
lyttende publikum (Eisenstein 1983: 94). Den sociologiske forklaring på individualiseringen,
der følger i tiden efter indførslen af trykken er, at det er på dette tidspunkt, at det funktionelt
differentierede samfund opstår, hvilket uddifferentierer eller løskobler selvet fra, eller i forhold til det sociale. Den faste kobling der eksisterede i de forrige samfundsdifferentieringsstrukturer er ikke mulig i det funktionelt differentierede: ”Om individers identitet skulle kunna ges en så fast koppling till enskilda funktionsystem, så skulle man vara tvungen att föreställa sig en total splittrad figur som över korta tidsrytmer ibland helt och hållet skulle
kunna identifieras med ekonomin, ibland med familjen, ibland med politiken, ibland med vetenskapen osv.” (Jönhill 1997: 203). Personer kan måske til nød bo på deres arbejdsplads,
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men ikke i økonomien eller i politikken. I det moderne samfund må man holde en balancegang mellem inklusion og eksklusion fordi man først bliver persongjort i det sociale, men
samtidig må udskille sig for at opretholde sin psykiske autopoiesis.
Også på en anden måde blev den enkelte påvirket af Trykken: ”Print created a new sense of
the private ownership of words” (Ong 1982: 131). Når man kunne fiksere via trykken, blev
det muligt at blive genkendt som et individ, der gjorde krav på opfindelser, opdagelser og
kreationer. I år 1500 kunne man patentere opfindelser og have ejendomsret over litterære ting
og kunne tjene penge på dem (Eisenstein 1983: 83). Identiteten var blevet remedieret ind i det
trykte medie: ”Possessive individualism began to characterize the attitude of writers to their
work” (ibid.: 84). Ordene plagiat og copyright eksisterede ikke før trykken, men med den begyndte jagten på berømmelse og udødelighed. Dette står i fuldstændig modsætning til tekster
skrevet forkert over, eller anonymt videregivet i det orale medie (ibid.).
En sidste bemærkning om selvet er, at løskoblingen af kommunikation fra interaktion, der
fulgte med skriften (5.3.1.5., 5.3.1.7.), i trykkerkulturens funktionelt differentierede samfund
kunne slå igennem med større kraft. Dette således at litterater kunne udnytte dette trykkens
front stage bias til at vinde autoritet i større forsamlinger, uden at have en mægtig stemme og
karisma og uden at have det orale ord i sin magt.
Med trykkens remediering af kommunikation kom der skel mellem voksne og børn, barnet
kan siges at være skabt af trykken (Postman 2000: 188). Det var ikke alle grupper der lærte at
læse og skrive lige efter fremkomsten af trykken, men det blev som sagt næsten udelukkende
voksne mænds privilegium. Derfor havde kvinder, børn og mennesker i de lavere samfundslag ikke i begyndelsen mulighed for at dele den samfundsmæssige viden. De, der ikke kunne
læse, kom til at virke barnlige, umodne og uvidende (Meyrowitz 1985: 219). Tiden fra det
16. til det tidlige 20. århundrede var i modsætning til både middelalderen og nutiden, karakteriseret ved stærk separation af kvinder og mænd, mellem den læsende mand og hans analfabetiske kone, der har virket barnlig, dum og naiv (ibid.: 220). Kvinder mistede privilegier
som de havde haft i den kirografiske kultur.208 At barndommen blev ’opfundet’209 betød at
livet i trykkekulturen blev opdelt i en lang række trin (socialiseringstrin) i forhold til den enkeltes læsefærdigheder, fx fra første klasse i skolen til professor ved universitetet 40 år efter.
Også menneskers uddannelsesmæssige baggrund adskilte dem, fordi trykken separerer men208

De mistede retten til at deltage i kommunale affærer, til at sidde i og fremtræde for visse retsudvalg og
til at substituere deres mand hvis han var væk, skør eller død (Meyrowitz 1985: 218).
209
”In pre-print western Europe, for example, children of illiterate families are treated as ‘little adults’
Once past infancy, children dress like adults, work beside adults, go to war with adults, drink in taverns
with adults, and sleep in the same beds as adults” (Meyrowitz 1994: 64).
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nesker ind i forskellige kommunikationssystemer (Meyrowitz 1994: 55), fordi man ikke lever
i samme informationsverden med dem man ikke deler informationer med (ibid.: 59).
Trykken har også haft stor betydning for reformationen bl.a. fordi bevægelsen brugte trykken
som effektivt masse propaganda medie, skrev på modersmål, så de også nåede ud til dem der
ikke kunne latin (Eisenstein 1983: 145). Renæssancen kan også ses som et direkte resultat af
trykkekunsten. Nogle mener ganske vidst at trykken kommer for sent i forhold til den tidlige
renæssance, men man manglede overblik, og det fik man ikke af centralperspektivet, men
med et ”rearrangement of documents and artefacts” (Eisenstein 1983: 117). Det tog mindst
100 år med trykken før: “the multiform maps and tangled chronologies inherited from scribal
records were sorted out, data reworked, and more uniform systems for arranging materials
developed. Before then there was no fixed spatiotemporal reference frame which men of
learning shared” (ibid.: 117). Det er ikke siden renæssancen, men siden trykken at antikken
hele tiden har fulgt os (ibid.: 120).
5.4.1.8. Konsistens
Fra og med trykketeknologien kunne illustrationer holdes sammen med de skrifter som de
illustrerede. Hertil kommer, at de store oplag af identiske kopier af en tekst skabte en stor
kommunikativ redundans, der muliggjorde en række feedback loops i trykkemediet. Landkort
udgør et godt eksempel: Der er mere end 600 landkort fra perioden fra år 300 til år 1300, der
har overlevet tidens tand og i dem er det ikke muligt at finde tegn på udvikling af kortkunsten, ingen progression hverken i tanke eller præcision. Hvad der efterhånden giver præcise
landkort er feedback processen mellem de der laver kortene og dem der bruger dem, hvilket
ikke var muligt før trykkepressen (Eisenstein 1983: 197). Først med trykkepressen blev det
muligt at sammenligne ens egne iagttagelser med den viden der allerede var ’lagret’ i samfundet, ingen vidste hvad andre havde fundet ud af før (ibid.: 85-86). Før den trykte bog blev
viden fundet i traditionen, efter den trykte bog blev institutionaliseret blev viden fundet ved
dels at sammenligne tekster og ved dels at iagttage naturen og finde fejl, inkonsistens og supplementer i forhold til eksisterende tekster. Det at lære havde før taget form af søgen efter
tabt visdom hos skriverne, denne søgen blev propeleret med trykken, og man så snart, at man
vidste meget mere og præcisere end man gjorde i antikken fx om himlen (ibid.: 87). Trykkens
samlede konsistens må også ses i sammenhæng med andre dertil koblede medier: På basis af
trykken i strukturel kobling til telegrafen (1830), skrivemaskinen (1860), det transatlantiske
kabel (1866) og senere til telefonen (1876), blev aviser mulige som dagligt massemedie der
kunne orientere om begivenheder i nær og fjern.
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5.4.1.9. Rum
Udviklingen af transportteknologien med toget kom, bl.a. ifølge James Beniger, til at spille
en væsentlig rolle i det almindelige menneskes mulighed for reduktion af det geografiske
rum. Dette ikke blot fordi man med tog hurtigt kan flytte sig i rum og sende breve, men fordi
etableringen af toglinier affødte en global standardisering af tiden i 1884 (Beniger 1986: 16).
Den globale tid hvor Jorden er inddelt i 24 tidszoner får store sociale konsekvenser for menneskets kolonisering af rummet.
Før havde man, anfører Anthony Giddens, altid haft lokal tid og lokale kalendere, hvilket er
et udtryk for, at tid og rum var forbundet lokalt. "Ingen var i stand til at give en præcis angivelse af et tidspunkt på dagen uden også at referere til andre sociorumlige pejlemærker:
»Hvornår« var næsten universelt forbundet med enten et »hvor« eller identificeret med jævnligt forekommende naturlige begivenheder." (Giddens 1994: 23). Tiden tømmes ifølge denne
tankegang for rum i den betydning, at den ikke mere er bundet til lokaliteter. Med de store
opdagelsesrejser kortlægges verden i det store hele, hvilket etablerede rum som uafhængigt af
ethvert sted eller område. Derfor er det mere præcist at sige, at tiden tømmes for sin lokale
betydning. Den standardiserede tid får store sociale konsekvenser, idet tilstedeværelse nu begynder at miste værdi i de lokaliserede aktiviteter. Rum fjernes fra sted ved at relationer mellem fraværende andre, der er fjernt fra ansigt til ansigts interaktion, bliver vigtig for det sociale liv mht. normer, viden, regler osv. Lokaliteter gennemsyres dybtgående af og formes
gennem fjerne sociale påvirkninger. Adskillelsen af tid fra rum skal kun opfattes som slutningen på tid og rum som lokalt betingede, for tid og rum bliver kun adskilt for at blive rekombineret eller restruktureret på nye måder i forhold til det sociale, men nu på mere og mere globalt plan. Fx er en togkøreplan et middel til at strukturere tid og rum, ved at angive både hvornår og hvor toget ankommer (Ibid.: 22-25). Adskillelsen af tid og rum kan beskrives
som en udlejringsproces, hvor sociale institutioner forøger deres udstrækning i tid og rum,
hvorefter sociale aktiviteter igen indlejres i specifikke sammenhænge af tilstedeværelse. Udlejring vil følgende sige at sociale relationer løftes ud af lokale interaktionskontekster og restruktureres på tværs af uafgrænsede tid-rum-afstande (Ibid.: 26). Indlejringen eller restruktureringen af sociale handlinger på globalt niveau kommer i Luhmanns systemteori og dermed i
denne mediesociografi, til at udgøre det samlende aspekt i det funktionelt uddifferentierede
samfund og benævnes symbolsk generaliserede kommunikationsmedier (1.3.4., 2.2.3.11.,
3.6.).
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5.4.2. Social differentiering
I tiden efter trykken begynder en ny samfundsmæssig differentieringsform at komme til syne.
Den virker hverken ved at udseparere samfundet i segmenter eller i lag, men ved at uddifferentiere dem i autopoietiske funktionssystemer (Luhmann 1999: 707). Disse systemer ækvivalerer ikke hinanden funktionsmæssigt, men er parallelle og gensidigt afhængige af hinandens funktioner (se beskrivelse, samt oversigt i 2.2.3.11). Territorialstaterne vinder i løbet af
det 15 århundrede uafhængighed i forhold til religiøse spørgsmål (Luhmann 1999: 713).
Samtidig begynder differencen mellem adel og almindelige folk at forsvinde i forhold til
handelsmæssig konkurrence ligesom nationalstaterne efterhånden ikke kunne kontrollere
økonomien. Videnskab løsriver sig i løbet af det 16 århundrede fra religion og retssystemet
separeres fra magten (det politiske system). Efterhånden bliver det stratifikatoriske system
afløst af det funktionelt differentierede.210 Politikken blev funktionelt uddifferentieret og kom
til kun at bero på sig selv, opdragelse og pædagogik frigøres fra den stratifikatoriske orden og
udvikler en opdragelsesspecifik semantik. Retten skilles fra politikken, økonomien afkobles
fra religion og moral, og videnskaben frigøres fra teologien. 211 Den funktionelle differentiering kommer i stand via en operativ lukning af funktionssystemet, baseret på selvreference
(Luhmann 1999: 745). Et funktionssystem monopoliserer sin funktion og regner sin omverden for inkompetent, i forhold til funktionen. Retssystemet håndterer fx kun en enkelt anvendelse af dens kode: lovlig ulovlig, der er et meget mere generelt princip. Den retslige virkelighed er blot et korrelat til en selvrefererende operationsmåde, der reproducerer sig selv i
overensstemmelse med denne kode (Luhmann 1995: 139). Alligevel anvender retten kun sine
egne programmer til at forvalte koden internt i systemet. Et andet eksempel er, at videnskaben befinder sig i en omverden, der nok er kompetent i forhold til fx politik og økonomi, men
som videnskabeligt set, er inkompetent (1999: 747). Den selvreferentielle lukning opnås ved
at benytte en binær kode der kun benyttes i dette system og altså ikke i andre (ibid.: 748). Videnskabens kode er sand  falsk og der er fra systemets uddifferentiering opbygget systeminterne programmer212 for varetagelsen af koden således at bidrag (meningsforslag) kan accepteres eller negeres i kommunikationen.

210

Der er stadig hierarki, fx i næsten alle virksomheders organisationsstrukturer, selv den flade indeholder
næsten altid et hierarki, hvori der er segmenter af ligeordnede, lige som man kan tale om et segment af husejere. Også centrum periferi er stadig rigt præsenteret, men den grundlæggende differentieringsform er nu
funktionel hvor nye udvalg, afdelinger, partier og fx institutioner bliver differentieret ud for at håndtere
kompleksitetsproblemer.
211
Se (Kneer & Nassehi 1993: 134-36) for en kort redegørelse for det historiske forløb i forhold til funktionssystemernes uddifferentiering.
212
Fx retningslinjer for gentagelse af videnskabelige forsøg, referencesystemet og blind peer-review procedure for optagelse af artikler til tidsskrifter.
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I det funktionelt differentierede samfund er det ikke længere muligt at iagttage samfundet ud
fra blot en optik eller symbolik, der gives ikke længere et fast punkt, hvor ud fra verden lader
sig oplyse i sin helhed. De uddifferentierede funktionssystemer iagttager ud fra hver deres
iagttagelsessemantikker, der består ved binære koder med en positiv og en negativ værdi. Det
er fx afgørende i politik, om man har magten eller ej, og i videnskab om noget kan iagttages
som værende sandt eller ej. Forholdet mellem de funktionelt uddifferentierede delsystemer er
karakteriseret ved en grænse, der ikke kan overskrides, hvilket fx vil sige, at (politisk) magt
ikke kan sikres gennem (videnskabelig) sandhed og omvendt.
Den direkte sammenhæng mellem trykken og uddifferentieringen ses tydeligst i massemediefunktionssystemet (1.3.4.1.). Luhmann (2002c: 10) definerer massemedier som alle indretninger i samfundet, som ved udbredelsen af kommunikation betjener sig af tekniske midler til
mangfoldiggørelse. Det er først det maskinelt fremstillede produkt som kommunikationsbære, men ikke allerede skriften som sådan, der har ført til uddifferentiering af massemediesystemet. Massemediesystemet afkobler sig teknisk fra øvrig kommunikation ved at interaktion
mellem afsender og modtager, kun kan ske undtagelsesvist og aldrig med alle deltagere, pga.
den mellemkommende teknologi. Et læserbrev er fx udvalgt efter massemediernes eget selektionsprincip. Massemedier har som funktionssystem deres eget symbolsk generaliserede
kommunikationsmedie: information + -. Som de enkelte massemedieorganisationer hver
især forvalter efter deres egne programmer. Information er designationsværdien, hvormed
systemet kan betegne mulighederne i sin egen opereren, men er der noget der kan være information, må der også være noget der ikke er det, hvilket imidlertid også er en information,
hvilket fører til en uendelig regres, hvorfor der må opstilles betingelser, der kan afgøre forskellen mellem kode og programmering. Det vil sige beslutninger om hvad der kan behandles
som information og hvad der ikke kan, altså kategoriseringer der afstikker mulighedsrum indenfor selektionsområder som sport, astrofysik, politik, moderne kunst etc. Enheden i koden
modsvares altså af en pluralitet af programmer (ibid.: 20). Massemediesystemet består ved
organisationer som forlag, avisredaktioner og senere TV-stationer, alle afgør de internt hvad
der er information for dem og skal udsendes. Der er store forskelle, sammenlign fx Ekstra
Bladet, Information og Kristeligt Dagblad. Massemedier er professionaliseret og har egne
uddannelser og succeskriterier, de kommenterer på hinanden, hvorved historier kan få resonans.
I begyndelsen i 1600 tallet ventede man på at der skete noget. At begynde på en produktion
af aviser bygger på en risikofyldt marketinganalyse om, at der kommer trykbare informationer nok – også i næste uge. Organisationen må fremskaffe informationer nok, men det må
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virke mistænkeligt med seriel produktion af nyheder. Dette kræver at man kan finde en stil,
der i relativt ukende kontekster kan formidle det indtryk at noget allerede er sket, og netop
lige er sket. Der må vækkes det indtryk, gennem en journalistisk stil, at det netop forgangne
stadig er nutid, stadig er interessant og stadig informerer. Der må være en kontinuitet fra den
sidst kendte tilstand som der rækker udover nutiden og ind i den nært forestående fremtid, så
det bliver forståeligt hvorfor man er interesseret i informationen (ibid.: 40). Massemedierne
er et funktionssystem hvorigennem samfundet producerer selvbeskrivelser, på en anden måde
end gennem kunst, videnskab, retskendelser og lovforslag: Begivenhederne dramatiseres og
ophæves i tiden, der begynder at flyde hurtigere, samfundet begynder at iagttage begivenhederne næsten samtidig med at de finder sted. Der skal senere vendes tilbage til massemedier i
forbindelse med de mange problemstillinger som introduktionen af digitale medier rejser. Her
skal sammenhængen mellem uddifferentieringen af funktionssystemer og trykken følges.
I forhold til funktionssystemerne videnskab og massemedier er der ingen tvivl om, at de har
rod i det mulighedsrum som trykken skaber, hvilket selv Luhmann også direkte skriver.213 I
den, godt nok sporadiske, beskrivelse af trykkemediets, det typografiske medies kommunikative rum (5.4.1.), gives der dog spor af belæg for, at hævde dem alle som en konsekvens af
trykken. Før disse spor tages op, skal der gås nærmere ind på hvordan Luhmann udlægger
sammenhængen mellem videnskabens uddifferentiering og trykken for derigennem at fremføre argumentationen. Bogtrykningen giver, ifølge Luhmann (1995b: 193) en overgang til en
vidensteknik, som fuldt og helt beror på skrift og som med det samme leder over i en iagttagelse af anden orden. I vestlige ’scientific papers’ lægges en stil for dagen hvor man typisk
tager udgangspunkt i forskningens status, hvorved man sparer videre refleksion. Enhver refleksion erstattes af et skurrilt pedanteri, der overvåges af redaktioner og faglige bedømmere.
Videre mener Luhmann, at dette kan udføres som første ordens iagttagelse: den uddrager
endnu kun sin berettelse af forskningens øjeblikkelige status, af en historisk situation, den
selv kan ændre på. Anden ordens iagttagelse kommer først i stand med videnskabsteori og
erkendelsesvidenskab der reflekterer den øjeblikkelige forsknings status, hvad er det som
forskning har at byde på af nyt til gavn for forskningen selv - hvilket selvfølgelig også sker i
form af artikler i tidsskrifter (ibid.). Det er først trykken der springer kirken og dens indflydelse på politik. Det er først cirkulationen af trykkesager der danner basis for en politisk opinion bestående af masserne, der følger en leder (Eisenstein 1983: 95). Det er trykken der gi-

213

Massemedierne bliver først mulige med trykken (Luhmann 2002c: 10) og i forhold til videnskab skriver
han (1999: 713) at dette funktionssystem på basis af bogtrykket gør sig fri af såvel religion som af politik.
Videre skriver han at retten vinder sin frihed som en følge af denne udvikling.
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ver basis for dannelsen af nationalsprogene og dermed nationalstaterne, der frigør sig for kirkens indflydelse. Både ret og religion beskriver præcis som videnskaben, hvilket man også
indirekte kan læse ud af Luhmann (1995b: 192), med trykken, en overgang fra første til anden ordens iagttagelser. Hvis man betinger sig på en mediesociografisk og ikke bare en sociografisk analyse, virker det mere klart, at der må trykkemediets oplag af identiske tekster
til, for at slutte et egentligt feedback loop i disse systemer, der går udover de øverste i hierarkiets magt, til at lade deres visdom, bestemme betydningen af påfaldende inkonsistenser. Med
trykken kommer mange identiske tekster ud, ikke bare i nærmiljøre, men på nationalt og internationalt plan hvilket slutter feedback loops indenfor de systemer der uddifferentieres som
autopoietiske funktionssystemer. Den kommunikative reduktion af rum og tid på basis af
trykken giver symbolsk generaliserede semantikker for hvad ret er, for hvad kunst er og for
hvad religion osv. er. Der etableres internationale institutioner og konventioner om ret og
retssikkerhed, for økonomi. I forhold til kærlighed spiller kærlighedsromanen og brevet en
allerstørste betydning for udviklingen af kærlighedssemantikken: ”Already by the seventeenth
century it was common knowledge that the lady had read novels and therefore knew the code” (Luhmann 1986: 31). I det funktionelt differentierede samfund gifter man sig ikke pga.
strata og økonomi som i det stratifikatoriske, men pga. kærlighed. Et andet spor på sammenhængen, ud over alle de allerede nævnte er, at den uddifferentiering af selvet som følger af og
som samtidig betinger uddifferentieringen af funktionssystemer, må forklares som et produkt
af trykken. Altså uddifferentieres selvet fordi man ser egne idiosynkratiske solitære træk, fordi man i bøger har læst om alle de stereotype arketyper (5.4.1.7.). Selve læsningen selv individualiserer (ibid.), og man kan have rettigheder og distribuere personlig identitet i trykkemediet (ibid.). Hertil lader trykkemediet den enkelte læse om retten, kunsten, politikken, i
nær og fjern, hvilket i sig selv sætter refleksion i gang og danner basis for uddifferentieringen. Altså virker det lige så sandsynligt at den funktionelle uddifferentiering af samfund følger af trykken som at den stratifikatoriske differentiering af samfund fulgte af skriften. Det er
det kommunikative rum, det mulighedsrum som de tekniske kommunikationsmedier giver,
der giver det sociale mulighed for på dets egne betingelser, at øge sin potentialitet for social
aktualisering. Økonomien kunne man som en sidste anke hævde, med penge som dets medie,
der har været trykt langt tilbage i tiden, må da have været uddifferentieret længe før trykken
med løse metaltyper. Men nej, det er først da økonomien bliver fri af politik og kirkemagt, at
penge kan købes for penge hvorved deres værdi, bestemt af koden betaling + - bliver dobbelt
kodet.214 Der er utallige sociale medier der ikke bliver symbolsk generaliserede i sig selv. Det
214

Se om re-entry i 2.1.4., specielt noterne i 2.1.4.5. I funktionssystemer er koden altid dobbelt kodet således at man kan bruge magt på magt, købe penge for penge, elske det at elske den elskede (passioneret kær-
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er selve det, at det sociale får en ny form for primær uddifferentieringsstruktur, der synes at
følge efter trykken og som er det væsentlige. Om der så har været enkelte forløbere215 for den
funktionelle differentieringsform og den først er slået helt igennem i nyere tid, så er det med
trykken, at dens betingelsesgrundlag opstår og giver rum for denne socioevolutionære udvikling.

5.4.3. Kompleksitetshåndteringsproblemer og trykken
Selvom det typografiske medie giver anledning til en stor videnseksplosion så er der dog også kompleksitetsproblemer forbundet med dette tekniske kommunikationsmedie. Først og
fremmest differentieres vidensverdner overfor hinanden: manden overfor kvinden, de voksne
overfor børnene, familien overfor nationalstaten, den uddannede overfor den uuddannede,
den med den ene uddannelse overfor den med en anden, og altså den ene vidensverden overfor den anden. Trykken er på grund af sin relativt svære kode nem at dirigere til bestemte lag
i samfundet. Den er bundet til geografisk rum i den betydning at den har et stærkt front stage
bias, således at man kan optræde meget formelt i dette medie, fx ved at gennemarbejde tekster, udøve censur uden dette kommer til læserens kendskab. På denne måde kan man i dette
medie leve med en ganske betydelig inkongruens mellem hvad man meddeleler som bidrag
til kommunikationen og det man selv gør. Meget i det politiske system kan hemmeligholdes
og fagpersoner såsom lærere og læger kan virke som ubetvivlelige autoriteter. Viden er bundet til fysiske rum, hvis ikke en af lægerne skriver en bog eller artikel til en avis om hvordan
de kan tvivle på en diagnose, eller bagtale patienterne, gøre fejl med fatale konsekvenser, så
vil det aldrig komme andre for øre. Præsidenten kan således holde en tale for de fattige og en
anden for de rige og en for de sorte og en anden for de racistiske. Hvis en journalist skulle
søge at miskreditere præsidenten så vil redaktøren stoppe ham, ellers vil den politiske kilde af
informationer og interviews hurtigt tørrer ud for denne avis. Informationer er altså trods trykkens reduktion af det geografiske rum, stadig bundet til specielle steder hvor familier, mænd,
fagfolk, politikere etc. har deres velbevarede back stage. Et andet problem er, at selvom trykken effektivt løser præserveringsproblemet, så skabes et information-overload problem (Dalgaard 2005: 45). I skriversamfundet var det, som søgt fremstillet, svært at orientere sig i forhold til hvad der var skrevet og hvor det var, men da den største intellektuelle kraft blev brugt
på at bevare allerede produceret litteratur, lære den udenad osv. voksede tekstmængden dog
kun moderat. Med trykken derimod, eksploderede tekstmængden fx har antallet af videnskalighed).
215
Gorm Harste foreslog mig engang Helligånden som et tidligt symbolsk generaliseret kommunikationsmedie og den katolske kirke som funktionssystem. Senere har Gorm dog modereret sig og præsenterer nu
en spændende teori om Helligånden som kommunikationsmedie, se Dansk Luhmann Forum:
http://uk.groups.yahoo.com/group/luhmann_danish/message/1596.
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belige tidsskriftsartikler siden 1665 fordoblet sig hvert 15 år (ibid.: 46). Selv om indeks, klassificeringssystemer, bibliografier har skabt et mulighedsrum for at orientere sig, der langt
oversteg mulighederne i skriversamfundet, så bevirker den blotte tekstmængde, at ingen
overhovedet kan overskue hvad og hvor meget viden der produceres og reproduceres.

5.5. Elektroniske analoge medier
”from front region reporting to back region exposure”
(Meyrowitz 1985).

De elektroniske medier løskobler det invariante forhold mellem
informationer og sted. Disse medier kommer til at egalisere meget
af den viden, der før var forbeholdt mennesker med læsekundskaber og adgang til bestemte steder. I det følgende skal disse mediers kommunikative rum granskes og deres betydninger for det
sociale og psykiske diskuteres.

5.5.1. Elektroniske analoge mediers kommunikative rum
De elektroniske analoge216 mediers tid går helt tilbage til telegrafen i 1830, senere fulgte det
transatlantiske kabel i 1866 og telefonen i 1876. Holleriths hulkortmaskine er fra 1890, film
med levende billeder er fra 1894, trådløs telegrafi fra 1895 og den magnetisk båndoptagelse
er fra 1899. Det første elektroniske massemedie er radioen der kom i 1906 og det vigtigste er
fjernsynet der kom i 1923 (Beniger 1986: 18 - 21). I det følgende vil fokus ligge mest på TV.
TV kan visuelt siges at have skærmen som mediesubstrat og illuminerede punkter som sit
materielle indhold og auditivt at have højtaleren til at sætte luften (mediesubstratet) i bevægelse (det materiele indhold).217
5.5.1.1. Økonomi
Med de elektroniske medier stiller den økonomiske adgangsbetingelse sig sådan, at det kræver såvel en stærk økonomi at købe et modtagerapparat, tilslutning eller antenne samt elektricitet. Det er mest et gode for befolkningerne i den vestlige verden. Dog er der meget gratis
broadcastet fjernsyn og radio og ældre apparater er til at købe, så her er den største begrænsning elektricitet. Der er den afgørende forskel mellem bogen og fjernsynet at man med bare
et apparat kan se alle mulige udsendelser, mens man må gå og købe en ny bog hver gang man
ikke har flere ulæste. I dette perspektiv er bøger langt mere kostbare end fjernsyn og især radioer der både kan skaffes billigt og kun bruger små mængder strøm. De personlige tekniske
216
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Herefter vil det være underforstået at de elektroniske medier der omtales i dette kapitel er analoge.
Se 2.3.1. for den præcise mediesociografiske forklaring.
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kommunikationsmedier som telegrammet eller telefonen koster efter brug og er relativt dyre i
forhold til det at skrive brev, men begge dele er forbundet med omkostninger og holder ikke
formuende mennesker ude fra kommunikation via dem.
5.5.1.2. Kode
Med fonetiske alfabeter og trykken fik mennesket et medie der var både relativt nemt at afog indkode og relativt billigt at få fat i informationer gennem (Meyrowitz 1985: 75), men det
er stadig et ret svært medie. Trykken giver stadig både en adgang til information og en barriere, der forhindre én i at få dem. Man skal være ret god til at læse for at få adgang til samfundets viden og det tager år at lære at læse og skrive, hvilket er meget komplekst, og inkluderer
mange etaper. Semantisk meningsløse symboler må læres og glemmes i den forstand at det er
ord og ikke bogstaver man læser. Kun få når til den mest avancerede læsning. Et hvert skrivesystem er meget mere selektivt og eksklusivt end talt sprog. Færdighederne der er nødvendige for at kunne læse og skrive spiller ind på adgangen til trykkemediet på to måder
(5.3.1.2.). Små børn og analfabeter er derfor ekskluderet fra al skriftlig kommunikation, hertil
er samfundet inddelt i mange lag af informationssystemer baseret på forskellige niveauer af
læsefærdighed.218 TV har nærmest ingen kode [!]. Dette medie giver ikke virkeligheden, men
er en konstruktion (Luhmann 2002c), men det ser ud og lyder så meget som virkeligheden, at
alle kan forstå det de oplever gennem TV (Meyrowitz 1985: 75). Selv en 2-årig kan se fjernsyn og man behøver ikke se simple programmer før man ser indviklede (ibid.: 76). Man ved
hvordan man skal se og høre på et tv-program, det er ikke sikkert man forstår alt, men det er
lige som når man taler med en. Der er ingen svær kode for at indgå i kommunikationen som
ved skrift. Hertil viser undersøgelser at mennesker i alle aldre og med alle uddannelsesmæssige baggrunde ser de samme programmer (ibid.: 77). Med bøger er der altid introduktions
bøger som første trin på stigen mod et fjernt top trin som kun de færreste når. I svære tekster
forklares de svære ord ikke og navne og citater på forskellige sprog flyder sammen til et hele,
der kun kan afkodes hvis man kan knække lange indviklede grammatiske konstruktioner.
Med tekst henvender man sig kun til nogle (uhøfligt i tale) så tekster samler folk i særlige
informationsverdner. Forskellige fagfelter har hver deres jargon og implicitte antagelser, der
ikke lige lader sig oversætte til andre felter. Kompleksiteten i tekster deler derfor informationssystemerne indenfor aldersgrupper og mellem aldersgrupper (ibid.: 78). De nødvendige
stadier man skal igennem for at kunne mestre komplekse informationer i tekster, giver grundlag for mange distinkte grupper, mange stadier af socialisering og mange niveauer af status
og autoritet. Der er intet naturligt ved denne opdeling, den hører til konsekvenserne af tryk218

Informationssystemer skal her læses synonymt med det mere inklusive begreb om sociale systemer.
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ken. Uddannelse i orale kulturer har kun få inddelinger, mens skolesystemer i trykkekulturer
er designet til at opdele efter ens læsefærdigheder, men det giver kun mening med denne opdeling i en sådan kultur.
Elektroniske medier giver ikke mange stadier og grupper, et TV-program kan fint fortælle for
alle hvordan noget hænger sammen fx om gener i forhold til reproduktion, men er så ikke
linket til grundlæggende medicinsk, fysiologisk forskning, hvorfor tilegnelsen af kompleks
viden hører til tekster: ”The logical linking of pieces of information into large, complex, and
connected treatises and theories is a feature of writing and print.” (ibid.: 79). Med TV kan
mange informationer der ellers ville være bundet til de enkelte tekst-baserede fagfelter, nå ud
til alle på en let forståelig måde. Altså, tekst giver disse lange step by step sammenhænge i
fag og mellem fag og TV giver klumper for alle. Hvis man kun lærte at binde sko via inskriptioner så ville det kun hører til meget højtuddannede at kunne. Udbredelsen af viden har således med den måde den kodes og beskrives på at gøre. På grund af kodningsforskellen i sværhedsgrad har elektroniske medier givet en masse viden til hele befolkningen, dette uanset alder, socialklasse, race, køn etc. (ibid.: 79). På produktionssiden er det også nemmere at filme
end at skrive (ibid.: 81), dog er jo kamera, redigering, klipning osv. meget kompliceret og
omkostningsfuldt. Men i tv-mediet er det især modtagelsen der har betydning: Almindelige
mennesker kan nu få en masse viden som de ikke kunne før.
5.5.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
De elektroniske medier åbner for mange og forskelligartede former for interaktivitet såvel i
personlige som i massemedier. Telegrafen betød at viden et sted i det geografiske rum kunne
dirigeres alle steder hen indenfor trådværkets udstrækning. Den fik stor betydning for global
handel, nyhedsformidling og personlig kommunikation. Der var mange træk omkring udbredelsen af telegrafen og den nuværende udbredelse af Internet: et broderskab af telegrafister
(datidens hackere), online-venskaber, kærlighedsforhold, ægteskaber og svindlere der udnyttede teknologien (Aarseth 2003: 7). Telefonen giver samme muligheder blot i udvidet omfang eftersom den kan betjenes hjemme fra, samt muligheden for at holde telefonmøder. Altså giver elektroniske medier rum for tovejs kommunikation og altså konverserende konversation. Med hulkortmaskiner åbnes der nye muligheder for registrering og med mikrofilm og
telefon åbnes for bedre mulighed for konsultation. Den transmitterende interaktivitet blev
med de elektroniske medier løskoblet fra transportteknologier, da reduktion af rum er disse
tekniske kommunikationsmedier immanent, hvilket også gælder for telegraf og telefon i forhold til den konverserende interaktivitet.

188

5.5.1.4. Interaktionstid
Da reduktionen af geografisk rum er de elektroniske medier immanent, betyder det at synkron kommunikation over geografiske distancer udenfor naturlig fysisk interaktionsradius er
muliggjort. Det direkte TV og radio er dels dramatisk, da man ikke kan vide sig sikker på
hvad der vil ske, og virker autentisk på denne baggrund. Men det får stor politisk betydning
da man først kunne høre en stemme i radioen, hvilket gav muligheder for at fange usikkerhedsmomenter, inkongruens mellem det der blev sagt og den måde hvorpå det blev sagt,
hvilket fordrede nye typer af succesfulde politikere. Denne tendens forstærkedes med fjernsynet hvor nu forholdet mellem ansigtsudtryk, holdning, stemmeføring og udsagn kunne
granskes. Der blev altså nu mulighed for at tage bestik af politikere og andre centrale samfundsaktører ud fra forholdet mellem expression given og expression given off (2.2.2.3.,
2.3.1.7.). Fjernsyn har et back-stage bias eftersom det giver personlige og private følelser til
skue. En af de store forskelle på trykke-mediet og tv-mediet er at førstnævnte kun medierer
kommunikation, der som det blev vist i (5.3.1.5., 5.3.1.7., 5.4.1.7.), er løskoblet fra interaktion, mens sidstnævnte også videregiver expressions. Altså, trykkemediet har en front stage
bias, mens elektroniske medier har en back stage bias (sammenlign med Meyrowitz 1985:
95). Den synkrone elektronisk medierede kommunikation fik stor betydning for samfundets
hastighed i forhold til at gennemføre selvbeskrivelser. Den asynkrone kommunikation er dog
også stadig vældig udbredt, og hastigt på vej tilbage i forhold til den synkrone. Begivenheder
der egentligt har været direkte transmitteret i en lang periode, er efter sangeren Janet Jacksons ene bryst blev blottet og stjal billedet under en pausekoncert i en direkte transmitteret
amerikansk Super Bowl-finale, er nu i USA afløst af forskudt og altså forsinkede transmissioner. Der er simpelthen en religiøst, reaktivt moralsk defineret meningsgrænse i USA mht.
offentlige massemedier.
5.5.1.5. Lagring
Elektroniske medier giver lagringsmuligheder især på basis af mikrofilm hvor store tekstmængder kan lagres på lille plads. Hertil kommer lagrede radio og fjernsynsbånd, der giver
rig lejlighed til at gense gamle programmer og for at redigere historiske snit ud fra forskellige
temaer. Men det er stadig i de elektroniske mediers æra trykken der er det primære samfundsmæssige videnslager. Dog er det af ganske stor betydning for samfundets selvbeskrivelse, at det med elektroniske medier er blevet muligt at gense og høre så forskellige ting som
den tasmanske ulv, jorden set fra månen, Hitlers taler og hvad hvem egentligt sagde hvordan.
Hertil kommer lagring af musik, der giver mulighed for at høre hvordan forgangne stjerner
som Maria Callas egentligt sang, hvordan Glenn Gould egentligt spillede med verve, hvorved
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de, på en måde, i en særlig social betydning vil leve evigt. Men også rent professionelt vil
man kunne høre hvordan forskellige værker har været fortolket i forskellige tider. Altså, de
elektroniske medier giver mulighed for at lagre spektre af social aktualisering som nok kan
beskrives i skrift, men ikke opleves analogt eller ikonisk som de forskellige elektroniske analoge medier giver mulighedsrum for.
5.5.1.6. Genfinding
Med trykte og skrevne manualer kan man via triptællerteknologier genfinde sekvenser på
bånd og med arkiver finde bånd med bestemte begivenheder, personer og lyde på. Men genfinding er ikke immanent i elektroniske medier, trykken er egentligt tættere på en immanent
genfindingsmekanisme med bibliografier, indeks og referencer i de enkelte bøger, men det er
først med digitale medier at genfinding automatiseres immanent i et teknisk kommunikationsmedie.
5.5.1.7. Remediering
Med de elektroniske medier remedieres store dele af de samfundsmæssige narrativer, historiske begivenheder, religiøse fortællinger og fiktioner ud fra romaner og fx science fiction. Lige så vel som man i skrift og trykke kan udnytte dette medies front stage bias, så kan man i
filmiske produktioner, med professionelle skuespillere udnytte dette medies back stage bias
til at ændre på sympatier og antipatier da skuespillerne kan agere med intenderet kongruens
eller netop ikke, da der kan klippes, sættes musik på, undlades begivenheder osv. så en bestemt mening fremstår (fx at Hektor var en brav fyr, medens Akilles var ond). I forhold til
remedieringen af politiske taler i de elektroniske medier er der mange forskelle til trykken.
Politiske interview er per definition politiske handlinger, men uden elektroniske medier involvere de også en personlig og privat interaktion mellem politiker og reporter. I interviews,
der kun skal trykkes, kan politikerne separere konversationen med reporteren fra officielle
udtalelser til publikation. Fjernsynet omformer politiker-reporter interaktionen til politikeroffentlighed interaktion og kræver en ny adfærd, der hverken er privat konversation eller offentlig proklamation (Meyrowitz 1985: 289). Dette stiller helt nye krav til politikeren, der før
havde interviewsituationen som en form for back stage, men nu hele tiden må tænke på hvordan han tager sig ud, fx ikke komme med henkastede uovervejede udtalelser, blive aggressiv,
etc. Ifølge Meyrowitz (1985: 269) så ses præsidenten i USA ikke mere som ”den store leder”
som før i tiden og han mener, at det ikke er fordi standarten er faldende, men fordi kommunikationsmiljøet underminerer muligheden for at opføre sig som, og dermed også blive opfattet
som en stor leder. Før i tiden virkede byerne på landet som back stage og øvelsesplads for
præsidentkandidater. Da fx William Jennings Bryan holdt sin kraftfulde ”cross of gold”-tale
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for at vinde nomineringen til præsident i 1896 på det demokratiske konvent, så havde han
allerede holdt den mange gange forskellige steder. Sådanne begivenheder var mulige fordi
det var muligt at øve sig og modificere talerne, små fejl kunne ordnes og fornyelser og udbygninger kunne komme til. Man kom altså til hvert sted med en tale der virkede ny for det
nye publikum. Bryan havde allerede fundet konklusionen til talen flere år før og brugt den i
mange forskellige taler, men gemte den så væk til den rigtige lejlighed. I en tid med elektroniske medier står man overfor et stort publikum hele tiden, og kan ikke sådan øve sig, talerne
mister deres nyhedsværdi og inspirerende linjer bliver hurtigt konsumeret eller også bliver de
til impotente klichéer. Før kunne man også modellerer talerne forskelligt, med forskellige
løfter til forskellige publikum (Ibid.: 270).219 For individer i almindelighed kommer betydningen af elektroniske mediers back stage bias til at give mulighed for, at tage bestik af politikere og andre centrale samfundsaktører ud fra forholdet mellem expression given og expression given off.
Remedieringen af kommunikation i elektroniske medier giver nye formeringer. Gruppeidentitet er baseret på delte, men specielle informationer som man har om hinanden i fællesskaber
fordi man netop har adgang til social information om hinanden fordi man har adgang til hinandens adfærd. Jo flere separate informationer des flere separate grupper og jo færre des færre distinkte grupper. De elektroniske mediers sammensmeltning af mange før separate situationer virker homogeniserende på gruppeidentiteter (gøre dem ensartede) fx ghetto med middelklasse og kvinde med mand. At grupperne deler informationer om både samfundet og hinanden giver en information der adskiller insider fra outsider. At distinktionerne udviskes med
de elektroniske medier giver to komplementære fænomener: En mindre betydning af det traditionelle tilhørsforhold og en øget betydning af andre typer forhold (Meyrowitz 1985: 131).
Man får via de elektroniske medier indsigt i hvad man kan kalde middelborgeren, en hvid
kristen mand med kone, børn og arbejde. Man får et billede af samfundet der inkluderer standarter og værdier og tro, en samfundsmæssig selvbeskrivelse, der deles med millioner af andre. Dette fører til at mange før isolerede distinkte grupper, så at sige opdager sig selv som
ekskluderet fra en række rettigheder, hvorfor de nu med TV vil have ligestilling. Altså forklarer det ændrede mediebillede de mange minoriteter såsom sorte, kvinder, bøsser, hispannices,
indfødte, børn, og folk i randområder, der nu vil have lige rettigheder med andre. Dette beskriver Meyrowitz som et paradoks: man er nu stolt over sit tilhørsforhold til gruppen, men
denne bevidsthed stammer fra, at man nu kan se sin gruppe udefra. Man er ikke længere helt i
219
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gruppen, man står sammen om en fælles følelse af restriktion fra visse rettigheder, man føler
at man er i en minoritetsgruppe fordi man er ekskluderet fra en større reference gruppe. Minoritet referer således ikke til størrelsen af gruppen, men til den begrænsede grad af tilgang til
det øvrige samfund som medlemmerne føler, fx er den største del af populationen kvinder.
Minoritetsgrupper opstår netop fordi de via restriktioner er holdt væk fra de ellers tilgængelige valgmuligheder. Der er et overbevisende sammenfald i tid med fjernsynet og den gryende
sociale bevidsthed i 1960erne. Det delte informationsmiljø der gives med de elektroniske
medier, fører ikke til ens adfærd, men til ensartede valgmuligheder (ibid.: 134). Dette giver
også nye grupper der fx går i samme tøj, høre samme musik, kan lide den samme sport etc.
og altså ikke kun grupper baseret på race, naboskab, socialklasse.
Elektroniske medier udstiller mange gruppers back stage opførsel (ibid.: 135), der ellers kun
var adgang til i ansigt til ansigt situationer. Man kan også sige at, gennem elektroniske medier mister mange grupper en eksklusiv adgang til aspekter i deres egen back stage, men får til
gengæld indsigt i dele af andres. I århundrede har kvinder og mænd levet i det samme samfund, men i forskellige sociale, psykologiske og retslige verdner (ibid.: 190).
De elektroniske medier udvisker grænsen mellem offentlig og privat opførsel, og mellem
mænd og kvinder og underminere den fysiske adskillelse som determinator for separationen.
De traditionelle distinktioner mellem mande- og kvinderoller var baseret på informationer,
der ikke blev delt, på kvindens isolation i hjemmene, og det er tv der ansporer en sammensmeltning af kønnenes adfærdsmønstre. Når kvinder og mænd sidder og ser de samme programmer sammen, så er det ikke længere muligt, at skelne skarpt mellem kvindeemner og
mandeemner, eller mellem kvindesprog og mandesprog etc. Når megen information deles, og
især når det sker eksplicit, begynder mænd og kvinder at tale samme sprog og diskutere
samme emner og at forvente de samme rettigheder (ibid.: 174). Nogenlunde det samme sker i
forholdet mellem børn og voksne, når barnet allerede, i fjernsynet, har set, hvad der sker, når
mor og far har lukket døren, at de kan være usikre, bange, begå fejltagelser etc. så kan forældres ureflekterede automatiske autoritet ikke længere opretholdes.220 Selve det strenge læringshierarki bliver mere udflydende, fordi informationer ikke længere kan gives drypvist
klasse for klasse, da eleverne allerede har set, at præsidenten fx har været umoralsk, at der
blev begået krigsforbrydelser af egne soldater osv. Fjernsynet fostrede ungdomsoprøret ved
at udstille den ældre generations inkonsistens i forhold til emner som sex, stoffer og politik,
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autoriteterne stod for fald, og de unge marcherede i pyjamas under sloganet ”Tro ikke på nogen over 30” til de ældres store forargelse (ibid.: 139).221
Massemedier, der først blev mulige med trykken, er vigtige for den enkeltes selvrefleksion,
for identitetsdannelsen, hvilket er en tendens der tager til med de elektroniske medier. I underholdningsprogrammer forholder man sig fx ved at sammenligne ens egen identitet med en
konstrueret identitet i fortællingen (Luhmann 2002c: 74). Underholdningen bygger på viden,
der er der i forvejen, ikke med henblik på belæring, men fx som overskridelse, enten i retning
af det typiske: Det går heller ikke bedre for de andre, eller i retning af det ideale: som man
ikke kan kræve af sig selv, eller i retning af det usandsynlige: som man til alt held ikke behøver at regne med i hverdagen. Det kan også ske ved inddragelse af krop og sjæl, fx i erotik,
man iagttager iagttagere og opdager linende eller andre indstillinger ved sig selv. Netop fordi
underholdning kommer med noget udefra, sigter den på aktivering af det, man selv har oplevet, håbet, frygtet. Man iagttager fx kontrollerbarhed af kropsbevægelser, og man kan deltage
med krop-til-krop-analogier, således at historiens spænding bliver forankret i grænserne for
kontrollerbarheden af ens egen krop (roman, film, sport). Dette forudsætter individer, der ikke henter deres identitet fra deres herkomst, som i det stratificerede samfund, men som selv
må skabe denne. Når man ikke er forudbestemt er det nærliggende, at efterprøve virtuelle
identiteter på sig selv, om ikke andet så som imagination, der kan afbrydes hvornår det skal
være. For eksempel i forhold til genren for det højest personlige erfaringsområde (det kan
være i form af talkshows), hvor personer udspørges om det mest intime og selv har indladt
sig, og må forventes at svare. Spørgeren går ugenert frem og man kan bare nyde bortfaldet af
al pinlighed, men hvorfor? Man bliver præsenteret for en realitet, der er troværdig, men ikke
konsensuspligtig, man kan være enig eller uenig, man kan vælge sig selv og ikke engang forpligtes til at forblive den, som man regner sig selv for at være, når det bliver alvor (Luhmann
2002c: 79). Man kan altså henføre det sete eller hørte til sig selv, man er en parasit, man er
lukket ind som den udelukkede 3 part. Forskelssekvenserne, som udvikler sig fra hinanden,
idet den ene bliver anledning til den anden, skaber her udover en anden forskel i deres verden
af imagination – forskellen til tilskuerens viden, kunnen og følen (ibid.: 80). Man bliver en
iagttager af iagttagere: Hvordan reagerer dem på filmen. Uanset hvordan de reagerer, kan
man frit vælge om man vil identificere sig eller ej. Luhmann mener overordnet at programområdet underholdning, bidrager til den generelle skabelse af realitet ved at muliggøre en
selvforankring i den fremstillede verden. Det er åbent om man identificerer sig, eller finder
forskelle og ingen bliver lagt fast på noget, men det giver tilstrækkeligt med tilknytnings221

Dem over 30 var faktisk præcist dem der ikke var vokset op med fjernsynet (Meyrowitz 1985: 137).
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punkter for arbejdet med ens egen identitet. Underholdning regulerer inklusion og eksklusion
på subjektets side, inklusion af alle – undtaget de, der deltager sjældent og ikke vil og som
identificerer sig derved (ibid.).
Fjernsynsudsendelser graver ofte i hykleri i forbindelse med diskrepans mellem back og front
stage opførsel og bevirker at folk udvikler en mere konsistent middle region eller middle stage (Meyrowitz 1985: 175). Man kan som Meyrowitz (ibid.: 101) udtrykker det, være så uhøflig at glo løs på andre når de er i tv, afdække deres blinde punkter, se at de er intransparente
for sig selv (Luhmann 2002c: 80). Man bliver mere reflekteret over den egne selvfremstilling, når man i tv kan iagttage hvordan andre udleverer sig selv, ved at dele af deres back stage optræden, der er i modstrid med det ideale selv de søger at fremstille, skinner igennem.
Måske kan man sige, at mennesket bliver renaturaliseret på et nyt niveau af social kompleksitet. Ikke frelst fra trykkens tyranni forstået som sensorisk ubalance, men befriet fra det victorianske samfundets normer, fra den kulturens byrde som Freud beskrev, der stillede krav om,
en formal front stage, uden spor af seksualitet, begær og usikkerhed. Alle blev udstillet i tvmediet, og kun de der integrerede de dele af deres back stage adfærd i deres front stage optræden, som andre alligevel ville gennemskue virkede herefter konsistente og kongruente.
Det nye menneske der kan reflektere over sig selv, ud fra de mange personlige informationer
det kan få ved at se selv meget dårlige tv-programmer, vil have en opførsel der indeholder
mange ord og handlinger fra deres egen back stage. Man forstår at det er ens egne idiosynkrasier, man må integrere i den egne adfærd for at afspejle integritet. Selvom der er stor forskel på det refleksive niveau før og efter tv, slipper man dog aldrig af med det Goffman kalder for en spiral af forstillelse og afsløring, man vil altid give expressions off og aldrig kunne
kontrollere den egne adfærd 100%. Det er hertil sådan, at den ene kulturens byrde blot blev
udskiftet med en ny. Først efter elektroniske medier fandt man på at søge efter sig selv, neuroser blev udskiftet med andre personlighedsforstyrrelser så som narcissisme og borderline.222 Sådanne forstyrrelser kan meget vel være konsekvensen af den sociale kompleksitet
der muliggøres med de elektroniske medier. Man kan via tv se så mange forskellige mulige
måder at forholde sig til så utroligt mange forskelligartede sociale situationer, man kan have
så ufatteligt mange forskellige former for udsende og nærmest alle på tv tager sig så cool ud
at de vel kun kan være narcissister. Man kan altså drage så mange distinktioner mellem aktualitet og potentialitet at man enten flygter fra refleksionerne ud i en jeg er dejlig som jeg er
holdning eller hvis man tænker for dybt ender i et kaos af mulige gensidigt udelukkende måder at forholde sig på, der hverken er mere eller mindre rigtige i forhold til hinanden.
222

Jeg er ikke ved at agere psykolog, men bruger mere diagnosebetegnelserne som typificeringsindikatorer
på arke personligheder i tvkulturen.
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5.5.1.8. Konsistens
Hvor menneskestemmens, retoriske og eller demagogiske og suggererede biologiske og mentale evner er udslagsgivende i radiomediet, bliver det mere et spørgsmål om udseende, opmærksomhed, udstråling og kongruensen mellem det sagte og bevægelsesmønstre, der giver
udslaget i tvmediet. Det får således afgørende betydning for en politiker, om han har tvtække
eller ej. McLuhan (1967: 330) bruger eksemplet med Kennedy-Nixon debatten, der viser,
hvordan Nixon havde overtaget, hvis man kun hørte radio, mens han på tv gav indtryk af forlorenhed mens Kennedy havde tvtække.
Der er allerede berørt, mange væsentlige parametre i forhold til konsistens mht. forskellen
mellem trykken og tv, fx i forhold til front og back stage, i de foregående afsnit. Man kan dog
udlægge mange flere forskelle mellem trykken og de elektroniske medier: Den diskursive
grammatiske struktur som bogmediet giver afspejler ikke realiteten ikonisk, mens de præsentationelle symboler som fx fotografier, har ikonisk lighed med realiteten, hvilket også gælder
for tv-mediet. Præsentationelle symboler er ikke så editionelle som diskursive før remedieringen i det digitale medier. Som med expressions er det med de præsentationelle symboler,
de er bundet til objekter og personer i en kontekst (Meyrowitz 1985: 96). Med tv skal man
kun anskaffe sig et apparat så flyder udsendelserne. Som objekt er en bog mere end et medie,
den er en besiddelse som giver identitet, som viser hvem man er ligesom med tøj. Det er heller ikke med tv som at gå til koncert, men noget privat. Man kan kalde dette for forskellige
associationsfaktorer (Meyrowitz 1985: 83). Man ser meget i tv man aldrig ville læse om og
man ser noget som man ikke ville kunne få sig selv til at købe et magasin om. Dertil er det
hårdt arbejde at læse, man skal holde bogen, være opmærksom, skanne ord og linier, interagere med bogen, finde en ny linje hver gang den forrige er til ende, og der er for mange den
indre stemme der ligesom siger ordene. Alt dette møje gør læseren meget selektiv. Tvmediets
billede og lyd går lige ind uden den store anstrengelse, mens man må gå efter en tekst, griber
billede og lyd ud efter én - man ser og hører ting man aldrig ville gide læse om. Ifølge Meyrowitz (1985: 84) ser alle, både de der ser meget og de der kun ser lidt, mest bare det, der lige
er og som kan fange opmærksomheden, mens tekst bliver nøje selekteret og konsumeret indenfor afgrænsede informationsverdener (ibid.: 85). Tv giver ikke den store og tunge viden,
men oplyser alle om det samme, hvilket giver en fælles bekendthed og fortrolighed med
mange emner. Det er minimalt hvad der bliver læst i forhold til hvad der bliver set hvis man
går efter oplagstal. Der er nærmest ingen bøger der når bare tilnærmelsestvist den udbredelse
som tv-programmer (ibid.: 86). Boglæsning er noget privat, andre ved ikke hvad man læser
(præcist), mens tv er delt blandt alle tilstedeværende. Man læser ofte for at tilfredsstille særlige behov der tjener ens identitet, mens man ofte ser tv for at undgå at kede sig, for at have
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noget at snakke med andre om og for at holde sig informeret om begivenheder i verden. Man
bliver bragt sammen i en stor gruppe, men føler ofte, at man bare observerer omverdenen når
man ser tv og man kan ligefrem sidde og græmmes over hvad man ser. Netop dette, at man
ser noget indhold man ikke tilregner sig selv til, betyder at vi for første gang i historien deler
informationer med så mange andre (ibid.: 90). Fjernsynet giver den største delte perception i
menneskehedens historie, alle grupper er med: Man hører at de ikke siger at der er sket noget,
det giver tryghed. Det er i den delte arena som tvmediet skaber, at ting bliver deklarerede og
konfirmerede som realitet (Meyrowitz 1985: 90, Luhmann 2002c). Katastrofer og skandaler
der ikke reporteres er ikke offentlig realitet. Watergate skandalen blev først realitet da den
blev reporteret i tv. Når noget bliver proklameret som realitet og deles eller perciperes af så
mange mennesker på en gang, så er det social realitet uanset forholdet til en objektiv realitet.
5.5.1.9. Rum
Radioens transmission er øjeblikkelig, og med radioen kommer mennesket for første gang til,
udenfor den naturlige interaktionsgrænse, at befinde sig i ét rum, et rum der er parallelt til det
geografiske, men som før satellitterne stadig er et lokalt afgrænset rum. Ifølge McLuhan
(1967: 330), skabes der i radiomediet en intim kontakt mellem forfatter-taleren og lytteren.223
I begyndelsen har radioen en enorm suggererende effekt, hvilket fx kan ses ud fra eksemplet
med Orson Wells udsendelse om invasionen fra Mars. Den skabte panik i USA, da den udgav
sig for at være autentisk. Radioens politiske virkning har været stor, især i begyndelsen af
massemediets levetid: "At Hitler overhovedet nåede til politisk eksistens skyldes direkte radioen og mikrofonanlæggene. Dette betyder ikke, at disse systemer videregav hans tanker effektivt til det tyske folk. Hans tanker betød ikke ret meget. Men radioen skabte den første massive oplevelse af den elektroniske implosion, der vendte om på hele den vesterlandske bogorienterede kulturs retning og mening." (McLuhan 1967: 330).
Tv kommer i første omgang til at skabe et fælles nationalt socialt rum i Danmark, som derved
gav befolkningen en opfattelse af Danmark som en social, politisk og kulturel enhed (Qvortrup 1998: 88). Dette er i perioden fra Danmarks Radio første gang sender tv i 1953,224 og til
monopolet brydes i 1988 med etableringen af TV2 (ibid.). Danmarks Radio kommer i dette
tidsrum til at sætte dagsordnen for, hvad man i almindelighed taler om i Danmark. Efter denne periode splittes seerne ud på mange forskellige stationer, men via resonans mellem de forskellige massemedier giver de elektroniske medier stadig en form for national samling om en
række begivenheder fx folketingsvalg og fodboldlandskampe. En lignende udvikling kan ses
223
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Se 5.5.1.8. om forskellen til fjernsyn.
Radioen var gået på vingerne allerede i 1925.
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i andre lande og man også tale om at alle, det år jeg blev født i 1969, var en stor samling af
jordboer, der så os selv fra rummet og spændt fulgte med i den første bemandende tur til månen. Der er imidlertid andre konsekvenser af de elektroniske kommunikationsmediers kommunikative rum for det sociale.
Med de elektroniske medier blev forholdet mellem sted og rum løskoblet i forhold til kommunikation. Hvor Goffmann (1959 p. 106) definerer ”Behavioral region” som: ”any place
that is bounded to some degree by barriers to perception”. omdefineres
”behavioral region” af Meyrowitz (1985: 35), til ikke længere at blive afgrænset ud fra ”place”, men nu ud fra ”barriers to perception” for at opretholde teoretisk konsistens i forhold
denne løskobling. Spørgsmålet er ikke hvem der er hvor, men hvilke informationer der er adgang til, hvor megen adfærd, der er tilgængelig for vores gransken. Det er ikke de fysiske
rammer der determinere interaktionens natur med mønstrene i informationsflowet. Det handler om mønstre af adgang til social information.
Elektroniske medier overskrider grænserne sat af de fysiske rammer, eller med andre ord, de
elektroniske medier omstrukturer teknisk rum- og grundmedierne, så distanceperception bliver mulig på en ny måde, så mennesker indenfor et udstrakt geografisk område, ideelt set
omspændende hele globen, i perceptionsmedierne syn og hørelse befinder sig i samme rum.
Dette gælder massemediekommunikation, der danner et cyberspace som et parallelt rum som
man passivt og uden responsmulighed kan opleve i, iagttage i og orientere sig igennem og
hente emner og informationer i til privat kommunikation. Private medier (en-til-en-medier)
som telefonen giver enkeltindivider mulighed for, via cyberspace aktivt at bidrage til sociale
systemer, der herved også bliver i stand til at reproducere sig uafhængigt af geografiske distancer i en afgørende anderledes modus end på basis af skriftlig kommunikation.225 Men det
er først med digitale medier at sociale systemer kan siges at blive løskoblede fra det geografiske rum, som selvorganiserende interaktionssystemer der udelukkende producerer og reproducerer sig i cyberspace. Forskellen mellem on-stage eller front stage og back stage er informationel og ikke nødvendigvis fysisk, hvis situationer smelter sammen, skilles til flere separate, eller forsvinder, kan de gamle situationsdefinitioner ikke opretholdes. Ligesom situatio225

Telefonen er ifølge Meyrowitz (1985: 110) mere spontan end brevet og skrivebyrden ved brevskrivning
er en velsignelse fordi man kan rette fejl og gøre det perfekt. Angst og tvivl kan fjernes i det endelige produkt og jo langsommere det er at kode en meddelelse des mere formel er den typisk, dvs. jo bedre kan man
bevare sin back stage intakt. Man resumere fx en begivenhed så den fremstår præcist, hvis man fortæller
om den, bliver det mere kludret og ikke kronologisk og meget ligger i luften. Breve vil også typisk fortælle
om fortiden, hvad der er sket, mens en samtale i telefon vil fortælle om nuet, hvordan er vejret og hvordan
man føler og tænker. Samtalen vil have et back stage bias og brevet et front stage bias (ibid.: 111). Tid til
refleksion, giver én mulighed for at fremtræde som det idealiserede jeg man gerne vil fremstille.
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ner før og nu ændres når mure bliver revet ned eller døre åbnes, så ændrer mikrofonen og
fjernsynet de sociale situationer. På basis af de elektroniske medier fremkommer der en ny
scene mellem front stage og back stage som Meyrowitz (1985: 47) benævner middle region.
Denne er ikke rigtig ny og kan bedst forklares med det eksempel at man af en arbejdskollega
iagttages i konversation med et af ens børn eller ægtefælde. Man må her være sig bevidst at
man bliver iagttaget fra siden og medreflektere dette i forhold til hvad man siger og hvordan
man forholder sig. Det der imidlertid er nyt, og som er Meyrowitz´ pointe, er at kvinden fx,
nu fra tv har en viden som man må medreflektere, at hun har, når man bliver iagttaget af hende. Man er afluret via tv hvilket spiller ind på alle de roller man har som far, ægtemand, professionel, turist, kunde osv.. Ens back stage er herved betydeligt reduceret, hvorfor man har
mindre tid til at restituere sig, øve sig, udtænke sociale strategier etc.. Også ens front stage er
reduceret, kunden, eller eleven ved noget om sådan én som man agerer, og det vil være pinligt ikke simultant at metakommunikere og forhandle netop den rolle som man i et givent
øjeblik indtager også selvom den er del af en profession. Det er kun sjældent man virkelig har
lejlighed til at iagttage sig selv som én der kun er på – altså én som for øjeblikket kun er den
rolle som han eller hun indtager. Mellem den reducerede front stage og back stage vokser
altså som følge af de elektroniske medier en middle region, eller middle stage frem, som efterhånden dækker hovedparten af reflekterede menneskers sociale engagement. Man må hele
tiden være sig bevidst om sideblikke og ens rollehåndtering, således, at den kan være konsistent med de forventninger man selv dels har skabt og de forventninger der dels ligger i selve
rollen og om netop, at være sig vedvarende reflekteret om dette forhold således, at metakommunikationer desangående kan indledes. For sociale systemer betyder denne psykiske
splitning at de samme psykiske systemer smidigt kan bidrage til flere parallelt eksisterende
funktionssystemer, hvilket virker forstærkende på den funktionelle uddifferentiering af samfundet. Man skifter kode (NB: SGK 2.2.3.11.) fra om noget kan betale sig eller ej, når sideblikket betyder én, at det nu er kærlighedsforholdet der er på spil i kommunikationen. Selvorganiserende interaktionssystemer attribuerer dog roller til de personer der danner deres betingelsesgrundlag, men selv i formelle organisationssystemer, fx i direktionen på en international virksomhed gør toplederen klogt i, at iagttage egen rollehåndtering og reflektere over
den ud fra al den viden han eller hun overhovedet kan mestre.

5.5.2. Restrukturering af det sociale
Remedieringen af kommunikation i elektroniske medier skaber sociale ændringer som ud fra
Meyrowitz (1985) kan forstås ud fra begrebet effect loop. Elektroniske medier danner et mulighedsrum for at iagttage sociale systemer, som man før var geografisk afskåret fra at få in-
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formationer om. Refleksionen af det ændrede informationsmiljø skubber til det sociale, der så
ændrer sig, hvilket spiller tilbage på hvad der medieres, der igen skubber til det sociale. Dette
fortsætter indtil et ækvilibrium i det sociale har indfundet sig i strukturel kobling til den værende mediematrice. Her vil samfundet så i forhold til det førværende, byde på nye begreber
for passende opførsel, et nyt medieindhold og et nyt sæt regler for adgang til steder (Meyrowitz 1985 kapitel 11).
Ændringer sker ikke i et vakuum, det handler om, at rollestrukturer kan undermineres af nye
mønstre af informationsflow, men nye strukturer skabes ikke af medierne, men af mennesker
– af kommunikation.226 Individer får en forståelse af deres egen adfærd ved at se sig selv som
”sociale objekter” og de elektroniske medier giver nye informationer til denne refleksion over
selvet. De elektroniske medier åbner op for en gransken af andre selvorganiserende interaktionssystemers meningsgrænser. Man ser hvad der skal til for at bidrage til dem, for at blive
persongjort i dem. Dette kendskab til socialiteter som man før var afskåret fra, fører, som
Meyrowitz (1985: 136, 311) udtrykker det, til en indsigt i andres ordinærhed. Ændringer i
passende opførsel kan føres tilbage til strukturelle ændringer i sociale situationer. Når kvinder og mænd, for eksempel, ser det samme TV-program om mænd der er alene, ved manden
at kvinden ved om den sociale modus som skildres, og hun ved, at han ved og han ved, at hun
ved, at han ved, hun ved. Denne delte viden om mandens, den voksnes, lægens, politikerens
ordinærhed indbygges i meningshorisonter og ændrer relationer og opførsel. Ændringerne
spiller tilbage på og forstærker elektroniske mediers overordnede effekt, ved at føre den ændrede opførsel tilbage til systemet som opdateret indhold. Meyrowitz definerer forskellige
typer af ændringer i medieindhold som forårsaget af elektroniske mediers indvirkning på det
sociale. Før adskilte varieteter af indhold homogeniseres. Når alle grupper, med de elektroniske medier, bliver eksponeret for de samme udsendelser, begynder medieindholdet at følge
det sammensatte publikum, og den nye rolleopførsel vælges efterhånden som indhold i nye
programmer. Ændringer i gruppeidentitet, socialisation og hierarki portrætteres i fjernsynet
og programmers indhold udvikler sig til at matche den nye sociale virkelighed.
Der er intet belæg for at påstå at de elektroniske medier har ændret den grundlæggende sociale differentieringsform fra den funktionelle til en ny, men derimod for at understreje, at den
funktionelle differentieringsform er blevet styrket med introduktionen af elektroniske medier.
Reduktionen af rum har bevirket at uddifferentieringen af funktionssystemer, udlejrings- og
restruktureringsprocessen af sociale normer og semantikker, nåede et globalt plan.
226

Jvf. distinktionen mellem reproduktionsmedier og tekniske kommunikationsmedier (3.6.).
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Løskoblingen af sted fra rum løskoblede endelig mennesket fra en stratificeret samfundsdeltagelse. Ved at samfundet blev transparent blev spørgsmål om rettigheder løsnet fra den faste
kobling til køn, race og fx seksuel orientering. Således blev der dels uddifferentieret mange
nye bevægelser, fx for lighed mellem kønnene, med den funktion at kommunikerer minoritetsgruppers rettigheder, liv, meninger etc. og dels kunne mange nye grupper nu inkludere sig
i det sociale trods forkert køn, race, alder etc. Den transparens de elektroniske medier giver,
bevirkede selvorganisationen af systemer til at varetage kommunikation om bestemte musikbands, film, sportsgrene og sportsfolk, etc. Individer kunne nu se sig selv som del af mange
forskellige grupper og bidrage til kommunikationen i systemer, der emergerede for at varetage denne funktion. At kommunikation over rumlige distancer blev løskoblet fra transportteknologier med de elektroniske medier, betyder et tempospring for sociale systemers selvreference, hvilket igen virker øgende på den funktionelle uddifferentiering, da systemerne nu hurtigere og dermed oftere og med øget succes kunne kommunikerer.

5.6. Slut på kapitel 5
Her slutter kapitel 5. Det har skildret socioevolutionen via fem mediesociografier og har herved sandsynliggjort, den i indledningen postulerede ikkedeterministiske relation mellem tekniske kommunikationsmedier og de tre systemdannelsesplaner.227 Det er nu påvist at tekniske
kommunikationsmedier giver et mulighedsrum i forhold til hvilket, de tre systemdannelsesplaner selvdeterminatorisk har koblet sig strukturelt. Via talesproget løskoblede det sociale
sig til et metasystem, der efterhånden kom til at regulere mere og mere af kooperationen i
samfundet, i et parløb med de psykiske systemer der efterhånden opnåede en højere og højere
grad af selverkendelse. Der er ikke blevet koblet til, eller fremstillet nogen form for fremskridts håb i kapitlet, ej heller nogen nostalgi i forhold til tidligere mediesamfund, men blot
tilstræbt en nøgtern beskrivelse af socioevolutionen. Kapitlet har vist, at nye tekniske kommunikationsmedier har øget evnen til håndtering af social kompleksitet, og der er argumenteret for en kobling mellem fremkomsten af det orale medie og emergensen af en segmentær og
center periferi differentiering af samfundet. Ligeledes er der argumenteret for en nødvendig
sammenhæng mellem skriften og den stratifikatoriske differentiering af samfundet, og endelig for en nødvendig sammenhæng mellem trykketeknologien og den funktionelle differentiering af samfundet, der igen er set som øget med fremkomsten af de elektroniske medier. I de
følgende fire kapitler skal mediesociografier kaste lys over digitale medier.
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Postulatet er respecificeret i indledningen til dette kapitel (5.0.) ud fra fire nøglepunkter.
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6. Digitale mediers kommunikative rum
I dette kapitel skal digitale medier undersøges som tekniske
kommunikationsmedier overordnet og indledningsvist. Det er
altså beskrivelsen af deres generelle kommunikative rum, der er
på spil og det overlades til de følgende kapitler, at gå nærmere
ind på sociale aspekter. Som det vil vise sig, giver digitale medier et kommunikativt rum, der sociologisk set på afgørende vis transcenderer den potentialitet for aktualisering man har kendt fra tidligere tekniske kommunikationsmedier. Det bedste
begreb der synes at kunne opstilles som metafor, eller analogi for at begribe dette fænomen
er, at definere det som en parallel spatialitet for sociale systemers eksternalisering, samt for
individuel realisering af psykisk potentiale i det sociale. Det digitale medie giver mao. mulighed for aktualisering af en afgørende ny konfiguration af rum- og grundmedier, der parallelt med det geografiske rums konfiguration af rum- og grundmedier, udgør det ontologiske
grundlag for, ikke bare udformningen af nye medier, men også for remediering af alle før
kendte medier. Derfor må det herefter defineres hvilket digitalt medie der tales om. Det digitale kommunikative rum, danner medie (potentialitet) for et væld af formdannelser (aktualiseringer) i form af forskelligartede digitale medier,228 dvs. digitale medier med hvert deres
kommunikative rum.229

6.1. Digitale mediers kommunikative rum
Digitale medier kan ses i kontrast til analoge elektroniske medier, fordi elektroniske medier
udviser similaritet mellem deres fysiske struktur og det man kan se eller høre i dem, mens
dette ikke er tilfældet med de digitale (Poster 2001b: 14). Selvom lydindspilninger på bånd
eller vinyl er dannet af et andet materiale end det, der først bevirkede den akustiske begivenhed de gengiver, forbliver der en isomorf eller similær relation mellem lyden og det der bevirker den. For eksempel er der individer der kan læse mønsteret i vinylplader og fortælle
hvilket musikstykke der er tale om (ibid.). Sådan er det ikke med de digitale medier hvor in228

Finnemann 2005 er inde på nogenlunde samme problemstilling, hvorfor han foreslår at tale om et digitalt medie, vel som et mere abstrakt begreb, og følgende forskellige genre, fx en www-genre, en chat-genre
etc. Denne mediesociografi vil ikke følge denne kategoriseringsform, da den er upræcis ved at blande det
sociale (genre) sammen med det tekniske (tekniske kommunikationsmedier). Dertil giver denne mediesociografi jo netop teoretisk styrke til konsekvent at skelne form/medie med mulighed for vedvarende at gøre
opmærksom på nye differentieringer via begrebet om re-entry såvel i forhold til det sociale som mht. det
tekniske.
229
Dette gælder selvfølgelig også de andre tekniske kommunikationsmedier fx de analoge elektroniske,
hvor der fx er stor forskel på fx radioens og fjernsynets kommunikative rum (5.5.1.8.).
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put ændres til serier af 0er og 1er, der ud fra en arbitrær formular giver mulighed for at lagre
musikken. Med de digitale medier træder man ind i en mikroverden konstitueret på 1er og
0er, der usynligt ligger under det medierede: “the computational text (whether text or image)
can be defined as a system based on triple articulation” (Finnemann 2001: 32). Computeren,
som nøgleteknologi for digitale medier, bygger altså grundlæggende på et alfabet med kun to
bogstaver, og virker som et tripelartikulationssystem. Ud fra Finnemann (1999: 143) kan man
beskrive de tre artikulationsplaner som 1. et notationsplan hvor man finder alfabetet 2. et algoritmeplan og 3. et interfaceplan hvor det semantiske indhold bliver iagttageligt. Altså er
der altid en notationel repræsentation, en algoritmisk syntaks og et interface der definerer det
semantiske indhold af syntaksen (ibid.: 146). Mens der kun er ét alfabet er der ingen grænser
for variationen af algoritmer, der bruges til at styre processer, eller for definitionen af det semantiske (interface) indhold af den syntaktiske proces (ibid.). Man kan bruge alle kendte algoritmer eller finde på nye, så længe de kan proceseres gennem et endeligt sæt af trin (som
defineret af Turing). Man kan give enhver algoritmisk proces et nyt semantisk indhold, da
den samme algoritme kan bruges til mange forskellige formål i forskellige semantiske kontekster. Det er muligt at modificere enhver syntaktisk struktur, samt dens funktion og semantiske indhold. Der er ingen ikke valgfri syntaktisk determination af efterfølgende skridt, man
kan altid lave om. Hvis man ser på det semantiske niveau, kan man vælge mellem en mængde formelle betydninger (til beregning eller til at udføre logiske operationer) og informale
semantiske regimer (som når man skriver på skrivmaskine). Man kan bruge kombinationer af
flere semantiske regimer på samme tid, som når man simulerer skrivemaskine og både bruger
ikoner og almindeligt sprog (ibid.: 144) i et tekstbehandlingsprogram. Det binære notationssystem er ikke defineret som et formalt symbolsystem. I sådanne har enhederne nemlig en
definition for hvad de repræsenterer som data eller regel, hvilket altså ikke gælder for den
binære notation. 0erne og 1erne er semantisk tomme enheder, da semantisk indhold i computeren altid er forbundet med sekvenser. Computeren er en universalmaskine (Turing igen),
den skal kunne fungere uafhængigt af enhver specifik regel, eller program fordi den skal
kunne udføre et hvert program eller regel. I computeren skal bogstaverne både repræsentere
data (tal) og alle mulige regler og skal endda også udføre processerne mekanisk.
Mens Finnemann definerer en formal notationsenhed som en fysisk repræsentation af semantisk værdi, definerer han den informationelle enhed som fysiske former, der er legitime, men
uden egen semantisk værdi. Dog må de defineres som mekanisk operative enheder i en fysisk
maskine. En anden forskel er, at man altid kan tilføje en ny formel værdi, men aldrig en informationel, deres antal (to) skal ligge fast når maskinen bygges: ”Informational notation
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system can be defined as notation systems consisting of a finite number of members each of
which is defined by a unambiguous physical form and a lack of any semantic content of its
own.” (Finnemann 1999: 145). Grundet i dette forhold kan det informationelle notationssystem bruges til at præsentere formelle udtryk: data, regler, alfabetet, sprog, billeder og musik.
Da de informationelle enheder er de fysisk operative, der udfører processerne skridt for
skridt, kan man altid manipolere computeren på niveauet for de enkelte enheder - altså under
de semantiske og under de syntaktiske regler – derfor kan Finnemann sige, at den forrige
proces ikke predeterminerer en senere proces på en ikke valgbar måde. Computeren er således defineret ved en ny slags alfabet. Dette alfabet har nogle fællestræk med det lingvistiske
alfabet, men kun nogle. Begge virker via flere artikulationsplaner og begge består de af et
afgrænset antal enheder. Men hvor enhederne i det lingvistiske alfabet har visse kvaliteter, fx
vokal vs. konsonant, samt undtagelsesvise betydninger, fx ø og å, er det aldrig sådan med det
informationelle system, hvis bogstaver er helt semantisk tomme, uden kvaliteter, hvorfor dette alfabet dermed er rent og perfekt – dvs. alt kan præsenteres i det også alle andre alfabeter.
Det lingvistiske kan kun bruges til at give lingvistiske repræsentationer, mens det informationelle kan repræsentere multiple semantiske regimer. Både fonetiske, alfabetiske, piktografiske og musiske regimer – og endda samtidigt. Altså er computeren, ifølge Finnemann som
jeg her helt følger, en multisemantisk maskine.
I forhold til kontrasten mellem digitale medier og analoge elektroniske medier (og maskiner i
øvrigt) er pointen, at de ikke digitale er monosemantiske i den forstand, at de har et invariant
regelsæt, fysisk implementeret, der giver deres funktionelle arkitektur som en invariant arkitektur. Computeren er derimod multisemantisk, baseret på en informationel arkitektur der
etableres af det materiale maskinen processerer. I andre maskiner er der en fast sammenhæng
(kobling) mellem det semantiske regime og en given notation og syntaks. Mens computeren
er et multisemantisk symbolsk medie, der kan simulere både formelle og informelle symbolske sprog, såvel som ikke symbolske processer, så længe de kan simuleres gennem formale
eller informale semantisk regimer. Finnemann opregner tre løskoblinger: der er ingen fast
kobling mellem: 1. maskinen og det materiale der processeres, 2. programmerne og data der
begge får samme behandling i det binære notationssystem og 3. den information der implementeres i den funktionelle arkitektur og informationerne der processeres af denne arkitektur.
På denne måde fungerer computeren, det digitale medie via tre artikulationsplaner på en sådan måde at dens egen funktionelle arkitektur kun virker i en løs kobling til det den processe-
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rer, i modsætning til alle andre maskiner, der giver en fast kobling, som for eksempel er tilfældet med en båndoptager og en støvsuger.
Computerens tre artikulationsplaner:

Semantisk plan  Algoritmisk, syntaktisk plan Alfabetisk plan
Man kan med computeren skrive og optage, billeder, fotografier, film, musik etc. i et alfabet i
et medie, hvortil kommer at dette medie er koblet sammen via Internet.

6.1.1. Økonomi
Manuel Castells (2003: 246) skriver at kun 6,2 % af verdens befolkning var koblet til Internet
i år 2000 (dette tal er nu i 2005 oppe på sølle 13,9 %).230 Dette tal dækker over enorme regionale forskelle i verden, hvor de 88% af dem med adgang til Internet bor i industrialiserede
samfund (Finnemann 2005: 238). Fx er det kun 0,16% af befolkningen i Indien der er opkoblet (Castells 2003: 246), mens vi i Danmark er oppe på 77% (Finnemann 2005: 227). Hertil
skal føjes at man både må have strøm, computer, programmer, informationel infrastruktur i
ens land, og viden der må købes, hvis man skal have adgang til dette medie.231 For dem der
har adgang til nettet åbner det en verden som man kan profitere økonomisk af på mange måder, fx ved at købe kunst i et land og sælge det videre i et andet, som en tidligere kontorkammerater kunne. Men jeg kan fx også ganske gratis sende en digitalt medieret artikel til en
kollega, læse aviser og meget meget mere og dertil næsten uden ulejlighed. Jeg nævner flere
eksempler senere, men vil her blot tilføje at digitale medier ved at være mulitisemantiske giver rum for at simulere alskens maskiner fx et 32 spors lydstudie, eller et forlag med farvetryk og altså alle muligheder for at manipolere lyd og lys og få et fysisk output på papir eller i
luft uden at skulle investere store mængder af penge.232
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www.internetworldstats.com. © Copyright 2005, Miniwatts International.
Man kan udstrække denne liste over uligheder, der kan relateres til økonomi meget langt, fx er det kun
en tredjedel af Nordamerikanerne, der jo ellers er blandt de førende i forhold til Internet, der har bredbånd,
se Castells (2003 og 2003b).
232
Hertil kan også nævnes de organisatoriske muligheder med enorm indflydelse på kultur og politik og
man kunne blive ved med at nævne hvordan økonomiske forhold præges af digitale medier såvel direkte
som indirekte tænk blot på musikindustrien, men pointen er dels at der er et digital divide og dels, at meget
faktisk bliver mindre kostbart med digitale medier. Hvis man sammenligner prisen for en trykt bog versus
en håndskreven (5.4.1.1.) og prisen for den arbejdskraft, der skal til for at skabe den merværdi, der skal til
for at kopiere en digital bog er størrelsesforholdet nok det samme.
231
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6.1.2. Kode
Digitale medier er som udgangspunkt meget svære at håndtere, der er således et helt fagfelt
indenfor HCI om brugervenlighed eller usability a la Jakob Nielsen, der arbejder med at sænke denne adgangsbarriere. Udover at måtte kunne beherske mange forskellige applikationer,
må man kunne navigere, fx ved skrive adresser eller klikke på et hyperlink, hvilket kræver at
man kan orientere sig, hvilket alt sammen igen kræver års arbejde, ikke mindst med at læse
instruktioner. Hertil kommer at man med digitale medier, ofte bidrager til kommunikation i
sociale sammenhænge man ikke er socialiseret i, hvorfor også nettikette233 er påkrævet i studieplanen. Hertil må man kunne håndtere computeren, lære at beherske dens håndteringsegenskaber, der kan skabe og manipulere cyberspaceobjekter. Håndteringsegenskaberne er de
interaktionsmuligheder computerens brugerinterface tilgængeliggør: man kan via tastatur,
mus, joystic osv. trække, åbne, gemme, kopiere, skrive, sende osv. Dertil kan også nævnes
avatarbaserede verdner som Active Worlds og spilverdner som Everquest, hvor man også må
kunne beherske et virtuelt kropssprog, 3D geografi etc. Det kan lade til at personer, der bruger digitale medier fra de er små, tilegner sig evnen til at håndtere computermediet på samme
intuitive måde som det tidligere blev beskrevet med det orale sprog (5.2.2.). For andre er det
hårdt arbejde, ligesom når man i en relativ sen alder skal tilegne sig et fremmedsprog, der
kommer oveni det der egentligt er ens profession. Omvendt er det ikke nok at have leget med
computer hele ens barndom, da distancerne i cyberspace først og fremmest er semantiske.
Man må vide om et felt for at finde information om det, for at få folk i tale og for at få egne
bidrag accepterede og derved opnå social anerkendelse. Dog er computermediet vedvarende
blevet mere tilgængeligt i forhold til usability de sidste 20 år, hvortil også søgeteknologien og
oversigtssiderne er blevet meget bedre således, at det nu er nemmere end nogen siden før, at
søge og finde information.234 Samtidigt er det dog indenfor mange felter samtidigt blevet et
must for social inklusion at man kan beherske dette medie.

6.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
De digitale medier er de første der tilgængeliggør alle fire former for interaktivitet som immanente attributter i tekniske kommunikationsmediers kommunikative rum. Den transmissionelle finder man fx ved remediering af tv, radio og avis i digitale medier og i nogen former
for hjemmesider og weblogs. Den konversationelle finder man fx i chat, nyhedsgrupper, ava233

Se fx http://www.cs.indiana.edu/docproject/zen/zen-1.0_6.html#SEC45 der beskriver Usenets nettikette.
Kompleksiteten er dog i den forløbne periode samtidigt steget, så udbudet nu grænser til det kaotiske.
Måske gælder stigningen især udbudet af dårligt materiale, der imidlertid på overfladen, for den ikke professionelle virker godt og sagligt. Hertil kræver flere og flere domæner adgangskode, medlemskab og også
oftere betaling for medlemskab.
234
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tarbaserede verdner og spilverdner og i nogle typer af weblogs. Den konsultative finder man
fx i søgemaskiner, hvilket for første gang giver den immanent i et teknisk kommunikationsmedie og således løskoblet fra menneskelig betjening. Også den registrerede interaktivitet
gives med de digitale medier immanent i det tekniske kommunikationsmedie. For eksempel
opretter mange web-udbydere log-filer, der registrer tilgængelige data om brugeren som
f.eks. hvilke websider der er sendt og hvornår de er sendt, hvilken ip-adresse brugeren benytter osv. uden brugeren bliver spurgt. De indsamlede informationer kan lagres, bearbejdes og
benyttes til udarbejdelse af statistisk materiale. Med cookie-teknologien nedfældes en automatisk genereret registrering, som placeres på brugerens egen harddisk, disse informationer
er dog sjældent til at fortolke for brugeren. Teknologien behøver ikke at være udformet antagonistisk som ved spyware, men hjælper ofte brugeren ved, at allerede én gang fortagende
valg, præferencer, udfyldning af skemaer for adgang etc. ikke behøver at foretages hver gang,
men kun første gang et websted besøges. Mennesket kan med digitale medier inkludere sig
socialt via ethvert kendt kommunikationsmønster.

6.1.4. Interaktionstid
Med digitale medier er det muligt at kommunikere såvel synkront, asynkront, nærsynkront og
supersynkront. Supersynkron kommunikation refererer ifølge Foulger (2003) til muligheden
for at springe frem og tilbage mellem de andre former for synkronitet. I et supersynkront teknisk kommunikationsmedie, såsom et konferencesystem, kan man, hvis man bliver forstyrret,
sætte computeren til at optage konferenceinteraktionen mens afbrydelsen står på. Senere kan
man så indhente kommunikationsforløbet, enten ved at aflytte den lagrede interaktion i højere
hastighed, eller ved at læse en automatisk genereret transskription og/eller ved at springe uinteressante emner over. Den multitasking som mange, især yngre øjensynligt235 udfører, ved
mens de taler med én at SMSse med en anden, eller ved at have flere parallelle interaktioner
via messenger på samme tid, ligger tæt på det super synkrone, ved at dele af den synkrone
interaktion behandles som asynkron (ibid.). Den de- og re sekvensering og de- og reliniering
(se Foulger 2003 for definitioner) der er mulig i digitale medier, giver også helt nye muligheder for at restrukturere interaktionsforløb såvel i forhold til tid som til kohærens og indhold.
Altså hvem sagde hvad hvornår og hvem bragte først noget på bane, hvorefter hvad blev sagt
af hvem. Sådanne spørgsmål kan man diskutere uendeligt i det orale medie, men i den digitale remediering af interaktion i skriftmediet kan man se det sort på hvidt.
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De nok nærmere split-tasker, altså bearbejder de forskellige aktiviteter på skift, men med en hastighed
der ikke lige er til at iagttage, hvorfor det ser ud som om de gøre flere ting på engang.
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Samfundet har på utallige måder koblet sig til digitale medier og har vundet betragtelige tempofordele via denne kobling. Så godt som alle sociale processer foregår nu hurtigere end før
introduktionen af digitale medier. Alle personer der er på nettet lige fra statsministeren til en
akademiker som jeg, får fra minut til minut nye sager på skærmen, der ændrer tidsplaner og
bevirker at vi kan koble os på nye opgaver, der virker interessante eller nødvendige. Vi er
tilgængelige uafbrudt og de sociale normer, der ofte virker presset frem af økonomisk brødnyttige ræsonnementer, hvilende på et løst funderet grundlag koblet til et ideal om at realisere
sig selv via sit arbejde, bevirker at vi må modtage og løse opgaver i døgndrift. Hertil må vi nu
forholde os til meget, der før, fx lå under en sekretærfunktion, eller som folk simpelthen bare
selv måtte finde ud af, fx studerende. De sociale systemer der virker som samordningsmekanismer ud fra deres meningsgrænser virker på dette felt til at true deres betingelsesgrundlag,
de psykiske og biologiske systemer, der i disse år bliver udbrændte. Dette er dog løst funderede tanker a la Paul Virilio, men der er ingen tvivl om, at hastigheden i det sociale flow er
gået betragteligt op i kølvandet på introduktionen af digitale medier.

6.1.5. Lagring
Det digitale medie er blevet det primære medie for lagring (Finnemann 2005: 61). Den digitale tekst foreligger altid før den trykte og man kan udskrive så mange kopier som man vil.
Originalen er således nu en digitalt lagret tekst, der kan skrives ud hvornår man vil og i den
version man ønsker, i forhold til den sociale situation den skal bruges i. Gamle bøger, manuskripter og dokumenter af en hver art skannes ind og kan herefter overleveres til eftertiden
via digitale medier. Elektroniske journaler, manuskripter, forordninger mv. forefindes således
nu i vid udstrækning i digitalt format (og kun i digitalt format), hvilket også giver en række
overleveringsproblemer, da teksterne vedvarende kan undergå forandringer, dvs. modificeres
af de personer der varetager lagringen. Det kan også være et problem, at fx ministerielle
email-korrespondancer af principiel juridisk, økonomisk, historisk og ikke mindst politisk
betydning enten ikke arkiveres, eller hvis de gør, ikke rubriceres så de kan genfindes. Hertil
er der en række problemer med at arkivere den kommunikative aktivitet på Internet, dels fordi teksterne ligger på servere og hjemmecomputere, der kan nedlægges eller gå i stykker og
dels pga. den teknologiske udvikling der bevirker, at de applikationer som tekster og grafik
medieres i, går ud af produktion, eller opgraderes uden forbehold for, at ældre filer skal kunne køre på dem fortsat. Hertil kommer, at meget internetbaseret kommunikation slettes med
faste frekvenser. Altså tegnes der et billede hvor meget interaktion, kunst, spil, musik med
mere, der før digitale medier enten slet ikke ville have fundet sted, eller hvis den fandt sted,
kun ville blive lagret ustabilt (fx kun i et eksemplar, som det blev vist med det kirografiske
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medie)236, nu kan lagres, men ofte ikke bliver det systematisk.237 Der er således vide muligheder for at arkivere i det digitale medie, men endnu kun begyndende sociale strukturer for at
gennemføre den. Potentielt giver dette medie dog de indtil nu mest udvidede muligheder for
at lagre kommunikation, lyd, billede, film osv.

6.1.6. Genfinding
Genfinding er et begreb for muligheden for at søge i den viden der er akkumuleret i samfundet. Selve grundformen er, som skildret i 3.6., en social struktur, et funktionssystem med koden relevant  irrelevant. Denne kode gør det sandsynligt, at det lykkes, at søge information,
og sandsynliggør derved også, at samfundets hukommelse medieres i tid og rum. Evolutionen
af tekniske kommunikationsmedier er også historien om løskobling af genfinding fra interaktion, geografi, hierarki, begrænset antal kopier etc. Med de digitale medier og den immanente
konsultative interaktivitet bliver tekstbaseret søgning propeleret ud som en almindelig del af
enhver internetbrugers hverdag. Det digitale medies tripelartikulatoriske funktionelle arkitektur kan beskrives som en søgestruktur. Alle processer er baseret på tekststrenge på planet for
det binære alfabet, såvel det som lagres og som kan kaldes frem, som det der kalder. Man
kalder noget frem ved at indtaste et kald i naturligt sprog i en applikation, hvorved man via
det semantiske plan instruerer og udløser kombinationer af algoritmisk styrede processer der
søger i lageret, ved at matche ud fra kriterier. Hele lageret, den binære tekst, er synkront manifesteret i lageret og dermed tilgængeligt.
Computeren og Internet er similærer fordi princippet med processor – bus – lager og klient –
ledninger – vært er det samme (Andersen 1998). Med søgemaskiner kan man ikke bare søge
på enkelte ord, men på hele sætninger, 238 man kan specificere sprog, at visse ord ikke må
indgå i svaret osv. Det er på denne baggrund muligt, at søge information udenom bibliotekarer, kategoriseringssystemer i bibliografier etc. Man ender dog stadig med lister (der ofte kan
tælle hundrede af tusinder af matchende forslag), der skal fortolkes og man kan stadig ikke
finde noget man, fx ikke ved hvad hedder.

236

Et andet fællestræk i forhold til det kirografiske medie er at referencen mellem det kreerede og kreatøren ofte forsvinder, således går der mange billeder, fotografier, historier etc. rundt på Internet uden nogen
ved hvem der har lavet dem. Et andet aspekt er at teksterne så at sige personaliseres af dem der læser dem:
“Digital writing separates the author from the text, as does print, but also mobilizes the text so that the
reader transforms it, not simply in his or her mind or in his or her marginalia, but in the text itself so that it
may be redistributed as another text” (Poster 2001b: 10).
237
Der er dog igangsat en lang række nationale og internationale projekter i forhold til problematikken med
den massive sletning af digitale dokumenter og filer af historisk kulturel betydning (se Brügger 2005).
238
Altså fuld-tekst-søgning der er søgning i en database, hvor teksterne er lagrede i deres fulde udstrækning, og hvor hele denne tekst er søgbar.
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Internet og computeren er kun tekniske kommunikationsmedier og de producerer ikke noget
selv, men de giver for første gang et medie der har en immanent søgefunktion. Denne søgefunktion, giver for første gang genfinding løskoblet fra interaktion og eller egne anstrengelser
med rejser (måske bare ned til biblioteket eller boghandlen), bladring i bøger og deres indekser osv. I forhold til hyperlinket er det en væsentlig anderledes situation at linke fra et tekststed til et andet sted på WWW, der kan opfattes som en stor sammenhængende tekst,239 end
at skulle finde og slå op i en ny bog, der måske endda først skal anskaffes.240 Også situationen hvor man sidder med en mikrofilm med hundrede af avisartikler er væsentligt anderledes
end det, at have et medie der immanent i sig har potentialiteten for at søge alfabetisk. Den
afgørende forskel på at have en reol fyldt med bøger og så det, at have dem på computeren er,
at teksten i bøgerne så at sige ligger død, uaktualiseret i forhold til søgning, indtil man skanner teksten igennem med øjnene, eller husker, eller spørger. Forskellen er, at teksterne som er
skannet ind på computeren er levende og aktualiseret i forhold til søgning fra første til sidste
side på én gang [!]: ”Sequences can always be deliberately selected from a given set of sequences, because any sequence is randomly accessible” (Finnemann 1999b: 20). Det er det
tekniske kommunikationsmedie som en kombination af perceptionsmuligheder (computeren
scanner og viser følgende resultatet) og den meningsbaserede håndtering af kompleksitet (lageret skrevet i det binære alfabet, søge algoritmerne og resultatet givet på normalsprog), der
her virker således, at alverdens tekster der er tilgængelige via WWW, eller på hjemmecomputeren, er løskoblede fra manuel søgning, ja løskoblet fra læsning. Man kan finde et citat
flere hundrede sider inde i en tekst, eller finde ud af, om et bestemt emne berøres i en tekst,
uden først at læse, eller skimme teksten fra begyndelse til slutning. Et kompleksitetshåndteringsproblem i denne forbindelse er, at man skal være stærk i håndteringen af koden i forhold
til at søge og også i sit emne, da jeg fx for lidt siden slog ordet ’website’ op på Google.com
søgemaskinen fik jeg 1.020.000.000 hits [!].

6.1.7. Remediering
Digitale medier er de første, der både gør meddelelser mulige at percipere udenfor naturlig
fysisk interaktionsradius og samtidigt muliggør lagring af dem i den samme form (Aarseth
1993). Digitale medier gør det også for første gang muligt at producere, editere, processere,
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“Even if WWW is produced by many different actors, the net is physically connected by means of links.
Traditional mass media do not normally hang together — when we buy the Times there is no string we can
pull so that the Sun follows” (Andersen 1998: 12).
240
Se Dalgaard (2005) for en analyse af forskelle på det at søge i trykkemediet og det at søge i digitale
medier, se særligt om distinktionen mellem modal-switching og node-switching (155 – 164).
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lagre, kopiere, distribuere og genfinde viden i et og samme tekniske kommunikationsmedie
(Finnemann 1999: 147). I det digitale medie kan alle tidligere tekniske kommunikationsmedier remedieres, med konsekvenser for såvel massemediekommunikation som for privat
kommunikation. Massemedierne fungerer nu i et symbiotisk forhold til det digitale medie og
samfundets tempo mht. selvbeskrivelser er nu næsten øjeblikkeligt. På den ene side kan enhver med en computer med adgang til nettet, nu lave sin egen presse (Gillmor 2004). På den
anden side, borger de store aviser og tv-stationer, stadig for oplysningers korrekthed, via over
tid opbygget anerkendelse og redaktionelt ansvar. Men såvel censur som selv-censur er nu
ramt af, at lig gemt i lasten nu sagtens kan dukke op udenom de gamle medieinstitutioner,
som fx billederne af mishandlede fanger i Abu Ghraib-fængslet i Irak. I en tid med en sådan
hastighed har enhver politisk leder brug for en spindoktor, eller et helt hold af dem, der kan
regne ud hvordan nyheder bedst kan serveres, trænge igennem eller dumpes. Hertil ikke
mindst, hvordan de bedst muligt brander sig selv og deres politik. I forhold til spillet omkring front -, middle - og back stage-problematikken er altså spindoktorer og medieeksperter,
stylister osv. politikerens vigtigste våben for, at fremstå så ideelt som muligt da mediemiljøet
gør det ekstremt svært, at brande sig for det gode, men uendelig nemt, at blive fotograferet,
eller filmet med et mobiltelefonkamera langt ude på landet i en sommerferie hvis man træder
forkert. Den moderne politiker må uafladeligt være i rollen som iagttaget politiker og leve op
til det image, som der betales dyrt til spindoktorer osv. for at fremstille. Men digitale medier
virker ikke kun reducerende på back stage, således opretholder mange politikere hjemmesider
og weblogs, hvor de med bedre tid, og uiagttagelige ansigtsgrimasser, med assistance fra
spindoktorer kan fremstille sig selv, deres visioner og gerninger.
Digitale medier hjælper til med at demokratisere ved at gøre det sociale mere transparent om
end ikke alle kan komme i besiddelse af dem pga. økonomi og kode. Måske har invasionen af
først Afghanistan og senere af Irak, først og fremmest udbredt nye teknologier, som digitale
kameraer, mobiltelefoner og weblogs, der kan virke demokratiserende, mens det vestlige eksempel, i sig selv, ikke har virket som et godt demokratisk eksempel fx med bombningerne af
tv-stationen Al Jazeera i Kabul (oktober 2001) og i Baghdad (marts 2003). De nye digitale
kommunikationsmedier giver et meget transparent mediemiljø, ikke at forveksle med en form
for transcendens af en real realitet - det der bliver medieret vil altid være resultat af en selektion og der vil altid være tale om en konstruktion.241 I forhold til spørgsmålet omkring selektion af forståelse vil der også altid være mulighed for mistanken om manipulation, har man
nu fået alle sider af en sag præsenteret? I massemedierne udvælges hvad der har informati241

Meddelelse af information er altid selektiv (2.2.3.1.).
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onsværdi ud fra redaktionelle overvejelser og de digitale medier giver flere kanaler, også rent
private (digitale foto og film, weblogs, SMS etc.), der kan få skæld til at falde fra øjnene. Regimer lever dårligt med transparente teknologier og massemedier, som Al Jazeera, der oprindeligt blev grundlagt af BBC har haft mange flere problemer med arabiske magter end med
vestlige. De Vestlige massemedier har på deres side måttet tage faldet fra objektive rapporterer til mere nationalt loyale talerør, hvilket fx kan ses ved at flere af de store amerikanske
aviser efter Irakkrigen har undskyldt deres dækning. De amerikanske massemedier blev af
Fox channel presset til en patriotisk holdning formuleret af den amerikanske præsident Gorge
Bush: ”You are either with us or against us”. Men som man kunne se, på tysk og fransk tv [!],
var der store demonstrationer i USA mod Irak-krigen, folk kan tænke selv og de vurderer
hvad de ser, ud fra deres viden og ud fra hvad de ellers kan opfange af informationer. Befolkningerne i Vesten kan ikke være helt så uforberedte på medieret krigsretorik, som McLuhan beskrev i forhold til Hitler under anden verdenskrig (5.5.1.9.), selvom man ikke kan undervurdere indflydelsen af, når massemedier og politikere går samme ærinde. Jeg kommer
tilbage til temaet i kapitel 9.
I forhold til personlige tekniske kommunikationsmedier er det forholdet til telefonen, brevet
og ansigt til ansigt kommunikationen der berøres af de digitale medier: Hvornår man sender
en mail, SMSser, ringer eller tager hen for at tale, bliver i sig selv en meddelelsesform, der
må medreflekteres for at i mødekomme misforståelser.242 Indenfor de forskellige medier sker
der også en genre udvikling, der bevirker at folk med en mindre udviklet genresikkerhed får
sværere ved at håndtere social kompleksitet og distribution af personlig identitet end i et
mindre komplekst teknisk mediemiljø. I en e-mail er der, fx relativ god tid til at reflektere
over det man har skrevet før man sender det, men alligevel ligger det i den genre, der er udviklet i forhold til dette medie, at man må regne med at folk har været hurtige i vendingen
hvilket må medreflekteres før man bliver såret, sur osv.243 Hertil må man som afsender medreflekterer at e-mail-meddelelser kan gemmes og videresendes uden nogen særlig indsats fra
modtageren. Samtalen, brevet og telefonsamtalen omfunktionaliseres i takt med løskoblingen
af digitale teknologier, i dannelsen af nye genre, der er tilpasset disse mediers kommunikative rum, hvorfor mediematricen for personlig kommunikation kræver, at den enkelte må kunne håndtere en mængde teknologier og genre.
242

Se 2.2.3.5. særligt illustrationen side 82.
Mulige misforståelser kan til dels imødekommes ved at medkommunikere regibemærkninger om humør, intention osv. i form af emotikoner, der således virker som funktionelle ækvivalenter for kropssprog,
dog med den væsentlige forskel, at de er anderledes reflekterede, ved at være skrevne og altså, hvis umiddelbare så dog stadigvæk i-tegn-satte (som pendant til i-tale-satte).
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6.1.7.1. Bevidsthedens selvrefleksion
I det ændrede mediemiljø i forhold til såvel massemedier som persnolige medier gives der
nye udfordringer for den enkelte i forhold til at inkludere sig socialt, herunder til at distribuere den egne identitet. I cyberspace kan den enkelte eksternalisere psykiske potentialer for en
skare af såvel kendte som ikke kendte individer, der potentielt kan tælle uendeligt mange, fx
ved at kreere en hjemmeside eller en weblog, hvilket underminerer distinktionen mellem personlige medier og massemedier (se 9.2.1.). Den enkelte kan brande sig selv, fortælle om sig
selv, vise fotografier af sine børn, udlægge egne kvaliteter såvel professionelle som i forhold
til fritidsinteresser, syn på religion, politik, etik etc. Hertil kan man afprøve forskellige aspekter af psykiske potentialer i form af parallelle identiteter i forskellige anonymiserede digitale
medier med rum for tovejskommunikation, fx chatrum og Active Worlds.244 Ændringer i
gruppeidentitet, socialisation og hierarki portrætteres i fjernsynet, men spilles på nettet, resulterende i et effect loop hvor fjernsynet efterhånden som en af sine vigtigste genrer nu har fået
reality-tv. I reality-tv ses folk der spiller rollespil med hinanden, hvor rollerne imidlertid nu
gives af den enkelte persons egen personlige identitet, der søges opretholdt og modificeret
gennem svære sociale udfordringer med det mål at være konsistent. Hvem der vinder afgøres
af seerne, der med jævne mellemrum stemmer om hvem de synes klare sig bedst. Programmers indhold udvikler sig til at matche det ny informationsmiljø, hvor folk på nettet uvægerligt konfronteres med digitalt medierede interaktionssystemer, fx mailinglisten på deres arbejde. Den blotte remediering af interaktion i digitalt medieret skrift, giver en anderledes
kommunikationssituation end ansigt til ansigt situationer. Interaktionen bliver løskoblet fra
iagttagelsen af den andens kropslige udtryk, også selv om emotikoner bliver benyttet som
funktionelle ækvivalenter for kropssproget (de er netop også kun løst koblede til kroppens
udtryk, og må stå som bevidst ytrede bidrag). Med denne løskobling sker det samme for interaktionen som for kommunikationen med indførslen af skriften (5.3.1.7.), den bliver mere
sagsorienteret, i den forstand at den ikke længere er forankret i den gensidige iagttagelse af
ansigtsudtryk, hvorfor den interaktionelle ko-regulering nu kun er betinget på skriftligt ekspliciterede ytringer. Sagen kan her meget vel blive ens personlighed og ytringer og man finder sig som et selv som kun kan inkludere sig skriftligt og ikke via det personlige fysiske mø244

Se fx Donath, (1999) om deception i cyberspace og Turkle (1996), der giver flere eksempler på at folk
eksperimenterer med forskellige personlige identiteter i cyberspace, fx én der havde mistet sit ene ben i en
færdselsulykke og trak sig tilbage fra det sociale liv, men som vendte tilbage efter at have fundet accept
med en etbenet avatar i Active Worlds. Et andet og negativt eksempel er én der opnåede kæmpe succes i
Active Worlds, men som imens trak sig helt tilbage fra det sociale liv, dumpede til eksaminer og mistede
sine venner.
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des gensidige bøjen af mod hinanden. Alt må yderliggøres via skrifttegn og man må tænke
sig selv i eksplicitte termer i forhold til de bidrag man ytrer og har ytret. Sociale systemers
krav til det psykiske stiger med andre ord. Dette har forfattere og reflekterede brevskrivere
været konfronteret med i århundrede, men mere frivilligt og med meget bedre tid og med en
helt anden balance mellem back stage og front stage. Skriften er sunket ned over os alle med
dens løskobling af bidrag fra bidragyder, således at den enkeltes selvfremstillingshistorie bliver lige med de afgivende bidrag, der lagres og kan genfindes. Før blev tilfredsstillelsen af
det basale behov for socialitet (anerkendelse, den sociale person-gørelse via inklusion), for de
fleste stillet oralt, eller i et informationsmiljø, der endnu ikke var gennemsyret af denne
løskobling af den sociale identitet fra den blotte krops-inkorporation og tilstedeværelse. Det
kan virke paradoksalt, at det selvom det var de elektroniske medier, der revitaliserede det orale (Ong 1982 taler endda om sekkundær oralitet), og derved brød trykkesamfundets lukkede
informationsmiljø, at det så alligevel bliver en remediering af skrift, der åbner posen helt. At
informationsmiljøet åbnes helt for granskning af hinandens mere eller mindre vellykkede
selvfremstilling, bevirker også at filmkunstens smukke nonverbale skildringer af tavs, indforstået social inklusion nu må suppleres med ikke-skuespillere i forskellige former for realitytv. For at virke rigtigt autentisk må programmerne have rigtige mennesker (ikke skuespillere), der er i rigtige situationer (ikke instruerede), med rigtige konsekvenser (social accept eller offentligt identitetsselvmord). Dette og intet mindre kræver det moderne menneske for at
kunne føle sig selv, identificere sig eller lade være, for at kunne beslutte sig om sin egen forholden sig til sig selv i svære og omskiftelige situationer.
Elektroniske medier giver folk lige adgang til meget, også før isolerede grupper får en ny
form for adgang til steder og for bevægelse med fjernsynet (Meyrowitz 1985: 181). Med de
digitale medier er der ikke bare passiv adgang til mange steder, men også mulighed for produktion, downloading (lagring af andres ting), navigation samt for interaktion. Flere rester af
det gamle stratifikatoriske system falder til jorden, nu kan fx enhver med den rette viden få
næsten enhver professor i tale om et givent emne, uden krav om uddannelse eller social status, men dog kræves den rette viden og den rette konditionerede måde at opføre sig på. De
sociale systemer har således med de digitale medier omformet sine krav til inklusion. Det er
ikke længere herkomst, men funktionelt uddifferentierede systemers forskellige meningsgrænser der styrer inklusionen. Kravene, de økonomiske, dem om beherskelse af koden og de
der hører til den sociale navigation, er et must for den, der vil inkludere sig i en moderne social kontekst. Fokus forskubbes fra medfødt position, uddannelsesmæssig baggrund, økonomisk status til håndtering af meningsgrænser i sociale systemer.
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6.1.8. Konsistens245
Computeren er en multisemantisk maskine. For første gang i historien kan man nu i samme
tekniske kommunikationsmedie udføre: produktion, editering, processering, lagring, kopiering, distribution og genfinding af viden. Det digitale giver et medie, der kan integrere alle
stabile former for viden i det moderne samfund, i samme symbolske repræsentationssystem.
Samtidigt er computeren et medie til kommunikation der integrerer brev, telegraf, radio, telefon, tv etc. i hvilket man kan udføre både en til en, en til mange og mange til mange kommunikation, både tæt på real-time og strakt ud i tid (Finnemann 1999: 147). Hvor de analoge
elektroniske medier var synkrone i deres måde at mediere på, er de digitale serielle. Det serielle er ikke bare en usynlig baggrundsbetingelse, nu kan billeder editeres, de er altid vist og
spillet i tid, også når de ikke laves om. Prisen er, at originalen så at sige mangler, digital repræsentation virker ud fra prædefinerede rammer, fx parametre for farve frekvenser. Da man
ikke kan gå tilbage til originalen er kodningen (optagelsen) irreversibel. Fremtidige programmeringer vil altid være begrænsede af den primære kodning, der definerer en grænse
mellem information og støj. Der vil altid mangle nogle af de substantielle kvaliteter fordi det
digitale medie giver en anden udtrykssubstans, hvilket giver tvivl om validiteten i forhold til
originalen. Det kan fx give problemer i forhold til kunststudier hvor objektet er computermedieret fordi definitionen af fysiske forskelle på tidspunktet for den primære kodning, kan vise
sig at være misledende, idet de fysiske forskelle, der ikke er taget i betragtning, senere kan
vise sig at være af betydning (ibid.: 151).
Mediet løskobler kommunikative formdannelser (skrift, billeder og lyd) fra det geografiske
rums begrænsninger. Et barn eller voksen der leger kan nu iføre sin avatar en fuldplade rustning, flyve af sted, indgå i en hårde med børn samlet fra hele verden i spil som Diablo, Everquest, eller World of Warecraft. En skribent kan lave uendeligt mange kopier af sit manuskript og sende det til hvem han vil, hvor han vil, uden nogen synderlig ulejlighed. En musiker kan danne et 32 spors lydstudie, med enhver tænkelig lydeffekt, korstemme osv. Kun fantasien sætter grænser for hvad man kan i cyberspace.246 At den egne krop må sidde tilbage
med det geografiske rums begrænsninger, synes ikke at hæmme udfoldelserne i cyberspace.247 Det tekniske kommunikationsmedie bliver løskoblet ved, at dets konsistens bliver
eksperimenteret med via forsøg på formdannelser i det. Blade og online-journaler der beskriver brug og introducerer arbejder med nettet for et bredere publikum er et eksempel på denne
245

Se særligt om konsistens i 6.1.
Dog med forbehold for adgangsbetingelser, se 6.1.1. og 6.1.2.
247
Dog er der, som med slik, alkohol og spil om penge, en del der bliver så afhængige af deres webaktiviteter så de får sociale og psykologiske problemer (Kimberly 1999).
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løskobling: de eksperimenterer med de former, der er mulige at forestille sig i dette medie og
gør dem derved potentielle for andres aktualiseringer.

6.1.9. Rum
Via satellitter og ledninger, servere og klienter er computere koblet til ét stort netværk hvor
hvad der er på en computer kan perciperes af og deles med alle andre der har en computer på
netværket. De digitale medier giver en ny form for løskobling af det geografiske rums materialitet. Substratet er computeren med det tilkoblede udstyr (software, energi, monitor, netværket, printer, scanner osv.) og det materielle indhold er illuminerede punkter af lys og lyd.
De digitale medier giver det kommunikative et ekstra tredje artikulationplan via computerens
funktionelle arkitektur der kiles ind mellem perceptionen og det geografiske rums grund- og
rum medier.
Kommunikation Perceptionsmedier Det digitale medie med dets funktionelle arkitektur
Det geografiske rum med dets rum- og grundmedier.
Dette bevirker, at der er opstået en verden der er fuldt redigerbar, og som kan understøtte
kommunikation på et væld af måder. Dette giver en helt ny form for infrastruktur der, når der
er tale om cyberspacebaseret kommunikation, er rammesættende, for hvordan kommunikation kan foregå. Det der før var invariant, er nu blevet fakultativt og variant. Det er nu en
meddelelse i sig selv hvilke kommunikative former, der er tilgængelige fordi alle i princippet
er mulige, hvorfor fravalget er det, der giver et bestemt digitalt medie sin særlige modus og
identitet. Man kan således konstruere et digitalt rum med netop det udsende og de kommunikative muligheder som man netop ønsker. Med de elektroniske medier kunne man iagttage
mange miljøer, som man nu kan deltage aktivt i selv. Hvor de elektroniske analoge medier
gav anledning til dannelse af mange minoritetsgrupper (øget funktionel uddifferentiering), så
giver digitale medier direkte adgang til deltagelse i dem trods geografisk distancer (givende
en endnu større funktionel uddifferentiering af samfundet). Dette er muligt fordi man ikke
skal møde op fysisk, hvilket ville være dyrt, besværligt og tidskrævende og måske for identificerende og inkluderende. Selv de mindste interessegrupper kan kreere et sted, der er tilgængeligt fra alle geografiske steder og komponerer det frit uden skelen til geografiske begrænsninger i forhold til udseende og interaktionsmuligheder.
En afgørende forskel mellem det geografiske rum og cyberspace er at cyberspace er et fuldt
editerbart rum, mens det geografiske rum ikke er indkodet af mennesker, men kun udforsket
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og løskoblet af mennesket. Manovich (2001: 253) skriver: “Although new media objects favour the use of space for representations of all kinds, virtual spaces are most often not true
spaces but collections of separate objects. Or, to put this in a slogan: there is no space in cyberspace.” Hvor det geografiske rum er selve materien som alt, vi selv inklusivt, er formet i,
er sammenhængende, er cyberspace mere et begreb for ophævelsen af afstande i forhold til
kommunikation, samt for facilitering af kommunikation. Det at cyberspace først og fremmest
er et kommunikativt rum, åbner også for nye sammenhænge, fx kan man i dette rum fra sit
skrivebord nå næsten alle aviser i verden. Løskoblingen af sted og rum der kom med de analoge elektroniske medier forstærkes med de digitale, så ikke bare distanceperception nu ideelt
set er mulig fra et punkt på globen af alle andre, men nu også åben for handling, søgning og
kommunikation. Med cyberspace som parallelt rum til det geografiske rum dannes hvad man
med Castells (2003: 379) kan opfatte som et strømmenes rum, der som den materielle organisation af sociale praksisformer i fælles tid forbinder knudepunkter i verdenssamfundet. Mennesket oplever dog stadigt deres liv som geografisk stedsrelateret (ibid.: 389), hvilket giver
en spænding mellem de mere og mere globale normer og de lokale praksisformer.248 Selvom
WWW dramatisk forøger muligheden for at publicere de mest forskellige lokale værdier, så
indskrænker det også, fordi disse værdier må publiceres på en måde, der er kompatibel med
global forståelse (Baecker 2000). Lokale værdier forsvinder måske ikke, men de reproduceres under indflydelse af kodningen af tekst, billede, lyd og mønstre af mening etableret på
nettet. Dette betyder ofte, at en ny mening overskriver den gamle uden en iagttager altid kan
skelne mellem de to på en selvevident måde (ibid.).
Der er mange forsøg på at slagte ideen om cyberspace som et rum, fx at det er et Simulacrum
eller en fantasmagori og i mange år var distinktionen mellem reelt/virtuelt opretholdt somom
det, der opleves i det geografiske rum er mere virkeligt end det man oplever i cyberspace [!].
Dette er dog en gammel problemstilling, fx hørte jeg for nylig (kan ikke huske hvornår) Søren Krarup i radioen, hvor han påstod, at en lidende flygtning set i fjernsynet ikke var at
sammenligne med den barmhjertige samaritaners situation, i den forstand, at man ikke skal
hjælpe en sådan, da man ikke rigtigt mødes, ikke rigtigt ser flygtningen, men kun ser ham via
et surrogat. Ifølge Luhmann (2002c: 104, især note 12) kom begrebet om det autentiske først
med trykken og massemedierne, først her kom distinktionen mellem de der oplevede verden
virkeligt og så de der kun oplevede den på anden hånd, dvs. gennem bøger. I forhold til cyberspace er diskussionen på en måde en gentagelse af rumfilosofiens debat mellem absoluti248

Se Nina Roses speciale: Mennesket i Strømmenes rum – Kommunikation i det digitalt medierede samfund. 2003 ITU, DiAC.
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ster, som fx Platon, der så rummet som en selvstændig dimension og relationister som Leibniz, der kun så rum som et relationssystem mellem objekter. Men hvad enten man hælder til
den ene eller den anden side så giver cyberspace enten en ny parallel spatial dimension, eller
en ny form for mulige relationer mellem objekter, der også i vid udstrækning er af en ny materialitet. Meyrowitz (1985: 35) omdefinerer ”behavioral region” til ikke længere at blive
afgrænset ud fra ”place”, men nu ud fra ”barriers to perception” (5.5.1.9.) pga. fremkomsten
af de elektroniske medier. Denne løskobling af perception og sted, perception og rum, og sted
og rum bliver med digitale medier propeleret til at blive alt-gennemtrængelig, hvorfor der da
også er en vedvarende tale om pervasiv computing, ubiquitous computing og endda augmented reality. Man kan måske sige, at vi i disse år i højere og højere grad interagerer med det
geografiske rum og dets objekter medieret af digitale medier, fx navigation via GPS (Global
Positioning System) på mobiltelefoner. Hertil, og ikke mindst, muligheden for tovejskommunikation, man kan nu stort set fra alle steder i det geografiske rum ringe og SMSse til
hinanden, opdatere sin Weblog etc. Man kan via cyberspace se ud af alverdens webkameraer, fx se på ens hjem og justere luftfugtigheden eller tænde kaffemaskinen. Og jeg
kunne blive ved, men pointen er, at man nu i cyberspace oplever et rum, der er stabilt i placering, mens man selv oplever at man må rejse rundt i det geografiske rum. Som Aarseth
(1993) rammende skriver om cyberspace så kan det beskrives som en ikkelokal zone. Lige
meget hvor jeg er, kan jeg finde min hjemmeside, tjekke min mail, henvende mig med brug
af alle mine ressourcer (gemt på server) til en hvilken som helst anden, der også har et sted i
cyberspace. Man kan begge bevæge sig gennem det geografiske rum, hver sit sted og alligevel være sammen samme sted i cyberspace og tale sammen. At man på denne måde bliver
cyborgs betyder ikke kun, at man kan vise sine fotografier til sin tante, men også at man kan
bevæge sig rundt i cyberspace, se og opleve og distribuere sin(e) identitet(er) via funktionelle
ækvivalenter for vores lokalisering i krop, dvs. via niks, username, avataer, weblogs etc.
Digitale medier omstrukturer teknisk rum- og grundmedierne, så distanceperception og manipulation og arkivering og en til mange kommunikation osv. osv. bliver mulig på en måde,
så mennesker placeret ét sted i det geografiske rum kan nå, påvirke, iagttage, interagere osv.
med alt der er tilgængeligt for dem via disse medier, der netop er løst koblede til konkret brug
og som derfor kan bruges til alt. Private medier (en-til-en-medier) som telefonen gav enkeltindivider mulighed for, via cyberspace aktivt at bidrage til sociale systemer, der herved også
blev i stand til at reproducere sig uafhængigt af geografiske distancer. Med digitale medier
bliver det sociale løskoblet fra det geografiske rum, i form af selvorganiserende interaktions-
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systemer, der producerer og reproducerer sig i cyberspace, med et betingelsesgrundlag af
psykiske systemer, der ikke behøver at mødes fysisk.

6.2. kompleksitetshåndtering
I industrien blev det med de digitale medier muligt at håndtere kompleksitet langt mere effektivt end før. Dette fx ved at lægge afdelingerne for administration, salg, produktion og udvikling sammen, hvilket kun var muligt fordi de alle nu brugte samme grundteknologi, hvilket
betød, at de nu kunne begynde en helt ny form for internt samarbejde.249 Også i forhold til
løst koblede underleverandører, distributionsnetværk osv. har den digitale grundteknologi
revolutioneret markedets former for salg, produktion osv., fx med just in time princippet og
med princippet om fleksibel specialisering (Porter 1990).
Digitale medier giver meget større potentialitet for håndtering af kompleksitet end trykken og
de elektronisk analoge medier. Man får på den ene side, via netværket og monitor en distanceperception der fuldt matcher fjernsynets. Med digitale medier kan man til forskel fra fjernsynet ikke bare zappe, men navigere rundt i alt det tilgængelige, der lagret rundt omkring i
den ganske verden i bits, springer op og udfoldes på ens monitor når man vælger det.250 Da
computeren er løst koblet i forhold til hvad den kan bruges til (6.1.), og da alle former for
interaktionstid, direktionalitet, lagring, genfinding og konsistens er mulige og immanente i
dens kommunikative rum, kan kompleksitet nu håndteres, så kun den enkeltes eget intellekt251 står i vejen for at opnå ønskede resultater. Mulighedsrummet for at installere distinktioner mellem potentielt og aktuelt synes ubegrænset når man ser overordnet på digitale mediers kommunikative rum. Aktuelle form/medie distinktioner kondenseres og lagres digitalt og
kan genfindes digitalt i svimlende internetarkiver, der udgør medie for nye potentielle
form/medie distinktioner. Den sociale kompleksitet vokser med den lagrede, ikke mindst fordi hele lageret altid står aktivt for søgning, hvorfor enhver lagret meddelelse virkelig hele
tiden er potentiel og ikke blot henligger i en glemt bog.
Der kan dog opregnes mange kompleksitetshåndteringsproblemer i forbindelse med de digitale medier, ikke mindst pga. det store informationsudbud, sparm-mails, computer vira etc.
Hertil kommer de omtalte problemer i forhold til den manglende original, hvilket henleder
opmærksomheden på et grundlæggende kompleksitetshåndteringsproblem der ikke overkommes, men snarere forstærkes med de digitale medier, nemlig at det først og fremmest er
249

Hoffman og Kaplinsky (1988) taler om inter-sfære-automatisering.
Hertil kan man også via web-kameraer kigge ud forskellige steder.
251
Dog også problemerne angående adgang til mediet, behandlet under økonomi og kode.
250
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sociale strukturer og kondenseringer, samt den samfundsmæssige interne kompleksitet der
bremser kompleksitetshåndteringen. Muligvis vil mennesket med de digitale medier via socioevolutionens reciprokke samspil mellem nye digitale medier og sociale strukturer udviklet
i interaktioner, løskoble nye mere effektive og egale sociale strukturer. Imidlertid vil man
aldrig kunne sætte sig udenfor, eller over det sociale, i forhold til selektion af mening og opbygning af meningsgrænser, så det for eksempel bliver muligt at lave, eller skrive, fremtidssikrede parametre for hvilken lyd, hvilke farver, frekvenser osv. der senere vil kunne få tolkningsmæssig signifikans. Ligeledes giver sociale systemdannelser på nettet et billede af en
kæmpe selektiv indskrænkning som følge af, at alle teoretisk set kan koble sig på et fællesskab hvorfor meningsgrænser lukker sig meget selektivt i forhold til hvilke bidrag og dermed
også i forhold til hvilke bidragydere der kan accepteres.252 Dette står i skarp kontrast til perioden med få landsdækkende tv-kanaler der skabte en følelse af bredt sammenhold og national
identitet – med Internet deles befolkningen i etniciteter, interesser, aldre, køn, religioner osv.
og i det digitale medie er enhver uddifferentiering mulig således, at de enkelte grupper deles
igen og igen, hvilket man tydeligt vil se i næste kapitel om Usenet. Den større selektivitet er
affødt af det større mulighedsrum de digitale medier giver med den funktionelle uddifferentiering af samfundet, der synes fuldt udfoldet med de digitale mediers indtog i den samlede
mediematrices kommunikative rum. Den øgede frihed (mellem køn, racer, aldersgrupper etc.)
og den heraf følgende øgede individualisering resulterer i en eksplosion af social inklusion,
samt i uddifferentiering af et hidtil uset antal sociale systemer. Adgangsbetingelserne er, at
man lever op til de lokale meningsgrænser, der igen kan føres tilbage til systemernes uddifferentieringsgrundlag. Som eksempel kan nævnes ideologiske uddifferentieringer, der varetager
den funktion at bekæmpe globaliseringen, fx ATTAC. Men tendensen er altomspændende og
kommunikationen kan skulle omhandle en bestemt sygdom, en bestemt type motorcykel,
fugl, arbejdsmiljø, eller seksuelle, religiøse eller andre kommunikative funktioner. For dem
alle gælder, at de i cyberspace vedvarende uddifferentiere sig, fx i forskellige religiøse retninger med hver deres lokale tolkning og anvendelse af koden dennesides  hinsides. Mulighedsbetingelsen for den øgede uddifferentiering er tilkomsten af det digitale kommunikative
rum, men operationerne er sociale.
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Neil Postman (1999: 53) skriver som et eksempel i forhold til selektiviteten på Internet: ”’Community’
is now used to mean, simply, people with similar interests, a considerable change from an older meaning:
A community is made up of people who may not have similar interests but who must negotiate and resolve
their differences for the sake of social harmony.”
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6.3. Afrunding
Der er nu gennemgået en beskrivelse af de digitale mediers overordnede kommunikative
rum. Gennemgangen har vist at alle former for interaktionstid, direktionalitet, lagring, genfinding og konsistens ikke bare er mulig i dette kommunikative rum, men mere udviklet, med
et større mulighedsrum for at installere distinktioner mellem aktuelt og potentielt, end man
før har set. Hermed er samfundets kapacitet til at håndtere kompleksitet vokset lige som med
de tidligere medieudviklinger som er skildret i kapitel 5. Det udvidede mulighedsrum gives af
computerens funktionelle arkitektur, der er løst koblet til hvad den bruges til, hvilket betyder
at den principielt kan bruges til alt. Løskobling ses fx ved, at man nu kan skrive og/eller optage (lagre) alt kommunikativt via et skriftsystem som også er det, der kan sendes, lagres,
genfindes, afspilles og genafspilles i.253 Der er ikke bare tale om genreforskelle i det digitale
medie, men om egentlige tekniske forskelle, som mellem oral tale og trykken, herefter er der
så tale om forskellige udviklede genre indenfor de forskellige digitale medier. Derfor taler jeg
om et særligt rum, et cyberspace, for dannelsen af nye medier og for remediering af gamle,
men nu under det nye rums forudsætninger som betingelsesgrundlag. Digitale medier omstrukturer teknisk rum- og grundmedierne, så distanceperception og manipulation og arkivering og en til mange kommunikation osv. bliver mulig på en måde, så mennesker placeret ét
sted i det geografiske rum kan nå, påvirke, lagre, iagttage, interagere osv. med alt der er tilgængeligt for dem via disse medier, der netop er løst koblede til konkret brug og som derfor
kan bruges til alt.
Der er bred enighed om, at det ikke rigtigt er til at udtale sig udtømmende om digitale mediers endelige betydning for kultur og samfund. Fx Finnemann (1999: 144), der mener, at det
eftersom de semantiske og algoritmiske niveauer ikke er til at forudsige, heller ikke kan forudsiges hvad den fremtidige indflydelse på kulturen vil blive. Men det er nu alligevel muligt
at pege på en del allerede indtrådte og altså aktuelle vilkår givet med de digitale mediers mulighedsrum. Disse vilkår vil bliver taget op i forhold til begrebet om selvreference i sammenfatningen i kapitel 10, ud fra de næste tre kapitlers mediesociografier af konkrete digitale
mediers kommunikative rum.
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Dette er, bemærker Finnemann (1999: 152), en triumf for skriftkulturen.
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7. Usenets mediesociografi
Usenet Newsgroups, er det tredje mest populære digitale medie relateret til Internet (efter email og WWW, Smith 1999). Dette gør samtidig Usenet til det største gruppedannende digitale medie, eller med andre ord: Usenet er det største digitale medie, der skaber rum for
emergensen af selvorganiserende interaktionssystemer. Usenet er ikke bare et af de mest populære digitale medier, det er også et af de ældste. Det kan dateres helt tilbage til 1979, da et
computernetværk til at forbinde UNIX-brugere blev etableret (Hauben & Hauben 1997).
Usenet kan ses som uddifferentieret fra ARPANET som et opgør med den filosofi
ARPANET var opbygget og struktureret omkring: Hvor ARPANET var centralt kontrolleret,
blev Usenet et brugerstyret og demokratisk anlagt teknisk kommunikationsmedie (ibid.).

7.1. Usenet som teknisk kommunikationsmedie
Kommunikationen på Usenet medieres via protokollen: Network News Transfer Protocol
(NNTP). Det basale princip er, at det meste af funktionaliteten håndteres på lokale servere.
Usenet bruger to varianter af NNTP, en til udvekslinger mellem servere, der er placeret i
nærheden af hinanden (naboservere) og en til udvekslinger mellem server og klient. Hver
server kan downloade så meget det skal være fra naboserverne. Der er indbygget loop-kontrol
som håndterer bidragene, der lagres på hver server, som forhindrer at det samme bidrag
kommer flere gange.254 Brugerne må have en newsreader (et e-mail program, fx Netscabe),
der gør det muligt at sende og modtage bidrag. Selve nyhedsgrupperne fungerer via NNTP,
der opsamler bidrag og sætter dem ind i tråde defineret ud fra deres subject-line.
Herunder er der et skærmfoto der gengiver noget af newsreaderen Netscabes interface og
man kan se under ”subject” at der er en linje med navnet på de forskellige bidrag, hvilken
herefter kaldes for emnelinje. Man kan se en tråd under emnenavnet ”Gulden retriver”. Næste rubrik viser bidragyderens navn.
Usenet er ikke noget centralt styret teknisk kommunikationsmedie, men allokeret eller lokaliseret rundtomkring på de internetservere der accepterer NNTP. Usenet består i 143 vidt distribuerede hierarkier med titusinder af forskellige nyhedsgrupper, ingen ved præcist hvor
mange pga. den decentraliserede allokering af dem.255 Otte hierarkier (alt, comp, misc, news,
254

Cf. http://www.dsv.su.se/~jpalme/e-mail-book/usenet-news.html
Mindst 8 millioner brugere skrev mere end 150 millioner bidrag i 50.000 forskellige nyhedsgrupper
eller flere i år 2000 (Smith 2002). Smith (1999) antager at der er omkring 20 passive brugere per aktiv burger, hvorfor der nemt kan have været 160 millioner der læste Usenet bidrag mindst en gang i 2000.
255
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rec, sci, soc, and talk) er historisk set kærnen i Usenet. I 2002 var de ti største hierarkier (opgjort ud fra antal bidragydere): alt, rec, tw, comp, microsoft, it, de, fr, uk, and soc. (Fiore &
Smith 2001).

Hierarkiet alt (alt står for alternative emner) er det største med 36 % af alle nyhedsgrupper,
47 % af alle bidrag og 44 % af alle brugere (ibid.). Den succes som alt viser, hænger antageligvis sammen med, at enhver der har lyst, frit kan danne en ny gruppe i dette hierarki, med
kun et øjebliks varsel (ibid.). I de fleste af de andre hierarkier, må man gennemgå en uigennemsigtig afstemningsproces mellem systemadministratorer for at oprette en gruppe. Grundet
i dette forhold er der mange Usenet servere der enten slet ikke vil huse alt-grupper eller kun
vil huse enkelte af dem (ibid.). Det er således serverenes systemadministratorer der har magten til at bestemme om en nyhedsgruppe kan medieres via den eller de servere han sidder på.
Indtil 1987, da alt blev etableret, var systemadministratorernes magt over Usenet fuldkommen, før kunne de via interne afstemninger suverænt bestemme om en gruppe kunne oprettes
eller ej (Reid 1993).
Hver nyhedsgruppes navn begynder med navnet på det hierarki den tilhører, hvorefter det
gradvist specificerer gruppens emne mere og mere. Et typisk eksempel er alt.music. Dette
kunne have været en gruppe og har historisk set også været det, men nu er det kun en betegnelse for andet underplan indenfor alt-hierarkiet på linje med 150 andre. Under dette plan
findes der 742 undergrupper i et tredje plan, fx et der hedder alt.music.blues, der under sig
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som et fjerde plan har tre undergrupper: alt.music.blues.delta, alt.music.blues.JohnnyWhinter, og alt.music.blues.lexington-blues. Der findes således i alt 150 forskellige andetplans grupper der hver især rummer et antal tredje- og fjerdeplans grupper.
En anden struktureringsmekanisme, der kan ses som et femte plan er, at bidrag samles i tråde
efter deres navn, der opgives i emnelinjen, der som det kan ses på skærmfotoet ovenfor, visuelt fremstår i hovedvinduet i news-reader-applikationen. Alle bidrag der bliver afgivet som
besvarelse til et forudgående bidrag, vil blive linket til dette således at der opstår en tråd af
bidrag der refererer til hinanden (Whittaker et al. 1998). Der kan findes utallige planer af tråde, fordi det at linke ens bidrag til det første bidrag, rubriceres anderledes end hvis det linkes
til et allerede afgivet svar, eller til et svar på et svar etc. hvilket betyder at der kan opstå og
håndteres mange undertråde til tråde og undertråde til undertråde.
News-readeren gør det endvidere muligt at sortere bidrag ud fra emne, størrelse, bidragyder,
dato, tråd og prioritet. Hovedet på et bidrag bærer hertil meget information:

Hovedet på et bidrag som det kan ses i en News-reader:
Subject: Re: ATVs vs Dirt bikes
Date: Sat, 02 Oct 2004 11:50:52 -0400
From: Jesper Tække <jespert@itu.dk>
Newsgroups: rec.motorcycles.dirt

Under subject kan man
se benævnelsen af det
emne

bidraget

bærer,

hvilket også kan vælges
som parameter for den
immanente automatiske

indeksering af bidrag. ‘Re’ betyder at dette bidrag er et svar på et forudgående bidrag med
emnet ATVs vs Dirt bikes.
I nogle af de store nyhedsgrupper bliver emnelinjen også brugt til, at give en subject pointer
der specificerer, at dette bidrag er bidrag til et bestemt underemne, som vedvarende bliver
diskuteret i denne gruppe, eller med andre ord indikerer, at dette bidrag per konvention tilhører en bestemt genre indenfor gruppen (Baym 2000: 27, 178).256 Hovedet giver også information om dato og tidspunktet for hvornår bidraget fandt sted og om hvilke nyhedsgrupper det
bidrog, eller kryds-bidrog til. Et hvert bidrag kan kryds-bidrage, hvilket er en praksis der placere en kopi af bidraget i alle de grupper som det ønskes. Navnet på bidragyderen og dennes
e-mailadresse, fremgår også af hovedet, hvilket i sig selv giver meget information via strukturen: navn@domæne, hvor domæne afgiver kontekstuel information om bidragyderen og
dennes troværdighed (Donarth 1999: 35).257 En anden Usenet konvention er, at man sidst i
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Subject pointers kan ses som endnu en struktureringsmekanisme, endnu et plan i håndteringen af kompleksitet på Usenet, om end kun understøttet indirekte af det tekniske kommunikationsmedie.
257
Er det fx en institutionel adresse kan man hæfte større lid til den end hvis det er en freemail-adresse.
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selve bidraget benytter en signatur, fx med bidragyderens geografiske postadresse, institutionelle tilhørsforhold, eller fx et citat eller en tegning, der kan hjælpe med at identificere bidragyderen.

7.1.1. Økonomi
I forhold til økonomi er der ingen tilføjelser i forhold til 6.1.1. da man hvis man har råd til
computer og netadgang så ikke vil have nogen ekstraudgift ved at benytte Usenet. Dog vil
man, hvis ikke man har fastnetforbindelse, skulle betale for den tid man bruger på at hente
bidrag ned på harddisken og på at sende egne bidrag.

7.1.2. Kode
Usenet Newsgroups krævede som udgangspunkt ikke bare, at man kunne finde ud af at håndtere computeren generelt, men også et indgående kendskab til hvordan ens news-reader fungerede, hvordan man fandt og tilmeldte sig grupper etc., men dette er ikke længere et must
eftersom hele systemet nu er remedieret på basis af WWW under Google.com.258 Via Google
kan man således søge og finde grupper, læse bidrag fra dem og selv bidrage til dem. Dette
kræver ikke meget mere end generel fortrolighed med mediet, dog giver nyhedsgrupper en
løskobling af en række skrifttegn til en parallel brug i form af isomorfe ekspressive tegn
(emotikoner). Hertil må man også kunne håndtere en lang række af mere eller mindre globale
akronymer, nye fraser og ikke mindst beherske den særlige sprogbrug og tone, samt de semantikker der knytter sig til den enkelte nyhedsgruppes meningsgrænse.

7.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
I princippet er alle nyhedsgrupper uni-direktionelle fordi enhver kan læse alle bidrag og også
selv bidrage til alle grupper. Dette gør den form for interaktivitet der gives mulighedsrum for
i Usenet til konversationel. Potentielt kan alle koblet til Internet dog læse bidraget, hvorfor
man også kunne hævde at interaktivitetsrummet inkluderer transmission, men da der notorisk
er responsmulighed kan kommunikationsmønstret ikke være transmission, men dog ses som
en mange til mange form for direktionalitet, hvilket stadig falder indenfor det konversationelle mønster. Usenet giver ikke rum for registrerende interaktivitet, men ved remedieringen i
WWW via Google kan Usenet bruges konsultativt ved, at man fx som forsker kan søge bidrag ud fra emne, år, bidragyder osv. Men den karakteristiske og primære form for interaktivitet er dog den konversationelle. Det er dog muligt at moderere en nyhedsgruppe, hvilket
betyder at en eller flere personer er privilegerede af systemet til at kunne si specielle bidrag
258

I begyndelsen var Usenet også forbeholdt eller kun tilgængeligt for tidligt avancerede computerbrugere
(Gotved 1999: 128).
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og bidragydere fra.259 Moderation af nyhedsgrupper øger den konversationelle relevans ved
at sorterer bidrag fra, der ikke rammer indenfor det konkrete emne som det refererer til, eller
som simpelt hen ligger udenfor det emneområdet, der kommunikeres i gruppen (Christine
Smith et al. 1997). Moderation viser sig at reducere mængden af cross-posting, trolling, bandeord, flaming og off-topic bidrag.260 Teknisk set er det således muligt at reducere unidirektionaliteten ved at filtrere kommunikationen, men det er op til gruppen selv om den skal
modereres, fordi dette er et socialt spørgsmål og altså op til hvad der kondenseres i produktionen og reproduktionen af meningsgrænsen, der forløber i det sociale reproduktionsmedie
kommunikation. En anden semi-reduktion i uni-direktionaliteten er, at newsreaders normalt
giver mulighed for at benytte kill-files, der gør det muligt for den enkelte, at bortfiltrere bestemte bidragydere og emnelinjer. I modsætning til moderation, filtrerer kill-files kun i forhold til hvad der er synligt for den enkelte bruger, hvilket betyder at andre i gruppen stadig
vil få bidragene at se. Der kan dog opstå en ekspliciteret konsensus om at bortfiltrere bestemte bidragydere. Der er udviklet globalt udbredte metoder, der teknisk understøtter social
selvmoderering, men som ikke immanent i mediet regulerer den sociale processeren, dette er
metoder der giver retningslinjer for god opførsel. En metode er at henvise til Usenet Netiketten, 261 der er Usenets etikette, som giver vejledning i hvad der generelt er konditioneret som
god opførsel på Usenet. Her er der tale om en strukturel kobling til WWWs kommunikative
rum, der har den attribut i modsætning til Usenet, at bidrag bliver stående samme sted permanent og kan konsulteres, men egentligt er en form for transmissionel interaktivitet, altså
envejs kommunikation i denne henseende. En anden metode der benyttes i mange grupper er
en form for lokal netikette der benævnes Frequent Asked Question. En sådan bliver enten
postet jævnligt, under den globalt kondenserede subject-pointer FAQ, eller også er der igen
tale om en strukturel kobling til WWW som det var tilfældet med den globale netikette. En
FAQ udlægger nyhedsgruppens normer og faciliterer nye bidragydere med en introduktion til
gruppen (Baym 1999).

7.1.4. Interaktionstid
Usenet giver principielt set kun rum for asynkron kommunikation, men man ser ofte lange
sekvenser med kun få minutter mellem bidragene, hvilket giver en fornemmelse af nærsynkron interaktion. Denne fornemmelse understøttes også af referencestilen på Usenet, der
259

12% af alle nyhedsgrupper er modererede (Whittaker et al. 1998).
Flaming, der defineres som: “directing a particularly vindictive or hostile post at another user”, (Christine Smith et al. 1997) og Trolling, der defineres som: “persons attempt to pass as legitimate participants but
who are not, their purpose are to create mistrust in communities by lying, teasing, offending, ridiculing
etc.” (Donath 1999) er sociale fænomener der er muliggjort af uni-direktionaliteten på Usenet.
261
Se Usenets etikette: http://www.cs.indiana.edu/docproject/zen/zen-1.0_6.html#SEC45
260
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giver bidragyderne mulighed for en form for super-synkron dialogform (6.1.4.). Referencestilen er ofte sådan, at man opdeler det medkopierede bidrag som der responderes på. Dette oftest ved at newsreaderen automatisk begynder hver linje af det medkopierede med et ”>”
tegn, således at der fremstår hvad der ligner en transskriberet dialog. Andre gange kan man
sidde og følge med i hvordan bidrag tikker ind med få minutters, eller endog kun med sekunders frekvens, hvor der kun står en eller to nye linjer i toppen af bidraget. I sammenligning
med rigtig nær-synkron interaktion er der dog den forskel, at bidragydere ikke behøver at
være ved deres computer på samme tidspunkt for at bidrage til systemet (gruppen). Det er, fx
muligt om aftenen at kommentere på en diskussion der forløb om morgenen, hvor man ikke
selv fulgte debatten, hvilket er utænkeligt i et chatrum. På Usenet kan man opretholde sig
selv i kommunikationen som bidragyder, ved blot at bidrage dagligt eller sjældnere, hvor et
chatrum er mere lige på, her og nu og mest sandsynligt med nye emner og nye bidragydere på
et andet tidspunkt.

7.1.5. Lagring
At det er muligt, at forholde sig til Usenets faktiske historie, er fordi en meget stor del af bidragene helt tilbage fra 1981 er blevet arkiveret. De forskellige arkiver er nu samlet og lagt
på WWW af Google.com, der nu selv står for den videre lagring af Usenet bidrag.

Tidsskema over de forskellige arkiver som Google.com har sammenføjet til et stort:
1980's
1990's
2000's
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ...
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu nnnn
dddddddddddddd
ccccccc ccccccc
gggg...
u = UT-Zoo arkivet, kreeret af Henry Spencer.
n = Kent Landfield CD arkiv.
c = Juergen Christoffel Exabyte og DAT bånd arkiver.
d = deja(news).com arkivet.
g = Google.com arkivet.
262

Google anslog i 2004 at have 845 millioner bidrag til nyhedsgrupper arkiveret.263 Dette arkiv
indeholder med sine 845 millioner lagrede bidrag en enorm kvantitet af empiriske objekter.
Som næste skema viser, har antallet af bidrag være eksponentielt stigende:264
1981:

4 000 (fra 11. maj)

1992: 9 920 000

1982:
27 000
1993: 8 011 000
jvf.:
http://groups.google.com/groups?selm=90cbefb1.0112211728.4cfe9bb%40posting.google.com
jvf.: http://www.google.com/googlegroups/help.html
62 000
1994: 14 737 000
264 1983:
jvf.: http://groups.google.com/group/google.public.support.general/msg/d88f36fb3e2c0aac
262
263

1984:

108 000

1995: 21 064 000

1985:

158 000

1986:

101 000

1997: 80 044 000

1987:

117 000

1998: 107 063 000
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1996: 52 635 000

På Usenet selv, dvs. på de servere der huser Usenet, slettes alle bidrag med jævne mellemrum, således at kun bidrag man selv lagrer på sin harddisk bevares. Efter Google.com har
overtaget arkiveringen af Usenet er der sket en metamorfose af Usenet og WWW på den måde, at man nu fra Google.coms platform så at sige kan sidde på det vældige arkiv med adgang
til samtlige bidrag, til den eller de grupper som man følger med i og også herfra sende bidrag
til grupperne. Altså er Usenet, via denne stærke kobling til WWW, et teknisk kommunikationsmedie der inkluderer et kommunikativt rum hvor alle kommunikative processer lagres.

7.1.6. Genfinding
Med koblingen til WWW arkiveringen har man i Usenet netop de, i mediet immanente, søgemuligheder som beskrevet i 6.1.6. Man kan fx studere andre bidragyderes hele usenethistorie, ved at søge på deres navn, brugernavn eller e-mailadresse og følge dem i forskellige tider
i forskellige grupper. Man kan finde grupper der netop beskæftiger sig med det man vil vide
om og bidrage til. Man kan finde bidrag specifikt om et emne eller begreb i en bestem relation ved at søge på tværs af alle grupper med fuld-tekst-søgning (6.1.6.).

7.1.7. Remediering
Denne remediering af interaktion i et asynkront digitalt medie afkobler teknisk Usenet interaktion fra andre kommunikative sammenhænge i forhold til bidrag, der kan øve direkte indflydelse på meningsgrænsen i de enkelte nyhedsgrupper. Kun kommunikative bidrag sendt til
gruppen bliver objekt for accept eller negation af meningsforslag. Herved uddifferentieres en
særlig form for selvorganiserende interaktionssystemer, der kun reproduceres gennem den
kommunikation, der foregår i nyhedsgruppen og dermed kun indenfor rammerne af Usenets
kommunikative rum. Dette vil blive beskrevet i afsnittene under 7.2. der ligeledes vil komme
ind på det psykiske system, der er omverden til de selvorganiserende interaktionssystemer og
som søger at hente identitet ved at bidrage til dem.

7.1.8. Konsistens
Det meste angående dette medies konsistens er beskrevet i 7.1. De kommunikative bidrag,
der som former installeres i dette tekniske kommunikationsmedie, er tekstmeddelelser med et
hoved, der giver en række kontekstuelle informationer, en krop bestående af selve bidraget,
samt ofte også en signatur med reference til det psykiske system der har bidraget. Det er muligt at inkludere WWWadresser til websteder, fotografier, film osv. men i selve bidragene
kan der kun forekomme almindelige teksttegn, om end med emotikoner og akronymer. Man
må således som bidragyder formulere bidrag i almindelig tekst, men have for øje, at bidraget
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bliver lagret af Google.com, og kan videresendes til andre grupper og i det hele taget kan
granskes, af i princippet alle, der er koblet til Internet, men nok ikke bliver det.

7.1.9. Rum
Usenet danner ikke rum for massemedier, men for selvorganiserende interaktionssystemer,
der af den tekniske mellemkomst er udgrænset fra anden kommunikation. De er lokaliseret
fysisk rundtomkring på utallige servere, men i forhold til deres fænomenologiske ekstension
findes de i cyberspace. Det vil sige at nyhedsgrupper danner et globalt omspændende parallelt rum, et cyberspace for kommunikation (som beskrevet i 6.1.9.).

7.1.10. Usenets kommunikative rum
Det perceptionelle i forhold til dette tekniske kommunikationsmedie er, at det er asynkront,
med et spand fra nær-synkron brug til genfinding af bidrag tilbage til 1981. Usenet er generelt set et uni-direktionelt teknisk kommunikationsmedie, hvilket betyder at det ikke er teknisk-immanent modereret og at den interaktivitet det giver er konversationel. Dette med de
forbehold at nogle grupper er modererede, at systemadministratorerne stadig har nogen magt,
samt sværhedsgraden i forhold til håndtering af koden samt det digital-divide. Usenet nyhedsgrupper aktualiserer kun noget af den potentialitet, digitale medier overordnet giver, fx
kan man ikke tale oralt sammen eller vise billeder i grupperne. I dette medie kan man læse og
skrive sammen med andre koblet til nettet. Usenet er en remediering af interaktion i et digitalt
skriftmedie, der bevirker at geografisk separerede mennesker fra hele verden kan danne sociale systemer i cyberspace. Men altså i et medie, der kun giver et udvalg indenfor det overordnede digitale kommunikative rum, altså under begrænsninger.265
Det meningsmæssige i forhold til dette tekniske kommunikationsmedie er, at social kompleksitet kan håndteres gennem en teknisk infrastruktur, eller en struktureringsmekanisme med op
til fem, eller syv underinddelinger (alt efter hvordan man gør det op) med større og større
specifikation: Top hierarkierne, de tre planer af grupper, undergrupper, og undergruppernes
undergrupper, subject-pointers og tråde. I denne tekniske struktur kan bidrag decekvenseres
og resekvenseres og indekseres ud fra emnelinje, dato, bidragyders navn, størrelse, tråd og
prioritet. Bidrag kan søges og gensøges blot ud fra dele af emnelinjen osv. Håndteringen af
kompleksitet må også ses i lyset af, at Usenet er et digitalt medie og derfor kompatibelt med
andre digitale tekstmedier herunder tekstbehandlingsprogrammer, der giver udvidede mulig-

265

Det må også understrejes at digitale medier selv om de giver det kommunikative rum med den hidtil
største kapacitet for kompleksitetshåndtering også har begrænsninger i forhold til ansigt til ansigt interaktion hvor man kan føle, lugte og lokalisere den anden ved dennes krop.
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heder for at producere, editere, processere, lagre, kopiere, distribuere, osv. fx i form af stavekontrol, eller ved det at kopiere noget fra WWW og bidrage det til Usenet.

7.2. Usenet nyhedsgrupper som selvorganiserende interaktionssystem
Nu er det muligt at skelne mellem de følgende teknsike kategorier: Usenet, hierarkier, grupper og undergrupper, subject-pointers, tråde, bidrag og kryds-bidrag. Disse kategorier er dannet gennem en proces af social differentiering hvorigennem det teknsiek kommunikationsmedie er blevet løskoblet. Den aktuelle situation er, at den tekniske infrastruktur giver et spillerum for sociale processer, i form af kommunikative selektioner indenfor mediet Usenet.
Mediesociografi skildre, i den udformning den har i denne afhandling, det mikrosociologiske
plan ud fra begrebet om selvorganiserende interaktionssystemer (2.2.3.10.). De er systemer
bygget op omkring sociale strukturer skabt gennem kommunikative selektioner i løbet af deres interaktionshistorie i det funktionelt uddifferentierede samfund (se 2.2.3.11. og 6.2.). I
nyhedsgrupper er lagringen af de kondenserede selektionsstrukturer (meningsgrænsen
2.2.3.7.), baseret på dels psykisk hukommelse og dels FAQen, servere, harddiske og i
Google.com arkivet. Reaktualisering og modifikation af meningsgrænsen er selv en kommunikativ proces, der må foregå via interaktion i dette tekniske kommunikationsmedie.

7.2.1. Differentieringer
Under de begrænsninger og muligheder Usenets kommunikative rum giver har sociale systemer udviklet sig gennem en kommunikativ differentieringsproces. Kommunikationen på
Usenet er afkoblet fra anden samfundsmæssig kommunikation via den teknologi der mediere
den. Denne afkobling kan sammenlignes med afkoblingen af massemediekommunikationen,
der kom i stand med indførslen af trykkekunsten (5.4.2.). Men Usenets kommunikative rum
danner ikke rum for massemedier, men for interaktionssystemer. Dette er ikke bare et faktum
i forhold til analysen af det kommunikative rum, men ses også ved at Usenet bidragydere oftere responderer på bidrag når de er uenige end når de er enige. Denne adfærd er i kontrast til
adfærdsmønstret på WWW hvor det at linke, er en indikator på enighed eller fælles interesse
(Rakesh Agrawal et al. 2003).
Usenet begyndte som ét samlet socialt system (Hauben & Hauben 1997) med kun få grupper
og viser stadig tegn på denne oprindelse, fx taler man kun om én Usenet netikette. Der er
mange alment gældende historisk udviklede normer og fortolkninger i relation til distinktionen Usenet  samfund. Usenet bidragydere definerer sig som et vi, når de kommunikerer om
folk der ikke er del af systemet, eller når den almindelige kommunikation på Usenet bryder
sammen. Christine Smith (et al. 1997) refererer til syv kategorier af opførsel (bidragstyper),
der strider mod de normative forventninger på Usenet og som fører til bebrejdende eller iret-
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tesættende svar. Kategori to (Bandwidth Piggery) inkluderer fx, meget lange bidrag og signaturer, samt medkopieret materiale, der er længere end det egne bidrag, vilkårlig brug af
kryds-bidrag, samt det at spørge til noget man kan læse sig til i en gruppes FAQ. Dette indikerer at Usenet er ét samlet socialt system med mange normer der gælder mere eller mindre
for hele Usenet. Systemet har differentieret sig funktionelt266 i hierarkier, grupper, undergrupper, subject-pointers og tråde. Ligesom Usenet selv kan ses som en form i samfundsmediet,
kan de enkelte nyhedsgrupper ses som former i mediet Usenet.267 Grupperne har deres særegne meningsgrænser der uddifferentierer dem fra de generelle normer på Usenet og fra de
andre grupper, der kommunikerer andre sagligheder i det uddifferentierede samfund.

Nyhedsgruppe  Usenet  Samfund
Hvis kompleksiteten bliver for stor i en nyhedsgruppe, hvis der enten er for mange relevante
emner, eller meninger om dem, 268 eller for mange gensidigt udelukkende meninger om omgangsformen, uddifferentieres en ny gruppe hvorved den gamle gennemgår en deling. På
gruppeplanet er FAQen retningslinjen for god opførsel.269 FAQen fortæller gruppens historie
og udstikker love for hvad kommunikationen må handle om og i hvilken tone den skal foregå. Reguleringen af kommunikationen er dog meget mere kompleks end hvad der kan ekspliciteres i en FAQ. Hvortil ingen enkeltindivider kan determinere kommunikationsprocessens
forløb, eller struktur, kun de kommunikative processer der løber gennem strukturen kan ændre den, hvilket kun kan ske i form af kommunikationens accept eller negation af meningsforslag. Dette gælder også reaktualisering af lagret kommunikation, også selv om der er tale
om regler (man kan altid se igennem fingre med). Da nyhedsgrupper er en form for uformelle
organisationer (selvorganiserende interaktionssystemer), uden en ledelse med formel eller
teknisk magt, er det op til den løbende kommunikationsproces at opretholde meningsgrænsen
i den enkelte nyhedsgruppe.

7.2.2. Meningsgrænsen
Den enkelte kommunikation er en form i det medie der udgøres af den enkelte gruppe.

266

I kommunikativ forstand ud fra især sagsdimensionen, men også ind imellem i socialdimensionen.
Samfundet er et begreb for den samlede sociale potentialitet, mens Usenet er en aktuel selektion indenfor denne potentialitet, hvorfor form medie terminologien er adækvat, se figuren i 2.2.3.11. side 90.
268
Dvs. at sagsdimensionen fremstår for uspecificeret i forhold til omverdensbetingelser (psykiske systemer).
269
Danske nyhedsgrupper har også et fundats der fortæller hvad kommunikationen i gruppen må omhandle
og hvad den ikke må omhandle. Ikke alle grupper har en FAQ hvilket betyder at disse grupper kun har deres interaktionshistorie til at guide den fortsatte kommunikative proces.
267
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Kommunikation  Nyhedsgruppe  Usenet  Samfund
Kommunikationen producerer meningsgrænsen som den er, eller modificerer den ved at konditionere nye meningsforslag. At reproducere meningsgrænsen som den er, er at kondensere
det, der før er skrevet ved, at
Nyhedsgruppen er mediet: De potentielle koblinger af aktualitet og potentialitet

Teknisk medie:Usenet

indhold, hvorved det konfirmeres. Også fundatsen og

Processens struktur
De aktuelle kommunikationsbidrag er formen:
De aktuelle koblinger af
aktualitet og potentialitet

Strukturens proces

reaktualisere dets menings-

FAQen

må reaktualiseres

(refereres til) for at spille en
Itteration af kommunikation
System omverden
Kondenserede former annullerede former

rolle i reproduktionen af
meningsgrænsen. At negere

et meningsforslag er ikke at annullere det fra interaktionshistorien, tværtimod skaber det historie således, at meningsforslaget nu hjælper med at identificere gruppen negativt (vi er dem
der ikke…). Mediet ændrer sig hver gang en ny form installeres i det og består således af alle
de kommunikationsforløb, der har installeret distinktioner mellem aktualitet og potentialitet i
interaktionshistorien. Altså består gruppen set som medie, af de potentielle koblinger af aktualitet og potentialitet, der med rimelighed kan legitimeres af gruppens interaktionshistorie af
accept og forkastelse af meningsforslag. Hver gang en ny form installeres gives der en ny
kobling mellem aktualitet og potentialitet, hvilket tester fastheden i koblingerne i mediet, der
består af allerede eksekverede aktualitet potentialitet koblinger.270 Når nye fænomener i omverdenen relateres til gruppens emne, må den producere nye semantikker for at håndtere det
nye i forhold til meningsgrænsen hvilket ofte er en konfliktfyldt proces.
7.2.2.1. Case 1: dk.fritid.motrocykel
I nyhedsgruppen dk.fritid.motorcykel må ethvert tema kunne relateres til motorcykler, men
de rigtige motorcykler ude på vejen, optræder kun i kommunikationen i form af begreber.
Kommunikationen har således en fremmedreference til noget, der ikke selv kan have fremtrædelse i dens operationer og en selvreference ved at noget i omverdenen netop begrebsliggøres. Begreber får imidlertid kun deres betydning i forhold til andre begreber og nye græn-

270

Hvis koblingerne i det sociale bliver for faste er der ikke længere tale om kommunikation - som Dirk
Baecker engang skrev til mig: “The idea is that you can only have communication in its proper meaning
(that is, as being distinct from signal exchange) as long as the receiver is in an open situation how to observe (understand) and whether to accept the communication. If the sender send only issues that are already decided you don't deal with communication but with attempts of command. That is why it makes
sense to look at just how the communication makes sure there are undecidabilities in it.”
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setilfælde vil undertiden dukke op. ”Er en scooter en motorcykel?” var et tema der trak 90
bidrag i nyhedsgruppen dk.fritid.motorcykel. Gennem diskussionen blev en lang række semantikker forhandlet. Diskussionen begyndte med en iagttagelse af noget i omverdenen,
nemlig en scooter. Man kan iagttage denne iagttagelse som et meningsforslag om at en scooter er en motorcykel. Meningsforslaget blev følgende søgt afvist hhv. forsvaret, men efterhånden bliver det klart, at en scooter ikke i denne gruppe kan betegnes som andet end en
knallert, og betegnes derfor fx som en knallertscooter. Tråden viser at der i systemet ligger
en historisk betinget distinktion, der skubber knallerter ud som tilhørende omverdenen som
tamme væsner. De personer der bruger sådanne befordringsmidler betegnes som knallertdrenge eller som knallerthjerner. Sådanne personer er ikke ønskede som medlemmer af
dk.fritid.motorcykel af flere grunde: knallertdrengene har en dårlig moral, da de tuner deres
knallerter og kører uforsigtigt og for hurtigt på maskiner, der ikke er beregnet til det. En motorcykel (MC) kendes (skelnes) ud fra to overordnede parametre, nemlig motorens størrelse
og om man betaler den uretfærdige afgift. Knallerter har en for lille motor og deres ejere er
enten mindreårige eller barnlige og knallertejere betaler ikke den afgift MC-ejerne kæmper
imod. Kommunikationen om knallerter er nu funktionelt uddifferentieret og foregår i en separat gruppe.
Det at være medlem af gruppen er imidlertid ikke behæftet med et krav om at eje en motorcykel, selvom dette, sammen med teknisk kunnen er vigtigt for et medlems status. Det er selve kommunikationen der refereres til: man vil ikke læse om knallerter eller scootere ud fra
andre perspektiver end MC-perspektivet. Forholdet omkring medlemskab er kompliceret af
flere grunde, dels er det svært, om ikke umuligt at smide nogen ud af en nyhedsgruppe, dels
er kriterierne for medlemskab ikke fastlagt en gang for alle, og der kan altid dukke nye grænsetilfælde op, der reaktualiserer diskussionen om hvad der skal til for at være medlem. Forholdet kompliceres yderligere af, at bevidsthedssystemer ligesom motorcykler ikke har anden
end sproglig fremtrædelse i kommunikative systemer, og derfor ikke kan tilregnes systemet,
men kun til dets omverden. Mennesker optræder som personer i, eller medlemmer af sociale
systemer, som forventningskollager i kommunikationen, hvortil de kommer med bidrag, der
forventes at falde indenfor meningsgrænsen. Begrebet person kan ses som en skelnen mellem
handling og oplevelse (2.2.3.12.). Når noget bliver ytret tilskrives dette den ytrende som en
handling og samtidig tilskrives der en bestemt oplevelse af verden til denne. Kommunikation
forstås som handling, når sociale systemer skal beskrive sig selv, dvs. at personer kan ansvarliggøres for visse dele af kommunikationen. Netop oplevelse er et nøgleord når medlemmerne af dk.fritid.motorcykel skal beskrive forskellen på motorcykler og andre befordringsmidler. Man kan sige, at der er en norm om at have oplevet at skyde den fuldstændigt af, eller
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mindst en eksplicit respekt for de bidragydere der har haft denne oplevelse, før man udtaler
sig i gruppen. Det der legitimerer én som medlem og dermed ens bidrag som legitime, er at
man har del i denne oplevelse og kan italesætte den skriftligt. Flere bidragydere fortæller om,
hvordan deres grænser er blevet rykket gradvist med større og større maskiner:
For 5 år siden syntes jeg at min storebrors Yamaha MR50 (mystisk importmodel) med 6 hk
var vild :o) Da jeg så prøvede en CR125 blev vildskabsbegrebet redefineret og det blev det
igen da jeg prøvede en KX500271

Semantikkerne bliver fordi oplevelseskriteriet er svært at objektiverer hæftet sammen med
maskinernes størrelse:
> > Enig, før man har risikeret liv og lemmer på en 500ccm 2T crosser, så har
> > man ingen ret til at udtale sig definitorisk omkring skellene imellem
> > forskellige 2 hjulede motorkøretøjer. For når man har, er man overhovedet
> > ikke i tvivl om at scootere om så de er blodtunet til ugenkendelighed,
> > stadig er og bliver nogle blive og tamme væsner = knallerter.
>
> Siger en der aldrig har prøvet en scooter med 15 - 20hk...
Det har jeg nu. Og du har ret, den trækker vildt fra 0-20, men derefter sker
der nada. Du skulle prøve en cykkel (eks KX500 eller en 1000'er sports mc)
som tipper bagover hvis man giver den fuld gas i 1' gear, det træk en tunet
scooter levere på de første meter det levere de andre i ganske meget længere
tid.
Prøv lige at vurdere dette lille regnestykke :
scooter, 20 hk 70kg egenvægt + 80 kg chauffør = 150kg/20 hk = 7,5 kg / hk
så lad os tage en KX500
65 hk 95kg + 80kg chauffør = 175 kg/65 hk = 2,7 kg / hk
eller min 9'er
180 hk 190 kg + 80 kg = 270 kg/180hk = 1,5 kg / hk
Og gæt så lige engang om scooteren føles lidt som en traktor med plov.

Meningsgrænsen konditioneres over tid, efterhånden bliver kommunikationen indskrænket til
ikke at omhandle alt, men kun noget mere specifikt, hvilket på den anden side udvider kommunikationen, da emnet nu kan nuanceres og præciseres. Ud fra et kompleksitets- perspektiv
uddifferentierer systemer sig når kompleksiteten bliver for stor. For år tilbage Uddifferentieredes således dk.fritid.knallert til at varetage funktionen at kommunikere om knallerter, som
en ny gruppe fra dk.fritid.motorcykel og efter den her omtalte tråd blev også scooteremner
afkoblet, men optaget i dk.fritid.knallert der nu i fundatsen betegner sig som en: Diskussion
vedr. knallert og scooter op til og med 45. Man kan udlægge dette som uddifferentiering pga.
271

Tegnet ”:o)” er et såkaldt emotikon, der er en særlig form for reference til det bevidste system der ytre
sig, dette betyder klovn – og meningen er altså den, at han synes at han var en klovn ved at kunne synes at
en sådan MC kunne få betegnelsen ”vild”.
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dissens om sagsdimensionen. Man kan se hvordan MC-gruppen opnår identitet ved at udgrænse kommunikation om scootere (MC  scooter) og om knallerter (MC knallerter), men
MC-gruppen udgrænser sig også i forhold til bilister der ofte omtales som modtrfikanter.272
Systemet identificerer sig imidlertid også positivt, eksempelvis gennem bidrag i form af narrativer der fortæller om de frihedsaspekter bidragyderne finder i relation til at køre MC, eller
om den sexappeal som det antages ligger i det. Meningsgrænsen i dk.fritid.motorcykel virker
til at kunne beskrives som: Vi er de frie MC kører der har oplevelsen af og forstanden på at
skyde den fuldstændigt af, samt på mekanikken og moralen i forbindelse hermed  de andre,
knallertdrengene, bilisterne, politikkerne.
7.2.2.2. Symbolsk generaliserede kommunikationsmedier
Moral og mekanik er ingen endelig liste over de SGK gruppen har koblet sig til i forhold til
skemaer for præselektion af kode værdier. dk.fritid.motorcykel har også internt konditioneret
hvad der er ret, hvad der kan betale sig osv. MCerne bestemmer imidlertid ikke landets love,
men har i systemets løbende autopoiesis konfirmeret holdninger til en række funktionssystemer. Det vil sige, at de har produceret programmer for, under hvilke omstændigheder, den
positive hhv. den negative værdi i de Symbolsk Generaliserede Kommunikationsmediers
(SGK) kode skal selekteres. Nogen grupper er koblet til et enkelt SGK, fx er der mange
grupper, der kommunikerer computerrelaterede emner, der er fast koblede til teknologi med
koden effektiv  ineffektiv. Den faste kobling til dette SGK styrer om bidrag accepteres eller
forkastes som meningsforslag. Accepten eller afvisningen er konditioneret af programmer,
der er udviklet over tid som meningsgrænse, der virker som kognitive fortolkningsskemaer,
der determinerer hvad der kan konditioneres af nye meningsforslag. I sådan en gruppe hjælper det ikke at pege på, at en given teknisk løsning er bedst fordi den bedst kan betale sig i
økonomisk forstand. Imidlertid er der mange grupper, der har udviklet deres meningsgrænse i
en

mere

løs

kobling

til

funktionssystemer,

hvilket

også

var

tilfældet

med

dk.fritid.motorcykel. Sådanne meningsgrænser kan ses som programmer der pre-selektere
den ene af værdierne i et bestemt mønster i en hel række af forskellige SGK.
7.2.2.3. Case 2: dk.fritid.dyr
Nyhedsgruppen dk.firtid.dyr er funktionelt uddifferentieret til at varetage kommunikationen
om dyr og bidrag må altid handle om dyr, om noget i relation til dyr, eller om systemet og
dets medlemmers forholden sig til dyr. Bidrag knytter sig til tidligere kommunikation, men
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Især bilister fordi de ofte ikke tager hensyn til motorcyklernes længere bremselængde, eller fordi de kan
finde på at bruge sprinkleren når en motorcykel ligger bagved således at motorcyklisten oversprøjtes.
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hvis det skal give anledning til at yderligere kommunikation tilknytter sig, må det også have
informationsværdi og derfor pege på noget i omverdenen, der gør en forskel.:
Hejsa alle sammen.
Jeg har en ørkenrotte (han) der er 2 1/2 år gammel. Han har fået et sår på
maven som der er gået betændelse i. Jeg aner ikke hvad jeg skal gøre... Jeg
har ingen anelse om hvad det vil koste at få den behandlet af en dyrlæge, og
om der kan gøres noget ved det. - Eller om det er bedst at aflive den, og
hvad det vil koste. Folk siger til mig at jeg bare selv kan slå den ihjel,
da det ser slemt ud, men det kan jeg ikke.
Er der nogen der har nogle ideer om hvad det vil koste at få en dyrlæge til
at kigge på ham.
Mhv Mette

Dette indlæg begyndte en længere tråd: der er noget i omverdenen (en syg ørkenrotte). Mette
iagttager fænomenet ud fra en oplevelse af ansvar for at handle, men kan ikke opløse en værdikrampe273 mellem SGKerne penge og kærlighed. Besvarelsen er bemærkelsesværdig:
Kommer an på hvor du bor osv.
Min dyrlæge tager mindre i konsultation for smådyr end hun gør for hunde og
katte. Såret skal sikkert bare behandles med antibiotika som ikke er
voldsomt dyrt.
Du kan IKKE selv slå din ørkenrotte ihjel, det må du ikke medmindre du er
uddannet til det, desuden vil det også være meget smertefuldt for det lille
kræ at blive "kværket" af sin egen "moar"! (Dernæst går det under
dyremishandling, men det er en anden ting.)
- Jane

Hvis man ser Mettes bidrag som systemets første ordens iagttagelse og dermed dets fremmedreference, så er Janes besvarelse at forstå som systemets selvreference, der iagttager Mettes iagttagelse ud fra systemets konditioneringer. Det refererer altså til systemet eftersom begrundelsen for at gå til dyrlæge, kører på konditionerede værdivalg i symbolsk generaliserede
kommunikationsmediers koder i systemet: Penge: kodens positive værdi vælges (betal). Moral: gør det ikke selv, det er ondt, forkert. Ret: det er ulovligt at gøre det selv. Kærlighed: det
ville være ukærligt at gøre det selv. Jane afslører ved denne kompakte og programmatiske
besvarelse sig selv som yderst kompetent rent socialt, samt som én der netop har den viden,
der regnes i denne gruppe. Dertil eksemplificerer hun også, hvad der kan udlægges som systemets meningsgrænse: Vi er dem der har de rigtige holdninger til dyr, og at udleve disse
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Det bedste billede på hvad en værdikrampe er, at tænke på abefælden, der består i en fastgjort kalabas
med en frugt i og et hul, der er stort nok til at frugten kan komme i, men ikke er stort nok til at en abehånd
kan løfte frugten ud. Aben kommer til at stå og fange sig selv ved at gribe om frugten og man kan gå hen
og tage aben, fordi den alligevel ikke vil slippe frugten.
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holdninger er vigtigere end alt andet. dk.fritid.dyr synes at befinde sig i en omverden, der
ikke har de rigtige holdninger til dyr. At have de rigtige holdninger indebærer fx altid at betale hvad det koster, uanset hvor meget; ellers skal man slet ikke have dyr:
man skal ikke have et dyr hvis man ikke vil betale prisen
-Hvis dyret er sygt skal det til dyrlæge, og hvad det koster må man tage med, ellers skal man
ikke have dyr
--

Man får en fornemmelse for systemets konsekvens, i forhold til det hele tiden at vælge kodeværdi, efter hvad der tænkes som den bedste indretning af samfundet, ud fra den rigtige holdning til dyr. Denne overordnede kode giver blindhed overfor kontingensen i iagttagelserne og
giver sig fx udslag i følgende ytringer:
Slitagen på lejligheden er nok ikke meget større, når man har dyr end når man har børn (…)
jeg kan da se at barnet der boede her før også har slidt på
dørkarme osv
-Nå, bor du også et sted, hvor havens fugle er blevet skræmt væk af naboens børn??
-Jeg ville med glæde spænde dig godt fast og dumpe dig i havnen!!!!

Det sidste eksempel er hentet fra en tråd hvor én for sjov tilbyder at sælge en ikke eksisterende opfindelse, nemlig en katteholder – hvilket altså bliver taget ham meget ilde op. Disse tre
eksempler viser, at dk.fritid.dyr mindst ligestiller børn og dyr, samt at voksne med forkert
indstilling burde aflives.274 Forskellige koder diskuteres i forhold til meningsgrænsen, fx lange diskussioner om lovgivningen, som den ligger nu, repræsenterer den rigtige holdning til
dyr eller ej. Noget af det tætteste man kommer til meningsgrænsen i positiv forstand er følgende konfirmation af en ytring, der udtrykker gruppens identitet: man indlever sig i hvordan
dyr bedst behandles:
du har helt ret i at disse ting (…) nøjleordene ligger netop i motion og stimulation samt aktivering af hunden…. Og motion alene kan ikke gøre det hundene skal også have lov til at bruge hjernen

Dyrevelfærd er ubetvivleligt yderst vigtig for moderne menneskers identitet, men sult, krig,
naturkatastrofer, forurening mm. må dog, om ikke andet, så sidestilles ud fra en almen be-
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Sådanne udtalelser ville medlemmer givetvis ikke komme med i andre sociale sammenhænge. Udtalelserne er konditioneret af meningsgrænsen i dk.fritid.dyr og således forventelige her, men vil være usandsynelige i andre sociale kontekster.
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tragtning.275 Herunder er der et eksempel, hvor en person prøvede at mane til en fornuft, der
også inkluderer andre parametre end dyr:
Men disse indlæg provokerede også mig stærk, idet jeg kom til at tænke på, at de fleste for det
første ikke havde nogen relevans for trådens indehaver, og for det andet med tanke for mange
børns mistrivsel her i landet, at mange hunde bliver behandlet bedre end disse. Selvfølgelig
har det ikke noget med dyr at gøre, men det tricker jo åbenbart mig

Sådanne bidrag bliver ligesom ikke hørt, hvis de overhovedet besvares knyttes der ikke an til
den saglige argumentation, men fx til sprogbrugen. Det saglige indhold bliver således ikke til
element i systemet, da det ikke knyttes an til af en senere ytring. Gruppen, der er uddifferentieret fra sagsdimensionen, er i sin form fanatisk og diktatorisk: dyrevelfærd alt andet. Men
systemet udgør ikke den hele sociale omverden for nogen af medlemmerne, der hver især er
omverden til mange andre sociale systemer. Systemet har blot den funktion at kommunikere
dyrevelfærd, hvilket de der er medlemmer henter identitet igennem. Gruppens identitet (meningsgrænsen) skal derfor også være klar, hvorfor der kommer kraftige reaktioner hver gang
der kommer bidrag, der vil kunne give det indtryk, at gruppen ikke har en uforbeholden, altopofrende holdning til dyr.
Hvis du går op til din læge, er jeg sikker på, at du kan få både Fontex og en henvisning til en
god psykiater. Guderne skal vide, at du har brug for det. - og med en patient som dig, vil psykiateren ikke behøve andre - det er vist stof i dig til at han kunne skrive en bog. Selv, så jeg
dig hellere i en spændetrøje.
Dorte
Cats know what we feel. They don't care, but they know

Dette hænger sammen med enkeltpersoners identificeren sig med netop denne livsholdning.
De henter identitet gennem systemet, men ville ikke kunne gøre dette, hvis der kunne hæftes
tvivl om systemets identitet. Hvis individer skal kunne hente identitet ud fra systemet, må der
ikke være tvivl om systemets holdning:
Jeg tænker også på nye skribenter i gruppen, der risikerer at tro at det
han siger er sandt - For ellers ville han ligge i mit killfilter nu!

Personer kommer til syne i kommunikationen og får netop mulighed for dette, hver gang der
opstår en lejlighed til at gå i rette med forkerte holdninger. Dette fænomen kan også beskrives ud fra begrebet re-entry (2.1.4.4.): systemet indfører en beskrivelse af omverdenen i systemet; igen lidt karikeret: vi er dem med de rigtige holdninger til dyr med en omverden, hvor
vi bider mærke i forkerte holdninger til dyr. Re-entryet giver et billede af denne omverden i
275

Det er et generelt forhold for nyhedsgrupper at vælge en sag ud som det vigtigste i verden. I
dk.helbred.slank er det vigtigste fx menneskers vægt, i dk.snak.seksualitet er det troskab, i
dk.edb.internet.webdesign.serverside er det open source, etc.
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systemet selv, ved at enkeltpersoner tilskrives de uønskede (forkerte) holdninger. Disse personer ses gerne som antagonister, der på Usenet går under navnet trolls, der er en betegnelse
på personer, der under falske forudsætninger prøver at genere systemet (se Donath 1999).
Der findes trolls i mange forskellige grupper, de kører deres spil,276 men i de enkelte grupper
risikerer enhver, der træder ved siden af konditioneret opførsel at blive karakteriseret som
troll, hvilket diskuteres åbenlyst.
Efter den måde Hans argumenter i tråden om fyrværkeri på hundeng'en,277 er
han bare en troll

Systemets meningsgrænse, der adskiller det fra omverden, er socioevolutionært koblet til
SGK, således at systemets interaktionshistorie giver det kognitive skemaer for hvilke kodeværdier, der skal selekteres i de SGK der iagttages ud fra. Der skal betales, hvilket betyder, at
det ikke er den mest økonomisk rentable løsning på en problemstilling der selekteres, hvis
denne ikke samtidig er den bedste løsning med dyret i centrum. Med ’teknik’ som eksempel
er en effektiv løsning på en problemstilling kun acceptabel, hvis denne samtidig tilgodeser
dyrets behov. Men koden i systemet er en moralsk kode og ikke et SGK, værdierne rigtig
forkert kan ikke fordeles med den samme klarhed som i økonomi for eksempel. Men i
dk.fritid.dyr er der ikke en tilfældig diskussion af hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Gennem systemets historie er der foretaget væsentlige valg (der efterhånden har mistet deres
karakter af at være beslutninger), der giver specifikke forventninger (struktur) og dermed mere konkret giver meningsgrænsen form. Gruppens medie er de potentielle ting, der kan siges
om hvordan mennesker skal forholde sig til dyr, altså potentielle koblinger af aktualitet og
potentialitet. Formen udgøres af hvad der er konditioneret som aktuelle koblinger af aktualitet og potentialitet. Systemet har dannet fælles semantikker for iagttagelser af omverdenen.
Hvad betyder det fx at være god ved en hund? Kan man være det, når man bor i en mindre
lejlighed? Meningsgrænsen konstitueres af, hvad der bliver sagt og efterfølgende konditioneret (gjort til betingelse for følgende kommunikation) eller med andre ord besluttet. Dette giver en model, hvor systemet reproducerer sig, varierer sig og restabiliserer sig på ny.
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Trolling virker ved at en person gennem sine bidrag vækker tillid som en person, der deler mål med det
sociale systems meningsgrænse, således at andre medlemmer i tillid responderer på deres bidrag. Når trolden synes at folk hænger på limpinden (har fået tillid) begynder den på en naturlig måde at fremkomme
med bidrag der strider mod meningsgrænsen. Det synes som om trolls er personer der har svært ved netop
at få identitet ved at inkludere sig i det sociale, hvorfor de paradoksalt nok, må inkludere sig ved at ekskludere sig. De er i kommunikationen, fordi der bliver koblet til deres bidrag, men de bliver kun persongjort
ved at ekskludere sig, ved at sætte sig udenfor.
277
Et kælenavn til nyhedsgruppen dk.fritid.dyr.hunde, der er en undergruppe til dk.fritid.dyr, uddifferentieret til kun at kommunikerer om hunde.
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Personers status som medlemmer bliver forhandlet, hvis de anfægter meningsgrænsen. Sagligt set kan kun temaer, der relaterer sig til dyr antages. Mht. tema, så følger en tråd kun sjældent ét tema, men skifter ofte således at et associeret undertema (et rema) bliver til nyt tema.
Under sådanne temaskift kan der godt komme temaer op, der ikke har med dyr at gøre, uden
dette får konsekvenser for den person der begynder. Hvis nogen derimod søger at indlede en
tråd om noget, der ikke kan legitimeres ud fra temaet om dyr, fordømmes eller ignoreres de,
eller bliver henvist til andre grupper.278 Ud fra socialdimensionen bliver det dog ofte nødvendigt at tage temaet for medlemskab op til fornyet debat. Betingelserne for medlemskab bliver
forhandlet når personer søger at omdefinere meningsgrænsen, eller opfører sig på en uønsket
måde. I sådanne tilfælde må konditionerne reproduceres for at likvidere den uønskede adfærd. Sådanne episoder kan antage flere forskellige forløb 1. Personen irettesættes, 2. Personen depersonaliseres (beskyldes fx for at være troll) 3. Konditionerne for medlemskab i forhold til opførsel ændres. 1 og 2 er udtryk for systemkonformitet, mens 3 er udtryk for systemvariation. Systemet må have en meningsgrænse, der regnes som værende stabil, for at
variation kan identificeres og konditioneres og dermed føre til en restabilisering (Luhmann
1994). 1, 2 og 3 optræder ofte blandet i den samme kommunikation og resultatet af ’forhandlingen’ kan ses som en beslutning, der både angår det som har stabiliseret sig i systemet og
om personen regnes som medlem. De næste uddrag er fra en tråd, der opstår med det ene
formål at diskutere en persons medlemsstatus:
Jeg synes imidlertid, at det virker som om du mest er ude på at provokere/såre
andre. Det er ingen tjent med.
Du er velkommen til at deltage i diskussionerne, men hvis du vil have, at andre skal lytte, så
synes jeg at du skal argumentere på en pænere måde

Personen, som jeg kalder Hans, forsvarer sig med at have en gadedrengerolle; et meningsforslag, der søger at give plads for at Hans kan tilkendes specielle friheder i forhold til ’god tone’ i gruppen. Han skriver:
Du må også være opmærksom på, at der sikkert er en del som blot trækker på
smilebåndene, når denne Hans gadedreng kaster brænde til bålet, og ikke
hopper på provoens indlæg

Dette lykkes ikke i første omgang, da der svares afvisende:
Du risikerer iøvrigt blot at ryge i folks killfilter, for i længden kommer det
278

Dog kan bidragydere med meget høj status godt slippe af sted med ikke emnerelaterede bidrag hvortil
man i mange grupper kan iagttage diskussioner under subject-pointeren ”off-topic” om begivenheder der
vedrører meget bredt fx 11 september, Cathrine og irakkrigen – of-topic-diskussioner er vidst aldrig set i
dk.fritid.dyr hvor man er meget stramme, fx blev dette skrevet til en 15 årig pige: Er du også for lille til at
FUT'te til dk.snak, når du ønsker at > hyggesnakke off-topic i dk.dritid.dyr??
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til at virke useriøst og kedeligt. Indtil videre har dine provokationer da ikke
ligefrem øget sagligheden i forhold til emnet dyr, for din største bedrift er
da, at få skabt en debat om dig og dine debat-evner...tørt (…) var der nogen der sagde troll?!

Men så kommer hjælpen hvor, der åbnes en dør for Hans´ fortsatte status:
Med fare for at få rykket knuppen af som symptissør... Du er vist ikke så slem, hvis jeg har ret
i at jeg er kommet frem til at du egentlig blot søger andre
synspunkter og ikke er lukket totalt af for at ændre holdning?
Din debatform kan virke meget fremfusende og voldsom, men hvor styg er du i
virkeligheden?
Det er godt med en god debat, men det kan også blive for meget og grænsen kan du tilsyneladende ikke rigtig se. Hvad er din seriøse hodning nu? Har du
ændret den, eller er du virkelig en lukket dør?

Hans svarer ikke direkte på dette, men da et sideløbende rema om fyrværkeri og hundes velfærd efterhånden bliver tema, skriver Hans således:
Der er jo ikke kun hunde, der panikker, når der "fyres af".
Ja, det er også der hvor jeg efterhånden selv begynder at se, "hvor skoen trykker"

Hans klarer frisag i denne omgang og systemet har nu fået reproduceret meningsgrænsen, her
er fx ikke plads til gadedrenge. Det er almindeligt at der er meget upopulære medlemmer i
nyhedsgrupper der siger de forkerte ting. De giver nemlig herved andre mulighed for at reproducere meningsgrænsen, og derved muligheden for selv at få identitet som personer, der
inkluderer sig i gruppen ved at forsvare dens opposition til omverdenen. Det er et re-entry af
den distinktion, der sociologisk set separerer gruppen fra omverdenen, når et medlem siger
noget i opposition til meningsgrænsen og et andet medlem forsvarer meningsgrænsen. Distinktionen kopieres herved ind i systemet, der netop opretholder sig selv ved at producere
denne distinktion (system  omverden).
7.2.2.4. CMC og meningsgrænsen
I CMC litteraturen (1.1.) er der mange indikationer af et latent begreb om meningsgrænse.
Christine Smith (1997) peger på at gruppekonformitet er en vigtig betingelse for accept i nyhedsgrupper. Herring (2003) skriver at grupper udvikler normer for deres praksiser i forhold
til ‘how things are done’ hvilket konstituerer ønsket sociale opførsel. Whittaker et al. (1998)
skriver om et fælles grundlag og Smith (1999) nævner grænser, der karakteriserer nyhedsgrupper som sådanne størrelser der almindeligvis forstås som fællesskaber (communities).
Baym (2000) skriver direkte om nyhedsgruppen rec.arts.tv.soaps at den har en gruppeidentitet konstrueret gennem en vedvarende kommunikativ proces. Baym beskriver ligefrem, om
end ikke eksplicit gruppens meningsgrænse som: Vi er de intelligente, vittige, smukke mennesker der kommunikerer om den finkulturelle kunst sæbeoperaer  De underbegavede endi-
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mensionale folk der har stereotypiske fordomme mod soap-operas og deres fans som om de
var smagløse.279 Bortset fra Baym, reducerer CMC-forskerne betydningen af deres implicitte
begreb om meningsgrænsen til FAQen. Det er rigtigt at en FAQ er en kondensering af, om
ikke andet så aspekter, af den fortiden værende meningsgrænse, men det er alt for simpelt, at
mene at kommunikationsprocessen skulle kunne udtrykkes i et sådant sæt regler og anekdoter.280

7.2.3. Begrænsninger i Usenets kommunikative rum
Et signifikant spor i beskrivelsen af et selvorganiserende interaktionssystem er dets konnektivitet. Altså hvorfor knytter et bidrag an til et andet? Her som i al anden kommunikation, bliver et bidrag kun til del af kommunikationsprocessen hvis et andet bidrag kobler sig til dets
meningsindhold (2.2.3.11.). På Usenet er kontakten mellem bidragyderne begrænset, til den
særlige form for remediering af interaktion via skrift, som dette tekniske kommunikationsmedie giver. De følgende begrænsninger er, at bidragyderne ikke kan se eller høre hinanden
og ikke kan interagere synkront. Bidragyderne kan ikke iagttage hinandens kropssprog eller
genkende og identificere hinanden gennem kroppen. Kommunikationssituationen begrænses
også ved, at asynkroniteten tvinger bidragyderne fra en mere spontan stil over i en mere argumenterende stil. Selv den personlige dialogiske form for interaktion løskobles således fra
interaktionens hensynstagen til interaktionspartneren, ved den større vægtning af sagsdimensionen. Før har interaktion, bortset fra ansigt til ansigt ad hoc situationer, enten været mellem
personer der allerede kendte hinanden, eller mellem folk i forhold til en institutionel relation,
man køber fx en bilet eller man skriver til en advokat. På Usenet kender folk kun hinanden, i
hvert fald i første omgang, gennem gruppen og altså kun via de begrænsninger og muligheder
som Usenets kommunikative rum giver.
Som beskrevet i litteraturen bliver det meste af kommunikationen drevet via bidrag fra kærnebrugere (Gotved 1999). Den typiske tråd involverer kun relativt få bidragydere og grupperne er ofte domineret af klikker af verbose, sprogligt begavede (her mht. skriftlig interaktion) bidragydere, hvilket er i kontrast til videomedieret kommunikation og ansigt til ansigts
kommunikation (Whitaker et al. 1998). Der er indikationer på at ansigt-til-ansigt-grupper kan
opretholde selvorganisering (håndtering af social kompleksitet internt) så længe gruppen ikke
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Som allerede omtalt forsvarer Baym, der selv er glad for sådanne serier gruppens meningsgrænse i sin
bog. Dette kan ses som en strukturel kobling til et ikke digitalt medie hvor gruppen således også lykkes i at
manifestere sig.
280
I rec.arts.books.tolkien følger den FAQ ansvarlige slet ikke kommunikationen, men forholder sig kun til
fakta om Tolkiens univers (Gotved 1999: 140).

241

kommer op på mere end 150 individer. På Usenet er denne interaktionsøkonomi ændret radikalt idet op til 5 – 600 aktive bidragydere og mange tusinde passive medlemmer kan selvorganisere sig i årevis (Smith 1999). Forklaringen må findes i Usenets kommunikative rum (beskrevet i afsnittene under 7.1.), der muliggør håndtering af kompleksitet i interaktion på en
måde, der langt overgår hvad der blev set i rent oralt medierede samfund (5.2.4.).281 Et nyt
bidrag er kun synligt gennem en tekststreng, der angiver en emnelinje og navnet på en bidragyder, men alle bidrag bliver synlige og forsvinder ikke i luften, i talen i munden på hinanden eller i hierarkier og konventioner for turtagning. Til gengæld er det vigtigt at navnet på
en bidragyder er vidt kendt i gruppen og at emnet virker relevant og/eller interessant i forhold
til meningsgrænsen. Ifølge Fiore et al. (2002) er det vigtigste for at et bidrag bliver selekteret
til læsning dets emne og trådens størrelse. Whittaker et al. (1998) har fundet belæg for, at
lange bidrag sjældnere selekteres og linkes til end kortere. Selvom det er muligt at skrive lange bidrag til Usenet betyder det altså ikke, at det resulterer i at nogen linker til ens bidrag.
Bidrag må være tilpassede såvel i indhold som i form i akkordering med meningsgrænsen.282
I sammenligning med chat, der som del af sit kommunikative rum har bidrag på kun én linje,
virker Usenet kommunikation meget mere selektiv i forhold til form og kohærens. Hvor chat
er en kommunikationsform med mange associationsspring, der kun er tyndt funderede rent
semantisk (Herring 1999),283 er Usenet kommunikation anderledes, ved meget højere krav til
eksplicit kohærens mellem ét bidrag og så de følgende der knytter an til det. På Usenet er der
kun nye bidrag, der potentielt begynder en tråd, samt respons på bidrag. Responser må knytte
direkte og eksplicit an ved, fx at referere eller citere. Ifølge Herring (1999) skaber brugen af
citater (hvilket understøttes direkte af Usenets kommunikative rum 7.1.4.) en illusion af nærvær og synkron interaktion, fordi der i det enkelte bidrag er flere turtagningsskift. Et andet
vigtigt forhold i relation til kohærens er, at Usenet har givet rum for uddifferentieringen af
grupper så kommunikationen i de enkelte grupper er specificeret og afgrænset indenfor veldefinerede emner. Grupper der har FAQ og moderator er korreleret med en højere grad af
fælles udgangspunkt i kommunikationen og større konversationel relevans i bidragene (Whittaker et al. 1998). Men hverken moderation eller FAQ giver en højere grad af interaktion (alt281

Samfundets funktionelle differentiering betyder at et socialt system kun varetager enkelte uddifferentierede funktioner og ikke, som i det rent oralt baserede samfund, den samlede samfundsmæssige
kompleksitet. Nyhedsgrupper varetager hver især kun en meget specialiseret og veldefineret brøkdel af
den samlede samfundsmæssige kommunikation.
282
Opmærksomhed er begrænset og perceptionsmuligheden er ikke noget, der i sig selv giver den enkelte
plads i kommunikationen via an knytning, der bliver skelnet hårfint, ellers ville den enkelte også gå ned
med information-overload. I de store grupper finder man hurtigt en tråd, der er interessant og identitetsgivende at bidrage til, enten ud fra personkendskab eller ud fra subject pointers.
283
Som der kommes tilbage til i næste kapitel er der andre der mener at associationerne i chat bunder i en
dybdesemantisk alment tilgængelig kohærens (Hougaard 2004: 115), men det betyder ikke noget for den
her nævnte pointe om form på Usenet vs. Chat.
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så mere knytten an). Dette er fordi moderation ved at øge den konversationelle relevans,
stopper en del af de bidrag der strider mod meningsgrænsen. Mens FAQen, ved at præsentere
en kondensering af interaktionshistorien og dermed meningsgrænsen, afholder nytilkommende bidragydere fra at rejse allerede kommunikerede problemstillinger (ibid.). Kryds-bidrag
giver mere interaktion (tråde af anknytning til meningsforslag) og længere tråde, men spreder
samtidig en del irrelevante bidrag i opposition til meningsgrænser (ibid.). 284 Smith (1999)
finder på den ene side, at en høj frekvens af kryds-bidrag er en indikation på en manglende
eller udflydende meningsgrænse, men på den anden side medgiver han, at det omvendte også
kan være tilfældet. Burkhalter (1999) har fundet tætte relationer mellem nogle af soc.culture
grupperne, uden det har givet dem problemer med at opretholde en klar meningsgrænse. Jeg
har fundet en tæt relation mellem motorcykelgruppen og knallertgruppen, hvor det klart
fremgik, at især førstnævnte fik identitet ud af distinktionen til knallerthjernerne. 285
Som nævnt er det ikke kun indholdet i emnelinjen, længden på bidraget og tråden, men også
bidragyderens omdømme som en velkendt og respekteret person, der er vigtig for, om der
bliver knyttet an til et bidrag. Ligeledes er det ikke kun formen og indholdet på bidraget, der
er vigtig for om meningsforslag bliver accepteret eller forkastet, men også, igen personens
status. At bidragyderens navn og personstatus ikke er lige så vigtigt som form og indhold er
kun et overflade fænomen, fordi sociale systemer kun eksisterer i kraft af at personer bidrager
til dem. For sociale systemer er det således afgørende, at der er en stabil omverden af bidragende psykiske systemer (2.2.3.12.). Også de selvorganiserende interaktionssystemer i Usenet må have en omverden af psykiske systemer, der som betingelsesgrundlag kender systemets interaktionshistorie og som bidrager til at opretholde systemets meningsgrænse.
I Usenet nyhedsgrupperne er der kun en lille gruppe kærne-bidragydere, der vedvarende aktivt bidrager til kommunikationen, majoriteten af bidragydere bidrager kun uregelmæssigt og
kun når et emne virkelig er vigtigt for dem. Usenets kommunikative rum giver på denne måde bidragydere mulighed for kun, at bidrage når et emne er direkte relevant for dem, eller når
de selv har brug for at få besvaret et spørgsmål (Whittaker et al. 1998). Samtidig udtrykker
hele to tredjedele af bidragyderne en følelse af fællesskab (community) med og i grupperne
(Millen & Patterson 2002). Selvom mange altså ikke aktivt bidrager særligt meget til grupperne får de øjensynligt stillet en del af deres sociale behov gennem gruppen alligevel (Ra284

Whittaker et al (1998) argumenterer imod, at der skulle være tætte konversationelle koblinger mellem
forskellige grupper, mens Smith (1999) og Burkhalter (1999) finder tætte relationer mellem grupper. Smith
går endda så langt, at han taler om tæt kryds-postede grupper som meta-nyhedsgrupper.
285
Tråden om nu scootere var motorcykler eller ej var krydspostet så begge grupper deltog, denne tråd er
samtidigt et eksempel på at sådanne tråde kan blive lange med sine 90 bidrag.
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faeli & Sudweeks 1997). Deltagere i grupperne kan gå fra at være passive til aktive, hvilket i
nogle af grupperne har deres egen subject-pointer (‘unlurking’ eller ‘newbies introduction’
Baym 2000). I et sådant åbningsbidrag fortæller bidragyderen ofte om dem selv og deres relation til gruppens emne og meningsgrænse. Der har været en del debat om deception i relation til sand identitet på Usenet (Donath 1999), men som Burkhalter (1999) bemærker så virker Usenet bidragydere mere optaget af reception end af deception. Som det sociologiske
perspektiv viser så ville en nyhedsgruppe slet ikke kunne processere hvis ikke personer kunne identificeres. Selv i chat i hvis kommunikative rum, der gives meget færre tegn på identitet opretholder bidragydere deres identitet i årevis og bliver kendt og genkendt i vide kredse
(se fx Bechar-Israeli 1995, samt kapitel 8 i denne afhandling). På Usenet er der mange tegn
på og spor af identitet, hvorudfra bidragydere kan genkendes, hvilket sikre grupperne en stabil mængde af bidragende personer.286 Det psykiske system får på sin side identitet ved som
genkendt, at være den med en særlig skrivestil, humor, bestemte holdninger, en bestemt rolle
fx som den der viser omsorg, går i rette, er klog etc. Man får en identitet, der kun eksisterer
netop i relationen til andre bidragydere til Usenet, med hvem man deler interaktionshistorie
og omvendt selv virker som identitetskatalog for. Det der er vigtigt, er ikke om man har den
alder, udseende, socialklasse, køn osv. som man angiver, men at man er stabil som bidragyder og tro mod den selvfremstillingshistorie man har bag sig, hvilket giver en konsistens der
giver tillid (2.2.3.12.). At blive genkendt som person er centralt i relation til om der bliver
knytte an til ens bidrag. Chancen for at en persons bidrag bliver læst i fremtiden korrelerer,
fx, med andre bidragyderes evalueringen af brugbarheden af og interessen i, allerede givne
bidrag (Fiore et al. 2002). Bidrag fra bestemte personer bliver oftere læst hvis deres forrige
bidrag er evalueret som opbyggelige for gruppen og for kohæsionen i interaktionen fordi personen på denne baggrund er respekteret og derfor må have svar (ibid.).
Den sidste begrænsning i Usenets kommunikative rum, der her skal berøres og som er formgivende for hvordan sociale systemer kan processere, installere eller eksternalisere sig i dette
tekniske kommunikationsmedie er kroppen, eller nærmere den fraværende krop som del i
interaktionen. Kroppen er allerede diskuteret i forhold til lokalisering, men her skal fokus
rettes mod kropssprog. Fraværet af kroppen, indskrænker selektionsspektret for mulige meddelelsesformer fordi den ikke kan understøtte den skriftbaserede kommunikation i cyber-

286

Som gennemgået, teknisk: navn, e-mail adresse, signatur, samt muligheden for at søge personers hele
interaktionshistorie på Usenet via Google.com.
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space.287 Ligesom i forhold til kroppens funktion for lokalisering af identitet er der udviklet
funktionelle ækvivalenter for kropssprog. Der er som i chat og andre tekstbaserede digitale
medier, opstået emotikoner, fx som den blinkende smiley ;-) eller klovnen :o) som ovenfor
nævnt, der reducerer risikoen for misforståelser og skærper bidragyderens definition af den
sociale relation der således med-kommunikeres.288 I nyhedsgrupper er der også udviklet idiosynkratiske interaktionsstile som slang, akademisk terminologi og akronymer, der mere eller
mindre lokalt giver samme effekt (Donath 1999). Signaturen bidrager også til ytringerne, som
del af det ko-kommunikerede spektrum i kommunikationens meddelelsesdimension og giver
kommunikationspartnere mulighed for, at skelne mellem expressions given og expressions
given off (2.2.2.3.). Dette giver ikke bare input til granskningen af individers personstatus,
men også til hvilken vægt et argument kan tildeles og understøtter således selektionen af forståelse, og har dermed også betydning for om meningsgrænsen i sidste ende skal reproduceres som den er, eller modificeres på nogle punkter. En vigtig del af meningsgrænsen er hvilke
meddelelsesformer der er legitime, hvilket er vokset frem i Usenets selektive interaktionshistorie som et medie for hvilken tone og sprogbrug der er acceptabel. Hvad der imidlertid er
acceptabelt i én gruppe kan være uacceptabelt i en anden fx flaming (7.1.3.), der er uacceptabelt i de fleste grupper, men god latin i andre, fx i alt.flame og alt.fan.warlords (Christine
Smith et al. 1997, Herring 2003).

7.3. Opsamling
Usenets kommunikative rum giver funktionelle ækvivalenter, der afbøder de begrænsninger
det giver og giver hertil en mængde nye muligheder for håndteringen af social kompleksitet.
Usenet må iagttages som succesfuldt, da det er det mest brugte tekniske kommunikationsmedie, der giver et cyberspace for sociale systemers processeren (hvis man ser WWW som et
massemedie og email som et per-to-per medie). Usenet er også det digitale medie med mest
interaktion (det med de fleste anknytninger) (Rafaeli & sudweeks 1997). Der er mange årsager til denne succes: En er, at Usenet var et af de første digitale medier der gav rum for unidirektionel kommunikation. En anden årsag er, at dette tekniske kommunikationsmedie muliggør en meget sofistikeret organisationsform for håndtering af kompleksitet via infrastrukturen med hierarkiseringen af diskussionsgrupperne. På samme tid giver Usenet en ikke-
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Se skemaet i 2.2.3.5. (side 82), det er under meddelelse at mulighederne er begrænsede, men hvor man
med funktionelle ækvivalenter kan betyde andre en bestemt meddelelsesforms mening eller betydning for
den endelige selektion af forståelse, ved at med eller ko-kommunikere dem som ikke valgte fordi den valgte får sin mening ved at være én aktualisering indenfor et spektrum af potentielle meddelelsesformer, der er
opstået gennem Usenets interaktionshistorie globalt og i den enkelte nyhedsgruppe lokalt.
288
Taler han fx ned til, op til eller lige ud med den eller de andre der bidrager, eller appellere han fx til
medfølelse eller til beundring.
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hierarkisk struktur på det sociale makroplan, i akkordering med det moderne uddifferentierede samfund og et meget sofistikeret hierarki på det sociale mikroplan. På makroplanet er der
ingen der kan dirigere Usenet, fx ingen der kan kontrollerer alle de tusinder af servere. På
mikroplanet er hierarkiet ikke statisk som i et feudalsystem, men dynamisk i en tæt relation
mellem den til enhver tid herskende meningsgrænse og de personer der bidrager til den. Disse personer skriver FAQ, besvarer spørgsmål og forsvarer meningsgrænsen når den angribes
og får status ud fra resultatet (og altså ikke fx ud fra herkomst). Hvis en nyhedsgruppe vokser
sig for stor til at kompleksiteten kan håndteres effektivt, etableres der subject-pointers og i
yderste konsekvens nye grupper eller undergrupper, der uddifferentieres funktionelt ud fra
sagsdimensionen. Uddifferentieringer kan også være en konsekvens af vedvarende uenighed
om meningsgrænsen mellem forskellige kliker. Hertil er kohæsion og kohærens nem at opretholde i dette tekniske kommunikationsmedie, der på en række parametre understøtter
kommunikationen med sin tekniske infrastruktur. Genfinding (søgning) er mulig såvel i forhold til bidragyderes navne som til gruppenavn, emnelinje og fuld-tekst-søgning, via den
strukturelle kobling til WWW etableret af Google.com. Misforståelser og det ringe spektrum
for medkommunikation af meddelelsesform imødekommes af evolutionært udviklede emotikoner, gruppespecifik sprogbrug, signaturer og ikke mindst af muligheden for, at forhandle
mening via lange og minutiøst formulerede bidrag i akkordering med den enkelte gruppes
fælles grundlag, meningsgrænsen. Usenet giver spillerum for social reproduktion og giver
individer mulighed for, at synliggøre sig i kommunikationen og herved for, at distribuere deres identitet i relation til meningsgrænsen, om det så fx er ved at forsvare den, eller ved at
angribe den, eller ved at yde informationer i relation til den. På denne måde har Usenet en
funktion for moderne mennesker, der ønsker en specificeret diskussion med ligesindede andre.
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8. Chats mediesociografi
I dette kapitel skildres det tekniske kommunikationsmedie chat, samt sociale strukturer og
processer i relations til chats kommunikative rum. Dette kapitel skal læses op imod kapitel 7,
da mange forhold vil blive udlagt som forskelle og ligheder med Usenets kommunikative
rum og sociale formdannelser. Bagerst i afhandlingen (12.2), er der lagt et appendiks ind,
med en times log af en chat. Denne log vil der blive henvist til undervejs for at illustrere, såvel tekniske pointer i forhold til de 9 parametre i chats kommunikative rum, som for at illustrere selvorganiserende interaktionssystemers reproduktion i chat.289 Man kan allerede indledningsvist notere, at chat er et digitalt medie, der kun sparsomt giver rum for sociale systemers kommunikative reproduktion og, at chat derfor kan iagttages som en yderpol for under
hvilke betingelser systemdannelse er mulig.

8.1. Chat som teknisk kommunikationsmedie
Chat er som Usenet et relativt gammelt digitalt medie og kan dateres tilbage til 1988, da
Jarkko Oikarinen skrev det første Internet Relay Chat (IRC) client/server program. Teknisk
set anvender man et klientprogram, der kobler til IRC-netværket via et andet program, der
ligger på en server der huser IRC. Serverprogrammers opgave er at håndtere strømmen af
IRC-bidrag mellem bidragydere (Stenberg 2002). Nu er der mange forskellige typer af chat
og det er muligt at forske i forskelle på deres respektive kommunikative rum. Chat benyttes i
en lang række 3D-spil som Everquest, Diablo og World of Warcraft og i 3D verdner som Active Worlds. I begge typer kommunikativt rum navigerer man rundt med en avatar, der lokaliserer bidragyderen i en 3D-verden, hvor også forskellige former for avatar-krops-sprog er
muligt parallelt med chat funktionen. I sådanne former for kommunikativt rum er der også
ofte koblet mailinglister, nyhedsgrupper og WWW-steder, således at selvorganiserende interaktionssystemer i et spil som Everquest processerer i et kommunikativt rum, der er udkommet af en hel mediematrice.290 I dette kapitel er emnet imidlertid kun det kommunikative rum
i ren tekstchat, men også her er der forskelligartede kommunikative rum på spil. Der vil derfor blive skelnet mellem Web-chat og IRC. Måske ville ‘Browser baseret Chat’ være en mere
præcis betegnelse end ‘Web-chat’, fordi denne form for chat er programmeret i HTML eller
fx i Java. Web-chat er valgt som terminologi fordi nogle typer browser baseret chat har mange af de samme funktionaliteter som IRC, fx Yahoo Chat. Altså kan der opretholdes en dis289

Se 12.1. for overvejelser i forhold til empiri.
Thomas Holst (2004) har i et eksamensprojekt på ITU arbejdet med og beskrevet det kommunikative
rum i Everquest.
290
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tinktion mellem chattyper med mange funktionaliteter og chattyper med kun få funktioner
udover det at indtaste tekst. Hertil passer termen web-chat med CMC-litteraturen, der enten
analyserer cases i IRC, der har mange funktioner, eller browser baseret chat der næsten ingen
har, fx Hougaard (2004).

8.1.1. Økonomi
Som med Usenet er chat ikke nogen ekstraomkostning oven i udgifterne til det at have en
computer koblet til Internet (se derfor 6.1.1. om digitale medier i forhold til økonomi). Dog
skal man betale et mindre beløb til velgørenhed for nogle IRC klientprogrammer, samt for
eventuelt at beskytte ens nick (brugernavn) mod tyveri.

8.1.2. Kode
For at koble sig til interaktionen på IRC må man finde ud af at downloade software på sin
computer, men for at bruge web-chat har man kun brug for en browser (fx Netscape eller Explorer). IRC er noget mere komplekst og derfor sværere at afkode end web-chat, men når
man først er i chatrummet er der ikke den store forskel, dog vil man være handikappet i IRC,
hvis ikke man kan afkode de mange funktionaliteter der ligger immanent i dette medie. Man
må således vide noget om computere, kommandoer,291 netværk og server. Hvis man kan læse
og skrive kan man bidrage. Hvis man er en god læser og hurtig indtaster, har man dog store
fordele i begge former for chat. Udover håndteringen af den basale kode (læsning og skrivning) kræver denne remediering af social interaktion via skrift, at man også forstår den generelle chatkultur, samt den lokale i det chatrum man bidrager til. Dette angår fx den almindelige brug af emotikoner, homofone forkortelser og akronymer,292 samt de mere lokale koder.
293

Succes i chat virker til at være tæt forbundet med gode sociale kompetencer, samt til stor

sproglig begavelse, måske endda særlige kognitive anlæg.

8.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
Chat er principielt uni-direktionelt og giver altså rum for konversationel interaktivitet, men i
IRC er der operatører. Den der skaber et nyt chatrum på IRC tildeles automatisk rang af operatør, hvilket giver en række privilegier. Disse privilegier inkluderer at man kan sætte rum-

291

Se http://www.irchelp.org/irchelp/ircprimer.html#Behave om kommandoer.
Der bruges mange akronymer i chat, fx ‘LOL’ for ‘laughing out lout’ (se case 12.2. [12.57]), emotikoner, fx smileyen :-) (se 12.2. [13.07]) og homofone forkortelser, fx ’u’ for you (se 12.2. [13:24]).
293
I IRC er det også en del af kodebeherskelsen at kende kommandoer samt magthierarkiet.
292
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mets emne, og fx betjene sig af kicking og banning.294 På IRC kan operatøren også alliere sig
med den form for computerprogrammer der hedder bots. Bots er koblet på IRC ligesom normale bidragydere og bliver oftest gjort til med-operatør af rummet. En bot295 kan se efter
rummet 24 timer i døgnet (rummet nedlægges hvis der ingen er koblet til det). De kan sætte
emnet og udføre kicking og banning af bidragydere, der overtræder de regler de er sat til at
håndtere. Forholdet omkring operatører og bots bevirker, at der er to klasser af bidragydere,
en overklasse af operatører og bot-ejere (en bot er programeret af deres skaber til automatisk
at gøre skaberen til med-operatør af de rum der benytter botten). Hertil er der en underklasse
af almindelige bidragydere og nybegyndere (newbies), der altid befinder sig i et rum på en
operatørs nåde (Paolillo 1999). I web-chat finders der som oftest ikke sådanne fænomener, de
er drevet af mange forskellige typer af selskaber, fx dot.com-selskaber der driver internetportaler. I web-chat udføres der dog også oftest en form for tilsyn, men fra udbyderens side. Dette således at man kan gå og hente hjælp hvis nogen bidrager med illegale udtalelser, fx om
børneporno, eller hvis der er bidragydere der flamer (se kap 7.) chatrummer, fx ved at benytte
flooding.296
I chat er det muligt at have private samtaler, altså kun to personer, det er også muligt at give
en meddelelse til bare én anden i rummet, uden andre kan se det. Ifølge Hougaard (2004) er
78% til 80% af kommunikationen i chat privat. Dette gør chat til et privat medie (et en-til-enmedie) på linje med telefonen, men i chat kan man have mange forskellige dialogvinduer åbnet på en gang og derfor bidrage til mange interaktioner på samme tid.297 Man kan også have
en eller flere private back-stage dialoger kørende sideløbende med, at alle også deltager i en
fælles interaktion i et chatrum. Det er almindeligt at chattere deltager i flere forskellige parallelle dialoger på én gang. Dette gør sig imidlertid også gældende inden for det enkelte
chatrum. I casen kan man, fx studere flere parallelle konversationer der kører samtidigt som
<Xenny> [13.17] bemærker. Det ses ligeledes hvordan en dialog, som den mellem <fragglerock> og <^SanDrine^> sommetider inkluderer andre deltagere. Sådanne interaktionsmønstre
kaldes polyloger (Hougaard 2004), eller multiloger (Herring 1999).
294

Kicking og banning er to kommandoer som udføres via war-scripts, der er små computerprogrammer,
der hhv. kan smide nogen ud af rummet og afholde dem fra at komme tilbage. Se case (12.2.) [13.17] hvor
operatøren “Vmpyir” kicks “nplmthrwr” ud af rummet.
295
“Bot” er en forkortelse af “Robot”, i casen er “X” en bot, se fx 12.2. [12:56].
296
Flooding er at skrive på alle linjer i chatrummet, og derved ødelægge muligheden for kommunikation,
hvilket kan gøres via war-scripts. Se et eksempel i casen (12.2.) [13.03.] hvor “Jerome” burger flooding og
bliver kicked af “Vmpyir”.
297
Man kalder også den private chatsamtale for at viske hvilket indikerer at funktionaliteten må ses som en
underordnet ekstrafunktion til den fælles chat. Det er dog almindeligt at folk chatter sammen via IRC når
de er adskilte af geografiske distancer, som når ph.d.-studerende fx er i udlandet mens deres familier stadig
befinder sig i hjemlandet.
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8.1.4. Interaktionstid
Der findes synkron chat, men den er ikke nær så populær og udbredt som den nær-synkone. I
synkron chat kan man iagttage andre deltageres indtastning, hvilket giver et anderledes
kommunikativt rum. Det tager plads på chatrummets interface, så antallet af chattere bliver
stærkt begrænset. Hertil giver det en totalt anderledes kommunikationssituation, hvor andre
kan iagttage tilblivelsen af bidrag, hvilket implicerer iagttagelsen af tvivl, fortrydelse osv. i
stedet for fuldt formede og evaluerede bidrag. Det giver mulighed for at kommenterer på bidrag der endnu ikke er færdige, hvilket ifølge Vronay et al. (1999) giver en følelse af forvirring og forlegenhed. I ansigt til ansigt situationer giver den gensidige iagttagelse af hinanden
sig udtryk i koregulering,298 men det virker ikke i chat, hvor det foretrækkes at ytringer er
færdigformede før de kan perciperes af andre. Hastigheden er noget lavere i chat end i oral
interaktion, dels fordi ytringer først må indtastes og dels fordi mediet giver rum for deltagelse
af mange flere bidragydere, hvorfor der også må læses meget.
Kommunikationen bliver vist lineært så bidrag kommer til syne i chatvinduet i den orden de
modtages af chat-serveren, hvilket sommetider kan give problemer fordi nogle meddelelser
kan blive forsinket af svigt i bidragyderes internetforbindelse (Vronay et al. 1999). Det kan få
en chatter til at tage sig dårligt ud, fx kan det se ud som om man er langsom eller taler sort,
eller værre: ens bidrag kan komme til at virke upassende fordi der i mellemtiden er dukket
nye oplysninger op i dialogen. Nær-synkroniteten er af stor betydning fordi bidragydere må
befinde sig ved deres computere på samme tid for at bidrage til samme kommunikation, og
fordi den kræver hurtighed i forhold til at ytre sig passende.

8.1.5. Lagring
IRC har en log funktion således at de chatinteraktioner man er koblet til kan lagres på ens
harddisk. I web-chat må man som oftest bruge cut and paste over i et tekstbehandlingsprogram hvis man vil gemme noget af kommunikationen. Danske chatudbydere skal dog nu optage en log-file, men den er kun til eventuel politiefterforskning af terrorisme, eller andre
kriminelle forhold og ikke almindeligt tilgængelig for brugere eller forskere. I praksis er bidrag væk for altid når de glider ud af skærmbilledet.

8.1.6. Genfinding
Det er ikke muligt at bruge deliniering og reliniering i dette tekniske kommunikationsmedie
og heller ikke muligt at bruge indeks og reference-pointers etc. Men som forsker der bruger
log-funktionen har man alle de manipulationsmuligheder som det digitale medie generelt gi298

Se fodnote 115 side 103 om ko-regulering.
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ver, fordi loggen kan kopieres ind i andre programmer. Man kan således de- og resekvensere
kommunikationen så bidrag der knytter an til hinanden kan sættes sammen i rækkefølge og
analyseres. Dette ville almindelige brugere også kunne, men der er ikke noget der indikerer at
det bliver gjort. Dette betyder at varigheden af bidragene kun gælder det øjeblik hvor de glider ned over skærmen og ikke efterfølgerne bliver brugt til at ansvarliggøre personer for bidrag ud fra loggede beviser. Dette betyder at meningsgrænser ikke opretholdes med andre
midler, end de i den øjeblikkelige interaktion værende. Der bliver ofte refereret tilbage til tidligere bidrag, især implicit, endda til bidrag der er dage eller uger gamle, men altså kun på
basis af hvad deltagerne lige kan huske.

8.1.7. Remediering
Det tekniske kommunikationsmedie chat giver et kommunikativt rum hvori sociale systemer
kan processere. Hvis man ejer en computer med netadgang, kan læse og skrive og er fortrolig
med chats specielle kode, kan man bidrage til kommunikationen. I web-chat er ens position
kun determineret af tekniske og sociale kompetencer, men i IRC har operatører magt til at få
den enkelte til at moderere sig, da de kan smide folk ud og forhindre dem i at komme tilbage.
[10:39] <VascoDeGama> ade org m'sia x?
[10:39] <Zoidy> Hey VascoDeGama - You will be kicked for next failure to use English.
You have been warned!299

I de fleste chatrum, opfører operatørerne sig godt, som de bedste blandt ligemænd og er afholdte af bidragyderne, men alle ved, at det er operatørerne der har magten. Der er således en
forskel mellem web-chat og IRC tilsvarende forskellen på modererede og umodererede nyhedsgrupper. Der er dog ikke tale om en tilbagevenden til en form for feudalsystem. Alle er
frie og ved de er frie, og mediet giver rum for at sende private meddelelser til andre i chatrummet bagom ryggen på operatøren og man kan oprette sit eget chatrum hvis man vil.
Grundet dette må operatøren opføre sig indenfor et tolerancerum, hvis grænser er bestemt af
hvad andre vil finde sig i, hvis da ikke operatøren skal ende med at sidde alene tilbage. Operatøren kan vel sammenlignes med en bartender, der både skal være populær og virke som
udsmider på samme tid.300 Omvendt må man som almindelig bidragyder passe på ikke at gøre
sig utilbens over for operatøren, da denne vil kunne udelukke én fra kommunikationen i et
rum hvor sociale relationer, fortrolighed og social identitet er opbygget.

299

Dette er et uddrag fra IRC chatrummet #Chat-World d. 15/9 – 2005.
For at blive i billedet så kan der pludselig blive tilkoblet en antagonistisk bot der laver flooding eller
andet som en truende person på en bar, der må uskadeliggøres og smides ud igen.
300
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Remedieringen af social interaktion i chat betyder en ny relation i forholdet mellem front og
back stage. Man kommer kun til syne gennem mediet med korte tekststrenge og kan derfor,
hvis man behersker koden, såvel i forhold til det tekniske fx tastning, stavning og virtuelle
handlinger (se næste delafsnit), som i forhold til det sociale, som der vendes tilbage til i afsnittene under 8.2., fremstå meget formeldt. Selvfølgelig på en afslappet måde. Chats front
stage bias giver netop chattere det fornødne back stage rum, for at opretholde psykisk overskud til vedvarende, at opretholde en social identitet i chatrummet.301 Chattere virker altså ud
fra deres bidrag at dømme, til have fundet et interaktionsmedie, hvori de kan opretholde en
for dem, qva deres evner, tilpas back stage, så de kan opretholde en kongruent social identitet
over tid. Deres tale virker sådan lidt fjolle-kåd, hvis man tænker den udført i ansigt til ansigt
dialog. I chatmediet bliver den dialogiske nøgenhed imidlertid til mulitilogisk uafbrudt indsparken af intelligente og vittige bemærkninger. Chattere blotter sig ikke for hinanden som
talere, der hele tiden må med-reflekterer deres kropssignaler, sociale indikatorer osv. Alt skal
formuleres skriftligt, hvilket fører tilbage til det med evnerne: chattere kan netop håndtere
dette medie med usigelig sikkerhed og kreativitet når de bidrager.
Nu er meget chat imidlertid ikke altid lige sofistikeret praktiseret og det er bestemt ikke sådan, at der ikke er expressions given off i dette medie (2.2.2.3., 2.3.1.7.). Om det er at man
ikke staver så godt, ikke ved ret meget om et emne og derfor misforstår, eller ikke kan opretholde en selvfremstillingsform eller stil, der er konsistent over tid, fx som den vittige, glade,
morbide, kloge, eller hurtige monsterdræber er lige meget, man vil også som chatter udlevere
sig selv. Argumentet her er blot, at de der vælger chat har fundet et medie, der på den ene
eller anden måde passer sig for dem. Sådan lidt McLuhansk at bemærke, er mediet koldt for
dem og giver dem et sensorisk ækvilibrium (1.2.1.).302 Man kan også udlægge det sådan, at
interaktive systemer i cyberspace, for dem der kan håndtere mediet, ikke forstyrres i samme
grad af støj fra de biologiske og psykiske systemer og er nemmere at begå sig i, end interaktive systemer i det geografiske rum. Fx kan mennesker med en række sociale forstyrrelser
indgå i interaktionen i cyberspace, men ikke i det geografiske rum. Dette gælder fx de hypokondre der er bange for at blive smittet med sygdom ved fysisk nærvær, de der ikke kan finde
ud af turtagning, men hele tiden afbryder, de der ikke kan holde sig til ét emne, de der ikke
301

Her bliver kun ens bevidst udvalgte ytringer objekt for andres iagttagende øjesyn, der ellers hviler tungt
på ansigt-til-ansigt-interaktionen: “Jeg ser da at det, som mit syn ser, samtidig er set af den andens syn. Jeg
ved dunkelt, undertiden klart, stundom pinligt klart, at både jeg selv, mit syn og selve min seen allerede er
set af den andens spejdende øjesyn. I den andens øjne ser jeg mig selv set.” (Shakspeare, her citeret fra
Katzenelson 1995: 47)
302
Angående ækvilibrium er det vigtige i denne afhandlings perspektiv imidlertid det mellem de tre systemdannelsesplaner således at det sociale, koblet til et givent teknisk kommunikationsmedie giver mulighed for psykisk velvære og biologisk overlevelse.
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kan huske navne og derfor ikke kan adressere deres ytringer (Hiltz & Turoff 1979: 101). Hertil kan man føje, at døve og stumme i chatrum finder et medie, hvor deres handikap ikke eksisterer. Dette er eksempler på ekstremer, men de giver en sikker pejling på, at det er nemmere at danne omverden til et interaktivt system i cyberspace end i det geografiske rum, hvis
man ellers har de rette kognitive kompetencer for at mestre dette medie, samt de rette sociale
og psykiske forudsætninger, fx kundskaber og ikke mindst lyst.
Man ser altså, at den udelukkende på basis af skriftlige symboler anlagte interaktion er en
fordel mht. klart, at give udtryk for intentionalitet og mht. at kunne indgå i interaktion, uden
samme anstrengelser som det koster i det geografiske rum. Samtidig mister de interaktive
systemer i cyberspace deres materielle korrelat, kooperationen omhandler kun den fælles cyberspacevirkelighed. Denne remediering løsriver social interaktion fra hvor man er, man taler
ikke i den samme lokale geografiske virkelighed, den nabo man hører om, hvis børn har en
børnesygdom, bor fx hundrede af kilometer borte. Sidstnævnte aspekt peger i retning af, at
menneskelig energi bruges på et surrogat for et fylogenetisk udviklet behov for en aktivitet,
der sikrer social kooperation. Interaktive systemer er evolutionært udviklet som regulator for
social kooperation og det psykosomatiske behovet for deltagelse i interaktion, sikrer artens
overlevelse.303
Med det orale sprog blev interaktionen løskoblet fra biologisk determination, det gav akkumulering af viden og fordele i forhold til overlevelsen. Skriften løskoblede interaktionen fra
tid, rum og hensyn til tilstedeværende, det gav en mere sagsorienteret kommunikation og
endnu engang større kapacitet for akkumulering af viden, etablering af bureaukrati osv. der
igen kan ses som en fordel i forhold til overlevelse. Med trykken blev denne løskobling forstærket, med emergensen af forskellige adskilte informationsverdner og afkoblingen af funktionssystemer. Med de elektroniske medier opstod der et fælles perceptionsrum, der indlejrede de forskellige dele af samfundet i den samme transparente informationsverden, den globale landsby. Med de digitale medier bliver dette perceptionsrum, eller det transmissionelle
massemedierede cyberspace til et rum, der bl.a. også inkluderer det konversationelle interaktivitetsmønster. Med chatmediet opstår, som afart heraf, en skriftlig interaktionsform, der er
fastkoblet til interaktionelle hensyn i en nær-synkron interaktionstid, der kræver direkte gensidig opmærksomhed. Altså løskobler interaktionen sig fra det geografiske rum samtidig
med, at den fastkobles til interaktionelle hensyn til de cyberspace nærværende deltagere.304
Der virker dog ikke til at være grund til bekymring for artens overlevelse, eller for den enkel303

Der er dog ingen fare for det samlede samfunds varetagelse af overlevelse og velvære da chatsystemer blot er et uddifferentieret system der blandt andre.
304
Se om konsekvenserne for bevidsthedens selvrefleksion 6.1.7.1.
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tes velvære, da der ikke er en meget større grad af afhængighed af cyberspaceinteraktion i
befolkningen i forhold til spil (ludomani) og alkohol (Kimberly 1999).305 For interaktive systemers autopoiesis´ vedkommende er det klart, at den kan opretholdes uden andre tegn for
krop end de skriftlige funktionelle ækvivalenter.306

8.1.8. Konsistens
Brugerfladen har med tiden indoptaget en række menuer, ikoner og knapper, men selve dialogvinduet har ellers ikke gennemgået de store ændringer siden mediet blev lanceret, og
fremstår som i loggen (12.2.). Men der er som sagt med tiden, især i IRC, kommet mange

funktioner til der fx kan benyttes via menuer og ikoner. På skærmfotografiet herover af IRC
kan man se de forskellige ikoner og menuer, jeg har åbnet den med kommandoer og det ser
tilsyneladende ud til at jeg ville kunne bruge kick og ban, men som operatøren svarer da jeg
spørger, under navnet Jommy, så er det kun operatører der kan bruge disse kommandoer. Til
højre er der en liste over de der er til stede i chatrummet, det navn der er angivet benævnes
305

Hvilket jo dog kan være bekymrende nok for de få der er disponeret for misbrug, da sygelig afhængighed fører til sociale problemer som regninger der ikke bliver betalt, børn og arbejde der ikke bliver passet,
forliste ægteskaber og social isolation (Kimberly 1999).
306
Mest kan presset af den geografiske tid virke forstyrrende, som når man flyver frem og tilbage mellem
Europa og Amerika. Den teknologiske manipulation af rum virker mere vedkommende end den tidslige,
hvor tilfredsstillende er det fx egentligt hvis ens skrifter læses om 200 hundrede år?
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nick. De bidragydere der har et ’@’ foran deres navn er operatører. Bagved vinduet med
#CyberCafe kan man se, at der ligger et andet åbent vindue med et chatrum, det er muligt at
have lige så mange åbne chatrum som man vil. Under menuerne og rækken med ikoner er der
en linje der begynder med teksten UnderNet Jommy, der angiver at jeg er koblet på IRCnetværket UnderNet under brugernavnet (nick) Jommy. Længere henne ad linjen er der poppet ikoner op, med nicks under, fx: v3n1, dette er folk der søger at åbne en privat dialog med
mig, hvilket lykkes hvis jeg klikker på ikonet.307 Bagerst ligger der et vindue til kommandoer,
via det kan man fx skabe en liste over alle grupper på UnderNet og sortere listen efter dens
navn, emne, eller antal deltagere. Man kan også søge efter personer308 og få oplysninger om
hvor mange der er koblet til serveren. Chat gror stadig i forhold til antal brugere, nu er der fx
mange forskellige IRC-netværk, hvoraf mindst 6 altid (døgnet rundt), når jeg har undersøgt
det, har haft over 100.000 personer tilkoblet i 40 til 50.000 chatrum, fordelt på 30 til 40 servere.
I selve chat-vinduet kan man se linjerne med bidrag, samt meddelelser fra serveren glide ned
efterhånden som der kommer nye bidrag. Nederst er der en tom linje hvor man lige kan ane
cursoren ude til venstre, det er her man kan indtaste bidrag og gøre dem iagttaelige for alle i
rummet, eller indtaste kommandoer og udføre dem ved at trykke på RETURN. En vigtig
kommando i IRC, men som også kan udføres manuelt, via almindelig tekst i web-chat, er den
der udformer en virtuel handling. Fx vinker til alle, klapper dig opmuntrende på kinden, smiler sødt osv. altså i tekst beskrevne handlinger.309 Disse bliver ofte brugt som en vigtig del af
kommunikationen og der vendes tilbage til dem senere. I web-chat, der ikke har så mange
håndteringsmuligheder i forhold til kompleksitet, kan man højest være omkring 30 i et
chatrum, men i IRC kan man være over 1000, for det meste er der dog kun, som i webchat en
20 – 30 stykker. I chatrummet #mp3passion var der fx 1146 tilkoblet den 31/8 – 2004. Når
der er så mange bidragydere flyver teksten over skærmen så hurtigt, at det er umuligt at nå at
læse den. Analyser af loggen viser klart, at der ikke er nogen kohærens i tekst strømmen. Der
er således logisk nok en øvre grænse for hvor mange, der kan deltage i et chatrum hvis kommunikationen skal være meningsfuld. At teksten alligevel bliver ved med at flyde er fordi der
i dette rum reklameres for, hvor på nettet man kan finde og downloade musik. Man kan tænke sig at interesserede går ind og skimmer loggen i ro og mag og finder det de søger, hvorfor
kommunikationsprocessen alligevel gennemløbes (2.2.3.1.). Hvis man kan håndtere mediet er
det også muligt, at tage farten af tekststrømmen ved at fravælge informationer fra informati307

Jeg kender ingen af dem, men ud fra mine observationer kan deres motivation være mangeartet, dog er
der en overvægt af unge filippinske damer der gerne vil sludre.
308
Over halvdelen af personerne koblet til UnderNet optræder dog som usynlige i forhold til søgning.
309
Se 12.2. [13:19] hvor Villify og Vmpyir foretager sig virtuelle handlinger i forhold til hinanden.
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onssystemet (det tekniske medie) om hvem der kobler sig på og af rummet. Alle de her
nævnte forhold om chatmediets konsistens peger på, hvor vigtigt det er at kunne afkode og
håndtere mediet, samt på, hvordan et chatsystem som IRC muliggør håndteringen af social
kompleksitet, så tusinder af mennesker lokaliseret forskellige geografiske steder kan interagere med hinanden, via nær-synkron udveksling af bidrag af en linjes tekst, inddelt efter det
emne fx i #philosophy om filosof, i den personkreds man ønsker. Dette har de populære former for chat dog tilfælles, da man også i web-chat kan finde frem til emnespecifikke
chatrum, der fx ligger på interesseorganisationers web-steder. Men den meste chat er dog ren
social interaktion og kredser om emner, der lige presser sig på. Dette er interaktionen i IRC
rummet #CyberCafe et eksempel på og det er langt den meste af web-chat interaktionen også.310 Derfor er det centrale for chattere, at finde frem til personer, der kommer med former
for bidrag, som de kan lide at knytte an til, altså er tonen og livserfaringsbaggrunden og måske også den biologiske alder vigtig for selektion af chatrum – hvilket kan ses ud af, at de
fleste web-chat rum er opdelt efter aldersintervaller, fx fra 20 til 30 år, fra 30 til 40 år, osv.

8.1.9. Rum
Chat giver som andre digitale medier et cyberspace hvor geografisk adskilte personer kan
bidrage til det same sociale system. At chat opfattes som et rum af bidragyderne er ret tydeligt når man analyserer kommunikationen. Man går rundt og knuser andre, sender blikke over
til én anden, løber hen til en anden, ser sig om osv. Dertil udspilles der også ækvivalenter til
territoriale kampe ved hjælp af war-scripts. Et dokumenteret tilfælde foregik i x-joguslavien
under borgerkrigen hvor slovenere og serbere kæmpede indædt om en række chatrum
(Hentschel 1998). I det parallelle rum som chat giver, må man klare sig på de præmisser som
dette digitale medie giver. Således må man navigere via computerens håndteringsegenskaber
ud fra erfaring med de mulige formdannelser indenfor mediets potentialitet, fx udføre virtuelle handlinger, finde rundt i IRC netværk og gøre sig forståelig og opnå anknytning fra andre.

8.2. Chat som selvorganiserende interaktionssystem
Chatkommunikation er et reproduktionsmedie for social formdannelse. Dens invariante træk
er ikke blot, at den er en form for kommunikation, men også, at den opstår i det tekniske
kommunikationsmedie chat og følgende må processere indenfor chats kommunikative rum.
Selvorganiserende interaktionssystemer giver et socialt medie, der består af hvad der er kondenseret af selektioner og beskriver herved et mulighedsrum for fremtidige formdannelser.
Det kondenserede, de sociale strukturer for videre kommunikation, er udviklet indenfor
310

Jeg har fulgt en række web-chat-rum, fx http://chat.ofir.dk/.
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rammerne af det tekniske medie og kommunikationen må stadig også processere indenfor
dette specifikke mulighedsrum. For den der skal bidrage må mulighedsrummet opleves som
ét, som et koncentrat af de tekniske medier sprog, skrift, chats immanente funktioner osv. der
beskriver chat som teknisk medie og de sociale erfaringer bidragyderen har med mediet. Hvis
en bidragyder har erfaring med at håndtere mediet er det sandsynligt og forventeligt, at der
vil blive knyttet an til hendes bidrag. Et bidrag opnår succes hvis det accepters som faldende
indenfor meningsgrænsen, hvilket samtidig betyder at systemet fortsætter sig selv, cirklende
omkring meningsforslaget, der definerer systemet i relation til omverdenen. Meningsgrænsen
er et resultat af systemets interaktionshistorie. Systemet er ikke statisk, enhver formation, et
hvert bidrag der installeres i mediet ændrer det og beskriver fremtidsmulighederne for kommunikationen, i forhold til accept og negation af meningsforslag.

8.2.1. Anknytning, konnektivitet i chat
I et chatrum kommer og går bidragydere vedvarende, hvilket computersystemet løbende holder dem, der er koblet til rummet orienteret om, via tekstlinjer i det samme dialogvindue som
kommunikationsbidragene kommer til syne i.311 Dette giver en kommunikationssituation
hvor meget af kommunikationen hele tiden cirkler om det at sige goddag og farvel. Nogle
CMC studier omhandler åbninger,312 der er et begreb for den første ytring chattere bidrager
med, efter de har koblet sig til et chatrum (Rintel 2001, Hougaard 2004). Åbneren afslører
chatterens tilhørsforhold til chatrummet og er på denne måde refleksiv i forhold til rummets
interaktionshistorie. Dette kan foregå på mange måder, fx via personlige referencer, ved at
benytte et specielt slangsprog, ved at bruge farvet skrift, ved at udføre virtuelle handlinger,
ved at begynde et rollespil, eller ved at referere til kendte relationer mellem andre i chatrummet. På denne måde viser bidragyderen kendskab til meningsgrænsen og gør det sandsynligt
at andre vil knytte an til bidraget. Åbnere der bliver knyttet an til refererer således typisk til
tonen, sproget, farvebrugen, emnet eller emnerne på en måde, der er typisk for netop dette
chatrum. Derfor fortæller åbnere der bliver knyttet an til noget om chatrummets meningsgrænse. Vigtigheden af åbneren hænger sammen med den specielle interaktionssituation i
chat. Der er ingen ansigt til ansigts, øje til øje kontakt, hvorfor en nyankommen chatter, der
gerne vil være del af den bidragydende persongruppe, må skabe sig en plads og anerkendelse
som person uden kroppen som pladsholder. En chatter føler sig ignoreret hvis ikke de andre
chattere eksplicit anerkender hende som eksisterende i den sociale proces ved at knytte an til
hendes åbner.
311

Se case (12.2. [12:58]) hvor >Cafeinebuny< og >denise16< kobler sig af, mens >Canaryon27< og
>KALOS< kobler sig på.
312
Se case (12.2. [13.05]) hvor >Cafeinebuny< åbner og får response fra >fragglerock<.
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8.2.2. Det psykiske system som betingelsesgrundlag
En begrænsende faktor i chats kommunikative rum er, at det eneste der kan identificere og
lokalisere individer udover interaktionsstilen, er deres nick (Becker 1995, Danet et al. 1997,
Rodino 1997).313 I Usenet nyhedsgrupper er der mange flere tegn på personlig identitet, fx emailadresse og signatur, samt muligheden for, via Google.com at søge og finde hele en persons eller gruppes interaktionshistorie. Som beskrevet principielt i 2.2.3.12. og i forhold til
nyhedsgrupper i 7.2.3. så er det et betingelsesgrundlag for sociale systemer, at personer kan
lokaliseres i kommunikationen. Dette synes specielt problematisk i chat, hvor det altså kun er
via bidragyderens nicks de kan identificeres. En faktor der i denne sammenhæng også er med
til at formindske en stabil omverden for de selvorganiserende interaktionssystemer i chatmediet er, at det er nær-synkront, hvilket betyder at chatterne må befinde sig på samme sted (i
cyberspace) på samme tidspunkt. I Usenet nyhedsgrupper, der er asynkrone, kan bidragydere
opretholde deres personstatus som forventnings kollager (2.2.3.12.), der sikre opretholdelsen
af meningsgrænsen i systemet, ved blot at koble sig til kommunikationen én gang om dagen
eller ugen. Nicks kan hertil stjæles af andre og to personer kan ikke koble sig til det samme
web-chatrum eller til det samme IRC-netværk med det samme nick, så man kan, så at sige,
stå i dette rum uden sin sædvanlige og genkendelige krop. Da personer først og mest genkendes på deres nick og da deres sociale chatrelationer er forankret i genkendelsen af deres nick,
er det ganske alvorligt såvel for personer som for chatrums meningsgrænser når niks stjæles.
Der findes beretninger om psykiske sammenbrud og depressioner i forbindelse med sådanne
identitetstyverier (Bechar-Israeli 1995). Der eksisterer nu forskellige teknologier, der kan beskytte et nick imod tyveri i nogle IRC-netværk (ibid.) og i visse web-chat rum kan man købe
rettigheden til et bestemt nick. Trods disse problemer er det dog muligt at opretholde den
nødvendige omverdens betingelse for sociale systemer i chatmediet via lokalisering af bidragydere.314
Bidragyderne må på deres side oppe sig gevaldigt da de, som jeg var inde på i 8.1.7., kun
kommer til syne for andre gennem deres skrevne bidrag, hvilket dog for chatteren delvist opvejes, af den back stage de oplever i dette medie: ”Man skriver sig til eksistens, og den største trussel i chat er kommunikationssammenbrud eller -forstyrrelser. (…) Den der mestrer
sproget, mestrer også interaktionen og dermed det pågældende forum” (Hougaard 2004: 46).
Opretholdelse af stabile meningsgrænser virker dog mindre truet af de svækkede muligheder
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Et nick er det navn man vælger når man kobler sig til et chatrum. Det vises automatisk forrest i de tekstlinjer der udgør de kommunikative bidrag i chatten. Se introduktionen til casen (12.2.).
314
Bedrag er her som altid undtagelsen og folk der jævnligt besøger et bestemt chatrum kan godt huske
hinandens nick.
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for lokalisering og mere truet af nærsynkoniteten, men også af den svagere uddifferentiering i
sagsdimensionen. Hvor Usenetmediet har støttet en klar og gennemskuelig uddifferentiering
omkring emner og emners underemner er chatmediets uddifferentiering mere en ren cyberspace spatial uddifferentiering. En sammenligning kunne være landegrænser der i vid udstrækning er etableret ud fra magtforhold og remedieringen af lokalsprog i trykkemediet
(5.4.1.7). Der er dog mulighed for afgrænset og specificeret sagsorienteret uddifferentiering i
chat (som det fx er tilfældet med #Philosophy og #MP3passion), den er bare ikke hierarkisk
differentieret med større og større specifikation af emnet som i Usenet (7.1., 7.2.). Hertil
kommer den ringe teknologiske understøtning af lagring i chatmediet, hvor den eneste lagring af kommunikationen og dermed af meningsgrænsen sker i bidragydernes egen hukommelse.315 På denne baggrund må chat ses som ekstremt sensitiv overfor hvem der på et bestemt tidspunkt udgør omverdenen af bidragydende psykiske systemer. Meningsgrænsen i
chat er således mere sensitiv overfor hvem der bidrager på et bestemt tidspunkt end det er
tilfældet i usenetmediet. Hougaard (2004: 74) sammenligner chat med et cocktailparty, et
maskebal og et frikvarter, hvilket i min fortolkning betyder at kommunikationen kun knytter
sparsomt an til chatrummets samlede interaktionshistorie, men meget mere knytter an til den
interaktionshistorie, der deles mellem de bidragydere der netop er til stede på samme tid i
samme rum. Dette er også forklaringen på, hvorfor evolutionen af en mere emnespecifik meningsgrænse forhindres socialt set og ikke kun pga. mediets svækkede understøtning af emnespecifik uddifferentiering.
Det er dog muligt at opretholde en fast emnespecifik meningsgrænse i IRC chatrum, hvis en
kreds af operatører overvåger chatrummet døgnet rundt og smider folk ud der ikke holder sig
til diskursen. Langt de fleste chatrum er dog netop ikke centreret om en form for emnespecifik kommunikation, men om ren social interaktion, om hygge, sjov og samvær i fast kobling
til genkendelse, anerkendelse og hensyn bidragyderne imellem. Dette er de funktioner selvorganiserende interaktionssystemer i chat er uddifferentieret til at varetage. Selvom meningsgrænsen i chat virker meget mere diffus end fx i nyhedsgrupper, så er den der stadig og determinerer kommunikationens selektivitet, om det så kun angår strukturer der muliggør emne
uspecifik social interaktion. Hvis nogle af bidragyderne er utilfredse med meningsgrænsen og
mislykkes i at modificere den, må de finde et andet chatrum eller etablere et selv.316 Den sociale identitet der er opbygget i et chatrum er naturligvis helt afhængig af andre bidragyderes

315

IRC har som sagt en log-funktion, men den synes ikke at blive brugt (Vronay et al. 1999).
Det gives som norm i IRC etiketten (the netiquette) at man, hvis man ikke kan lide chatrummet skal
forlade det og finde et andet. Se http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html#advice
316
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genkendelse og accept. I web-chat er det derfor et problem, at de virksomheder og organisationer der huser disse chatrum (ofte dot.com foretagender) undertiden bliver lukket, således at
en flok chattere med fælles interaktionshistorie spredes for alle vinde og måske aldrig finder
hinanden igen (Hougaard 2004). På IRC kan chatrum være relativt gamle, fx #CyberCafe der
har en historie helt tilbage til 1998.

8.2.3. Kohærens
En anden begrænsning i chatmediets kommunikative rum er, at der kun kan etableres sporadisk topografisk kohærens (Herring 1999, Hougaard 2004). Denne begrænsning skyldes den
måde bidrag, samt informationer fra det tekniske chatmedie er spatialiseret i linjer i dialogvinduet: det hele glider ned i en stor blanding. Dette forhold gør det vanskeligt at forstå chat,
især for nybegyndere, men også for lingvister der søger konventionel lineær sekventiel semantisk kohærens. Hvis der skal være tale om konventionel kohærens, så kræves det at en
første delpart (et bidrag) hænger sammen med en anden delpart (et andet bidrag) så kommunikationsbidragene hænger topografisk sammen (de skal grænse fysisk op til hinanden) i ét
forenet hele. Dette er ikke tilfældet i chat, hvor bidragene bliver synlige i den orden de modtages af det tekniske chatmedie.317 Chattere der er fortrolige med mediet er i stand til parallelt
at bidrage til flere dialoger og multiloger, samt percipere informationer fra det tekniske medie. De er åbenlyst i stand til at være dybt engagerede i flere interaktioner på samme tid, samt
til at skanne åbnere, farveller, osv. og selektere hvad de vil knytte an til.
Et andet problem angående kohærens er, at der i chat ofte forekommer hvad der virker som
umotiverede og i værste fald meningsløse associationsspring. Hougaard (2004: 90) viser
imidlertid, at associationsspringene bunder i en dybdesemantisk almentilgængelig kohærens.
Chattere viser et ekstraordinært talent for at lege med sproget og skabe kohærens. Kohærensen kan dog ofte være betinget af tidligere interaktioner, hvorfor man kan blive sat af, hvis
der implicit refereres til dele af interaktionshistorien man ikke kender.318 Selv hvis 47% af
bidragene er off-topic (Herring 1999) eller 40% er gentagelser, eller reparationer på misforståelser af tidligere bidrag (Vronay et al. 1999), virker det ikke til at gøre noget.319 Det er kun
de bidrag der bliver knyttet an til, som får strukturerende indvirken på det sociale systems
317

Se fx interaktionen mellem <fragglerock> og <^SanDrine^> i casen (12.2), der begynder [13.03]. Der er
mange bidrag fra andre chattere og fra det tekniske system der separerer <fragglerock> og <^SanDrine^>’s
bidrag topologisk. Bemærk også at dette forhold ikke negativt forstyrrer interaktionen, der ligefrem ind
imellem skifter fra dialog til multilog uden at bryde sammen.
318
”Et godt kendskab til hinanden øger som i andre interaktionsformer mulighederne for at man kan designe sit indlæg så det indbyder de andre til at være med. Netop de associationsspringende multiloger (…)
er ofte præget af private associationer og tidligere interaktionsforløb.”(Hougaard 2004: 90).
319
Systemerne er som sagt netop uddifferentieret med den funktion at deltagerne kan have det sjovt.
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videre processeren (2.2.3.1.). Dette dog med undtagelse af den refleksive gevinst, der ligger i
systemets erfaring med, hvilke former der ikke vinder anknytning. Heller ikke i ansigt til ansigt situationer er der anknytning til eller mellem alle bidrag. Det nye (eller seminye) er, at
skrift bliver brugt i nær-synkron interaktion, hvilket giver de, i første omgang, alt for høje
forventninger til kohærens.
Vronay et al (1999) fokuserer på den dårlige effektivitet i chatkommunikationen [!].320 Chattere søger imidlertid øjensynligt ikke, at etablere nogen form for formel organisation, der skal
leve op til nogen form for effektivitetskrav, fx i beslutnings øjemed. Chattere vil have det
sjovt, lege med roller, udføre sproglige eksperimenter, lave en date eller bare være del af et
fællesskab (Hougaard 2002). De vil genkendes som personer med et specielt ry og rygte (Bechar-Israeli 1995). Alt dette er muligt, hvis det selvorganiserende interaktionssystem kan opretholde sig i chats kommunikative rum og lukke sig om en meningsgrænse, der netop sikre
opfyldelsen af chatternes motiv. Det sjove opstår netop med chats begrænsninger som mulighedsbetingelse, begrænsningerne giver nemlig netop det kommunikative rum, hvor chattere
kan tilfredsstille dette deres sociale behov. Dette tekniske kommunikationsmedie allokerer
det sociale system, så det netop er effektivt nok for opfyldelsen af den sociale proces. Den
sociale proces er håndteringen af kompleksitet i form af mening, hvilken i chat giver en potentialitet så chatternes formål netop kan indfries. Dette mulighedsrum ville ødelægges hvis
det tekniske kommunikationsmedie blev effektiviseret, ved fx at ophæve nogle af dets begrænsninger (hvilket Vronay et al. 1999 designprojekt også selv viser). Summa summarum
det virker som et conditio sine qua non at chats kommunikative rum er som det er, med alle
sine begrænsninger, uanset den støj der kommer fra de mange korrektioner, reparationer, offtopic bidrag, gentagelser og misforståelser.

8.2.4. Meningsgrænsen og chat
Det virker på baggrund af overstående klart, at chat er et teknisk medie for social reproduktion, således at sociale systemer kan opretholdes i chats kommunikative rum. Den sociale proces´ konektivitet afhænger af hvordan de enkelte bidrag refererer til meningsgrænsen. Men
kan det overhovedet hævdes, at chatrum har en meningsgrænse parallelt med, eller i samme
betydning som sidste kapitel viste at nyhedsgrupper har? Chat har ikke de samme ressourcer
320

Holst 2004 viser dog hvordan chat kan bruges yderst effektivt i computerspillet Everquest i kampsituationer hvor horder på op til 60 individer koopererer i fælles koordinerede angreb på virtuelle monster. Dette
dog med det forbehold at tropperne først er sammenkaldt og instrueret via e-mail og via WWW allerede er
selvorganiseret fx mht. kommandostrukturer, men selve organisationen on the spot forløber via chatmediet
i en række samtidigt kørende chatkanaler eller rum, fx mellem ledere, mellem ledere og menige, samt i og
mellem forskellige enheder af krigere, healere osv.
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som nyhedsgrupper, for at etablere en stabil omverden af bidragende psykiske systemer og
chats sagsorientering virker meget mere diffus. Chat er på denne baggrund meget mere sensitiv overfor hvem der er til stede som personer i kommunikationen på et givet tidspunkt.321
Meningsgrænsen er dermed også mere afhængig af hvem, der er til stede på et givent tidspunkt end det gælder for nyhedsgrupper.322 Fordi det er en del af det sociales natur at bygge
en meningsgrænse, siden det ene bidrag altid, hvis der er tale om kommunikation, må knytte
an til en forudgående, er spørgsmålet egentligt om meningsgrænsen har identitet over tid. I
det følgende gives nogle eksempler fra CMC-litteraturen, efterfulgt af en analyse af casen
(12.2.) for at finde tendenser i forhold til meningsgrænser i chat.
Et eksempel er IRC-rummet #mirc_rainbow som Danet (2002b) har dokumenteret. I dette
chatrum var alle bidrag formede, som farvede billeder skabt af bogstaver og andre typografiske symboler. Chatterne hilste fx på hinanden (responderede på hinandens åbnere) via kreationer over de hilstes nicks. Bidragyderne var i stand til at producere deres bidrag via miniprogrammer de selv lavede og kontinuert programmerede videre på og kunne via dem, give deres bidrag iklædt visuelle effekter. Dette chatrum havde en meget klar meningsgrænse, om
end lidt atypisk, ved at såvel form som indhold (materielt indhold og meningsindhold)323 realiseredes ved at tilføje de visuelle effekter til bidragene.
Et andet eksempel gives af Hougaard (2004) som sammenlignede to web-chatrum, Andre
Unge og Andre Seniorer. Hougaard fandt en række forskelle mellem de to chatrum, hvilket
gør det muligt at skelne dem som distinktive systemer med hver deres meningsgrænse. I Andre Unge blev der brugt flere farver, fonte, homofone forkortelser og etableret flere dialoger i
plenum end i Andre Seniorer. I Andre Seniorer var der flere polyloger, responser på åbninger324 og endda lukkere (farveller) end i Andre Unge. I Andre Seniorer etableredes også flere
rollelege, mere metakommunikation og der blev ofte henstillet til deltagelse i den fælles samtale, dvs. at der blev spurgt til, om folk ikke ville komme tilbage til plenum fra de private dialoger, der er usynlige for dem der ikke er med. I Andre Seniorer var der mange polyloger
med mange bidragydere så man kan alt i alt sige, at dette chatrum havde følgende menings-
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Personer er stadig regent som sociale konstruktioner, som knudepunkter i kommunikationen (2.2.3.12).
Man kan selvfølgelig sige at det same gælder for ansigt til ansigt interaktioner, fx i køen i Brugsen, eller
ved busstoppestedet eller i pausen i forelæsningen, men i chat er det selve det at have interaktionen der er
motivet for mødet, eller mao. chats funktion.
323
Eller med andre ord så blev selve meddelelsesformen til indhold.
324
I Andre Unge blev åbninger næsten kun brugt når nogen koblede sig på og spurgte om der var nogen
ville have en privat dialog med dem fx ”Hej er her en sød pige fra omkring aalborg til en lille chat en med
en sød fyr i rødt*SMMS*” (Hougaard 2004: 132).
322
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grænse: Vi er det chatrum hvor alle taler sammen i en stor gruppe i almindelig font. Heroverfor kan Andre Unge siges at have den meningsgrænse, at dette chatrum er det, hvor man kan
møde én at være alene sammen med, således at plenum er der, hvor man viser sig frem iklædt
smarte farver og specielle fonte med mange akronymer og homofone forkortelser.
I IRC, hvor chatrum ofte har en lang interaktionshistorie med bidragydere der har bidraget i
årevis under moderation af en fredelig operatør, kan man tale om et group face og om face
maintenance (Bays 1998). Group face er et Goffman udtryk og vil sige gruppens ansigt i den
betydning, at det må opretholdes som bærende en bestemt karakter, holdning og mening. For
ikke at tabe ansigt må medlemmerne af gruppen opretholde ansigtet (face maintenance), hvis
der kommer nye til, således at disse dels vil få et så ideelt indtryk af gruppen og dens medlemmer som muligt, og dels forsvare det overfor angreb. Det vil sige at gruppen når der
kommer nye til, vil holde sammen om, at give et bestemt indtryk af gruppen og forsvare såvel
gruppens som hinandens face. Altså har Bays (1998) fundet chatrum hvor bidragyderne har
forsvaret meningsgrænserne, fx ved at irettesætte bidragydere, der går over grænsen bestående af de kondenserede normer for ordentlig opførsel i chatrummet (ibid.).
Hvis man ser på casen (12.2.) der er en times uddrag af den kontinuerte kommunikation i
IRC-rummet #CyberCafe, viser det sig, at der er interne differentieringer i meningsgrænsen.
Chatrummet huser et selvorganiserende interaktionssystem med en meningsgrænse, der tillader og forsvarer en form for interaktion, der beskriver et kontinuum fra en seriøs og intim
dialog om eksistentielle problemer, til udveksling af dumme overstadige kommentarer. Operatøren <Vmpyir> forventes at holde orden og beskytte kommunikationen, men hun bidrager
også selv til den. Det er tydeligt at bidragyderne er fortrolige med chatrummet og kender hinanden, som forventnings kollager der sikrer meningsgrænsen. Meningsgrænsen kan defineres
som: Dette er et chatrum der virker som en café, hvor man kan tale om livet i et trygt og fortroligt miljø. På samme tid har den lange og intime dialog mellem <fragglerock> og
<^SanDrine^> sin egen autopoiesis. Det er en fortrolig samtale ved et af cafeens borde, men i
modsætning til en almindelig café, så kan alle her i cybercafeen følge med i og endda bidrage
til diskussionen. Parallelt med dette differentierede emnesystem udfører <Villify> og
<Vmpyir> en rolleleg med virtuelle handlinger.325
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Se <Villify> og <Vmpyir> (12.2. [13:19]). Virtuelle handlinger udføres ved at bruge kommandoen /me
efterfulgt af skriften, der gengiver hvad man vil agere og resultatet er, at ens nick bliver vist uden barraktegn (<>) og med en stjerne (*) foran i stedet for, hvortil bidraget bliver vist i farvet font.
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Det vil sige, at de skriver hvordan de fx røre ved hinanden og dels mærker og dels reagerer

Chat
Form
Medie

på berøringerne. 326 DetInformation

Meddelelse

Forståelse

te giver indtryk af chat-

Skal det være os
to?

Virtuel handling

Virtuel handling der
knytter an

rummet som et system,

uinteresseret
lunken
lidt interesseret
Meget interesseret

ironisk distance
fjolle
rim
tale efter munden
tugte

dril
hån
sjov
advarsel
kick
ignorance

hvor der er en overordnet

meningsgrænse,

som en form for metakommunikationsplan,
der giver rum for paral-

lelt differentierede undersystemer, der etablerer deres egene meningsgrænser. Dog er undersystemerne altid åbne for nye bidrag fra andre bidragydere, hvis de falder indenfor den overordnede meningsgrænse.327
Chat er således, trods de mange begrænsninger i medies kommunikative rum, et medie hvori
sociale systemer producerer og reproducerer meningsgrænser. Mediet lægger bare ikke op til
den store sagsorientering i form af en fast kobling til et bestemt emne. Sagsdimensionen er
dog til stede i al kommunikation og er den der sikre anknytning. I forhold til symbolsk generaliserede kommunikationsmedier (SGK) så kan der være faste koblinger mellem chatrum og
enkelte funktionssystemer, med fastlagte programmer for valg af kodeværdier, men det er
sjældent. I IRC er der dog en klar magtrelation hvor operatøren kan bestemme hvem der er til
stede. Her kan det dog se ud til, som det også var tilfældet med nyhedsgrupper, at der er en
kobling til en systemintern pre-selektion af kodeværdier i forhold til moral, alt efter den sociale situation. Operatøren er bundet af tidligere selektioner og må for at fremstå konsistent
være konsekvent, dvs. at historien forpligter. Chat har således ikke den store binding til funktionssystemer i relation til sagsdimensionen, men er i høj grad koblet til og udviklende i forhold til SGK i social dimensionen. Dette ikke bare i forhold til magt og moral, men også som
en form for teatersport328 med konkurrence om at få det sidste ord, eller i forhold til intimitet,
hvor social støtte og forståelse kan hentes i chatrummet.
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Illustrationen peger tilbage på 2.2.3.5. og anskueliggør hvordan <Villify> selekterer information og
meddelelse som form i et medie udgjort af de muligheder det selvorgniserende chat-interaktionssystem
giver og ligeledes hvordan <Vmpyir> selekterer forståelse i et mulighedsrum udgjort af samme medie.
327
Ellers kunne man jo også ligeså godt have en privat dialog, men den overordnende meningsgrænse ser
ud til netop kun at tolerere venlige indblandinger.
328
Se Thyssen 2000 om sport som funktionssystem.
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8.3. Opsamling - uddifferentiering og chat
Sociale systemer processerer i reproduktionsmediet kommunikation i strukturel kobling til en
omverden bestående af psyke, biologi, geografi og tekniske kommunikationsmedier. Chat
kommunikation er uddifferentieret fra den øvrige samfundsmæssige kommunikation, via det
tekniske kommunikationsmedie, der afkobler den fra kommunikation baseret på andre medier. Chat begyndte med IRC som ét samlet samfund med kun få chatrum. I dag er der mange
interne differentieringer i chat, fx mellem forskellige IRC-netværk og mellem IRC og de
mange forskellige former for web-chat. Dertil kommer den tekniske afkoblingen, der forhindre kommunikation mellem de mange forskellige faktiske chatrum, der også adskiller sig fra
hinanden ved at være samlet om hver deres meningsgrænse tæt knyttet til det gensidige kendskab mellem bidragyderne. Uanset alle disse skel baseret på chatmediet så er der så mange
ligheder, at der kan tales om chat generelt, som en speciel og enestående form for kommunikation i sammenligning med kommunikation koblet til andre tekniske kommunikationsmedier. I det perspektiv der her præsenteres, er det muligt at se chatkommunikationen som en
form i samfundet set som medie. Chat er dels teknisk afkoblet og dels funktionelt uddifferentieret til at varetage en form for social interaktion, der kun er mulig qua chatmediets muligheder og begrænsninger.

Chat samfund
Der er mange fælles historisk udviklede kulturelle normer og specielle måder hvorpå kommunikation eksekveres i relation til distinktionen chat  samfund. Ses samfundet som et begreb, der beskriver hele den sociale potentialitet for aktualisering af kommunikation, så er
chatkommunikation én af disse muligheder. På samme tid er der ingen af de andre tekniske
kommunikationsmedier, der giver de samme begrænsninger som chatmediet. Chat er en form
i samfundsmediet og de selvorganiserende interaktionssystemer der processerer i chatmediet
udgør en form, en unik måde at udspille kommunikationsprocessen på. Ved at tage endnu et
skridt nedad form medie trappen, kan man skelne det enkelte chat-selvorganiserende interaktionssystem som en form i chatmediet generelt.

Chatrum  Chat generelt  Samfund
I det enkelte chat rum er det op til bidragyderne at forhandle og beslutte meningsgrænsen.
Hvis de, fx vil holde sig til netiketten må nogle af de aktive bidragydere reaktualisere dens
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meningsindhold og møde tilslutning fra andre bidragydere. Det sidste trin på form  medie
trappen er, at se det enkelte bidrag som en form i mediet udgjort af det enkelte chatselvorganiserende interaktionssystem, der reproducerer sig i det enkelte chatrum.

Kommunikation  Chatrum  Chat generelt  Samfund
Den enkelte kommunikation producerer meningsgrænsen som den er, eller søger at modificerer den ved at give nye meningsforslag, i håb om at de vil blive knyttet an til og accepteret
(gjort til strukturerende betingelse for den videre kommunikation). Modifikationen behøver
ikke være et eksplicit forslag, om at gøre noget på en ny måde, men består oftest blot ved
brugen af en frase eller tegn i en ny kontekst. Socioevolutionen virker videre således, at frasen som ny formdannelse kan tages op igen ved senere lejligheder, eller danne basis for nye
mulige tilbygninger i form af mere eller mindre dybdesemantiske associative kohærerende
anknytninger. At reproducere det selvorganiserende organisationssystem som det er, er at
konfirmere meningsforslag der allerede er kondenseret, ved at aktualisere dem og bekræfte
dem. At negere et meningsforslag er at annullere det, hvorved der skabes hukommelse
om det, som hørende til på
ydersiden af distinktionen mellem system og omverden. Dette
er ingen konfliktløs proces
selvom bidragyderne har commitment til chatrummet: Bidragydernes sociale relationer
til de andre bidragydere er den
eneste sikkerhed for opretholdelsen af deres sociale chatidentitet, ligesom muligheden for at
kunne bygge videre på associationsrækker er muliggjort af den delte interaktionshistorie.
Hvis der kommer fjendtlig indtrængen, eller en troll (se kap. 7 om trolls) forstyrrer kommunikationen, bliver de nogen gange skældt ud (flamed), sommetider ignoreret og i IRC smit ud
(kicked) og forment adgang (banned). Men selv i IRC er operatøren ikke altid i stand til at
sikre rummet, fordi andre operatører nogle gange angriber chatrum, for at overtage kontrollen
med dem (Paolillo 1999). Hentschel (1998) beskriver ligefrem virtuelle krige i IRC-mediet
som et almindeligt og udbredt fænomen, hvor forskellige grupper eller bander via war-scripts
prøver at erobre chatrum. Min egen erfaring er dog, at IRCs kommunikative rum hovedsage-
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ligt er befolket med venlige og imødekommende personer. Jeg har også kun set kicking når
bidragydere har forårsaget flooding eller har bandet329 eller været generende på anden måde,
fx ved at tilslutte bots, der som monstre har overfarvet, udspyet bande ord og fyldt rummet
via flooding. Hvis bidragydere er uhøflige er det normalt, at almindelige bidragydere og ikke
operatøren irettesætter dem og lærer dem hvordan man skal opføre sig i akkordering med
meningsgrænsen.

329 De fleste bots smider automatisk (kick) bidragydere ud hvis de bander, derfor skriver selv operatører
ofte fx ’f__k’ i stedet for ’fuck’. Se casen (12.2. [13.17]) hvor der er et eksempel på banden og udsmidning.
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9. Weblogs’ mediesociografi
Weblogs er ikke bare et af de nyeste tekniske kommunikationsmedier, men også et af de sværeste at forstå og komme til klarhed med i forhold til hvilket kommunikativt rum de egentligt
giver. Er weblogs et personligt kommunikationsmedie som en form for online-dagbog, et
medie der giver rum for selvorganiserende interaktionsystemer, eller er de en form for massemedie, eller giver de rum for alle disse kommunikationsmønstre alt efter hvordan de aktualiseres? Den følgende mediesociografi kaster lys over disse spørgsmål ved først, at beskrive
weblogs kommunikative rum som mediets potentialitet og derefter beskrive den faktiske sociale aktualisering i mediet.

9.1. Weblogs som teknisk kommunikationsmedie
En weblog, der ofte blot kaldes for blog, defineres i CMC litteraturen som: hyppigt modificerede (opdaterede) web-steder, i hvilke daterede bidrag listes i omvendt kronologisk rækkefølge (Herring et al. in press, Nilsson 2004, Blood 2003). Oftest med links til andre web-steder
og kommentarere om mange forskellige ting og emner (Gurak et al. 2004), og med krydsreferencer til andre blogs, som en samling af links præsenteret ud fra en personlig fortolkning
(Jarrett 2004). Blood, der er den mest citerede blogforsker, tilføjer en funktionel og idealistisk passus til definitionen af weblogs: “if you are not linking to your primary material
when you refer to it – especially when in disagreement – no matter what the format or update
frequency of your websits, you are not keeping a weblog.” (Blood 2002: 19). Ifølge Blood
linker rigtige weblogs således systematisk til primære ressourcer, hvilket giver dem en transparens der gør dem troværdige. Denne definition knytter kun til en enkelt form for bidragyderetik og belyser ikke mediet i dets helhed. Man kan dog sige at blogs, der kun linker selektivt, medkommunikerer et fravalg af meddelelsesmulighed (2.2.3.5.). Mediet giver en potentialitet for aktualisering, der hvis den ikke udnyttes vil spille ind på opfattelsen af en ytring
(selektion af forståelse). Aspektet omkring meddelelsesdimensionen er således langt bredere
end nogen etisk forholden sig kan indfange. Fokus koncentreres nu om blogs kommunikative
rum ud fra de 9 parametre (2.3.1.)

9.1.1. Økonomi
Den meste weblog-software er gratis at downloade, så hvis man har en computer med netadgang og den fornødne viden så kan man som Gillmor (2004) skriver, eje sin egen presse.
Mange har peget på weblogs som et teknisk kommunikationsmedie, der er godt for demokra-
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tisering af verden (ibid.). Mediet blev da også først kendt, i den bredere offentlighed efter den
11. september 2001, krigene mod Afghanistan og Irak, samt den amerikanske senatflertalsleder Trent Lott tilbagetræden (Boese 2004). Selv om der ikke er nogen tvivl om at de patriotiske nyhedsmedier330 i USA blev udfordret af enkelte bloggere, så udfylder weblogs ikke
svælget i det digitale divide (6.1.1.). Langt den største del af verdens befolkningen har ingen
adgang til computere på nettet og de fleste af dem der har, kan ikke indkode meddelelser der
vil tiltrække sig opmærksomhed i større dele af befolkningen. Dog er den digitale opdeling af
befolkningen blevet reduceret på to måder: nu kan flere personer, der er i stand til at formulere politiske statements, med kun relativt lille teknisk træning bidrage til nyhedsstrømmen.
Dette også selvom de ikke ville kunne få optaget deres bidrag i de store aviser og eller på de
store fjernsynsstationer, fx pga. en patriotisk attitude.331 Dernæst kan personer i den rige del
af verden, nu skabe deres eget nyhedsmedie og fortælle om deres eget liv, deres hobbyer eller
politiske overbevisninger og blive del af klynger af gensidigt linkende weblogs i fællesskaber
af enstænkende bloggere. Hvor nyhedsgrupper, mailinglister og chat giver et kommunikativt
rum, der er meget velegnet til interaktion, men kun i begrænset omfang velegnet til distribution af personlig identitet, så kombinerer weblogs den traditionelle hjemmesides styrke mht.
kommunikationen af identitet332 med en række muligheder for interaktion, hvilket den traditionelle hjemmeside mangler.

9.1.2. Kode
Weblogs beskrives som relativt lette at konstruere og følgende især at opdatere teknisk set
(Gillmore 2004, Boese, 2004). Dette er rigtigt i sammenligning med en traditionel hjemmeside, fordi en blog immanent har mange funktioner der, fx styrer lagring og støtter gensidige
link mellem blogs. Men man må stadig kunne læse og skrive, man må kunne downloade og
installere software, sætte bloggen op, lægge billeder ind og styre svært forståelige funktioner
som trackback. Derfor må man enten have bekendte der kan hjælpe én, eller selv være i stand
til at afkode manualer for hvordan mediet håndteres, hvilket kræver dyb erfaring med at
håndtere mediet. Forskellen til hjemmesiden er ikke, at man nu kan lave et web-sted uden at
kunne programmere i HTML, men at weblog-software har muliggjort kreationen af web330

Se The Disinformation Society, SENTIENT TIMES June/July 2005 af Robert F. Kennedy, Jr. der dokumenterer en sammenhæng mellem hvad flertallet af vælgere i USA tror på og hvad der siges i højredrejede medier, især Fox News, der systematisk undgår at præsentere flere sider af sagers sammenhæng. Fx er
det gentaget i et væk, at Irak har masseødelæggelsesvåben og at Saddam Hussein stod i ledtog med alQaeda, hvilket over 70% af Foxes seere stadig tror på.
331
Man kunne sige pga. en fast kobling til bestemte politiske og ideologiske interesser.
332
Man kan have sit foto der og beskrive sig selv, sin familie, faglighed og understøtte udsagnene med
links der verificere postulaterne med fx institutionelle links, hvortil hjemmesiden har en fast adresse over
tid, dvs. et sted i cyberspace.
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steder med avancerede funktioner til at opdatere, kommentere, foretage trackback, føre kalender, arkivere gamle bidrag i databaseform, samt skabe et layout med både statiske og dynamiske felter. De traditionelle skranker mellem forskellige uddannelsesniveauer reproduceres i weblogmediet i forhold til såvel det tekniske som det kulturelle. De kulturelle koder er
vigtige, fordi det er én ting teknisk set at være i stand til at konstruere en blog, men en anden
at ramme en genre eller stil, indenfor det der kaldes blogosfæren (the blogosphere), hvilket er
et must, hvis bloggen faktisk skal opnå at blive læst, linket til og kommenteret på.

9.1.3. Direktionalitet og Interaktivitet
Indenfor blogosfæren er der mange forskelligheder i forhold til direktionalitet og interaktivitet, hvorfor mediet bedst kan ses i sin potentialitet som et interaktionskontinuum fra transmission til konversation. Potentialiteten i dette medies kommunikative rum er aktualiseret meget
forskellige i de konkrete aktualiseringer. I den ene ende af kontinuummet er der blogs, der er
så tæt på den traditionelle hjemmeside, at det kun er pga. den anderledes software, der gør
bloggen nem at opdatere og som automatisk fx genererer en database over gamle bidrag mv.,
samt anvendelsen af bloggenren, med korte bidrag, inkluderende mange links, der definerer
dem som blogs. Man kan sige, at de er blogs med et aktivt fravalg af interaktionsmuligheder.
Sådanne blogs ville kun give et enkelt-direktionelt kommunikativt rum, hvis ikke det havde
været for anvendelsen af links. At proklamere at blogs uden responsmulighed kun giver rum
for transmission er derfor for meget, fordi de, hvis de har links, også giver rum for en form
for konsultation og altså kan bruges som blot mellemstation på vej til det intentionale objekt.
Blogs kollapser på mange måder skellet mellem massemedier og private medier. Mange online-aviser har ligesom blogs udgående links og som det er tilfældet med blogs, refererer også
massemedier hyppigt til hinanden, fx den ene avis til den anden. En forskel er, at massemedier har en redaktion der bestemmer selektionskriterierne for links og indhold, hvilket giver
sådanne medier deres troværdighed (5.4.2.), mens blogs eksekverer en personlig stil og kan
hente tillid ved den transparens der kommer gennem det at linke, selv når der er tale om modsatrettede synspunkter. Men heller ikke dette standpunkt er klart, fordi nogle blogs fx MetaFilter333 drives af et fællesskab af bidragydere og ikke kun af en enkelt person. Måske er et
argument, for at blogs uden responsmulighed ikke er massemedier, at de er økonomisk uafhængige (Blood 2002: 15). Men dette synspunkt virker dog heller ikke til at forsvare, da
mange blogs drives af organisationer og politikere og andre notoriske interessenter, samt betalte journalister (Andrews 2003). Man kan dog slå fast, at en blog uden indbyggede responsmuligheder kommunikerer at bidragyderen ikke ønsker direkte interaktion med læserne
333

http://www.metafilter.com/about.mefi
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af bloggen. Nogle weblogs skaber rum for interaktion og andre gør det ikke, hvilket synes at
resultere i to meget forskellige kommunikative rum (se 9.2.1.). Nu vendes fokus mod de tekniske funktioner der indbygget og aktualiseret i en blog giver den et kommunikativt rum, der
inkluderer tovejs kommunikation. Der er fire forskellige funktioner der kan skabe rum for
interaktion i blogs: blogroll, permalinks, kommentarer og trackback.
9.1.3.1. Blogroll
En blogroll er en liste placeret i margenen på en weblog (se illustrationen 9.1.7.), der giver
links til de blogs som bloggeren vil give indtryk af at besøge dagligt. Som navnet blogroll
indikerer er der tale om en form for logrolling334 (Marlow 2004). Typisk vil de blogs der er
nævnt på listen linke tilbage igen via deres blogroll (Blanchard 2004). En Blogroll skaber
rum for emergensen af klynger af gensidigt linkende blogs og langt de fleste kommentarer på
blogs er bidraget af medlemmer der figurerer på bloggens blogroll. Blogrolls præsenterer i
sig selv et helt kontinuum af interaktionsmuligheder: På mange blogs er det bare en liste med
links til andre blogs, men nyere weblog-software og services gør det muligt, at se om ens
blog er blevet tilføjet til en andens blogroll, samt at identificere hvem det er der har tilføjet
den (Blanchard 2004). Man kan også se hvornår blogs i ens blogroll sidst er opdateret, og det
er muligt at tilføje en ny blog til ens blogroll med blot et enkelt klik, samt at søge på, hvem
der linker til ens blog i deres blogroll og at skabe en blogroll med alle de blogs der linker til
ens blog i deres blogroll.335 Med LiveJurnal og Xanga (to former for blog-software) kan blogrollen også automatisk orientere én når en blog på listen er blevet opdateret, hvortil det også
er muligt at etablere en gruppedialog inkluderende alle de der er nævnt på den (Marlow
2004). Nogle af de funktioner der gives af blogroll-teknologien kan også opnås via web-ringteknologien, der kendes fra traditionelle web-steder, der når den kobles til weblogmediet skaber klynger af weblogs, der er linket sammen via et interaktionsfelt (en knap, centralt placeret
på alle de blogs der er med i ringen), der muliggør surfing i en ring mellem alle de blogs der
er koblet til web-ringen. I web-ringe er det almindeligt at have betingelser for medlemskab,
gerne i forhold til sagsdimensionen, dvs. med krav til hvilke emner der skal bidrages til, hvilket også er tilfældet for weblog-ringe (Wei 2004). Blogroll tilføjer en ny dimension til hyperlinket, fordi de indikerer en kommunikation i sig selv. Først kun som et forslag om en relation, men som hvis den bliver responderet positivt på, med et link den anden vej, skaber et mere permanent link mellem to weblogs.336 Når bloggere bliver linket til, linker de ofte tilbage
334

Logrolling er engelsk og betyder: gensidig ros og reklame; (i politik) studehandel.
Cf.: http://www.blogrolling.com/
336
Linket er selektion af information og meddelelse, mens det at linke tilbage, eller netop ikke at gøre
det, må ses som selektion af forståelse.
335
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igen (Blanchard 2004). Det reciprokke link kan ses som en taknemlighedsgestus (Packwood
2004), men også som begyndelsen på et forhold, eller introduktionen til en klynge af blogs,
der socialt set repræsenterer et selvorganiserende interaktionssystem.
9.1.3.2. Permalink
Et permalink er en funktion der muliggør det at linke til en specifik tekststreng der er defineret som en bestemt bit af information. Permalinket er et permanent link som dirigerer én til et
bestemt sted på en bestemt blog hvor det bidrag, eller den del af et bidrag, som man ønsker at
henvise til, befinder sig. Da en weblog består af mange bidrag er det vigtigt at andre weblogs
kan specificere links til bestemte steder og ikke bare til en hel weblog som sådan. Permalinks
er også vigtige i forhold til at dirigere trackbacks og kommentarer præcist til de bidrag de
refererer til. Permalinket muliggør en effektiv håndtering af kompleksitet ved at specificere
henvisninger mellem aktuelle bidrag og den meningshorisont de skal komme til syne på baggrund af. Havde det ikke været for permalinket ville bidragenes dybdeskarphed mangle, uden
permalinket ville bidrag komme til at fremstå på baggrund af en samlet weblogs potentialitet,
eller som påstande om, at noget bestemt står skrevet et eller andet sted, på en stor og informationstung weblog. Hvis bidrag hver gang skulle referere hvad de præcist refererede til, fx, ved
at kopiere tekst, eller ved at prøve at forklare hvor på en weblog det refererede kunne findes,
ville den spontanitet, kohærens og følelse af synkron interaktion som Blood (2002) mener er
kendetegnende for weblogs, og som vel virkelig er noget af det der giver dem deres appeal,
gå tabt. Permalinket er også det der giver identitet til det enkelte bidrag og det, der gør weblogs til en form for databaser bestående ved kalenderorganiserede bidrag defineret ved deres
permalinks.
9.1.3.3. Kommentarer
Kommentarer er placerede under det bidrag som de referere til. På nogle blogs kan man læse
dem her, mens man på andre, via et link får adgang til et popup-vindue der indeholder kommentarerne, samt eventuelt responser fra blogindehaveren. Kommentarer er den mest basale
og direkte måde hvorpå blogs kommunikative rum giver konversationel interaktivitet. Ifølge
Marlow (2004) giver antallet af kommentarer på ekstremt populære blogs så lange lister at de
er uoverskuelige og ulæselige, mens fraværet af kommentarer på mindre læste blogs, giver
det indtryk at de faktisk slet ikke bliver læst. Midt mellem disse to ekstremer virker kommentarer som et effektivt interaktionsmedie (ibid.).
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9.1.3.4. Trackback
Trackback er en funktion der linker et bidrag på en blog til et bidrag på en anden blog, der vel
at mærke også understøtter funktionen. Funktionen består i, at den ene blog kan ”fortælle”
eller gøre den anden blog ’opmærksom på’ (ping), at den er blevet refereret til. Hvis X vil
kommentere på Ys blog, men gøre dette på sin egen blog, så kan X skrive en kommentar på
sin egen blog og lave et trackback til Ys blog. Nu opdaterer den refererende blog automatisk
trackbackfeltet på den refererede blog, under det refererede bidrag. Herefter vil en note med
et trackback-link blive vist på den refererede blog, under det pågældende permalinkede bidrag, så Y og alle andre nu kan se, at X på sin egen weblog har en kommentar til Y.337
Trackbackfunktionen bidrager til weblogs kommunikative rum således, at bloggeren nu kan
blive opmærksom på, at hendes blog diskuteres på en anden blog. Trackbackfunktionen giver
mulighed for kommunikativ turtagning, hvor bidragene installeres på bidragyderes egne
blogs. Dette var allerede muligt før trackback blev opfundet, men med trackback bliver man
informeret om det anknyttende bidrag, endda også når en fremmed knytter an. Før kunne man
ikke vide når andre via WWW knyttede an til ens kommunikative bidrag. Trackback muliggør således via en ny tiltaleform, en dialog mellem blogs via direkte links til bidrag på andre
blogs. Funktionen er delvist ækvivalent til den der gives af blogrolls, der informerer om, at én
på listen har opdateret med reference til den egne blog, men denne funktionalitet informerer
ikke hvis blogs, der ikke er på blogrolllisten refererer til ens blog. Nu kan alle blogs i verden,
der understøtter trackback varsko én om, at der refereres direkte til ens blog. Hertil bliver det
også muligt for alle andre at følge disse kommunikative krydsreferencer. Man kan herved
selv gøre sig synlig i kommunikationen og introducerer sig i nye kommunikative sammenhænge. Ifølge Halavais (2004: 5) kan man på baggrund af trackback funktionen sige at hyperlinkets kommunikative rum er blevet bi-diriktionelt (tovejs kommunikativt).
Altså, der er fire forskellige muligheder for at weblogs kan skabe rum for interaktion i en mere udvidet forstand end det allerede var muligt med traditionelle web-steder på WWW:
blogrolls, permalinks, kommentarer og trackback. Jo flere af disse funktioner der integreres i
en blog, jo mere vil bloggen give rum for interaktion. Blogroll giver i sig selv et interaktionskontinuum med flere eller færre funktionaliteter, der giver rum for dialog og faciliterer muligheden for etableringen af blogmedierede selvorganiserende interaktionssystemer. Muligheden for hurtig opdatering, den kalenderstyrede dateabase og de interaktionsmulighedsska-

337

Hvis min forklaring er forvirrende så suppler med Winer (2003) og Marlow (2004).
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bende funktioner er et resultat af den sociale løskobling af WWW, der muliggør nye sociale
formationer i cyberspace.

9.1.4. Interaktionstid
Weblogs er asynkrone som mailinglister og Usenet nyhedsgrupper, i modsætning til chat der
er nær-synkron og split-screen chat der er synkron. Weblogs er principielt asynkrone, men de
mange interaktionsunderstøttende funktioner, der fx øjeblikkeligt orienterer bloggeren om at
en anden blogger på blogrollen har bidraget, giver en følelse af nær-synkron interaktion. Den
omvendte kronologiske organisation af bidrag giver en fornemmelse af immidiatet og får bidrag til at virke sande og autentiske (Miller and Shepherd 2004, Blood 2002). Følelsen af interaktion kommer sig også af, at kommentarer og trackbacks direkte refererer til bloggerens
bidrag. I sammenligning med chat er der den store forskel, at bloggere ikke behøver at være
situerede foran skærmen på samme tidspunkt. I weblogmediet kan man forblive i kommunikationen med blot et enkelt ”besøg” om dagen. I modsætning til Usenet er der dog en konvention om at bloggere kommer med et nyt bidrag hver dag (Blood 2002).

9.1.5. Lagring og genfinding
Teoretisk set er weblogs arkiveret for evigt, hvilket dog nok i sidste instans vil være op til
økonomiske, tekniske og historiske faktorer. Ifølge Nilsson (2004) lagrer Google.com også
blogs, hvilket betyder, at også bidrag som bloggeren selv måtte have slette, stadig vil kunne
findes via google-søgemaskinen. Dette gør blogs kommunikative rum til et rum, hvor bidrag
lagres og følgende kan genfindes. Blogs er en form for arkiver, en database over bidrag systematiseret via et kalendersystem, men blogs er samtidig som digitalt medie, åbent for søgning på såvel enkelte ord som på fuld tekst. Man kan koble sig på en blog og se hvad bloggeren har skrevet år tilbage. Via søgemaskiner er det muligt at finde bidrag om specielle emner.
Hertil har mange blogs tilkoblet søgemaskiner, der virker udelukkende internt hvilket muliggør en emnebaseret søgning på den enkelte blog, uden at få blandet tusinder af hits ind i søgeresultatet fra alle andre blogs. Der er også mange links spredt udover Internet til bestemte
weblogbidrag, hvortil også trackback funktionen afhjælper søgning efter bidrag i blogosfæren. Fordi blogs lagres og har permalinks og kan genfindes, kan de bruges som historiske arkiver omhandlende fx personer og begivenheder. I relation til personer så bliver de fleste
blogs skrevet af enkeltpersoner, der gennem deres stil og personlige meninger og kommentarer, bliver synlige i kommunikationen som personer. Mange blogs er egentligt en form for
interaktive dagbøger, der fortæller om forfatterens oplevelser tanker og følelser. I relation til
begivenheder, så er mange blogs skrevet for at fortælle historien om bestemte begivenheder

274

som fx en krig, en katastrofe, en brand eller et bryllup, hvorfor de senere vil kunne blive
brugt til at dokumenterer historiske begivenheder.338 Da weblogmediet er digitalt er det muligt at desekvensere og følgende at resekvensere indholdet i samme medie. At resekvenserer
kan fx gøres fra en anden blog, ved enten at præsentere bidragene i følge med bidrag fra andre blogs, eller ny tekst og således give en ny kontekst for bidragene, eller ved at ændre i
rækkefølgen af bidragene og på denne måde dreje meningen. Man kan også reliniere bidragene så en anden begivenhedstid bliver fremherskende. I sammenlinkede klynger af weblogs
giver lagrings- og genfindingsfunktionerne en interaktionshistorie, fx i forhold til hvad der er
tematiseret, hvem der hører med til fællesskabet og for hvilken tone kommunikationen har
fulgt.

9.1.6. Remediering
I forhold til remediering af kommunikation i weblogs, aktualiseres postulatet fra Gillmor
(2004) om, at alle der har en computer på nettet med weblogs nu har deres egen presse. Teknisk set er det rigtigt nok, at det er en side af weblogs kommunikative rum, at man nu kan
dokumenterer, for alle online, hvad man mener og gør. Dette medie gør det også muligt at
integrere lyd, billeder og film i sin fremstilling. Et eksempel er Andrews (2003), der tog fotografier og lagde dem på sin blog, sammen med en skreven rapport efter at have overværet en
demonstration, hvor en 11årig pig blev grebet hårdhændet og lagt i håndjern på jorden af politiet. Hvis et sådant bidrag får mange indkommende links fra andre blogs og historien begynder at få resonans udover større dele af blogosfæren, og især hvis den bliver nævnt på en
af de store blogs (det der kaldes A-liste blogs), er der en mulighed for at historien vil finde
vej, til et eller flere af de store massemedier (avis, radio og TV) og herved få politisk opmærksomhed. Det er dog en lang og usandsynlig kommunikationsvej og kun de færeste historier fra blogs finder vej til de store massemedier.
I forhold til selvorganiserende interaktionssystemer giver weblogs et kommunikativt rum
som de kan emergere i på en særegen måde, ved at hver af bidragyderne har deres egen platform, i form af deres egen blog, hvorfra de kan give deres bidrag. Dette giver helt nye perspektiver i forhold til lokalisering af bidragydere. Remedieringen af kommunikation i blogmediet giver den samme gode facilitet for distribution af identitet som den traditionelle
hjemmeside, men giver også qua de interaktionsunderstøttende funktioner, mulighed for turtagning i konversationer mellem personer. Muligheden for at installere billeder med videre i
338

Fx , The Station Fire Weblog, om en brand i en natklub i 2003 hvor 100 mennesker omkom i flammerne
(Lennon 2003).
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mediet er også vigtigt i forhold til andre parametre end lokalisering, da det gør det muligt i
interaktionsmediet at vise, illustrere, dokumentere alt fra en stor gulerod til en smuk kone.339 I
selvorganiserende interaktionssystemer, der som omdrejningspunkt har emner der lader sig
understøtte visuelt er dette parameter også vigtigt, fx kan man vise sit nye strikketøj frem for
de andre medlemmer i The Knitting Bloggers NetRing (Wei 2004). Hvis man sammenligner
med en mailingliste, ville det kun være få der klikker ind på en hjemmeside, der var linket til
for, at se et nyt strikketøj eller fx en ny motorcykel. I weblogmediet gives tekst og billeder
sammen, i en tæt kobling hvilket også styrker troværdigheden og mindsker mistanken om
trolling. I forhold til mere synkrone medier, giver weblogmediet bidragyderen en vid back
stage, til at forberede konsistente skriftlige bidrag, med såvel brug af link til relaterede underbyggende andre steder på Internet, som med brug af foto, film osv. Weblogs er også tit tæt
forbundet til geografisk baserede relationer hvor venner og familier kan holde sig orienteret
om hinanden. Rose (2005) har ligefrem fundet tegn på, at det er ved at blive en del af etiketten at gå ind på folks weblog før man skal besøge dem, for at se hvilke emner der for tiden
optager værterne og derfor vil være høflige, efter behørig forberedelse, at tage op under middagen.
Weblogs virker til igen at fordre mere psykisk refleksivitet, da man dels er lokaliseret af webloggen, som virker som en let genkendelig avatar, der altid kan findes det samme sted, og
fordi man dels må skrive sig til eksistens på daglig basis, i en tæt kobling til den allerede værende selvfremstillingshistorie, der er tilgængelig i bloggens arkiv. Man må dagligt formulere
sin identitet på en ny måde, så den af iagttagere stadig virker som den samme, for at opretholde tilliden til ens selv, som et generaliseret og ikke vilkårligt centrum for handlinger og
kommunikationsbidrag (se 2.2.2.3.). Mediet må altså nok siges at have et front stage bias,
som fx chat har for den garvede chatter, men som det var tilfældet med chat betyder dette ikke, at der ikke er expressions given off, udfordringerne er bare anderledes i blogmediet. Den
dygtige blogger evner det, at fremstille sit selv i nye sammenhænge, på en måde der virker
konsistent, og bloggen giver bloggeren en platform til at promovere sig selv. Mange blogs
bliver kun opdateret jævnligt i en kort periode, hvorefter bloggeren opgiver enten af tidsmæssige grunde eller måske fordi interessen forsvinder. Dette hænger dog sandsynligvis simpelt
hen altid sammen med, at den stil og selvfremstilling som blev slået an i begyndelsen ikke er
til at leve op til i længden. På denne måde kan mediet siges at have et back stage bias, da
mange ved enten ikke at kunne leve op til den daglige, eller om ikke andet så hyppige opdate339

Sammenlign med skriversamfundet hvor illustrationer og tekst ofte ved kopiering kom væk fra hinanden og hvor interaktion primært var oralt baseret – i weblogmediet kan man i skriftlig kommunikation fremdrage foto, plancher, lyd osv. for at understøtte og illustrere argumentationer.
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ring, eller ved ikke, i længden at kunne at fremstå konsekvent og konsistent i forhold til selvfremstillingshistorien kommer til at udelukke sig selv. Man kommer i så fald til at udlevere
sig selv som en person der, om ikke andet, så i dette medie, ikke er værdig til tillid. I chat er
man anonym og der er næsten aldrig referencer til ens selvfremstilling på en måde, der direkte kan kobles til det geografiske rum eller andre medier. Det eneste der er at leve op til i chat
er den identitet, der opretholdes via de etablerede relationer man har i et eller flere chatrum,
men denne identitet og selvfremstillingshistorie oppebærer så at sige sig selv, man kan ikke
fake i et chatrum, ved at have forberedt sig grundigt på forhånd, man eksisterer kun via
kommunikationsbidrag der kan vinde anknytning i den nærsynkrone interaktion. I weblogs
med arkiv og den af alle kendte forberedelsestid,340 må man fra starten anlægge en stil, der
inkluderer en til ens psyke passende del back stage. Man må fx slå en stil an, hvor man kan
skrive, at det hele er noget lort i dag, at man er ulykkelig, eller uinspireret uden dette ødelægger selvfremstillingshistorien for hverken én selv eller andre. Mere faglige blogs, rekvirerer
deres læsere ud fra andre interesser end de mere personlige, men læserne kan dog skræmmes
væk af for meget lir (blær) og slevpromovering, og for alle blogs gælder det, at læsere ikke
vender tilbage til dem, hvis de kun meget uregelmæssigt opdateres. Atter andre som fx politikere er i forvejen så fortrolige med spin, og har deres personlige brand som levevej, og er
altså professionelle i forhold til, at give en selvfremstilling der kun styrker deres brand. For
dem giver webloggen en god back stage hvor de enten selv, eller med hjælp af spindoktorer
kan anlægge og holde en konsistent stil og også sætte et plausibelt punktum når og hvis de
holder op med at føre deres weblog.

9.1.7. Konsistens
Her er toppen af en typisk
weblog, den er lavet med programmet Durpal. Her på billedet ser man dens titel og et billede af to unge damer der virker som blikfang. Som beskrevet i kapitel 6 kan digitale medier remediere alle tidligere
kendte medier og weblogs bære som det eneste af de 3 digi340

Asynkroniteten giver også læseren god tid til at granske bloggeren, hvilket også må gøres på et split
sekund i chat.
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tale medier, der beskrives mere indgående i denne afhandling, de digitale mediers fulde potentialitet i så henseende. Ved at scrolle lidt ned får man det næste skærmbillede som herunder er givet i større format. På det kan man ude til venstre se en menu og under den ser man
bloggens blogroll. I midten er det nyeste bidrag hvor man øverst kan se, at det er skrevet af
blogindehaveren Clancy samt datoen for bidraget. Bidragets overskrift virker som permalink
og nede under bidraget er links til kommentarer og trackbacks placeret. I højre side kan man
se et foto af Clancy samt et foto af hende sammen med hendes mand. Hertil kan man læse
ikke bare 100 ting om Clancy, men 200.

Bloggen er et meget tydeligt eksempel på hvordan personlig identitet distribueres meget
stærkt i dette medie med foto, der ofte skiftes ud og 200 hundrede ting om forfatteren, hendes
CV osv. Hertil handler selve bidraget også om Clancy, nemlig her som oftest, om hendes faglige engagement, også hendes blogroll distribuerer identitet: dels er der mange på den og dels
linker mange på listen tilbage til Clancy. Hertil er der også alle mediets interaktive funktioner
inkluderet i den konkrete blog, ikke bare en blogroll, men også permalink, trackback og
kommentarer. Man skal være medlem for at skrive kommentarer til denne blog, men alle kan
læse dem. Det vælter ikke ind med kommentarer, men omvendt er det sjældent at der slet ikke kommer nogen. Der kommer flest kommentarer når Clancy kommer med personlige indlæg som da hendes onkel døde, hvilket gav mange støttende kommentarer.341 Clancys blog
har fra 80 til hele 700 læsere per bidrag, den indeholder ikke film eller lyd, efter hvad jeg har
341

Se: http://culturecat.net/node/830#comment
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set, men mange fotografier fra hendes private og faglige liv, samt fx billeder af bogomslag,
filmhelte osv.

9.1.8. Rum
Weblogs er asynkrone, men med en brug der spænder fra en næsten nær-synkron interaktion
via kommentarfunktionen, til granskning af arkiver tilbage til bloggenes begyndelse. Blogs
spænder også fra transmissionel til konversationel interaktivitet og er ikke modererede, så
indehaveren bestemmer selv såvel form som indhold.342 Weblogmediet aktualiserer så godt
som hele det digitale medies potentialitet. Potentialiteten er at man kan producere, editere,
prosessere, lagre, kopiere, distribuere og genfinde kommunikationsbidrag ved fx at kopiere
tekst eller musik fra WWW over på en blog. I dette medie kan man skrive med andre der er
koblede til Internet, indenfor en margen af sekunder og samtidig have bloggen som en fast,
men samtidig dynamisk personlig præsentation. Dette er en remediering af social interaktion
og af lokalisering af identitet, der implicerer at geografisk adskilte mennesker fra hele globen
kan mødes, finde hinanden igen, uafhængigt af etablerede chatrum og nyhedsgrupper (mailinglister osv.) og danne løsere eller fastere sociale relationer. Bloggen virker som en avatar i
cyberspace, som andre kan finde og se hvad nu foretager sig og som det er muligt at henvende sig til. Mediet giver også rum for emergensen af selvorganiserende interaktionssystemer i
cyberspace, via muligheden for gensidigt sammenlinkede klynger af weblogs. I mediet kan
social kompleksitet håndteres via en teknisk infrastruktur bestående i mediets konsistens og
interaktivitet, via links mellem weblogs og mellem weblogs og andre digitale medier så som
WWW, med muligheden for kontakt til massemedier, musik der kan downloades etc.

9.2. Weblogs og sociale systemer
Det tekniske kommunikationsmedie definerer ikke den sociale aktivitet det medierer, men
giver det mulighedsrum hvor indenfor social kompleksitet kan håndteres i form af mening.
Det tekniske kommunikationsmedie giver potentialitet og begrænsninger for den kommunikative reproduktion af sociale systemer, men den aktuelle sociale proces determineres af det
sociale. Denne anden del af kapitel 9 omhandler denne determination og beskriver det sociale
som det aktualiseres indenfor weblogs kommunikative rum.

9.2.1. Weblogs og massemedier
Massemedierne (5.4.2.) udgør et funktionssystem (2.2.3.11.), der er uddifferentieret ved brugen af kopieringsteknikker. Ingen interaktion kan finde sted mellem sender og modtager,

342

Bloggeren virker dog selv som moderator i forhold til kommentarere på sin egen blog.
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hvilket forhindres af den mellemkommende teknologi.343 Som andre funktionssystemer har
massemedierne en kode, (information/ikke information) og historisk udviklede programmer
for selektion af hvad der er information og for hvad der ikke er. Har man en blog må man
altid overveje spørgsmålet om hvad der vil kunne virke som information, hvad enten man har
til- eller frakoblet interaktionsfunktionerne. Al kommunikation inkluderer selvfølgelig selektion af information, men ikke nødvendigvis tænkt som del af et bidrag344 som skal iagttages
af ukendte andre i ukendte sociale kontekster, som tilfældet er med massemediekommunikationsbidrag og bidrag til weblogs uden rum for interaktion mellem forfatter og læser.345 Man
må dog altid have en målgruppe for øje, som fx en videnskabelig afhandling, den må koble
sig til den videnskabelige kommunikation og derfor ikke, selvom den også er en form for
massekommunikation, primært søge at underholde,346 men derimod specifikt selektere sine
informationer for, at en bestemt udlægning af et område, giver den mest sande beskrivelse i
konkurrence med andre udlægninger. Kommunikationen reproducerer samtidigt både massemediesystemet og det videnskabelige system, men søger kun at leve op til de videnskabelige krav (attraktorer). Man kan sige at bedømmelsesudvalget er det eneste, der kan gøre en
afhandlingen til del af den videnskabelige kommunikation, samt senere, også anknyttende
referencer i artikler optaget i tidsskrifter. Hvis en afhandling derimod senere skal kunne gøre
sig som bogudgivelse må den skrives om, hvis den skal sælge og modtage mere sociokulturelle anknytninger. Weblogs må ligeledes knytte an til et bestemt funktionssystems kode fx
sandhed eller magt eller området for den dybt personlige kommunikation (intimitet) og samtidig, hvis den vil rekvirere læsere mere bredt, også kunne gøre sig som massemedie.347 Dette
må altid gøres i en form, hvor informationer må fremstilles så de interesserer alment, på en
måde der er konsistent med, og fastlagt af bloggerens selvfremstillingshistorie. Hvis bloggen
ikke inkluderer nogen form for konversationel interaktivitet, foregår selvfremstillingshistorien ud fra kun undtagelsesvise interaktioner med læsere, hvorfor forfatteren er henvist til
samme kalkuleringshorisont som massemedieorganisationer, dvs. til gætterier i forhold til
hvad der giver læsertal.348 Alle der har en weblog, kobler sig til massemediekoden når de gi-
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Undtagelser er mulige, men der er aldrig interaktion med alle fx seere.
Bidrag er brugt synonymt med et kommunikativt element der defineres som enheden af information og
meddelelse, samt anticipation af en forståelse (2.2.3.9.).
345
På Usenet kommunikerer man så godt som altid i en kendt kreds og ud fra en meningsgrænse, hvilket
også kan siges om chat. På weblogs derimod, taler man til hele verden hvorfor man må være forberedt på
en iaggtagelsesoptik udviklet i relation til massemedier.
346
Fx ved at dramatisere, erotisere, være morsom etc.
347
Alle blogs må handle om noget og give informationer i forhold til dette emne om det så er politik, miljø,
gastronomi, kæledyr eller bloggerens egen person, men gøre dette i akkordering med genre udviklet indenfor massemedierne hvis de vil nå bredt ud.
348
Tælling af besøgende (antal hits) er weblogmediet immanent.
344
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ver et bidrag på deres blog, men hvis de har integreret kommentarfunktionen på deres blog er
der principielt ikke tale om et massemedie. Et massemedie ville krakelere hvis alle frit kunne
kommenterer i det. Tænk fx hvis en nynazist kunne komme med ucensurerede kommentarer
på forsiden af avisen Information. Blogs der giver rum for interaktion mellem indehaveren og
læserne, behøver ikke koble sig så fast til genre udviklet indenfor massemedierne, men kan
mere stå som personlige henvendelser, som en forventning om anknytning i form af social
støtte, gode råd og diskuterende bidrag. Weblogs med rum for interaktion kan være mere
nonchalant i forhold til forbipasserende surfere og vil mere tage karakter af medie for selektive kondenseringer, opstået og afstemt ud fra en interaktionshistorie mellem bloggeren og de
overvejende andre bloggere, der kommenterer på bloggen.
Der er dog stadig mange fællestræk mellem massemedier og weblogs som her kort skal berøres ved, at tage andre særegne træk op ved massemedier og relatere weblogs til dem. Udover
det, at teknologien udelukker interaktion, så er et kendetegn på massemedier, at de har en redaktion, der tager beslutninger om hvad der har informationsværdi, hvilket er op til den enkeltes refleksivitet i weblogs.349 Den validitet der tilskrives den information, der fremstilles af
massemedier garanteres for en stor del af chefredaktøren. I blogs er alle deres egen chefredaktør og udgør en form for enmandshær. Det betyder at der ikke er tale om et socialt systems interne kommunikationer, der kondenserer programmer for eksekvering af koden for
hvad der skal formidles og hvordan. Det tager år for et massemedie at bygge en respekt op
om sig selv, så det bliver refereret i andre medier og i andre funktionssystemer, hvortil de
også må indgyde tillid vundet ved en konsistent fremstillingshistorie, for at folk, fx, politikere
vil udtale sig til dem. Dette må også gælde for blogs, hvis ens blog bliver berømt (ikke berygtet), fx for gode analyser, mange læsere, stor gennemslagskraft i andre medier, vil man kunne
have en status, der åbner muligheder for såvel tillid i forhold til hvad der formidles, som i
forhold til at få adgang til informationer, fx i form af interviews. Massemedier har også en
kobling til det retslige system, i forhold til hvad der kan skildres hvordan og også en kobling
til det økonomiske system, da det må holde på sit publikum, for at tjene penge til opretholdelsen af medieorganisationen. Weblogs må også overholde de juridiske spilleregler, men er, på
nær ganske få såkaldte A-blogs, ikke en kommunikationsform der direkte giver økonomi.
Mange blogs kan dog virke som støttemedie fx for videnskabsfolk, kunstnere og politikere,
der gerne vil brande sig og netværke. Blogs der afskærer muligheden for interaktion med læserne er heller ikke teknisk set så forskellige, fra de tekniske kommunikationsmedier massemedier betjener sig af, fx online aviser. Konklusionen må være, at blogs er personlige tekniske kommunikationsmedier når de giver mulighed for interaktion og ikke bliver editerede,
349

Se 9.1.6. om refleksivitet i relation til kommunikation via blogs.
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altså når ikke kommentarerne censureres, mens blogs der editeres og kun giver rum for det
transimissionelle interaktive kommunikationsmønster er massemedier. Brugen af massemedieweblogs vil så også følge samme mønster som brugen af WWW og TV hovedsageligt følger, hvor man vil koble sig ind på blogs som man deler holdninger med, mens brugen af
blogs med rum for interaktion også vil blive læst og kommenteret på af uenige.

9.2.2. Strukturelle koblinger mellem blogs og journalistik
Der er en del journalister der blogger og nogle af dem er betalt for det (Andrews 2003), mens
andre er blevet fyret for det (Olafson 2003). Blogs perturberer massemediernes økologi, ikke
så meget som distributionsmedie, men mere som et medie journalister kan bruge til research
og som Andrews (2003) anfører, som en korrektiv mekanisme i forhold til dårlig journalistik.
Denne restrukturerings- og refunktionaliseringsproces af mediematricen (2.3.2.) minder meget om den, der fandt sted efter fremkomsten af Usenet, som beskrevet af Aarseth (2003).
Først er der en form for krig på ord mellem journalister, der ikke forstår det nye medie og så
brugerne af det nye medie. Efter et stykke tid lærer journalisterne såvel at bruge mediet selv,
som at tage sig i agt for at genere brugerne af mediet og dertil ikke at undervurdere mediets
betydning350. Et scenarium omkring hvordan weblogs restrukturerer den nutidige mediematrice er, at journalistikken vil ændre sig fra, at være en centraliseret top-down envejs publikationsproces, til en fladt organiseret mange til mange feed-back-loop-proces i online fællesskaber (Andrews 2003). Et andet scenarium kunne være, at blogs vil udgøre en alternativ
rapportering i tilfælde af, at stater manipulerer med nyhedsmedier via direkte kontrol eller
fordret patriotisk selvcensur. Et tredje scenarium ser blogs som del af et emergerende nyt
medieøkosystem, et netværk af ideer, hvor Internet virker som en editeringsmekanisme, der
selekterer gode historier til global udbredelse og dårlige til at forsvinde allerede på lokalt niveau (Lasica 2003).351 Det må være op til fremtiden at afgøre hvor meget af disse scenarier
der vil gå i opfyldelse, men det er sikkert at blogs på få år er blevet et vigtigt strukturelt koblet medie i mange sociale processer. Ikke kun i journalistik, men også indenfor videnskab, for
fritidsfolk med hobbyer, for små virksomheder, diætister og folk med et socialt behov for on-
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Den betydning mediet har i forhold til remedieringen af kommunikation i et nyt kommunikativt rum. Et
eksempel er den forskubbelse af forholdet mellem back stage og front stage som Meyrowitz (1985) klarlage
i forhold til TV-mediet, der afgiver back stage informationer, der hvis ikke de refleksivt bliver integreret i
personers optræden, får dem til at tage sig inkonsistente og dobbeltmoralske ud (5.5.1.7.). Med blogs må en
journalist altid være parat til, at en blogger er øjenvidne til en begivenhed og giver sin uforbeholdne mening derom med fotografier, film og lydoptagelser som dokumentation, hvilket stiller nye krav til journalister der således ikke mere har monopol på at rapportere.
351
De historier der citeres og linkes til accepteres i kommunikationen mens de resterende må ses som
negerede (2.2.3.7.).
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line fællesskaber, med bedre mulighed for distribution af identitet end Usenet, chat og mailinglister.

9.2.3. Kompleksitet, uddifferentiering og strukturer
Tekniske kommunikationsmedier gør distanceperception i tid og rum mulig, de giver i skiftende omfang mulighed for at lagre, strukturere, organisere, kategorisere, genfinde etc. Tekniske kommunikationsmedier giver herved i forskelligt omfang, mulighed for håndteringen af
kompleksitet i form af mening. Nogle af de digitale medier der er ældre end weblogs, har udviklet sig til infrastrukturer der understøtter store uddifferentierede sociale systemer. Et eksempel er Usenet, der har givet rum for uddifferentieringen af hierarkier, grupper, undergrupper, subject pointers og tråde (kapitel 7). Disse kategorier er opstået i en social uddifferentieringsproces, der har løskoblet mediet. Blogosfæren virker stadig som et stort udifferentieret og kaotisk område for kommunikative muligheder. Der er dog flere sociale forskelle
installeret i blogmediet, der med tiden vil kunne give basis for emergensen af et mere sammenhængende uddifferentieret socialt system.352 En forskel gives i forhold til hvor mange
indgående links blogs har (hvor mange andre blogs der linker til dem). Blogs med mange
indgående links kan ses som et øver plan, der på et kvantitativt sociogram viser sig som
centre i blogosfæren, med en periferi af blogs med færre og færre indkommende links jo længere man væk man kommer fra et center. Et sådant perspektiv tager imidlertid ikke højde for
en anden form for brug af blogroll-linket, nemlig den måde det bruges på i blogklyngerne,
hvor link går to veje mellem alle i en gruppe. Dette tegner mange små knuder i det kvalitative
sociogram, med løse koblinger til andre klynger ved at enkelte medlemmer har dobbelte medlemskaber. Der må således tales om to forskellige udviklingstendenser i den sociale selvorganisering indenfor blogmediets kommunikative rum. Én der minder om den udvikling der
foregår i usenetmediet og én, der minder mere om den, der foregår indenfor massemedier.
Den der minder om massemedier støttes af, at søgemaskiner, især Google.com der bruger
vægtorer ud fra allerede værende popularitet og omdømme, leder læsere mod allerede meget
læste og anerkendte blogs (Halavais 2004). Måske giver de efterhånden meget avancerede
søgemaskiner den effekt, at de ækvivalerer videre samlende udviklinger353 i blogosfærens uddifferentieringer. Med søgemaskinerne kan man hurtigt skære sig på tværs af blogosfæren og
finde bestemte blogs om bestemte emner. Der er også udviklet skanningsmedier i forhold til
352

Det har også været diskuteret hvordan man skal kategorisere blogs i CMC-litteraturen. Den førende
definition er, at der kun findes to typer af weblogs filter-blogs og free-style blogs (Blood 2000). Et andet
forslag er at der findes hele 14 kategorier opgjort efter emner (Miller and Shepherd 2004: 5).
353
Med samlende udviklinger refereres der til det mulighedsrum for håndtering af kompleksitet, der
eksempelvis er udviklet i usenetmediet med hierarkier, grupper, under grupper osv. der sikrer en sagsdimensional uddifferentiering.
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weblogs, især RSS (Really Simple Syndication or Rich Site Summary), der hurtigt giver én
resumeer af nyt (opdateringer på blogs) om bestemte emner man har selekteret. Søgemaskiner og RSS går på tværs af de millioner af blogs der eksisterer,354 og river dem på en måde ud
af deres kontekst, eller de river bidrag ud fra den kontekst, som den konkrete blog giver dem.
Overfor denne udviklingstendens, står blogklyngerne, der hver især er centreret om et emne
(Neilson p. 40) som for eksempel The Knitting WebRing (Wei 2004). I sådanne selvorganiserende interaktionssystemer i blogmediet ses den samme tendens til uddifferentieringer som
foregår indenfor usenetmediet, når kompleksiteten overstiger hvad der kan håndteres i mediet
(er socialt acceptabelt) uddifferentieres nye systemer. For eksempel, The Knitting WebRing,
der uddifferentierer nye mere specialiserede strike web-ringe (Wei 2004: 5). Dette indikerer
at en udvikling som den der er set i Usenet er i gang i blogosfæren, om ikke andet så i forhold
til blogklyngerne. Det er imidlertid ikke til at forudsige hvordan det sociale vil strukturer sig
mere overordnet i dette medie.355 Det er ikke kun RSS og søgemaskinernes eksistens der kan
modarbejde en udvikling som den der er sket i Usenet, men også blogmediets kraftige personlige eksponering. Alle bloggere har deres egen blog som en avatar de frit kan koble til
hvem og hvad de vil. I Usenet, mailinglister, Active Worlds og Chat er man som udgangspunkt stedt i fællesskaber og man kan slet ikke slippe for at være i fællesskaber. Det ville være fuldkomment meningsløst, fx at oprette et chatrum eller en mailingliste, hvor man ikke
ville have andre til at koble sig på, man ville lige så godt kunne skrive lidt i et tekstbehandlingsprogram. Med weblogmediet er det derimod slet ikke meningsløst at afkoble alle muligheder for konversationel interaktivitet. Tværtimod giver det personer mulighed for uimodsagt
at fortælle om sig selv og om deres meninger, og faktisk har mange af de mest læste blogs
slet intet rum for interaktion mellem forfatter og læser. For endnu en gang at gentage Gillmor
så giver weblogmediet alle på nettet deres egen presse. Weblogs giver imidlertid ikke kun
mulighed for større distribution af identitet i sammenligning med fx Usenet, men også for
mere interaktion, nemlig i forhold til alle dem, der ikke lige er medlem af en given nyhedsgruppe, weblogs er tilgængelige for alle også ikkemedlemmer.

9.2.4. A-list blogs
Bloggosfæren er et stort socialt system og hvis man anlægger Shirkys (2003) ultimativt kvantitative perspektiv, kan blogosfæren beskrives som et system der følger en bestemt lovmæssighed i forhold til selektivitet. Lovregelmæssigheden kaldes the power law distribution, men
354

Herring (et al. in press) estimerer at der findes 2.1 millioner blogs og at 66% af dem aktivt opdateres.
Ved at bruge Technorati weblog søgemaskinen fandt jeg 4.845.710 weblogs den 3. december 2004.
355
Men uanset om det går den massemediale vej eller den mod selvorganiserende interaktionssystemer
eller både og, så er begge udtryk for en øget funktionel uddifferentiering, hvor kommunikation specificeres mere og mere i sagsdimensionen.
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tidligere har den været kendt som 80/20 regelen eller The Winner-Take-All Society. Den er
kendt fra Økonomi hvor 20% af befolkningen besidder de 80%, og fra lingvistik hvor den
indfanger fordelingen af ordbrug, samt fra fordelingen af trafik på WWW (Ibid.). Forudsætningen er, at blogs både giver diversitet og frihed til at vælge, hvilket fører til en ujævn fordeling af trafik (af besøgende): I systemer hvor mange individer frit kan vælge mellem mange
muligheder, vil en lille del få en uforholdsmæssig stor del af opmærksomheden. Blogosfærens fordeling af indkommende links følger denne fordelingslovmæssighed, og beskriver en
kurve hvor andenpladsen kun har det halve af førstepladsens antal af indkommende links, og
tiendepladsen kun har en tiendedel af de indkommende links i forhold til førstepladsen
(ibid.). I blogosfæren kan der, som i andre systemer der følger denne fordelingslov, tegnes en
kurve hvor to tredjedele af alle weblogs vil have under gennemsnittet af indgående links. De
blogs der har mange indkommende links benævnes A-list blogs og omhandler for det meste
politiske emner. Man kan komme til A-list blogs fra mange andre blogs, hvilket ikke er tilfældet mht. de fleste blogs. A-list blogs linker i reglen kun til andre A-list blogs og er ligeledes i reglen kun gensidigt sammenlinket med andre A-list blogs, hvilket danner A-list Klynger (Herring et al. 2005). A-list blogs er ikke de mest sammenlinkede klynger, de har blot
flest indkommende links og den største del af trafikken, hvorfor de også er nemmest at finde
ved brug af kvantitative værktøjer. De andre klynger som kan opfattes som online communities, eller som selvorganiserende interaktionssystemer er ikke til at finde med kvantitative
metoder, men kun ud fra kvalitative (Herring et al. 2005: 7). Det er dog ikke massepopularitet
der i sig selv giver social systemdannelse, men det at en stabil omverden af personer bidrager
til en fælles interaktion, struktureret af den fælles interaktionshistorie (meningsgrænse). Det
perspektiv som Shirky (2003) stiller op falder fint ind i den ovenfor skitserede kontur (9.2.3.)
som én af to forskellige, samtidigt eksisterende logikker i blogosfæren, en massemedial og en
interaktionel. I den massemediale optik følger man blogs ud fra hvor meget opmærksomhed
de får kvantitativt set, herunder også deres gennemslagskraft i forhold til det øvrige samfund.
I det interaktionelle perspektiv følger man blogs som medie for uddifferentiering af selvorganiserende interaktionssystemer, der netop separeres ud ved at opbygge en interaktionshistorie, som kun er mulig på basis af konversationel interaktivitet, og som kun bidragyderne har
del i. Teoretisk udelukker de to mediateter ikke hinanden, men udvider derimod mediets potentialitet, i praksis vil kommunikationen som interaktion dog bryde sammen når og hvis en
blog får meget trafik.
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9.2.5. Selvorganiserende interaktionssystemer og meningsgrænser
I andre former for selvorganiserende interaktionssystemer i cyberspace bidrager man til et
fælles forum, men i blogmediet bidrager man kommunikativt på sin egen blog, eller som
kommentar på en anden persons blog. Normalt er et teknisk kommunikationsmedie prædefineret til at samle kommunikative systemer, eller med andre ord designet så det hjælper systemer til at uddifferentiere sig fra deres omverden, ligesom det er tilfældet med nyhedsgrupper og chatrum. I blogmediet er de eneste teknisk lukkede fællesskaber, dem der udelukkende
er koblet til én blog. Et eksempel er The Julie/Julia Project, der mens det stod på havde omkring 7500 hits om dagen med lange tråde af kommentarer og kommentarer på kommentarer
(Blanchard 2004). Der gives ikke nogen klar afgrænsning af blogklynge selvorganiserende
interaktionssystemer, fordi de weblogs de består ved, i deres blogroll også har links der går til
blogs, der ikke linkes til af andre i klyngen, til blogs der igen har links til atter andre blogs,
der kan være del af andre klynger med fokus på andre emner. Ifølge Nielson (2004: 21) er et
blogroll-link et eksplicit udsagn om social affinitet. Dette gør hver eneste blog til centrum i et
fællesskab (community), der består af de weblogs der linkes til via deres blogroll.356 Ifølge
Herring (et al. 2005) kan weblogs der gensidigt linker til hinanden imidlertid ikke ses som
udgørende et fællesskab (community). Blogosfæren er kun partielt inter-linket og -relateret,
selvom konversationen ind imellem kan være intens, så er det dog mere undtagelsen end reglen (ibid.). Hvorom alting er så identificerer Herring et al. (ibid.) selv senere to blogcommunities, hvilket viser at det kun er et kvantitativt fact at selvorganiserende interaktionssystemer ikke er reglen, men undtagelsen i blogosfæren. Nielson (2004:26) har forsket i
sprogbrugen i blogklynger for at klarlægge om brugen af personlige pronominer viser tegn på
en lingvistisk indgruppe versus en lingvistisk udgruppe. Hun fandt ikke noget stærkt ’VI’
men dog hyppig brug af ’VI’, men hun fandt derimod ikke overraskende et stærkt ’JEG’.
Dette viser endnu engang blogmediets særlige attribut, at man ved at skrive på sin egen blog,
giver et ikke bare kommunikativt bidrag, men et interaktionelt.357 Nielson (2004: 30) fandt
også en stærk brug af blogger jargon og at det kun er muligt helt at forstå kommunikationen i
en blogklynge (community) hvis man har fulgt debatten over en længere periode.358
Det er interaktionsmulighederne mellem enkelte og autonome weblogs der utydeliggør grænserne omkring interaktionssystemerne i blogmediet. Dette skyldes ikke kun links til system356

Kærligheden går så under tiden jo kun den ene vej!
Dette indikerer den tætte sammenhæng mellem øgede funktionelle uddifferentiering og den øgede
individualisering, der vedvarende er foregået siden fremkomsten af trykken.
358
Distinktioner udviklet og brugt systeminternt der sandsynliggør at andre fra fællesskabet knytter an til et
meningsforslag, ekspliciteres kun undtagelsesvist.
357

286

eksterne blogs i blogrolls, men også permalinks. Permalink relaterer kun til et bestemt bidrag
på en anden blog og giver ikke nødvendigvis social affinitet (Marlow 2004). Et sådant link
kan lige så godt være relateret til den massemediale modus som til den interaktionelle. To
bloggere kan fx også linke til den samme blog uden at kende hinanden og uden at bygge på
en delt interaktionshistorie. Links skal være reciprokke og omhandle samme emne på en meningsfuld og kohærent måde før der kan være tale om et fællesskab. Hvis to bloggere gensidigt linker til hinanden er deres bidrag, ifølge Merelo-Guervós (et al. 2003), statistisk set semantisk relaterede. Dette peger mod at weblogs som teknisk kommunikationsmedie giver
rum for en hel vifte af sociale aktiviteter, muliggjort ved blogs avataragtighed. Blogs er avatare, der muliggør at vi som menneske, kan være omverden til og bidrage til og være medlem
af en lang række sociale systemer i cyberspace, herunder ikke mindst selvorganiserende interaktionssystemer. Hvor kommentarer ofte er gensidige, trækker links placeret i bidrag lange
tråde gennem blogosfæren, ved at det linkede materiale tages op af andre som kommenterer
det på deres egen blog (Neilson 2004:39). Trackbacks gør blogosfæren endnu mere kompleks, ligesom krydsbidrag på Usenet, hvor ellers afgrænsede grupper mikses (Burkhalter
1999). Men mens Usenet netiketten er imod krydsbidrag, er trackback kun ét eksempel på,
hvordan blogs er medie for mange aktiviteter samtidigt: for at bidrage til et fællesskab, for at
deltage i forskellige diskussioner, der rekvirerer deres deltager fra mange forskellige blogs,
for at markere politiske standpunkter, for at finde sig selv, for at forklare sig selv og ens liv.
Meningsgrænser er opretholdt gennem reproduktionen af en distinktion mellem system og
omverden. Om der overhovedet kan tales om selvorganiserende interaktionssystemer i blogmediet med etablering og opretholdelse af meningsgrænser er ikke ukontroversielt, men virker dog alligevel klart. Blogmediet giver bare rum for realisationen af sådanne systemer på
en anden måde end andre medier. Grænserne er måske lidt mere udflydende mht. medlemskab, når det ikke lige gælder web-ringe, men ikke desto mindre kommunikeres der ud fra en
delt interaktionshistorie, der virker strukturerende for den videre kommunikation i mange
blogklynge selvorganiserende interaktionssystemer. Udover at have det fornødne mulighedsrum for interaktion giver weblogs rum for lagring af bidrag så de senere kan reaktualiseres og
så nytilkomne kan orientere sig om tone og emne.
De dokumenterede selvorganiserende interaktionssystemer i blogmediet er centreret omkring
et bestemt emne som fx The Knitting Bloggers NetRing hvor det er et eksplicit krav, at man
skriver bidrag om det at strikke med en vis frekvens (Wei 2004). I et system dokumenteret af
Neilson (2004) er kommunikationen emnecentreret om en videnskabelig forholden sig til
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computerspil. Herring (et al. 2005:7) identificere to systemer hvor det ene kommunikerer katolsk relaterede emner og det andet kommunikerer hjemmeskole relaterede emner. Herring
(et al. 2005: 9) har fundet belæg for at bloggere der linker til hinanden, også kommentere mere på hinandens bidrag og at to tredjedele af bidragyderne i klyngerne er mere engageret i
interaktionen end resten. Dette kunne tyde på at blogs ikke er så dominerede af superbidragydere som Usenet er (7.2.3.), men at flere altså deltager aktivt i kommunikationen. I den danske blogosfære har jeg dokumenteret et system der ikke har andet emne end hvad man kunne
kalde: At fortælle om dig selv og dit hverdagsliv. Det er en klynge der er sammenlinket både
gennem deres blogroll, kommentarer og links i bidrag. Som beskrevet ovenfor så har dette
system også eksterne links i deres blogrolls og også i deres bidrag, men det består af en kærne på 5 til 20 blogs.359 Alle 20 er tilsluttet Blogbot der er en service der holder styr på hvornår
de tilsluttede blogs sidst er opdateret.360 Selv dette system kan siges at have et emne (at fortælle om dig selv og give social støtte, samt refleksionsydelser) og en meningsgrænse (at
holde kontakt på indenfor emnet på en venlig måde). Clancys blog, Culture.Cat som der blev
eksemplificeret ud fra i (9.1.7.), er også et godt eksempel på de systemdannelser der eksekveres i blogmediet. Denne blog er gensidigt linket sammen med en række andre blogs, der centrerer kommunikationen omkring eller ud fra emnet feminisme. De forskellige weblogs i
denne klynge viser også samtidigt hvordan de forskellige blogs er meget autonome og hvordan hver af bloggerne virker som en form for moderator på deres egen blog. De definerer
selv suverænt meningsgrænsen, men dog kun til et punkt eller marginen hvor indenfor der
tolereres disens. Denne form for position minder meget om den operatøren har i chat, samt
om den position moderatoren har på mailinglister. Attituden kommer klarest til udtryk i introduktionen til en af de blogs, som Clancys blog er gensidigt sammenlinket med. Her bringes et uddrag fra introduktionen til denne weblog der hedder Bitch Ph.D og som findes på
adressen: http://bitchphd.blogspot.com/
Hi. I hope you'll poke around the archives, hang out in the comment threads, meet the regulars, bookmark the site, and join in the discussions.
A few explanations. This is, obviously, a feminist site; it is also leftist and, in the end, a personal site as well. If feminism pisses you off, or (after reading a couple of posts) you decide
that I have my head irretrievably up my ass, it's pretty easy to go away and read something
else, and that's what I expect you to do. The comments policy is right up there at the top of
the first sidebar, so if you feel moved to leave a comment telling me I'm an idiot, or telling
one of the regulars that he or she is an idiot, expect your comment to be deleted and, if neces359

Kun 5 var helt sammenlinkede, mens resten af de 20 manglede ét eller flere links på deres blogroll til
andre i klyngen, hvortil kommer et meget stort antal blogs der var mere løst koblet til klyngen grænsende
mod decideret eksterne i forhold til den.
360
Den 9. December 2004 havde Blogbot (http://blogbot.dk/) 800 hundrede tilsluttede blogs og 430 af dem
var opdateret indenfor de to sidste måneder..
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sary, your ip to be banned. If you are condescending, insulting, don't know the difference between a blog and usenet, or are so self-centered that you think it's your god-given right to derail comment threads onto your pet issue, you can also expect your comments to be deleted: if
you have some pet issue that needs airing, go right ahead and start your own blog like everyone else.
If, however, you enjoy intelligent discussion and debate, you're most welcome here. If you
dip into the comment threads, you'll see that argument and disagreement are part of the site,
and that there are a number of regulars who can pretty consistently be counted on to disagree
with me.

En operatør på IRC må også tåle uenighed, at blive gjort nar ad osv., indenfor grænser der er
blevet udformet og afsøgt kommunikativt i interaktionshistorien. Således er bloggerne også
forpligtet af deres egen selvfremstillingshistorie og må, hvis de vil have trafik og kommentarer på deres blog, søge at opretholde en balance mellem, at ønskede vellidte bidragydere kan
føle sig godt til rette og at de selv, på den anden side, lykkes i at opretholde deres psykiske
autopoiesis og udleve deres eget ego.

9.2.6. Social mobilitet
De systemeksterne links, eller zoonen af blogs der kun bliver linket til af en enkelt eller få af
bloggerne i en klynge, definerer ikke, at blogklynger ikke har en egentlig meningsgrænse og
derfor er åbne for alle. Disse links indikerer nærmere at nye blogs er ved at blive medlem af
klyngen eller ved at forlade den. På Usenet anbefales man af netiketten og af gruppers FAQ
til at læse og følge med i en gruppe et stykke tid, så man bliver bekendt med tonen og emnekredsen før man selv bidrager. På Usenet er også udviklet en genre for det at give sit første
bidrag, der går under subject pointers som unlurking eller newbies introduction (Baym
2000:178). For at opnå medlemskab i en blogklynge må man først søge at komme på ét af
medlemmernes blogroll. Dertil kan alle introducerer sig ved at bidrage til kommunikationen
på en blog der giver rum for kommentarer. På de fleste skal man dog registrere sig først, men
kun de der selv har en weblog kan blive medlemmer af en klynge. En anden måde at introducere sig i en blogklynge er at bruge trackback, eller selv ensidigt, men med håb om senere
gensidighed, at linke til en anden på sin egen blogroll. I forhold til det, at forlade en blogklynge så er det ifølge (Packwood 2004) en smertefuld proces, fordi det, at de-linke en blog
fra sin blogroll betragtes som en potentiel fordømmelse, et træk taget fordi den pågældende
blog måske ikke er sober i forhold til etik og politik eller værst: ikke er værd at læse (Packwood 2004: 4).

9.2.7. Personlig identitet og weblogs
I forhold til distribution af personlig identitet virker weblogmediet til at være ideelt, for dem
der dels har en blog og dels er i stand til at nyde mediets front stage bias. En weblog giver
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den enkelte en personlig portal med arkiv, der fortæller omverdenen præcist hvad man ønsker
de skal vide om ens liv, relationer, i lyd, farver tekst osv., alt efter ønske. I forhold til det interdependente forhold mellem det sociale og psykiske361 er forholdet blevet problematiseret
ud fra chat og nyhedsgrupper som et problem om lokalisering. I weblogmediet forholder det
sig snarere omvendt idet distributionen af identitet er så stærk i dette medie, at den til tider
kvæler det sociale. Man kan forestille sig at mange sidder rundtomkring i verden ved hver
deres computer og bare venter på, at nogen skal komme ind på deres blog for at se dem og
kommentere på de spidsfindigt formulerede og identitetsdistribuerende bidrag. Ventetiden
kan så bruges til at kommentere på andres weblogs og måske kigger de så forbi ens egen blog
og giver en kommentar, så dette selvmonoment også inkluderer fremvisen af, at man er med i
kommunikationen - endda via ens egen blog. Hvis ikke man har åbnet for kommentarer må
man vise sig som deltager via indgående links samt via hit-tæller.

9.2.8. Kravet om opdatering
Blogosfæren opretholder sig også via normer, såvel lokalt i de enkelte klynger som globalt.
Det bedste og mest kendte eksempel er karvet om opdatering, der både virker globalt (Blood
2002) og lokalt (Wei 2004). Den kontinuerte opdatering er essentiel for en blogs succes (Nielson 2004:35) og bidrag kommenteres kun, når de er nye (Herring et al. in press). I Herring
(ibid.) statistiske undersøgelser viser det sig at 10% af alle blogs I USA opdateres dagligt og
at 60% opdateres én til to gange om ugen. Sådanne beregninger får Lampa (2004:2) til at
konkludere, at opfattelsen af blogs som et medie, for hurtig frem og tilbage udvekslinger af
kommunikative bidrag, faktisk kun beskriver en meget lille del af blogosfæren. Men her skal
man igen huske på, at de statistiske screeninger og udregninger ikke kan indfange mikroplanet i den sociale aktivitet. På mikroplanet eksisterer der mange små blogklynger med kun få
indkommende links udefra, hvis nogen overhovedet. Men det må dog indrømmes at blogcommunities kun ser ud til at udgøre en mindre del af den samlede blogosfære, eftersom de
fleste blogs slet ikke linker til andre blogs [!] (Lampa 2004: 2, Herring et al. 2005), hvorfor
de ikke rigtig kan ses som dele af blogklynger. Men igen hvis de giver mulighed for kommentarer så kan de meget vel selv give rum for selvorganiserende interaktionssystemer. Som
analogi kan man sige, at selv om de fleste breve er regninger og meddelelser fra offentlige
myndigheder og de fleste mails er sperm, så er såvel brevet som e-mailen stadig medie for
interaktion. Det fordrejer perspektivet at veje det sociale mikroplan i samme vægt som den
massemediale kvantitativt set, men det bidrager til forståelsen af weblogmediet at huske på,
361

Hvor det sociale er afhængig af en stabil omverden af lokaliserbare psykiske systemer der bidrager og
det psykiske, der på sin side bliver synlig og får anerkendelse som person med identitet og betydning ved at
være en stabil bidrager til det sociale.
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at almindelige mennesker nu brander sig via deres blog og dette må medreflekteres når man
beskriver weblogs som medie for det sociale mikroplan.

9.3. Opsamling
Det kan nu konkluderes at weblogs giver rum for alle de i indledningen (9) nævnte muligheder. Weblogs danner kommunikativt rum for såvel massemediekommunikation, personligkommunikation (én til én kommunikation) og for selvorganiserende interaktionssystemer.
I forhold til kode så reproduceres den traditionelle uddannelsesmæssige forskel mellem de
der har de fornødne forudsætninger, for at bruge et teknisk kommunikationsmedie og de der
ikke har. Ikke mindst de kulturelle koder er vigtige at beherske, mens det må ses som en basal kompetence at kunne håndtere mediet, samt at kunne læse og skrive. Man må kunne
ramme den rigtige genre og fange meningsgrænser, for at møde anknytning i form af hits,
kommentarer og indgående links. Denne blogmediets selektivitet afgør hvem der kan bruge
det som kommunikationsplatform. Alligevel har flere nu, med dette medie, mulighed for at
formulere et kommunikationsbidrag med massemedial karakter end før dette medie, hvor små
sandsynlighederne end er for, at de vil give resonans i de traditionelle massemedier. Nogle
blogs er konfigureret til at give rum for interaktion, andre er ikke, hvilket giver to helt forskellige medier: et der kun giver rum for transmission og måske for konsultation som et andet
massemedie, og et der giver rum for konversation, enten i form af kommentarer, eller i form
af gensidigt sammenlinkede klyngedannelser, eller både og. Interaktivitetsmulighederne der
giver mulighed for interaktion er: Blogrolls (og web-ring-technology), permalinks, kommentarer og trackback.
En blogroll tilføjer en ny dimension til hyperlinks, fordi de indikerer en interaktion i dem
selv, ved at skabe en mere permanent forbindelse mellem to bloggere, med mulighed for
emergensen af et selvorganiserende interaktionssystem. Permalinket linker til en specifik position på en specifik blog og muliggør meningsfulde kommunikative turtagninger mellem
forskellige blogs, der ikke ellers behøver at være relateret. Permalinket kan virke udviskende
og forgrumsende på indtrykket af lukkede blogsystemer, men det giver samtidigt store fordele i forhold til håndtering og reduktion af kompleksitet ved at gøre blogs til databaser, der kan
søges i, og refereres til på globalt plan. Kommentarer virker som et effektivt medie for interaktion, såvel på den enkelte blog uden links i øvrigt, som til interaktionsmedie mellem bloggere i en blogklynge. Trackback gør det muligt, at forskellige blogs der ikke er i klynge med
hinanden, kan bruges til direkte kommunikativ turtagning i forhold til hinanden, hvilket bety-

291

der at trackbackfunktionen gør hyperlinks bi-direktionelle. Des flere af disse interaktive funktioner der er integreret i en blog jo mere giver den rum for interaktion. På samme tid virker
dette udvidede kommunikative rum opløsende på selvorganiserende interaktionssystemers
grænser i blogmediet for en iagttager. Men nærmere undersøgelser viser, fx hvordan kun deltagere der er engagerede over længere perioder kan håndtere de semantiske koder der anvendes, hvilket alligevel lukker systemerne. Også kortere sociale konstellationer mellem bloggere er konditionerede af en fællesartet baggrundsforudsærning i form af erfaring med mediet,
samt af viden om det særlige felt eller funktionssystem kommunikationen kobler sig til. Lukningen omkring meningsgrænser i blogmediet er under alle omstændigheder mulig i et omfang der muliggør autopoiesis og uddifferentiering af systemer. Nogle kommunikative bidrag
knytter an til historisk producerede kondenseringer i et fællesskab, mens andre derimod knytter an til hvad der allerede er negeret. Lagrings og genfindings funktioner i mediet holder interaktionshistorien parat til reaktualisering og viser hvilke emner der kan tematiseres, hvem
der allerede er med som bidragydende personer og hvilken tone kommunikationen må følge.
Interaktive funktioner, der fx øjeblikkeligt orienterer en blogger om at en fra blogroll-listen
har bidraget, giver en oplevelse af nær-synkron interaktion og den omvendt kronologiske orden bidrag gives i, giver en oplevelse af immidiatet. Remedieringen af interaktion i blogmediet giver den samme stærke distribution af identitet og lokalisering som den traditionelle
hjemmeside, men giver samtidigt qua mulighederne for interaktion, mulighed for turtagning i
kommunikation. Det er ikke massepopularitet der skaber et selvorganiserende interaktionssystem, men bidragydernes gensidige selvdetermination, der giver sig udtryk i bygning af meningsgrænser, der separerer systemer fra andre systemer. Det er meningsgrænsen der er systemernes identitet og på samme tid er det den, der giver deltagerne der opretholder den, deres egen socialt konstruerede personlige identitet som deltager i netop dette system. De blogklynge eksterne links og blogrolllinks betyder ikke at meningsgrænser udviskes, eller at
klyngerne er åbne for hvem som helst. De eksterne links indikerer nærmere blogs, der enten
er ved at blive medlemmer, eller blogs der er ved at miste deres tilknytning til en klynge.
Hvis ingen af disse to muligheder forklarer et eksternt link, er den blog der linkes til af en
status som løst koblet til systemet. Fx som en blog der i et fagligt fællesskab kun relaterer sig
til én eller få blogs i klyngen og altså ikke til centrum for fællesskabets fokus. Men et eksternt blogrolllink kan også være til en ven eller til én i et andet fællesskab: Weblogs er som
kroppe omverden til mange sociale systemer, men de må altid kunne leve op til kravene i de
enkelte. På denne baggrund tilgodeser dette medie såvel den funktionelle uddifferentiering af
samfundet som behovet for individualisering.
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Blogosfæren er meget forskelligartet mht. antal af indkommende links, hvor A-list blogs har
tusinder, har klyngeblogs som regel kun få. Blogosfæren er også forskelligartet med et spand
fra gensidigt linkede klyngeblogs, der aktualiserer alle mediets muligheder for interaktivitet,
til blogs der er isolerede og helt uden interaktive muligheder. Blogs bidrager til den samlede
mediematrices rum-bias, samfundet er endnu engang blevet mere hurtigt opfattende, i kraft af
de mange blogs der ustandseligt opdateres indenfor mange områder såsom kunst, politik,
sport og bloggernes eget humør. Bloggen er en udvidelse af den menneskelige krop i social
forstand, fordi personer kan lokaliseres og identificeres gennem weblogs på global basis i
cyberspace. Blogs er også en udvidelse af kroppen i forhold til det at meddele sig, fordi man
via en blog kan ytre sig såvel massemedialt, personligt, som ved bidrag til selvorganiserende
interaktive systemer. Blogs udvider sanserne fordi man ved at gøre sig erfaringer med mediet, bliver sensitiv overfor dette medies former og overfor andres ytringer, om det så er som
politiske statements eller som følelsesmæssige udtryk. Weblogs er en udvidelse af det sociale
mulighedsrum fordi de kombinerer muligheden for kommunikation med personifikation som
symbolsk generaliserede cyberspace avatare. Blogs har gjort WWW og Internet til et stort
interaktivt rum, hvor blogs som repræsentationer af personer, danner et medie hvori personer
kan meddele sig, etablere kontakt og sociale relationer i mange forskellige sociale kontekster,
samt introducere dem selv i nye kontekster gennem én og samme avatar. Blogs giver et front
stage bias gennem hvilket personer kan gøre sig synlige i kommunikationen som de vil, men
mediet giver også reminiscenser af et back stage bias fordi det også bevirker expressions given off.
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Sammenfatning
Afsluttende sammenfatning ud fra begrebet selvreference
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10. Sociale systemers medierede selvreference
Afhandlingens første del beskriver det teoretisk grundlag for en analysestrategi der benævnes
mediesociografi. Ved hjælp af denne kan man analysere og beskrive det sociale i forhold til
de medier det sociale er baseret på. Afhandlingens anden del illustrerer analysestrategien på
dominerende medier i socioevolutionen, samt på tre specifikke digitale medier. De forskellige mediesociografier kan læses selvstændigt, men dette kapitel vil pege på udviklingstendenser i samspillet mellem de tre systemdannelsesplaner og de tekniske kommunikationsmedier
ud fra begrebet om selvreference (2.2.3.9., 2.2.3.11.).
Selvreferencebegrebet er egnet til at være omdrejningspunkt for en samlende udlægning af
afhandlingen, fordi det dels beskriver de grundlæggende processer i systemer og fordi selvreference dels ikke selv er mulig uden medier. Hertil kan begrebet om selvreference, vise hvordan det samfundsmæssige makroplan produceres på det sociale mikroplan og også indfange
bevidsthedsmæssige selvrefleksioner.
Det sociale er afhængigt af tekniske kommunikationsmedier for at kunne slutte tilbage til sig
selv og derved overskride og bryde ud af den faste kobling til det biologiske, der ellers virker
som determinator (5.1., 5.2.). De senere dominerende tekniske kommunikationsmediers indtog i mediematricen ændrer videre mulighederne og grundlaget for sociale systemers selvreference gennem socioevolutionen. Hertil kommer at specifikke medier, dvs. medier der kun
aktualiserer dele af et dominerende medies potentialitet, giver forskellige muligheder for
selvreference, som det kan ses ud af mediesociografierne af de tre digitale medier i kapitel 7,
8 og 9.
De psykiske systemer opfylder deres autopoiesis internt bevidst, men må referere til det sociale for, at opnå og opretholde personstatus, hvortil kommer, at deres muligheder for refleksion og selvrefleksion også er afhængige af sociale strukturer og kompleksitet, der igen afhænger af tekniske kommunikationsmedier. Derfor er variationsfaktoren for psykiske systemers
selvrefleksion i socioevolutionen også koblet til tekniske kommunikationsmedier. Psykiske
systemer er også, set som enkeltindivider, afhængige af deres individuelle adgang til, og brug
af tekniske kommunikationsmedier, i forhold til såvel selvforståelse, social forståelse, vidensmæssig indsigt, samt i forhold til mulighederne for inklusion i det sociale.
På illustrationen herunder er den grundlæggende sociale selvreferentielle mekanisme indtegnet. Det uddifferentierede samfund reproducerer sig i mediet kommunikation, der altid pro-
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cesseres i konkrete sociale situationer, dvs. i forskellige aktuelle forløb hvor information,
meddelelse og forståelse selekteres som en enhed, som et element.
Elementet kan skildres som en form  medie – konstellation, og er altid situeret i en meningshorisont, hvor mediet udgøres af interaktionshistorien, fx ud fra en given genre, men implicerer også altid psykiske systemer, der for at give mening til det meddelte må referere til interaktionshistorien som konstituerende en meningsgrænse.

Samfund, selvorganiserende interaktionssystem, interaktion

De konkrete kommunikationer

Form  Medie

Dette må forstås som udspillende sig indenfor et uddifferentieret og selvorganiserende interaktionssystem, også hvis jeg fx læser Kant, for hvis ikke dette blot er en bevidst hændelsesakt, må min læsning meddeles, fx ved blot indirekte at influere på den meningshorisont mine
udsagn konstituerer. Hvis udsagn skal vinde anknytning, må de designes til at falde indenfor
en meningsgrænse hvor indenfor de er meningsfulde og legitime, eller for at være helt præcis,
hvor de kobler til en interaktionshistorie bestående af potentielle koblinger af aktualitet og
potentialitet. Enhver form der installeres i mediet vil ændre det (2.1.5.), også selvom det er en
mundret repetition, fordi en sådan vil virke reaktualiserende og kondenserende (2.1.4.). Da
psykiske systemer imidlertid altid er omverden til mange sociale systemer, er sociale systemers grænser som porøse membraner, dvs. at meningskonstruktioner fra ét system kan præsenteres i andre. Her har man at gøre med det samfundsmæssige plan, der er skildret som
funktionelt uddifferentieret omkring en række funktionssystemer, der sandsynliggør at kommunikative selektioner vil have effekt (2.2.3.11.). Hvis jeg fx briefer mit universitetsinstitut
om hvad der sker i Center For Internetforskning, vil der være gode chancer for anknytninger,
der etablerer parallelle perspektiveringer i de to systemer, der begge er koblet til det overordnede videnskabssystems uddifferentieringer omkring humanistiske og samfundsfaglige til-
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gange til IT.362 Men også hvis jeg fremfører, at visse organisationsmæssige strukturer på ITU
med fordel ville kunne indrettes mere som på Aalborg Universitet, indføres der en kommunikativ selvreference, der selvfølgelig meget vel kan negeres (sådan er vi ikke). Dette er et abstrakt, men vigtigt punkt, samfundet består i og ved alle mulige kommunikationer, der altid
vil blive begrebet ud fra bestemte kontingente systeminterne idiosynkratiske meningsgrænser.
Tekniske medier skaber særlige kommunikative rum, for at iagttage og medreflektere kommunikative selektioner fra andre kommunikative systemer, og dermed også for den enkelte
for at reflektere over sig selv, og sin status i forhold til andre personers vilkår i andre systemer. Afhandlingen har beskæftiget sig med dette forhold bl.a. ud fra begrebet om Effect
loops, der etablerer en forestilling om samfundet som værende i et ækvilibrium imellem de til
enhver tid herskende sociale normer og de tekniske kommunikationsmedier, der giver mulighed for iagttagelse og dermed for samfundsmæssig selvreference. Når et nyt teknisk medie
kommer til forrykkes balancen, der imidlertid genoprettes via en medrefleksion af det nye
medies mediatet (dets kommunikative bias). Jeg kan tilslutte mig denne tankegang formuleret
på den måde, at alle tre systemdannelsesplaner tenderer mod et ækvilibrium i forhold til hinanden (det sociale der styrer kooperationen i samfundet må sikre såvel overlevelse som psykisk velbefindende), der når det sociale kobles til nye tekniske medier forstyrres, men over
tid genvindes, så normer for adfærd og faktisk adfærd igen matcher hinanden.
Dette afsluttende kapitel vil efterforske selvreference i forhold til tekniske kommunikationsmedier, især i forhold til digitale medier, på såvel det sociale mikro- som det sociale makroplan. Hertil vil de 9 parametre der tilsammen hævdes at beskrive et teknisk kommunikationsmedies kommunikative rum, blive set i forhold til hvilken rolle, de hver især spiller i forhold til selvreference, men også i forhold til hvordan de virker som parametre i denne afhandling, herunder deres relevans og hvilke fremtidige analytiske muligheder de synes at give.
Kapitlet vil også følge det psykiske systems selvreference ud fra socioevolutionen og belyse
den i forhold til digitale medier. Sammenfatningen giver således en opsamling på det sociologiske mikro- og makroplan, samt på det psykisk bevidste plan i forhold til tekniske kommunikationsmedier og på den analytiske relevans af, samt afhandlingens anvendelse af begrebet om det kommunikative rum.

362

Se 2.1.4.5. hvor denne mediesociografi beskrives som uddifferentieret fra anden kommunikation.
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10.1. Digitale medier og selvreference
Først appliceres afsnittet om selvreference (2.2.3.9) på mikroplanet eksemplificeret ved Usenet som teknisk kommunikationsmedie, hvorefter der sammenlignes med selvreference i chat
og weblogs. Derefter undersøges det hvordan digitale medier virker ind på den samfundsmæssige selvrefleksion, altså på det sociale makroplan.

10.1.1. Selvreference på mikroplanet
Den basale selvreference består i at bidrag ser sig selv som elementer, i netop den nyhedsgruppe de er stilet til. De knytter enten an til tidligere bidrag, eller til en bestemt tone, eller et
bestemt tema, eller et ordvalg der er konfirmeret i systemet. Bidragene kan siges at bære den
mening, at de er dele af kommunikationen i denne gruppe og anticiperer hertil, en given selektion af forståelse og anknytning. Basal selvreference refererer ikke til meningsgrænsen
som form (systemets selvbeskrivelser), men kun til systemet som medie. Et elements betydning eller mening bestemmes først ud fra, hvordan der senere knyttes an til det. Selvrefleksivitet er et begreb for, at processer bruges på dem selv, her altså kommunikation om kommunikation der forhandler selv- og fremmereference. Fremmedreferencen omhandler iagttagelser af omverdenen, eller mao. konstruktion af omverdenen via selvreference (reference til
meningsgrænsen), som det fx var tilfældet med scooteren (7.2.2.1.). Systemet konditionerer
gennem kommunikationsprocessen, hvordan begrebet scooter skal opfattes i forhold til andre
begreber, der ligeledes refererer til omverdenen, men som også selv bestemmes via selvreference. Altså er der én person, der ytrer noget om noget, dernæst selekterer andre forståelse af
ytringen, og efterhånden vil der fremstå et skel mellem det ikke antagelige og det absolut
nødvendige. En væsentlig del af kommunikationen om kommunikation er den om normer,
hvilken kontinuert fastlægger hvordan kommunikationen i gruppen skal være:
Nu er NG'er ikke indrettet sådan at man kun må svare på lige nøjagtig det
der bliver spurgt om, ligesom ingen på noget tidspunkt er forpligtet til at
læse alle indlæg.363

I dette bidrag (herover) er det tydeligt hvordan der kommunikeres om kommunikation. Denne kommunikation er imidlertid selv funderet på normer for dens praksis, ellers ville den ikke
kunne finde sted. Det er gennem sådanne bidrag at systemet gennem sine strukturer konditionerer de strukturer, som den fortsatte kommunikation må følge, for ikke at blive afvist.
Selve fastlæggelsen af meningsgrænsen må begribes ud fra begrebet om refleksion, der dækker systemets selvbeskrivelser. Ved refleksion forholder systemet sig til sig selv i sin helhed,
363

Indlæg til nyhedsgruppen dk.fritid.motorcykel. ”NG” er forkortelsen for nyhedsgruppe i alle de grupper
der er funktionelt uddifferentieret under dk.fritid domænet.
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ved at indføre en beskrivelse af sig selv i sig selv. Refleksionen lægger systemets meningsgrænse fast, såvel positivt (vi er dem der …) som negativt (vi er dem der ikke …) i en sammenligning med omverdenen, i forhold til hvilken systemet uddifferentierer sig.
Jo jo, rolig, der er jo ingen der har sagt at det ikke er en rigtig fin
knallert, men der er jo en knallert og kan derfor næppe hidse os så meget
op. Knallerter er kedelige ;-)
---LOL - men du har rett. Det er derfor vi har forskjellige grupper. Jeg er
ikke på DFM for å lese om tunede knallerter.364

Overstående kan oversættes med, at vi er dem der taler om motorcykler og ikke om knallerter. Systemets selvbeskrivelser er kommunikationer der definerer meningsgrænsen. Refleksionen bygger så at sige ovenpå, og eksisterer kun via de to underliggende former for selvreference. Men i refleksion er det ikke elementer i forhold til relationer, eller begreber og betydninger der forhandles, men selve forskellen mellem system og omverden, der forhandles via
den struktur og kompleksitet de to underliggende planer af selvreference giver.
Usenetmediet giver potentialitet for gennemførslen af alle tre typer selvreference, og de selvorganiserende interaktionssystemer i dette medie udviser da også den højeste grad af uddifferentiering, med klare grænser mellem grupper med hver deres klare sagsorienterede identitet.
Chat ækvivalerer på mange måder mønstret fra Usenet, men mangler den klare sagsorienterede uddifferentiering, bl.a. fordi de tre typer selvreference alle er tvunget ind i den nærsynkrone modus. Dette forhold har medfødt en genreudvikling i fast kobling til chatmediet, hvor
anknytninger følger egne attraktore, der nok alle er knyttet til selvreference (man knytter an
til dem man ved er faste bidragydere, til antydninger af emner der før har været kommunikeret, til kendte relationer mellem andre osv. (8.2.1.)), men som må eksekveres under meget
strenge formmæssige begrænsninger. De formmæssige begrænsninger synes, at medføre en
stadig transcendens af meddelelsesformen indenfor de allerede udviklede meddelelsesformer,
et re-entry, hvor smartness, hurtighed, tynde associationskoblinger mv. hele tiden kobles mere til netop meddelelsesformen, efterladende informationsdelen som blot antydet, som limen
mellem bidrag, der ellers ikke vilde kunne vinde kohærens.
Dette er ingen kritik, kun en beskrivelse og som chatillustrationen (12.2.) viser, er det klart
muligt at føre sammenhængende dialoger i chatmediet, men chatfællesskaberne vinder aldrig
identitet via refleksion i samme grad, som det er tilfældet i nyhedsgrupper. IRC-mediet giver
364

To Indlæg til nyhedsgruppen dk.fritid.motorcykel. ”DFM” er den lokale forkortelse for
dk.fritid.motorcykel.
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som funktionel ækvivalent for de rige kommunikationsmuligheder i usenetmediet, dels operatøren og dels bots, der kan skabe en ramme omkring den ellers noget emnediffuse kommunikation. Hertil må også regnes det mekaniserede flow interaktionssituationen får grundet
chatmediets konsistens. I webchat må systemerne imidlertid klare sig uden bots og operatører
og dermed kun vha. den teknisk opretholdte interaktionssituation og de tre niveauer af selvreference. Chats kommunikative rum viser sig dog empirisk, at faciliterer interaktionssystemerne tilstrækkeligt til at de kan opretholde sig: Bidrag som der knyttes an til og som derved
bliver del af kommunikationen, knytter an ved en systemintern sprogbrug, de forhandler semantikker ud fra en interaktionshistorie og de indfører også selvbeskrivelser, der definerer
systemerne overfor en omverden. Men de opnår ikke nogen klar sagsorientering, hvis da ikke
chatrummene er en del af en anden overordnet mediematrice, der inkluderer WWW, mailinglister og andet i en portal, fx til diskussion af internetforskning eller kæledyr. Man kan sige,
at i chat viser man sig og opnår personlig identitet ved formmæssige, gerne vittige og i situationen ekvilibristiske bidrag, mens man på Usenet må sætte det sagsorienterede i centrum.365
Usenet har også sine formmæssige krav, men her er de formmæssige krav noget, der kun
kommer i fokus, hvis ikke bidragene formår at udtrykke klare budskaber indenfor meningsgrænsen. Usenet giver også en meget mere tydelig distribution af personlig identitet end tilfældet er i chat, hvor man kun kendes under et nick. På Usenet er der som oftest en klar kobling til geografisk identitet, her står man indenfor det man skriver og har mulighed for at blive husket, genkendt og refereret til, også udenfor dette medie. Weblogs overspiller så at sige
distributionen af identitet, således at dette medie overeksponerer personer, men samtidig giver weblogs også vide muligheder for funktionelt uddifferentieret sagsorienteret kommunikation. Weblogs er først og fremmest selvrefererende i forhold til sig selv, i forhold til personen
der driver dem. De udvikler i strømmen af daglige bidrag egne formdannelser indenfor en
genre, man med reference til Montaigne, kunne kalde weblogessais: En særlig personlig forholden sig til hvad man nu forholder sig til. Er der på bloggen rum for kommentarer beskriver blogindehaveren bloggen, som et socialt system med et vi overfor en mere eller mindre
veldefineret omverden. I blogklyngerne ses der som i usenetmediet en klar sagsorienteret uddifferentiering, med meningsgrænser etableret omkring særlige emner, der kommunikeres ud
fra særlige indfaldsvinkler, som indikerer refleksion af et system i en omverden. Man kan
sige at gensidige blogrolllinks, i sig selv indikerer et vi overfor et de, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet, bare fordi man er i samme chatrum eller i samme nyhedsgruppe. I nyheds365

Chat er uddifferentieret til at varetage den funktion at kommunikere hvad der på et givet tidspunkt
må være psykisk behov for [!]. Emner selekteres modsat almindelig etikette netop for at bidragydere
kan overeksponere sig. Faste grupper muliggør via fælles interaktionshistorie et altid tilgængeligt og til
formålet socialiseret heppekor, der kappes om at være med.
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grupper ses ofte det fænomen, at der er antagonister, der er inkluderet i systemerne som ekskluderede. Deres bidrag giver de mere systemkonforme medlemmer anledning til at eksplicitere systemets meningsgrænse. Altså angribes antagonisterne af de mere systemkonforme
medlemmer, der kontinuert hæger om meningsgrænsen og dermed om systemets identitet og
dermed også deres egen personlige identitet, som medlemmer af netop denne gruppe
(7.2.2.3.). Det gensidige blogrolllink er derimod altid en markering af et vi, der vil stå sammen, fx imod andre bloggere som der linkes til i selve bidragene og som kan give den modpol, der kommunikerer omverdenen som modsætning. Men uanset de mange interaktive muligheder i blogmediet, giver den kraftige distribution af personlig identitet mest dette medie
karakter af platforme, hvorfra enkeltindivider kan vise sig i kommunikationen, og lader mest
refleksionen af et vi overfor en omverden være et personligt statement. Blogs der tenderer
mere imod det massemediale er selvrefererende som andre massemedier, ved at referere til en
bestemt optik, indenfor hvilken et emne ind til nu er kommunikeret: Hvad der før har været
sagt, danner baggrund for nyheden (informationen). Vinklingen viser anknytningen, sammen
med referencer til de medier, fx aviser eller andre blogs, som bloggeren forholder sig accepterende i forhold til mht. meningsforslag, mens omverdenen, det systemet adskiller sig fra og
vinder identitet ved at adskille sig fra, giver nyheden dens negerende legitimitet, sådan og
ikke sådan, og giver samtidig herved også bloggeren sin personlige identitet. Ligesom mennesket kun kan ses som omverden for sociale systemer, må blogs ses som udvidelser af sanserne og af kroppen, i forhold til såvel meddelelse som lokalisering af identitet. Som genkendelige munde og øren i cyberspace. Blogklynger kan dog stadig ses som medie for selvorganiserende interaktionssystemer, hvis man adskiller sig fra normer for legitime emner, takt og
tone må man regne med at blive afkoblet. Dette faktum giver i sig selv en form for refleksion
i blogklynger, en forskel mellem et vi og et de.
De tre forskellige digitale medier skaber således på hver deres måde rum for selvreference i
uddifferentierede selvorganiserende interaktionssystemer og blogs hertil også i forhold til
massemedier. Fokus vendes nu mod referencen til makroplanet, tilbage til det samfundsmæssige plan for at afsøge hvordan kommunikationen i digitale medier refererer tilbage til og inkluderes på dette plan.

10.1.2. Selvreference på Makroplanet
Selvom der er meget kommunikation, ikke bare i de tre her beskrevne digitale medier, men
også på mailinglister, i konferencesystemer, i spilverdner og i 3D-verdner er referencen tilbage til det samfundsmæssige plan ikke så lige til at udpege. I indledningen til dette kapitel pe-

301

gede jeg på personerne, der deltager i den digitalt medierede kommunikation, som den porøse
membran hvorigennem der tilbagekobles til det samfundsmæssige plan. De fleste af medierne
er udviklet til kommunikation mellem relaterede og de bruges da også i mange forskellige
udformninger, især i form af mailinglister i organisationer, samt som individuel brug af
emails, fx mellem socialrådgivere og psykologer i kommunerne. Samfundet er gennemsyret
af de digitale medier, der helt har vendt om på arbejdsgange i organisationer og i kommunikationsmønstre i familier, fx i forhold til tilgængelighed.366 Det vil dog føre for vidt her at
komme ind på mobiltelefoner, Messenger, ICQ, osv. hvorfor jeg i stedet vil se på samfundet
overordnet set i forhold til digitale medier generelt. Samfundet er imidlertid ikke til at perspektivere under ét, eller ud fra ét perspektiv, hvorfor fokus må anlægges på de forskellige
funktionssystemer samfundet er polycentreret omkring (2.2.3.11).
Selvorganiserende interaktionssystemer er godt hjulpet, af de medier de er baseret på i forhold til at afgrænse sig fra deres omverden. Funktionssystemer er helt anderledes, hvortil der
også er store forskelle imellem dem internt, og man kan sige, at alle kommunikationer der
benytter et funktionssystems kode kobler sig til det. Alle kommunikationer der kobler sig til
koden magt + -, kan således ses som politiske kommunikationer, der reproducerer det politiske funktionssystem. Her kan ethvert selvorganiserende interaktionssystem ses som en form
for magtsystem, der når det knytter sig til magtkoden, reproducerer det politiske funktionssystem og dermed gennemfører dets samfundsmæssige selvreference. Dvs. at der også, fx i nyhedsgrupper bygges på det politiske systems semantiske udvikling, på de mulige måder
hvorpå magt kan udfoldes. Referencen tilbage til de nationale og overnationale magtkoncentrationer er dog som en dråbe i havet, men den er der. Der er mange nyhedsgrupper, der som
emne for kommunikationen direkte og eksplicit har politik, i hvilke der udfoldes stor uenighed omkring hvad, der skal gælde som politik i verden. Sådanne nyhedsgrupper har således
deres egne magtkampe, om hvem de synes skal have magten i verden. Der ser dog kun ud til
at være en ringe konvergens mellem den politiske dagsorden i folketinget og diskussionen i
en nyhedsgruppe som dk.politik (Jensen 2003: 30). Man kan dog sige, at det virker demokratiserende, at politik kan diskuteres som emne i et medie som Usenet. Weblogs ligger mere
lige for når kommunikationen om magt går den anden vej, hvor politikere og partier søger at
vinde tilslutning til deres politik. Erfaring med de digitale medier giver dog den forventning,
at man kan komme i kontakt med enhver, der ikke har noget at skjule og man kan da også
sende emails til ethvert dansk folketingsmedlem, om end man nok kun får svar tilbage på vejene af den pågældende politiker, men dog altid svar i en pæn og respektfuld tone. Dette har
366

Se Rose (2005) om hvordan moderne mennesker nu hele tiden kan tiltales uanset tid og rum.
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jeg været inde på omkring blogs, der ikke giver rum for respons, de der har dem kommunikerer, at de ikke vil i dialog selv om de faktisk har muligheden.
Meget i forhold til disse udkast til magtens selvreference i digitale medier, kan med en lille
drejning gentages om det retslige funktionssystem, alle må i digitale medier forholde sig til
hvad der er gældende ret, samtidig med at de hver gang de kommunikerer ud fra koden ret 
uret, gennemfører dette funktionssystems selvreference på mikroplan. Digitale medier giver
dog mulighed for sammenslutninger af ekstreme minoriteter, der internt kan opbygge retsnormer, der ligger langt fra hvad der faktisk er gældende lov, fx pædofile der overbeviser
hinanden om deres egen legitimitet. De store retssager i USA fx, om Michael Jackson breder
sig også via digitale medier til verdensomspændende selvreferentielle retslige kommunikationer, der vedvarende nuancerer semantikkerne omkring den retslige kode.
Det økonomiske funktionssystem har altid udmærket sig ved sit abstraktionsniveau, med penge der ikke i sig selv har nogen værdi, men som kun qua det økonomiske system oppebærer
en værdi, der dog hele tiden påvirkes af valutakurser, aktiemarkeder og nationale økonomiers
og internationale virksomheders halvårsregnskaber. Dette funktionssystem er fuldt digitaliseret lige fra aktiemarkederne til handel over landegrænser ved brug af kreditkort over Internet.
Det vil sige, at det økonomiske funktionssystem fuldt gennemløber sin selvreference i digitale medier (basalt knytter betalinger sig til værdier, selvrefleksivt afgøres priser på penge og
vare, som refleksion må man overholde visse etiske, politiske, retslige osv. grænser til andre
systemer før der købes og sælges). Køb og salg er også nemt at afgrænse, hvorfor man fx i
nyhedsgrupper har en fuldstændig udgrænsning af køb og salg til særlige nyhedsgrupper, der
i et internt uddifferentieret system kun beskæftiger sig med denne aktivitet.
Selv intimitet reproduceres og gennemløber sin selvreference i digitale medier, hvor især chat
danner medie for egentlige cyberseksuelle kommunikationer, men hvor også selve spørgsmålet elsker, elsker ikke kan instrumentaliseres, ud fra lange rækker af parametre for matchning
af fælles smag i datingbureauer, der virker som interaktive tovejs kontaktannoncer. Hertil kan
selve koden og samlivet omkring den diskuteres i en lang række nyhedsgrupper, fx i
dk.snak.seksualitet. Hvorom alting er, kan de elskende nu være tilgængelige for hinanden via
en lang række medier og er i kommunikativ forstand aldrig væk fra hinanden. Endelig er der
remedieringen af det andet køns krop, der fylder pænt op i statistikker over hvad der ligger på
nettet og surfes på.
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Sport er heller ikke noget der bare transmitteres i digitale medier, millioner af mennesker
kobler sig hver dag på online spil, hvor de konkurrerer ud fra koden vind  tab, der nuanceres
og udvikles og reflekteres på af videnskaber, fx på ITU. Der afholdes verdensmesterskaber i
computerspil som i Counter Strike, Warcraft 3, Fifa2003 og Age of Mythology, antallet af
online spillere i Europa og USA forventes ifølge det amerikanske analyseinstitut Datamonitor
at eksplodere til 111 millioner i år (2005). Hver eneste gang spillere i en online spilverden
chatter med hinanden, om hvordan de skal gribe spillet an, gennemføres sportsfunktionssystemets reproduktion selvreferentielt, om end indenfor et selvorganiserende interaktionssystem, der virker indenfor det enkelte spils meningsgrænse. I dette funktionssystem er der som
i de andre funktionssystemer sociale koblinger, hvor spillere kommunikere med spiludviklere
i forhold til ønskede opdateringer af spillene.
Massemediesystemet gennemløber også de tre planer af selvreference, den enkelte artikel eller det enkelte indslag kobler sig til andre tidligere artikler og indslag, nogle indslag og artikler omhandler hvad der er ordentlige indslag og artikler, og endelig diskuteres mediernes rolle i medierne hvor redaktører, programchefer og journalister fx diskuterer mediernes kvalitet,
opgaver, etik og ansvar. Seere, lyttere og læsere reflekterer over samme tre niveauer når de
konsumerer og kommunikerer deres synspunkter i forhold til medierne. De digitale medier
virker på mangfoldige måder, den enkelte kan nu med sin weblog selv massemediere, i nyhedsgrupper kan medierne diskuteres, og enhver kan sende en email til en hvilken som helst
redaktør eller journalist, der hvis ikke han/hun svarer, risikerer at blive omgået eller hængt ud
i en offentlig digital gabestok.
I afhandlingen er der distinktioner mellem personlige medier (en til en), interaktionsmedier
(mange til mange eller nogle til nogle) og massemedier, (en til mange, fx en organisation som
DR til alle danskere, eller en blogger til alle i verden). Dette er rent tekniske distinktioner, der
ikke siger noget om de genre og meningsgrænser, der er dannet indenfor de forskellige medier, der rummer potentialitet for aktualisering af en eller flere af disse medieringsmuligheder.
Chat virker fx både som personligt medie og som interaktionsmedie, men der eksperimenteres også med interaktivt TV, men selvom det efterhånden vil være fakultativt indenfor næsten
alle mediers kommunikative rum, om der gives mulighed for respons eller ej, vil dette være
op til den pågældende genre. Selvom det er muligt at skrive til en programvært, vil det kun
have refleksiv indvirkning på det massemedierede, det vil blive accepteret eller negeret som
meningsforslag, der muligvis vil have ændrende indflydelse på de kommende programmer.
Der er altså tale om en stigning i refleksivitet, der muligvis kan virke korrektiv til dårlig jour-
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nalistik, da dokumentation af fejlinformation af den enkelte vil kunne massemedieres på en
blog, eller via podcasting. Det institutionelle og det interaktionelle spiller sammen, alle kan
skrive en email til statsministeren, spilkoncernen, eller til Deadlines redaktør, dette har man
imidlertid også kunnet før digitale medier, men med digitale medier er tempoet øget, samt
mulighederne for at tage til genmæle, hvilket må medreflekteres af ministeren, før en mail
ignoreres eller et brev krølles sammen.
Jeg kunne nu fortsætte med kunst, religion og videnskab, men allerede nu er mønstret i forhold til relationen mellem det sociale makroplan og det sociale mikroplan tydelig: Funktionssystemerne har i digitale medier fået kommunikative rum, for inklusion af refleksivitet over
anvendelsen af deres koder fra et væld af selvorganiserende interaktionssystemer. De organisationer der er konstituerede til at eksekvere koderne, er porøse i og med deres grundlag er
bidragydere, der via digitale medier interagerer med bidragydere fra allehånde selvorganiserende interaktionssystemer, der i den nye mediematrice, i det femte mediesamfund (1.2.2.),
kan tage til genmæle hvis ikke de føler sig hørt. Denne samfundets øgede evne til at håndtere
kompleksitet, imødegås dog af de kompleksitetshåndteringsproblemer digitale medier fører
med sig. Kompleksitet er, som i kapitel 2, her defineret som tilfælde, hvor flere relationer er
mulige mellem elementer end der kan realiseres på ét tidspunkt, og digitale medier åbner posen for mulige relationer helt op. Det er de mange specifikke muligheder for interaktion i cyberspace, der samtidig etablerer et hyperkomplekst samfund. Det er ikke til at sige hvordan
det går, men visse tendenser tyder på en samfundsmæssig regression mod mere simple situationsdefinitioner (enten er i med os eller også er i imod os (6.1.7.)), hvilket jo minder meget
om Trumandoktrinen. Religiøs fanatisme og fatalisme er forsvarsmekanismer mod en samfundsmæssig kompleksitet der grænser til det kaotiske. Bibelbæltet i USA, muslimske fundamentalister og den åndelige bølge i Europa med hekse, reinkarnation, astrologi og ufologi,
er overskuelige løsninger på uoverskuelige problemstillinger.367 Man kan dog håbe på, at digitale medier vil perturbere samfundets selvreferentielle reproduktion, så en ny grundlæggende uddifferentieringsstruktur emergerer som den funktionelle gjorde efter fremkomsten af
trykken. Et tegn på at dette er tilfældet, er den stadige svækkelse af funktionssystemernes integritet, i form af tværgående mekanismer såsom etiske råd og ikke mindst funktionssystemernes gensidige afhængighed. Denne interdependens funktionssystemerne imellem øges af
samfundets selvrefleksion på mikroplan i de digitale medier. Innis påpegede at nye medier
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Religionens kode dennesidig hinsides har altid været brugt til at kommunikerer om det vi ikke kan
vide fx om hvad døden er. Men siden renæssancen og den herefter følgende sekularisering (affødt af
den funktionelle differentiering af samfundet) har denne kode kun udgjort ét perspektiv mellem flere,
fx det økonomiske og retslige.
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danner nye magtstrukturer og nye samfundsordner ved at slå igennem i periferien for derfra,
at udmanøvrere de gamle magtcentre, der er sammenvoksede med gamle medier. En sådan
periferi kan måske anes i de selvorganiserende interaktionssystemer i cyberspace.368

10.2. Digitale medier set i skæret af socioevolutionen
Tekniske kommunikationsmedier giver potentialitet for håndtering af kompleksitet i tid og
rum i form af mening. Talesproget løskoblede det sociale fra biologisk determination, og opkastede det til at regulere større og større dele af kooperationen i samfundet. Med skriften
blev det sociale løskoblet fra det samtidige fysiske nærvær, og differentierede sig nu i stratifikatoriske ordner. Trykken fuldendte først og fremmest denne løskobling med masseproduktionen af skrifter, men gav også mulighed for selvrefleksion indenfor funktionssystemer og
dermed mulighed for det moderne funktionelt uddifferentierede samfund. De elektroniske
medier løskobler informationer fra lokaliteter og interne skrivelser og giver transparens og
øget tempo i samfundets selvreference. Digitale medier løskobler sociale systemdannelser fra
det geografiske rum, men fastkobler dem samtidig igen til interaktionelle hensyn i forhold til
cyberspacenærværende andre.
Man kan sige at der i det femte mediesamfund hersker en samfundsmæssig struktur bestående i funktionssystemer, i forhold til hvilke, uddifferentierede individer som bidragydere, må
knytte an til koder (SGK), for at placere sig i selvorganiserende interaktionssystemer. Indenfor de selvorganiserende interaktionssystemer hersker der dels en segmentær differentiering i
forhold til værd og rettigheder og dels et hierarki i forhold til hvem der behersker koderne
bedst. Selvreferencen i digitale mediers kommunikative rum bygger på samme tid på redundansen af bidrag (som med trykken), men samtidig også på den digitalt immanente potentiali368

Der kan fx anes en verdensopinion på en mailingliste som AoIR 1. (1.1.), der ofte når der sker begivenheder som terror og krig får meldinger fra mange lande angående receptionen af begivenhederne rundt om i
verden. Her medieres modsatrettede synspunkter. Mange hjælpeorganisationer og protestbevægelser bruger
Internet i deres arbejde og organisere sig i en center  periferi struktur hvor der er et center der planlægger,
en inderkreds der organiserer og en periferi der samler penge ind og bidrager med penge, deler informationsmateriale ud og læser informationsmateriale og aktionerer rundt om i hele verden. Mange af sådanne
såkaldte græsrodsorganisationer har fremtrædelse og bliver hørt i FN og i de national parlamenter og øver
en vis indflydelse. Flere diktaturer er i de senere år blevet væltet af fredelige revolutioner og online fællesskaber synes at styrke sociale kompetencer i forhold til kooperation. Men digitale medier er et tveægget
svær, der også giver endnu flere muligheder for, at den rige del af verdensbefolkningen kan læne sig tilbage
og blot lade sig underholde. En anden tendens er uhyggeligt nok præsenteret af Al-Queda, der synes at bestå af selvorganiserende interaktionssystemer der er koblet sammen i en struktur, der kan beskrives som en
center  periferi uden center!, man kan altså ikke kappe hovedet af den – måske er dette den nye grundlæggende struktur der vil udmanøvrere den funktionelle. På nuværende tidspunkt er disse anomalier dog kun
krusninger på samfundets overflade og den funktionelle uddifferentiering har aldrig været stærkere end i
det femte mediesamfund. Egentligt er AoIR, græsrodsbevægelserne og Al-Queda selv funktionelt uddifferentieret om end de sidste to derefter har organiseret sig ud fra en center periferi form: De udfylder begge
den funktion at kommunikere protest, i græsrodsbevægelser især mod funktionssystemerne økonomi og
politik og i Al-Queda protesteres fordi den religiøse kode ikke kan ses som enerådende hvilket dette system
fordre, endda ud fra en enkelt sekts program for tolkning af koranen [!].
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tet for, at kunne knytte an til ethvert bidrag i en tilsvarende redundant form. Digitale medier
fører skriftmediets og trykkemediets bias mod sagsorientering videre, og koloniserer de elektroniske mediers synkront transmissionelle globale rum, cyberspace. Digitale medier udstyrer
dette rum med tekst, der kan lagres, genfindes, omarbejdes og medieres i alle fire interaktive
kommunikationsmønstre (2.3.1.3.). Dette giver selvreferentielle mønstre hvor sagsorienteringen udmøntes indenfor interaktionelle hensyn, men uddifferentieret i utallige selektive og
ekstremt ekskluderende selvorganiserende interaktionssystemer. Disse systemers meningsgrænser definerer præcist hvem der kan bidrage, hvordan bidrag skal være udformet og hvad
de må omhandle. Dette giver på en gang samfundet ekstreme kompleksitetsproblemer, fordi
systemerne er ude af takt med hinanden, og en evne til netop at kunne håndtere denne kompleksitet, da systemerne netop ikke behøver at være i takt med hinanden for at fungere.
Der skal nu kigges nærmere på de 9 parametre der til sammen beskriver et medies eller en
mediematrices kommunikative rum, for at indkredse hvilken betydning de hver især har for
den sociale selvreference. Hertil belyses parametrenes relevans som parametre i mediesociografi også, samt hvad afhandlingen har inkluderet og hvad der vil kunne undersøges i fremtiden.

10.3. De 9 parametre i det kommunikative rum
De 9 parametre, der tilsammen udgør et teknisk kommunikationsmedies kommunikativt rum,
der muliggør håndtering af social kompleksitet i form af mening i tid og rum, er udvalgt ud
fra læsninger af medium theory (1.2.). Ontologisk anses tekniske kommunikationsmedier
som omverdensbetingelse for autopoietiske systemer (2.3.). Det er sociale systemer der
løskobler omverdenen, ved i kobling til den, at udvikle egne strukturer, for de processer der
reproducerer dem. Som følge heraf, henfalder epistemologiske overvejelser i forhold til tekniske kommunikationsmedier distinktionerne mellem system  omverden og form  medie,
der behandles i kapitel 3. (særligt i 3.3.3.), samt i begyndelsen af kapitel 2. Tekniske kommunikationsmedier giver mulighedsbetingelse for den øgning af social og psykisk kompleksitet som kapitel 5 beskriver og som kapitel 6, 7, 8 og 9 tager udgangspunkt i. Hvor beskrivelsen indtil dette kapitel har været vertikal i forhold til de 9 parametre, skal dette afsnit, om end
i kortere form, søge at beskrive parametrene horisontalt, for at skabe mulighed for at forholde
sig til dem, dels som mulighedsbetingelse for den sociale selvreference og dels i forhold til
deres analytiske potentiale som netop parametre i en analysestrategi.
Økonomi er set som en adgangsbetingelse for inklusion i den socialitet, der er baseret på bestemte tekniske kommunikationsmedier. Er adgangen forbundet med store omkostninger ude-
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lukkes mange, ligesom samfundet selv er afskåret fra den selvreference, der ville kunne opnås via nu ekskluderede bidragydere. Denne distinktion genindtræder i sig selv i økonomien
set som funktionssystem, hvor kun de der kan klare omkostningerne i forbindelse med et medie, kan bidrage til samfundsøkonomien gennem mediet. Således vil medier med høje adgangsomkostninger betyde socioøkonomiske skel, ja eller klasser, hvor de der har den fornødne økonomi kan øge deres formue gennem inklusionen via mediet, mens de ikke så formuende vil miste økonomiske inklusionsmuligheder. Derfor vil der ved medier forbundet
med høje omkostninger tegne sig en tab/tab situation, hvor mange individer vil miste økonomiske inklusionsmuligheder og samfundet vil miste de ekskluderedes skabelse af merværdi i
disse medier. Denne afhandling har kun rundet det principielle centrum af denne diskussion,
fordi fokus har været rette på overordnede forhold angående social og psykisk kompleksitet
og selvreference, fx angående samfundets differentieringsstruktur og bevidst selverkendelse.
Parameteret er således af uhyre vigtighed og vil kunne lægges som grund for mange forskningsspørgsmål, fx om der er sammenhæng mellem bekostelige mediers eksklusion og teokrati, oligarki, teknokrati, eller om der i tilfælde, hvor demokrati opretholdes og skellet er
mellem rige og fattige lande, vil komme et styre, hvor netop de kloge holdes ude i de rige
lande, fordi alle nu kan blande sig og stemme, mens de andre former for styring hersker i de
fattige lande.
Talesproget er som udgangspunkt gratis hvorfor alle kunne inkludere sig i det oralt baserede
samfund, men samfundet kunne på sin side ikke, grundet den segmentære differentieringsform, samlet håndtere denne alle inkluderende selvreference som enhed. Skrift var et ekstremt bekosteligt medie, ligesom også digitale medier er det, mens såvel trykken som de elektroniske medier, om end ikke er direkte billige, så dog langt mere inkluderende.
Kode er som parameter et begreb for hvor svært et medie er at håndtere, mens de kompleksitetshåndteringsydelser et medie giver via sin kodning behandles under parameteret konsistens. Kodebegrebet som her fremstillet er meget snævert forbundet med studier i medier lige
fra sproget til de digitale medier. Er mediets kode svær, ekskluderes mange fra social inklusion via mediet, hvorfor kode ses på linje med økonomi som en adgangsbetingelse. Der tegnes
de samme inklusions og eksklusions scenarier i forhold til den samfundsmæssige selvreference, samt i forhold til personlige konsekvenser som hhv. inkluderet og ekskluderet, som
beskrevet i forhold til økonomi. Fokus er dog forskubbet fra skabelse af merværdi i økonomisk forstand, til mere generelt at omhandle viden. Før skriften fandtes der uddannelse, men
skoler opstod først efter fremkomsten af skriftsprog og matematisk notation og altså sammen
med skriftsamfundene, om end der først kom masseuddannelser efter trykken. Læsning,

308

skrivning og matematik kan ikke læres ved den blotte iagttagelse og imitation hvorfor man
må skoles (Logan 2004). Dette viser en side af den snævre sammenhæng mellem medier og
viden, en anden side er, at meget viden kun opnås gennem læsning, hvortil kommer at mange
hverv kun kan indtages hvis man også kan skrive. Efterhånden som den samfundsmæssige
kompleksitet øges gennem socioevolutionen, skærpes også kravene til kodebeherskelse i forhold til inklusion. På denne måde hænger kode tæt sammen med økonomi, dog alt efter staters styreform, således at uddannelse (=kodebeherskelse) er et altafgørende konkurrenceparameter (Porter 1990). Samtidigt hænger også samfundets læring sammen med hvor mange,
der så at sige, bryder koden, for kun de kan bidrage til dets selvreference i de pågældende
medier. Der udvikles netop på denne baggrund altså skoler og der uddifferentieres et egentligt uddannelsessystem, der ud fra koden bestået  ikke bestået, tvinger unge menneskers sociale inklusionsforsøg mod kodebeherskelse ud fra programmer for didaktik osv. Der forskes
i hvordan lærebøger, forelæsninger mv. kan optimeres og de studerende trues på eksistensgrundlaget hvis de er for langsomme til at lære koden, alt sammen for at sikre samfundets
selvreference. Med digitale medier der som beskrevet er multisemantiske (6.1.), bliver koden
selv genstand for diskussion og paradigmet omkring usability opstår som konkurrenceparameter, ikke længere kun for lærere og universitetspædagoger, men for almindelige medieindholdsproducenter. Før nøjedes man med mere æstetiske og økonomiske overvejelser. Kode er
således et vigtigt parameter, der som det også var tilfældet med økonomi, kunne fortjene sin
egen afhandling, men som altså altid må medreflekteres ved enhver mediesociografisk analyse.
Talen har så godt som ingen kode, vi lærer sproget så nemt, at vi må være evolutionært præprogrammeret til det. Skrift ligger ikke så lige for at lære og det kræver store anstrengelser at
lære at læse og skrive. Hertil kommer, at kompleksiteten i de grammatiske konstruktioner
kan øges ubegrænset i forhold til den samfundsmæssige selvreference og personlige inklusion i denne (dog kun så længe, der er nogen der kan afkode bidragene). Den sociale kompleksitets mulighed for tilvækst via skriftmediet og trykkemediet, spiller tilbage på talesproget og
udhuler, de ellers lige muligheder for social inklusion i dette medie. Elektroniske medier er
som talesproget, mens vi med digitale medier også får en stærk kodning af mange rent sociale
aktiviteter. Med rent sociale mener jeg aktiviteter, der kun har selve socialiteten, som et behov der skal dækkes, for øje (man er først en person når man er i sociale sammenhænge).
Men da personer er betingelsesgrundlag for det sociale, har også den sociale reproduktion af
personer en vigtig rolle at spille i den samfundsmæssige selvreferentielle reproduktion. Personer der ikke behersker digitale mediers kode, afkobles således ikke blot den vidensmæssige
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og økonomiske inklusion, men også fra, at få produceret og reproduceret deres person i den
socialitet, der eksisterer i digitale medier som fx weblogmediet.
Direktionalitet og interaktivitet er afgørende for hvem der kan bidrage til selvreferencen i
samfund og inkluderer sig socialt via forskellige medier. Dette parameter er derfor en afgørende hjørnesten i mediesociografiske analyser. Afhandlingen har trods forsøg på at afdække
forskellige interaktivitetsmuligheder, kun på et meget overordnet plan skildret registrering og
konsultation, samt disses samspil med mulige sociale strukturer, men mest koncentreret sig
om det konverserende og transmitterende. Dette er ikke udtryk for nogen nedvurdering, men
er derimod en konsekvens af afhandlingens holistiske sigte. Der er altså lagt op til nye undersøgelser ud fra dette parameter.
Skriversamfundet var inddelt i svært gennemtrængelige og svært gennemskuelige hierarkier,
for hvem der måtte sige hvad til hvem, for hvem der måtte læse hvad og hvad der overhovedet måtte skrives. Trykken sprang denne samfundsorden, men selvreferencen kom nu til at
forløbe i afkoblede funktionssystemer, knyttet til de institutioner og organisationer der voksede op omkring dem. Men trykken var et massemedie og der var intet rum for interaktion
mellem forfatter og læser. Dog gav brevskrivning mulighed for interaktion løskoblet fra nærhed i tid og rum. De analoge elektroniske medier åbnede med telegrafi og telefoni for nye
mønstre af direktionalitet, og gav med især TV, også et backstage bias der øgede de refleksive muligheder i samfundet. Digitale medier giver med deres overflod af muligheder for interaktion, et samfund hvor den samfundsmæssige selvreference er koblet til ideelt set alle interaktioner i cyberspace. Dertil kan enhver der har en mening, fx om en bog, der som medie ikke har rum for respons, blogge sin mening, eller på anden måde ytre selektion af forståelse.
Interaktionstid er vigtig som parameter, fordi det giver mulighed for, at bedømme medier ud
fra om bidragydere må være tilstede i samme tid eller ej. Dette parameter vil der også kunne
laves mere dybdegående analyser af, end det er tilfældet i denne afhandling, fx i forhold til
digitale lægekonsultationer, eller i forhold til at elev og lære ikke kan spille musik sammen i
digitalt medieret fjernundervisning (forsinkelsen er for stor). Et sidste eksempel på at dette
parameter ikke bare er vigtigt, men også vil kunne udgøre omdrejningspunkt for videre undersøgelser, er området for digitalt baseret koordination af større operationer fx militære.
Interaktionstid er en faktor der binder orale samfund til tid og sted, hvilket skriften bløder op
på og trykken ændrer. Med de elektroniske medier begynder interaktionstid igen at spille en
rolle der nedsætter back stage tiden og får indflydelse på samfundets selvreference, fx i forhold til telegrafi og aviser med hurtig rapportering af begivenheder, samt fastkoblingen af
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interviewstidspunktet i radio og TV med lytteres og seeres iagttagelsestidspunkt. I nogle digitale medier knyttes skrift til nær-synkrone interaktionssituationer og giver herved en parallel
til ansigt til ansigt situationer. De fleste digitale medier giver dog mulighed for asynkron
kommunikation, hvilket styrker sagsorienteringen.
Lagring og genfinding er to uomgængelige parametre i mediesociografiske undersøgelser, da
det er ud fra dem samfundets selvreference kan belyses, i forhold til præservering og reaktualisering af opbygget kompleksitet over tid. Også på mikroplan er det vigtigt at belyse hvilke
lagrings og genfindings muligheder forskellige medier og mediematricer har. Afhandlingen
har været omkring centrale aspekter i forhold til disse to parametre, men igen mest på det
overordnede plan, fx kunne der gøres meget mere ud af samspillet mellem funktionssystemet
søgning og tekniske kommunikationsmedier (3.6.).
Lagring og genfinding bliver udviklet gennem socioevolutionen og kulminerer med de digitale medier, der har begge funktioner immanent. Fra ikke at kunne skelne mellem interaktion
og samfund i det orale samfund, er der sket en udvikling hvor lagring og genfinding først
med skriftmediet, var manuel og fast koblet til lokalitet og enkelte eksemplarer. Trykken
gjorde lagringen mekanisk og genfinding blev nu løst koblet til lokalitet, men den var stadig
manuel. De elektroniske medier løskoblede informationer fra svært kodede bøger som en
form for oversættelse, der ikke giver uddannelse, men som dog lader flere medreflektere den
viden der er akkumuleret i samfundet. De digitale medier automatiserer såvel lagring som
genfinding, og gør ideelt set alt lagret tilgængeligt for alle – samfundet kan nu øve sin selvreference i forhold til al viden (dog igen kun ideelt og principielt set).
Remediering af det sociale i forskellige medier er et vigtigt parameter, der åbner op for alle
hånde sociologiske og psykologiske undersøgelser. I denne afhandling er parameteret kun
undtagelsesvist brugt i Bolter og Grusins McLuhanske definition, men i begrebets videste
forstand, som et begreb der åbner for undersøgelser af social autopoiesis gennemført i forskellige tekniske mediers forskellige kommunikative rum, samt i forskellige mediematricers
forskellige kommunikative rum. Hvortil afhandlingen som lovet, sideløbende har fokuseret
på det psykiske systems autopoiesis i strukturel kobling til en social omverden, der kun kan
iagttages og bidrages til gennem forskellige mediers kommunikative rum. Også i forhold til
dette parameter, har afhandlingen kun berørt hjørner, om end de mest grundliggende sammenhænge principielt er markeret. Videre undersøgelser kunne fx følge organisationer, skoler
eller parlamenters reproduktion af meningsgrænser i forskellige digitale medier eller medie-
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matricer, eller se på psykiske konsekvenser af sådanne sociale systemers remediering i digitale medier fx i forhold til stress.
Remediering af kommunikation i det orale medie gav overhovedet den selvreferentielle uddifferentiering af sociale systemer. Med skrift kunne lagret viden i begrænset omfang medreflekteres, men interaktion var stadig primært oralt baseret og trods den øgede kompleksitet i
de selvreferentielle sociale processer, gav dette medie også mange hånde kompleksitetshåndteringsproblemer. Med trykken følger uddifferentieringen af funktionssystemer og individer,
der åbner for kompleksitetstilvækst, men som også lukker informationsverdner for hinanden,
grundet den øgede kodificerede sagsorientering. Også nationalstater lukker sig om sig selv
med egne skriftsprog (grafolekter), og egne meningsgrænser for forvaltningen af kodeværdier
i de symbolsk generaliserede kommunikationsmedier. De elektroniske medier åbner for social transparens mellem forskellige systemer uddifferentieret ud fra sagsdimensionen. De digitale medier åbner de nu mere egale og transparente sociale landskaber for intervention, medførende en fornyet sagsorientering og specialisering, afstemt med sociale normer i systemer,
der i princippet er åbne for alle uanset stand, hvis de kan finde anknytning for deres bidrag.
Social interaktion ser dog ud til at være yderst selektiv i digitale medier: i Usenetmediet i
form af sagsorientering, i chat som lystorientering. Begge disse medier giver den enkelte mulighed for at fremstille sig som person og få tilskrevet identitet, mens weblogmediet viser en
blanding (af sags og lyst orientering), men med særlig vægt på det identitetsorienterede. Der
er meget langt fra at skulle italesætte sin sociale inklusion i oralt baserede samfund med støtte af inkorporationen (jf. kroppen som pladsholder, lokaliseringsanker og medie for kropssprog), til at skulle skrive sig til eksistens i et digitalt medie. Remediering af det sociale i digitale medier stiller hidtil usete krav til psykiske systemer, såvel i form af tekniske som sociale koder, og dog bevæger samfundet sig med denne, de digitale mediers selektivitet, alligevel
mod en hidtil uset kompleksitet, men som afsnit 10.1. viste, gennemløbes samfundets selvreference ufortrødent af den grund.
Det er mediernes konsistens der afgør deres evne til at håndtere kompleksitet, som form 
medie - konstellationer i akkordering med meningshorisonter konstitueret ved aktualitet 
potentialitet - konstellationer. Dette parameter er behandlet så vel i indledningerne til de forskellige mediesociografier som under deres egen overskrift hvilket markerer dets vigtighed.
Man kan hævde at afhandlingen gør sig smal ved fx kun, i forhold til digitale medier, at knytte an til konsistens ud fra Niels Ole Finnemann, der selv knytter smalt an til Turings begreb
om computeren, men på den anden side, mener jeg at sådanne udlægninger lykkes i at formidle tekniske mediers attributter for håndtering af social kompleksitet, hvorfor de må anses
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for at være tilstrækkelige. Det står imidlertid herved åbent, at afsøge andre udlægninger, der
kan supplere og udvide forståelsen af mediers konsistens. Hvad afhandlingen ikke får gjort så
meget ud af, er de mere æstetiske facetter i mediers interface med betydning for perception,
reception og håndtering af kompleksitet. Dette er fx forskelle mellem sort/hvid, høj/lav opløsning, forskelle i tonespektre, immediacy, hypermediacy etc. hvilket ligger åbent for nærmere såvel teoretiske analyser som empiriske undersøgelser.
De kombinatoriske muligheder eksploderede med det dobbelt artikulerede talesprog, og gav
mulighedsbetingelse for emergensen af den sociale selvreference i reproduktionsmediet
kommunikation i løs kobling til det biologiske systemdannelsesplan. Skriftmediets konsistens
giver mulighed for, at overføre talesprogets kombinatoriske muligheder til det visuelle perceptionsmedie syn, men først med trykkens redundante spredning af ens kopier, blev der
etableret uddifferentierede sagsspecifikke feedback loops i den samfundsmæssige selvreference. De elektroniske mediers konsistens giver en reception, der ikke er kodet mere komplekst end talesproget, men som med sin globale rækkevidde, bliver den primære meningsdanner for masserne, hvilket giver den samfundsmæssige selvrefleksion et backstage bias. I
TV vil den, der med kongruens kan gøre sig forståelig for den brede del af befolkningen, relativt vinde mere anknytning for sine synspunkter end den inkongruente med bedre argumenter, i modsætning til radiomediet og især i modsætning til trykkemediet. De digitale medier
remedierer alle tidligere former for mediekonsistens og bidrager selv med nye former for
konsistens. Dette er muligt via en tredobbelt artikulationsstruktur der løskobler det tekniske
medie fra én forudbestemt funktion, således at alle kendte form  medie - konstellationer i de
visuelle og auditive perceptionsmedier kan installeres i digitale medier.
Det sidste analytiske parameter, der er med til at tegne et teknisk kommunikationsmedies
kommunikative rum, er selve begrebet rum. Rum er som begreb selv begreb for en række
medier, dels som anskuelsesform, der ligger til grund for perceptionsmedierne og dels som
geografisk rum, der ses som medie for rummedierne, hvortil kommer abstraktionen cyberspace, der ses som overbegreb, for hvor og under hvilke omstændigheder, kommunikation
mellem ikke nærværende bidragydere foregår i tid og rum. Afhandlingen bygger grundlæggende på dette begreb, hvilket også teoretiseringen i kapitel 2 tager sit udgangspunkt i. Mennesket har gennemløbet evolutionen i geografisk rum og har derfor udviklet perceptionsmedier i strukturel kobling til det. Det orale medie giver mennesket mulighed for at kolonisere
det geografiske rum. Med skrift åbnes der for kommunikation, afkoblet fra ansigt til ansigt
interaktion, hvilket kan ses som kimen til cyberspace, et rum hinsides eller parallelt med
nærværende tid og rum. Det er i forhold til rummet cyberspace, at mennesket siden har bi-

313

draget til sociale systemer i rækken af nye tekniske kommunikationsmedier, der er forskellige, ved netop at give forskelligartede muligheder for kommunikation. Da det kommunikative
rum derfor må beskrives, som bestående af alle disse forskelle på kommunikative muligheder, bliver cyberspace synonym med begrebet om tekniske kommunikationsmediers kommunikative rum (om end det først er fuldt udviklet med digitale medier). Således er det kun af
analytisk relevans, at se på rum som parameter, i rækken af de 9, ved at fokusere på indflydelsen af tekniske kommunikationsmedier i forhold til distinktionerne nær  fjern, adskillelse
 samling og sted  rum. Således åbner parameteret for iagttagelser af hvad, der kan gøres
iagttageligt over hvilke distancer, hvilke informationer der kan granskes og hvilke der kan
skjules, hvem der kan være i rum eller på sted med hinanden etc. Hertil kommer rumbegrebets beskrivelseskraft for fx, at se et websted som et sted i det rum, der betegnes med nettet.
Afhandlingen har således fulgt rum-parameteret i forhold til en række sociale forhold, som
tekniske kommunikationsmedier influerer på, fx terminologien omkring front stage og back
stage, der anskueliggør hvad der kan skjules i forskellige medier og hvad der ikke kan. I dette
parameter ligger der et rigt potentiale for kommende analyser, der kun netop er anslået og
illustreret i afhandlingens eksempler og diskussioner, fx i forhold til remediering af kommunikation i digitale medier.
Det oralt baserede samfund have et tids bias hvilket efterhånden med skrift, trykke, elektroniske og digitale medier ændres imod et stærkere og stærkere rum bias. Skriften giver potentialitet for at kommunikere løst koblet til tid og sted og dermed mulighedsbetingelsen, for den
store geografiske ekstension af hierarkiske samfund som for eksempel med hensyn til Nildynastierne og Romerriget. Med trykken løskobles sociale normer fra lokale kontekster og bliver i stedet koblet til globale sammenhænge i uddifferentieringen af funktionssystemer, centreret i de institutioner der voksede op omkring dem, ud fra symbolsk generaliserede kommunikationsmedier, der giver kommunikative selektioner effekt. Selvreferencen i samfundet
blev hermed også efterhånden global, men netop uddifferentieret fra de gamle hierarkier. De
elektroniske medier giver et ligeartet transparent samfund, mens digitale medier igen indfører
nye barriere for iagttagelsen af information. Især tre tendenser peger på dette, den ene er, at
flere og flere institutioner fx universiteter, udvikler afkoblede netværk (intranet), der er lukkede for eksterne iagttagere. Den anden er en følge af den gigantiske kompleksitet Internet
med sine mange forskellige medier med hver deres kode, programmel etc. frembyder. Den
tredje, er den selektivitet digitale medier giver rum for, hvor etniciteter, religiøse af forskellig
observans mv. uddifferentierer systemer, der er lukkede omkring meningsgrænser og som
kun tåler bidrag fra bestemte bidragydere. De tilslutter sig bestemte, på forhånd givne selektioner af kodeværdier, fx ikke kommunikation om reinkarnation nu kan have noget på sig
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som idé, men kun ud fra at man faktisk reinkarnerer. Den stærke sagsorientering i de uddifferentierede selvorganiserende interaktionssystemer synes således igen at tendere mod et tids
bias, da forslag om ændringer i opfattelser negeres, dvs. at modifikation af meningsgrænser
er udelukket. Man kan dog se denne tendens sammen med de andre to tendenser som omhandlende det, at sager lever deres eget liv, gennemfører deres egen autopoiesis. Som det
kunne lade til med dk.fritid.dyr, virker det tvivlsomt at bidragyderne vil bidrage lige så krakilsk i andre sociale sammenhænge. Kun en fanatiker vil forholde sig ens i alle sociale situationer (som bidragyder til forskellige sociale systemer) hvorved denne ekskluderer sig selv.
Det er imidlertid ikke til at tage et af parametrene og reducere hele et medies kommunikative
rum ud fra det og dertil heller ikke konsistent at tage et medie ud af mediematricen og forklare hele samfundet ud fra det. Når direktionalitet her fx medreflekteres sammen med rum, ses
det, at digitale medier netop giver samfundets mediematrice rum, for det at tage til genmæle,
om det så kun er med reference til, at bestemte andre systemer ikke giver rum for åbenhed og
transparens.

10.4. Det psykiske systems selvreference
Allerede det orale sprog fordrede at den enkelte måtte se sig selv i tredje person, som én i
flokken, eller som et medlem og måtte på basis heraf inkludere sig oralt. Grundet den stærke
tradition og den faste kobling til det sociale, inkluderede denne seen sig selv i tredje person
ikke nogen frihed eller refleksion over den. Skriften gav næste skridt på vejen i selvets selverkendelseshistorie, ved at muliggøre en abstraktion af selverkendelsen, så individet så at sige, selv fik øje på selvrefleksionen og på sig selv som individ. De psykiske systemer var
imidlertid stadig fast koblede til det sociale og så sig selv og deres handlinger som nødvendige, som dele af en helhed og ikke som kontingente selv determinerende individer. Trykken
kan siges at have propeleret selverkendelsen til en egentlig individualisme med et punktueret
selv, der må styre sig selv i relation til de sociale systemer, som de psykiske systemer ikke
længere er fast koblede til. Den øgning af social kompleksitet som det funktionelt uddifferentierede samfund udviser, er kun mulig i et gensidigt afhængighedsforhold til ydelserne fra
løstkoblede individer, der på deres side kun vinder deres interne kompleksitet i en sådan
kompleks social omverden. Montaignes idiosynkratiske selv, der fremstår flagrende og vekslende med fuld erkendelse af egen inkonsekvens og selvmodsigelser i hans Essais, etablerer
ikke kun en ny genre, men giver en første lyd fra det uddifferentierede menneske, der ikke
genfinder sig selv i det tidlige trykkesamfunds steriotypificeringer og standardiseringer for
hvordan prinsen, bageren, franskmanden osv. blev beskrevet som værende. Det uddifferentierede menneske var et punktueret selv, der måtte se sig i streng tredjeperson og styre sig i for-
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hold til moralske normer. Trykkemediet gav imidlertid et front stage bias, der lod offentlige
personer virke meget formelle, med god tid til forberedelse og hengemning af det inkonsistente selv, som Montaigne havde afsløret, i en skjult back stage. Med de elektroniske mediers back stage bias bliver den sociale gransken af individers optræden skærpet, i forhold til
inkongruens mellem selvbeskrivelser og handlinger, og den enkelte må betænke sig på, at
anlægge en selvfremstilling der indlemmer de dele af back stage, der alligevel ikke kan skjules. Nye grupper inkluderes nu som andet end ekskluderede i samfundet, fordi barriere mod
perception med de elektroniske medier opløses i løskoblingen af information fra bestemte
lokaliteter. Med de digitale medier er der ikke bare passiv adgang til mange steder i cyberspace, men også mulighed for navigation samt for interaktion. Man bliver synlig i digitale
medier og man bliver konfronteret med muligheden for at kommentere og bliver også synlig
som person hvis ikke man gør. Hvis ikke man svarer i et chatrum, på Usenet eller i en weblog, bidrager man med en svarskyldighed, som socialt vil finde sin forståelse ved hvordan
andre nu udlægger denne. Hvis kommunikationen er massemedial eller interaktiv, er der altid
iagttagere af dialoger og man bliver følgende synlig i kommunikationen, hvad enten man svarer eller ej. Hvis man hertil henvender sig til én, der fx har identitet som specialist i et eller
andet, eller som er ansat til et hverv fx redaktør på Deadline og de ikke giver respons, eller
giver en utilfredsstillende respons, kan dette gøres offentligt iagttageligt via digitale medier.369 Reflektorisk spiller dette kommunikative rum stærkt ind på moderne menneskers identitet og på deres forholden sig til andre, på tilskrivningen af identitet til andre. Omvendt kan
man kun hente identitet i et moderne samfund, hvis man formår at ekskludere sig inden for
hvad der er socialt acceptabelt, er man helt systemkonform i sin adfærd og i sine bidrag forsvinder man eller bliver kendt som mister nobody. Den enkelte må bidrage på en måde, der
på en gang er forventelig og fornyende. Man kan se dette paradoks tydeligt udspillet i reklameverdenen, fx hvor den nye Mercedes netop præsenteres som helt ny og hidtil uset, men
samtidig borger Mercedes for det gode stabile gammelkendte som man kan have tillid til. I
det digitale mediemiljø må man gang på gang skrive sig til eksistens, ens personlige identitet
må vedvarende reproduceres gennem andres anknytninger, dvs. henvisninger til den. I et mediemiljø uden digitale medier er dette pres kun gældende for fx politikere og forfattere, der
endda, som alle andre i et sådant mediemiljø, hovedsageligt kunne identificeres ved deres
krop og position som fx politiker. Kroppens to primære sociale funktioner, lokalisering af
identitet, samt del af meddelelsesdimensionen, bliver ved ækvivaleringen i digitale medier
mere reflekterede størrelser. Om man vil smile via en smily, eller nærmere rynke på panden,
er uddifferentieret fra rent kropslige reaktioner, til rent bevidste selektioner af meddelelsesad369

Fx via en hadeside på WWW, via en weblog eller i en nyhedsgruppe.
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færd, der reflekteres i forhold til selvfremstillingshistorien i akkordering med den meningsgrænse der kommunikeres indenfor. I et sådant mediemiljø må man også i rent fysiske ansigt
til ansigts situationer reflektere over, om man nu skal iagttage sig selv som vred hvis børnene
ikke spiser pænt, som et pædagogisk redskab eller ej. Hvis man ikke vil, men alligevel kommer til at eksponere vrede, må man efterfølgende forklare børnene, at man momentant kom
til at lægge under for biologiske og psykiske impulser, der ikke må medregnes til ens selvfremstillingshistorie som villet, eller til familiens meningsgrænse for god legitim opførsel.
Man kunne argumentere, at denne refleksivitet allerede kommer som følge af TV, fordi TV
har det back stage bias, der uanset hvor dårligt programmer end er lavet, kommer til at undergrave autoritative roller, ved at udlevere deres indehaveres inkonsistenser. Men med digitale medier har almindelige mennesker interaktioner i et medie der lagre, giver mulighed for
genfinding, alle former for direktionalitet osv. immanent. Hertil kommer at der eksperimenteres med identitet i digitale medier, hvilket spiller tilbage på andre mediers indhold, herunder
også på TVs, som i tiden efter digitale medier, har udviklet sig mod en nøjere granskning af
identitet, ikke mindst i form af realitygenren. Man kan også nævne webkameraer ikke bare i
børnehaver, men også i almindelige hjem hvor man kan se hvordan folk virkelig lever. Med
TV kan man sidde i ro, i sin back stage og følge med i hvad der nu bliver offentligt kendt i
forhold til ens back stage, og lægge strategi for hvordan man vedvarende kan opretholde sin
identitet som konsistent. Men aldrig spøger skærmen pludselig én selv om hvordan man nu
forholder sig, eller kun undtagelsesvist hvis man nu er en offentlig person, hvilket er tilfældet
i digitale medier, der giver rum for tovejs kommunikation. I TV kan man identificere sig, eller lade være, med de personer der glider over skærmen og reflekterer over egne handlinger.
Med digitale medier eksperimenterer man aktivt med forskellige identiteter og må prøve at få
dem til at hænge sammen over tid. Også for folk, der ikke chatter eller er med på en mailingliste, eller fører blog, er det blevet mere vigtigt at være reflekteret over den egne selvfremstilling, fordi alle nu lever i et samfund, hvor normer er påvirket af udviklingen i de digitale medier.
Når digitale medier sammenlignes med talesproget i ansigt til ansigt situationer er det enkelte
digitale medie for intet at regne, men omvendt kan der med (+) digitale medier udleves og
aktualiseres meget mere socialt og psykisk potentiale. Socialt giver digitale medier som Usenet, chat og weblogs rum for en specialiseret kommunikation indenfor afkroge af emner, der
ellers ikke ville kunne finde bidragydere. Psykisk giver disse og lignende medier den enkelte
mulighed for at realisere sig selv, som anerkendt bidragyder indenfor emner der ellers kun
ville blive berørt perifert under andre emner. De digitale medier spiller os også ud fordi vi
hele tiden er på, fordi vi hele tiden må reproducere vores identitet via bidrag til sociale sy-
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stemer hvor vi skriver os til eksistens. Det kan være et temperamentsspørgsmål hvilke digitale medier vi vælger, eller om vi overhovedet vælger at være online,370 men selve det sociale
miljø er nu gennemsyret af dette medies kommunikative rum: er man utilfreds med noget,
hvorfor henvender man sig så ikke bare? Eller måske kan det spidsformuleres sådan, at man
kun har en holdning hvis man har meddelt den.

10.5. Mediesociografi
Afhandlingen har vist en radikal sammenhæng mellem mennesket, set som enheden af de tre
systemdannelsesplaner (det biologiske, det psykiske og det sociale) og tekniske kommunikationsmedier. Det er påvist hvordan mennesket er et produkt af koblingen til tekniske kommunikationsmedier, om end det også er vist at mennesket ikke er determineret af tekniske kommunikationsmedier. Mennesket er frit indenfor det mulighedsrum, der tegnes af det gensidige
betingelsesforhold mellem de tre systemdannelsesplaner og så de organisatoriske, reflektoriske etc. vilkår, der gives i og med den strukturelle kobling til tekniske kommunikationsmedier (og omverdenen i øvrigt). Afhandlingen har givet to ting: En teoretisk syntese der gør det
muligt at forholde sig sociologisk til tekniske kommunikationsmedier og en brug af dette teoretiske arbejde til at beskrive konkrete tekniske kommunikationsmedier og mediematricer
sociologisk. Dette har jeg kaldt mediesociografi, hhv. fx det orale sprogs mediesociografi
osv. I afhandlingen har mediesociografi kun været brugt til, at analysere og beskrive sammenhænge mellem det sociale og de tekniske kommunikationsmedier, med henblik på at udlægge hvad, der kan ses som generelt. Mediesociografi ville imidlertid kunne bruges til, fx at
udlægge en organisations brug af og kobling til medier, eller en families, en persons eller en
regerings mediesociografi. Spørgsmålet for sådanne analyser kunne være, om de som organisation eller person kommer til syne i og inkluderer sig i, de medier samfundet medieres i, på
den mest hensigtsmæssige måde. En regering eller virksomhed må fx være sig bevidst, at
mange gruppers opmærksomhed, hvis denne ønskes, må findes i forskellige medier, til hvilke
man må bidrage forskelligt for at vinde anknytning. Man må som organisation eller person
opretholde konsistens, hvilket organisationer må have sig for øje, ikke mindst i forhold til den
interne kommunikation, hvor den egene interne mediematrice må være afstemt med organisationskultur og fx være udformet således, at dens meningsgrænse kan forhandles. Det der skal
til for at alt, fra familier over organisationer til regeringer virker, er afstemthed mellem medlemmerne og mellem det sociale system de deler og andre sociale systemer. Dette er ikke noget rent teknisk, men netop noget dybt sociologisk, men uden tekniske kommunikationsmedier intet socialt i sin egen ret. Alle nationer og organisationer behøver ikke gennemløbe hele
370

Hvilket nok ikke er valgbart for yngre generationer, men vel stadig kan fravælges af en del ældre mennesker.
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evolutionshistoriens samlede mængde af fejltagelser, såsom seere og heksejagt i skriversamfund eller censur i trykkesamfundet. Der må integreres en sociologisk gennemtænkt mediematrice, til intern så vel som til ekstern kommunikation, og netop ikke en rent teknisk funktionalistisk. Der må være plads til individer med vidt forskellige evner i forhold til tekniske
kommunikationsmedier.371 Når det gælder om at koordinere projektgrupper, men samtidig
passe på de ikke bliver så autonome at de fjerner sig fra fællesskabet, er svaret igen mediesociografi, der kan pege på aktuelle og potentielle kombinationer af mediebrug i forhold til socialt afstemte accepterede forhandlingsstrukturer. I forhold til personer kan en udlægning af
deres mediesociografi (her så betegnende hvordan de linker til det sociale gennem medier),
giver dem indsigt i, hvorfor de måske kommer socialt set galt af sted ind imellem, fordi de fx
henvender sig mod meningsgrænsers kondenseringer, enten for takt og tone i et givent medie,
eller for hvilke emner der må diskuteres på dette forum i dette medie. Dertil om der er nogen
man ikke når som man gerne ville nå, eller som man helst skulle nå, men ikke når med den
mediebrug man har etc.
Mennesker lærer sociale former, i forhold til det de nu tilfældigvis har været konfronteret
med i deres socialisationshistorie. Men sociale former er knyttet til specifikke medier og specifikke sociale kontekster (meningsgrænser). Mange har naturligvis flair for mediebrug, men
så at sige ingen har en egentlig uddannelsesmæssig baggrund, for at medreflektere hvilket
medie de nu bidrager til kommunikationen i. Mediesociografi må ind i folkeskolen og gymnasiet, som det er nu, er det kun enkelte universitetsstuderende, der mere eller mindre tilfældigt har fået kombineret fag om medier, fx om IT, med mere sociologiske fag. Det er for dårligt i en art (mennesket), der kun er hvad det er qua medier. Vores løskobling fra ren biologisk kontrol var baseret på et medie, ligeledes med vores selverkendelse og opbygning af
kompleksitet. Tekniske kommunikationsmedier gav mulighedsrum for emergensen af det
dobbelte styringsforhold mellem det psykiske og det sociale, for en samfundets læring i fast
kobling til tekniske kommunikationsmedier, der gør os til hvad vi er. Mediesociografi er en
analysestrategi, til at bevidstgøre om dette forhold, et redskab til at analysere det sociale og
psykiske i forhold til medier. Ud fra mediesociografier kan man tage stilling til det sociale i
forhold til medier, hvilket er vigtigt for at modvirke reifikation, fremmedgjorthed, udbrændthed, magtmisbrug og megen tåbelighed og for at medvirke til egalitet, demokrati og ækvi371

Om man er god til at henvende sig i det ene eller andet medie eller overhovedet er god til at henvende sig er forskelligt, om man er god til at opretholde kontakt i det ene eller andet medie er forskelligt, ligesom det er forskelligt om man overhovedet er god til at opretholde kontakt, om man er god til
at analysere i det ene eller andet medie og om man overhovedet er god til at analysere er forskelligt.
Her kan der laves en meget lang liste over egenskaber i forhold til det sociale og dermed kommunikative og dermed i forhold til håndtering af tekniske kommunikationsmedier, fx design, sprog, forhandling,
mediering, overholdelse af normer, reklame… alt må gøres forskelligt i forskellige medier.
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librium mellem de tre systemdannelsesplaner. Vi kan kun indrette vores sociale omverden, så
den giver et ækvilibrium mellem det psykiske, det sociale og det biologiske, ved at fokusere
på, og erkende betydningen af tekniske kommunikationsmedier, ved at erkende og analysere
de 9 parametres betydning for biologisk overlevelse, social organisation og psykisk velvære.
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12. Appendiks, empiri
Herunder er der først lidt om udvælgelse af chat empiri (12.1.), derefter gives der en times
chat fra chatrummet: #CyberCafe (12.2.). Herefter gives der en kort kommentar til Usenet
nyhedsgrupper (12.3.) og til weblogs (12.4.) i forhold til empiri.
12.1. Kommentar til chat-empiri.
Chatrummet og chatten i dette appendiks er valgt tilfældigt, dog i et chatrum som jeg har
fulgt i halvandet år. Loggen er altså ikke valgt frem for andre, men bland andre som lige så
godt kunne være valgt. Kommunikation forløber på en måde, der i afhandlingen beskrives
som universel, mens det er de tekniske kommunikationsmedier der ses som variablen. Som i
andre sociale systemer er der dog, som beskrevet i kapitel 8 social uddifferentiering i chatmediet. Uddifferentieringen kan dels beskrives overordnet, som en form for generel chatgenre (chat  samfund), og dels en stil, eller modus for kommunikation, der er opstået i de enkelte chatrum, ud fra interaktionshistorien centreret om en meningsgrænse (chatrum  chat generelt). Man vil altså finde det samme i alle chatrum, men på en forskellige måde grundet forskellige interaktionshistorier, som variation over et tema indenfor bestemte formmæssige muligheder. Jeg har fulgt mange chatrum mere løst og læst mange beskrivelser af chat og garanterer, at denne log skildre en typisk chat, dog, om end man må sige, at verbositeten og ekvilibrismen måske ikke er så udtalt, hvortil der er en del andre, til dette systems meningsgrænse
knyttede sociale strukturer, der adskiller det fra andre. Man finder imidlertid ikke et chatrum
med kun begyndere, eller med kun folk der ikke har chattet med hinanden før, og selvom dette var tilfældet, ville det ikke betyde noget, en analysestrategi som denne, ville få falsificeret
sit teoretiske grundlag, hvis ikke den ville kunne bruges på enhver kommunikation. Denne
chatlog er kun brugt til at illustrere typisk chat, så læseren af afhandlingen har en chance for
at forholde sig til chat, sådan som chat optræder, uden, så at sige, selv at få sorte hænder.
Man må dog notere sig, at denne chat også er særegen, men at den netop er særegen på en
typisk måde, en måde som vil vise sig i et hvilket som helst selvorganiserende interaktionssystems kommunikation, som tegn på systemets uddifferentierede meningsgrænse. På denne
baggrund er formålet med denne log, at vise at og hvordan det sociale selvorganiserer sig inden for chatmediets muligheder og begrænsninger, samt at eksemplificere tekniske detaljer i
en kontekst. I forhold til metodologi i øvrigt se kapitel 4.
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12.2. Chat eksempel fra #CyberCafe
Chat-illustration fra netværket IRC-Undernet i chatrummet: #CyberCafe Onsdag d. 1. september 2004 fra klokken 12.56 til klokken 14.00.
Illustrationen læses som følger:
[klokkeslet] <nick> teksten der er skrevet af personen med det nick der står foran
Linjerne der begynder med stjerne ‘*’ er meddelelser fra IRC systemet, fx meddelelse om at
en chatter netop har forladt chatrummet, men stjernen kan også skyldes en kommando der er
udført af en af bidragyderne.
Session Start: Wed Sep 01 12:56:35 2004
Session Ident: #CyberCafe
[12:56] * Now talking in #CyberCafe
[12:56] * Topic is 'A bargain is something you don't need at a price you can't resist. (
http://thecybercafe.cjb.net/ )'
[12:56] * Set by X on Wed Sep 01 12:34:28
[12:56] <hulk> hola nenas
[12:56] * We_89 has joined #CyberCafe
[12:57] <jackal2670> sorry im back now
[12:57] * Mr_WHO has joined #CyberCafe
[12:57] <Xenny> Phew. I was holding my breath, jackal.
[12:57] <jackal2670> loool
[12:57] <^SanDrine^> lol @ Xenny
[12:57] * kalgart looks at Xenny ... ohh what funny colours you went :P
[12:57] * hulk has left #CyberCafe
[12:57] <Freenandy> lol Xenny
[12:57] <^SanDrine^> alright people
[12:57] <Xenny> I haven't changed, Kal. :P
[12:57] <^SanDrine^> i gotta stuff my face with dinner
[12:57] * Patriciaa has joined #CyberCafe
[12:58] <^SanDrine^> i am hungry
[12:58] <^SanDrine^> famished
[12:58] * Cafeinebuny has quit IRC (*.net *.split)
[12:58] * ^SanDrine^ wonders where kip is
[12:58] * denise16 has quit IRC (Quit)
[12:58] <Freenandy> i wanna coffee
[12:58] <Freenandy> as usual
[12:58] <{Adelinne}> have fun here ...i go to work,talk later friends
[12:58] * Canaryon27 has joined #CyberCafe
[12:58] * kalgart dcc's Freenandy an espresso
[12:58] <Xenny> My heart is pounding from coffee.
[12:58] <Canaryon27> por favor, alguien que hable español?
[12:58] * KALOS has joined #CyberCafe
[12:58] <^SanDrine^> i think coffee gave me too much jitters
[12:59] * X sets mode: +l 56
[12:59] * carloto has joined #CyberCafe
[12:59] * We_89 is now known as honey_4645
[13:00] * Patriciaa has quit IRC (Quit)
[13:00] * KALOS has left #CyberCafe
[13:00] <Freenandy> i can drink and go in bed to sleep np with it
[13:00] * jerome has joined #CyberCafe
[13:00] <jackal2670> hay how do make colors change?
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[13:00] <Xenny> You don't.
[13:00] <Vmpyir> you talk to x really really nicely
[13:01] <Vmpyir> like this....
[13:01] <Vmpyir> Please X, make me all pretty and pink!
[13:01] <Xenny> X only responds to money.
[13:01] * Vmpyir twirls in a magenta delight
[13:01] * kalgart gets out the spray paint...
[13:01] <Vmpyir> thanks X!
[13:01] <kalgart> which shade would you like?
[13:01] * Canaryon27 has left #CyberCafe
[13:01] * M_Scorpio has joined #CyberCafe
[13:02] <Vmpyir> Im rather partial to satin black
[13:02] <Xenny> Folks, these are the 7 a.m. television options in the U.S.
[13:02] * ice_blue_21 has joined #CyberCafe
[13:02] <Xenny> Saved by the Bell
[13:02] <Xenny> or
[13:02] <Xenny> Barney & Friends
[13:02] <panget> hrrr
[13:02] <panget> hi
[13:02] * dsfsfs has quit IRC (Ping timeout)
[13:02] <Vmpyir> bugger
[13:02] <Vmpyir> you dont have a breakfast show or anything?
[13:03] <jackal2670> im not understanding much about this program
[13:03] <Vmpyir> wheres the cartoons I might add?
[13:03] * RaSmuSsS17m has joined #CyberCafe
[13:03] <Xenny> Yeah, there are those. I don't like the smiling anchors though.
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] * annmarie19` has joined #CyberCafe
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] <jerome> loraine
[13:03] * Vmpyir sets mode: +b *!jerome@62.3.39.95
[13:03] * jerome was kicked by Vmpyir (Text flood - 7 lines in 6 sec)
[13:03] * fragglerock has joined #CyberCafe
[13:03] * kalgart pouncehuggles fragglerock :D
[13:03] <^SanDrine^> fraggle!
[13:04] * Cafeinebuny has joined #CyberCafe
[13:04] <RaSmuSsS17m> hey all
[13:04] <Vmpyir> I suggest leaving loraine alone, shes no good for you
[13:04] <Xenny> The Fairly Oddparents.
[13:04] * X sets mode: +l 59
[13:04] <Xenny> That's the only cartoon on.
[13:04] * frumoacsa has joined #CyberCafe
[13:04] <fragglerock> hey kal
[13:04] * Cafeinebuny returns
[13:04] <fragglerock> hey ^SanDrine^
[13:04] <fragglerock> how are you?
[13:04] * Villify pays loraine off
[13:04] * Vmpyir sets mode: -b *!jerome@62.3.39.95
[13:04] * Last_Action_ has joined #CyberCafe
[13:04] <^SanDrine^> fraggle
[13:04] <Xenny> So MTV it is.
[13:04] * Vmpyir giggles at Tatu
[13:04] <^SanDrine^> i miss my friend
[13:05] <Xenny> I miss your friend, too.
[13:05] <Kipper> i'm back
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[13:05] <jackal2670> i better leave cus this is usles
[13:05] <^SanDrine^> wb kip
[13:05] <fragglerock> has there been any improvement in the situation?
[13:05] <Cafeinebuny> hello fragglerock *huggs* (kiss) :P
[13:05] <Vmpyir> ok jackal2670
[13:05] <Vmpyir> thats a good idea
[13:05] <Xenny> jackal, but I need you.
[13:05] <jackal2670> ty
[13:05] <Kipper> hey fragglerock
[13:05] <jackal2670> anyway
[13:05] * man_30 has quit IRC (Quit)
[13:05] <Xenny> Heh
[13:05] <^SanDrine^> none fraggle
[13:05] * Last_Action_ has left #CyberCafe
[13:05] <Xenny> I've been shunned.
[13:05] <fragglerock> hey Cafeinebuny *hugs* *kiss*
[13:05] <Vmpyir> you do?
[13:05] <Vmpyir> but you got MTV
[13:05] <fragglerock> hey kip
[13:05] <Vmpyir> why do you need them?
[13:05] <^SanDrine^> and i think there won't be any
[13:05] * jackal2670 has left #CyberCafe
[13:05] <Freenandy> brb
[13:05] <Xenny> I was learning how to spell.
[13:05] <fragglerock> have you tried to talk to him again?
[13:05] <Vmpyir> now youve been shunned
[13:06] <^SanDrine^> yes i have but he told me he meant what he said
[13:06] * JON-JON has joined #CyberCafe
[13:06] <Xenny> Woe is me.
[13:06] <^SanDrine^> so i'm doing what he wants
[13:06] <fragglerock> ouch
[13:06] * JON-JON has left #CyberCafe
[13:06] <^SanDrine^> i know fraggle
[13:06] <fragglerock> i'm so sorry to hear that ^SanDrine^
[13:06] <^SanDrine^> well yeah im so sorry too
[13:06] * alexiel has joined #CyberCafe
[13:07] * kalgart hugs ^SanDrine^ :{
[13:07] * francyn has joined #CyberCafe
[13:07] * Villify pats the amoebas
[13:07] <fragglerock> does he know that it was all because of a misunderstanding?
[13:07] <jlkj> :-)
[13:07] <^SanDrine^> i wish i could go back and undo what i did
[13:07] * fragglerock hugs ^SanDrine^ too
[13:07] <Cafeinebuny> i think we all do at times san
[13:07] * M_Scorpio has left #CyberCafe
[13:07] * DECENT_GUY has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
[13:08] <^SanDrine^> yes but it hurts to lose a very very good friend
[13:08] <fragglerock> it's a shame that he doesn't care about you enough to give it another try
[13:08] <Cafeinebuny> ya i know
[13:08] <Kipper> me too
[13:08] * Vmpyir checks out Villify's amoeba
[13:08] <^SanDrine^> i think that's the case here
[13:08] <Vmpyir> say
[13:08] * Villify ji ji jiggles it a bit
[13:08] * kum has joined #CyberCafe
[13:08] * annmarie19` has quit IRC (Ping timeout)
[13:08] <^SanDrine^> so i'm accepting it with calm finality
[13:08] <Vmpyir> thats some single celled organism you got there
[13:08] * Kellyyy has quit IRC (Read error: Operation timed out)
[13:08] <Vmpyir> does it do tricks?
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[13:08] <Vmpyir> MY!
[13:08] * jerome has joined #CyberCafe
[13:08] <Vmpyir> a jiggler!
[13:08] <^SanDrine^> what else could i do?
[13:09] <Vmpyir> hang on to that one boy!
[13:09] <fragglerock> well i'm not sure that there is much more you can do
[13:09] <kum> cao
[13:09] <Villify> :P
[13:09] <fragglerock> he seems to know what he wants
[13:09] <^SanDrine^> yes i know fraggle
[13:09] * honey_4645 has quit IRC (Read error: EOF from client)
[13:09] <fragglerock> it's such a shame though
[13:09] <Vmpyir> is it well behaved?
[13:09] <^SanDrine^> and i want my self-respect
[13:09] * jetaime has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
[13:09] <fragglerock> for him to just drop you like that
[13:09] <Villify> na uh
[13:09] * X sets mode: +l 56
[13:09] <Vmpyir> or does it run off and chase things?
[13:09] <fragglerock> and exactly that is the most important thing ^SanDrine^
[13:09] <Kipper> hey ^SanDrine^ *wink* come here
[13:09] * Politistul}{ has joined #CyberCafe
[13:09] <fragglerock> you have to look after yourself
[13:10] * ^SanDrine^ runs to kipper for a big hug
[13:10] <^SanDrine^> i know
[13:10] * Politistul}{ has quit IRC (Read error: Broken pipe)
[13:10] <kum> sta smarate na engleskom
[13:10] <Vmpyir> run to you!
[13:10] <Vmpyir> YES!
[13:10] <Vmpyir> I was wanting to get that song
[13:10] * Ninhelfer has joined #CyberCafe
[13:11] <Freenandy> o.k back
[13:11] <fragglerock> a similar thing happened to me a while back
[13:11] <^SanDrine^> what similar thing?
[13:11] * _cute_girl_1 has joined #CyberCafe
[13:11] * ikizlereli has joined #CyberCafe
[13:11] <fragglerock> it was when i was in school
[13:11] * baby_boh has joined #CyberCafe
[13:11] <fragglerock> i used to hang out with a group of about six ppl
[13:11] <^SanDrine^> and what happened?
[13:12] <fragglerock> then they all decided that they hated me
[13:12] <fragglerock> and shunned me
[13:12] * Villify plays ø Dj Ross (Smile CDM) - Smile Sole Mix ø 5:18 (192kbps 44.1kHz Stereo) ø
[13:12] * baby_boh has left #CyberCafe
[13:12] <Freenandy> lol
[13:12] <^SanDrine^> then they're not good friends at all
[13:12] <Freenandy> why fragg
[13:12] <fragglerock> but some more of my friends were waiting around the corner while i was arguing
with them, and they helped me through it
[13:12] * X sets mode: +l 59
[13:12] <^SanDrine^> you are probably better off without them frag
[13:12] <fragglerock> i will never know, probably because i wasn't cool enough or something
[13:12] * zonsi has joined #CyberCafe
[13:13] <Freenandy> but why they decided that hate you
[13:13] <fragglerock> oh definitely
[13:13] <Freenandy> aha
[13:13] <Freenandy> i see
[13:13] * frumoacsa has left #CyberCafe
[13:13] <fragglerock> it was certainly very superficial
[13:13] <Freenandy> what a non-sesne
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[13:13] <Freenandy> sense*
[13:13] <fragglerock> it was when i was about 14 or something
[13:13] <zonsi> hello dudes!
[13:13] <fragglerock> but now i'm at uni
[13:13] <Vmpyir> do you beleive
[13:13] * Villify hugs his imaginary zebra
[13:13] <Vmpyir> in heaven above
[13:13] <Vmpyir> do you beleive in love?
[13:13] <fragglerock> and i've met friends who actually love me and appreciate me :)
[13:14] * wetman^^ has joined #CyberCafe
[13:14] <Vmpyir> dont tell a lie
[13:14] <fragglerock> but basically, what i'm saying is that i really do know how it feels
[13:14] <Vmpyir> be false or untrue
[13:14] <Vmpyir> it all comes back to you
[13:14] <fragglerock> to be shunned by your friends
[13:14] <^SanDrine^> well yeah
[13:14] <^SanDrine^> it is a loss i'll mourn forever
[13:15] <fragglerock> it gets easier
[13:15] <^SanDrine^> over time i guess
[13:15] <fragglerock> in my case i realised what losers they all were and got over it that way
[13:15] <^SanDrine^> but i miss the talks though
[13:15] * honey28 has quit IRC (Quit)
[13:15] <Freenandy> do you believe in love Vmpyir
[13:15] <fragglerock> but then we weren't as close as you and your friend were
[13:15] <fragglerock> i'm sure you do ^SanDrine^
[13:15] <Vmpyir> and in heaven above
[13:15] <^SanDrine^> that's why it hurts too much
[13:15] <fragglerock> and do you know what?
[13:16] <kalgart> Vmpyir: :D singing again :D
[13:16] <fragglerock> i went back for this school reunion a few months ago
[13:16] * grt_khi has quit IRC (Quit)
[13:16] <^SanDrine^> and?
[13:16] * rodas has joined #CyberCafe
[13:16] * Villify licks Vmpyir's chin
[13:16] <fragglerock> and all the ppl who were so mean to me were all alone
[13:16] * kayky has joined #CyberCafe
[13:16] * Vmpyir goes week at the knees
[13:16] <fragglerock> and the ones who were nice to me were really happy
[13:16] <fragglerock> and it was really cathartic for me
[13:17] * HOTMANX has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
[13:17] <Xenny> HA
[13:17] <Xenny> Two VERY different "conversations" going on.
[13:17] <kalgart> fragglerock: *HUGS* gotta love it when karma works :D
[13:17] <^SanDrine^> that's great fraggle
[13:17] * Villify licks Vmpyirs earlobes
[13:17] <fragglerock> well exactly
[13:17] <fragglerock> what goes around comes around
[13:17] <nplmthrwr> fuck fuckity fuck fuck
[13:17] * Vmpyir sets mode: +b *!*xuser@slc544.modem.xmission.com
[13:17] * nplmthrwr was kicked by Vmpyir (My my, thats a big word for such a little brain. Here's a little
timeout to go read your dictionary)
[13:18] <^SanDrine^> yes it does
[13:18] <Cafeinebuny> wow
[13:18] <Villify> strangely I understood nplm
[13:18] * Vmpyir flares her nostrils in excitement
[13:18] <Cafeinebuny> nplm blew up
[13:18] <Vmpyir> *cackles*
[13:18] <Villify> ooh! nostrils?!!!!!! may I?
[13:18] <^SanDrine^> i know
[13:18] <Vmpyir> *flare flare*
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[13:18] <Vmpyir> dont you tickle tho!
[13:18] * Vmpyir sets mode: -b *!*xuser@slc544.modem.xmission.com
[13:19] * Villify licks Vmpyir's nostrils gently
[13:19] * chenyl has joined #CyberCafe
[13:19] * rodas has left #CyberCafe
[13:19] * sexsy has joined #CyberCafe
[13:19] <fragglerock> well i do hope that you start feeling better soon ^SanDrine^
[13:19] * Vmpyir giggles estatically and waggles her fringe
[13:19] <fragglerock> i really honestly do
[13:19] <Villify> FRINGE!!!
[13:19] * dragonfly has joined #CyberCafe
[13:19] * Villify licks Vmpyir's fringe *drool*
[13:19] <^SanDrine^> i think i'm on my way there fraggle
[13:19] <^SanDrine^> but it's gonna take some time
[13:19] * Vmpyir runs about looking like mary from Something About Mary
[13:20] * Villify points and gasps!!! "There's something about Vmpyir!!!"
[13:20] <Freenandy> who believe in love from the first look
[13:21] * nplmthrwr has joined #CyberCafe
[13:21] * X sets mode: +l 61
[13:21] <Vmpyir> feel better nplmthrwr?
[13:21] <nplmthrwr> no
[13:21] <Vmpyir> oh dear
[13:21] * kum has quit IRC (Quit)
[13:21] <Vmpyir> oh well
[13:21] <nplmthrwr> some beatch lied to me... lol im so pissed its not even funny
[13:21] <Vmpyir> *goes back to looking for some music*
[13:21] * paina has joined #CyberCafe
[13:22] <Villify> bette midler!
[13:22] <fragglerock> i'm sure it will take some time
[13:22] <fragglerock> it's a very painful experience
[13:22] <^SanDrine^> love at first sight nandy?
[13:22] <^SanDrine^> i know it will fraggle
[13:22] <^SanDrine^> so im trying to take it in stride
[13:22] <nplmthrwr> love at first site freaking rules
[13:22] * eeuu has joined #CyberCafe
[13:22] * muskan has quit IRC (Ping timeout)
[13:22] <fragglerock> yeah that's a good idea
[13:23] <Vmpyir> I just got so annoyed I pulled a bit of veneer off my desk
[13:23] * Vmpyir frowns
[13:23] * __Metallica has joined #CyberCafe
[13:23] * Villify licks the frown
[13:23] <^SanDrine^> yeah and i wish him well i do
[13:23] <Freenandy> yeah but do you think it.s love or it.s just pasion?
[13:23] * kalgart hans Vmpyir the PVA
[13:23] * eeuu has left #CyberCafe
[13:23] <fragglerock> well that's a very healthy attitude to have
[13:23] * Vmpyir feels the frown slide upside down into a big goof grin
[13:23] <^SanDrine^> he was a good friend
[13:24] * paina has left #CyberCafe
[13:24] <^SanDrine^> and i'd always wish him well
[13:24] * sk8pirates_1 has joined #CyberCafe
[13:24] * Vmpyir giggles and "trips" and glues kalgart's face to sandrines
[13:24] <Vmpyir> "Oppsies!"
[13:24] <Villify> ZROFL
[13:24] <Villify> !!
[13:24] <^SanDrine^> even if it meant i wouldn't be around to see how well he is doing
[13:24] * __Metallica has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
[13:24] <^SanDrine^> lol @ Vmpyir
[13:24] <Freenandy> what u think Sd is the love from first site is just passion
[13:25] <nplmthrwr> can someone explain to me what the heck you guys are talking about?
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[13:25] * Vmpyir skips out of kalgart's reach
[13:25] <kalgart> Vmpyir: :P
[13:25] * NateGrey has joined #CyberCafe
[13:25] * Villify randomly plays ø Obispo (New Single 2003) - Fan ø 4:27 (192kbps 44.1kHz Stereo) ø
[13:25] * MarCu has joined #CyberCafe
[13:25] <^SanDrine^> i could say it is an intense attraction
[13:25] <kalgart> sorry san.... I guess we can make the mostof this then
[13:25] * Villify hides Vmpyir in a safe place :P
[13:25] * MarCu is now known as maimai
[13:25] <^SanDrine^> the passion comes with you being together
[13:25] <^SanDrine^> but love
[13:25] * _cute_girl_1 has quit IRC (Read error: EOF from client)
[13:25] <^SanDrine^> that's something i can only hope to understand nandy
[13:26] * __Metallica has joined #CyberCafe
[13:26] <nplmthrwr> love isnt understandable
[13:26] <nplmthrwr> love just happens
[13:26] <Freenandy> yes...the passion goes way fast
[13:26] <Villify> and it rocks!
[13:26] <^SanDrine^> thanks kal *hugs*
[13:26] <Villify> woo
[13:26] <Freenandy> but love
[13:26] <Villify> love love love
[13:26] <Freenandy> nope
[13:26] <fragglerock> well i think it's very magnanimous of you
[13:26] <Villify> fluff
[13:26] <Villify> fluff
[13:26] * double has joined #CyberCafe
[13:26] * kalgart huggles ^SanDrine^
[13:26] * NateGrey has quit IRC (Read error: EOF from client)
[13:27] * double has left #CyberCafe
[13:27] <Villify> apple crumble
[13:27] <^SanDrine^> now i feel sad fraggle
[13:27] <Villify> with whipped cream
[13:27] <Villify> and cream
[13:27] <^SanDrine^> dang!
[13:27] <Villify> and extra cream
[13:27] <Vmpyir> marscapone
[13:27] <Villify> and icecream
[13:27] <Freenandy> dont be sad SD
[13:27] <Freenandy> :(
[13:27] <^SanDrine^> *sigh*
[13:27] * luv_u has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
[13:27] * kalgart huggles ^SanDrine^ agian
[13:27] <Freenandy> or I.ll get sad too
[13:27] <^SanDrine^> okay, where were we?
[13:27] <fragglerock> don't be sad ^SanDrine^
[13:27] * ^SanDrine^ shoos the sadness away
[13:28] * ^Jenny has joined #CyberCafe
[13:28] * farooq123 has joined #CyberCafe
[13:28] * crazzzzybaby has joined #CyberCafe
[13:28] <^SanDrine^> well yeah fraggle--i try not to be
[13:28] <Freenandy> :)
[13:28] * X sets mode: +l 63
[13:28] <fragglerock> good
[13:28] <kalgart> yea don't be sad - you'll make me sad too :|
[13:28] <^SanDrine^> so okay nandy--let's go back to this love at first sight discussion of yours
[13:28] <^SanDrine^> aaaw kal
[13:28] <Freenandy> u never know what waits you after the corner
[13:29] <^SanDrine^> i won't be anymore
[13:29] <maimai> hi brevady!
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[13:29] <^SanDrine^> that is true
[13:29] <^SanDrine^> and that's what i meant when i said good things come to those who wait
[13:29] <^SanDrine^> but that doesn't mean i'd sit idly
[13:29] <^SanDrine^> gawd
[13:29] * info009 has joined #CyberCafe
[13:29] <Freenandy> yep that.s right
[13:30] * gung has joined #CyberCafe
[13:30] <^SanDrine^> i can't keep track of the times when i just went for it
[13:30] <^SanDrine^> and got my heart broken
[13:30] <Freenandy> but usually the love comes exactly when u dont expect it
[13:30] * maimai has quit IRC (Quit: ako si teryo, ngita ko migo.. baye ko. hahaha! add me sa friendster
nyo! break_not_myheart@yahoo.com)
[13:30] <^SanDrine^> yes it does i guess
[13:30] <Freenandy> i get to go now for a while..see yo mom yelling on me something lol
[13:30] <^SanDrine^> i have yet to find that out
[13:30] <^SanDrine^> lol
[13:31] <^SanDrine^> alright nandy
[13:31] <^SanDrine^> have to head off too
[13:31] <Freenandy> bye
[13:31] * Freenandy has quit IRC (Quit)
[13:31] <^SanDrine^> fraggle
[13:31] * coco69 has joined #CyberCafe
[13:31] <^SanDrine^> i'll see ya when i see ya alright and thanks
[13:31] <fragglerock> oh no problem ^Jenny
[13:31] <fragglerock> ^SanDrine^
[13:31] <fragglerock> rather
[13:32] <fragglerock> see you soon
[13:32] * crazzzzybaby has quit IRC (Quit)
[13:32] * coco69 has left #CyberCafe
[13:32] <fragglerock> and stay happy
[13:32] <Villify> Xenny Xenny Xenny
[13:32] * candy has joined #CyberCafe
[13:32] * crazzzzybaby has joined #CyberCafe
[13:33] * gung has quit IRC (Quit: | ® | KELEBEK ScripT v3.1 | ® | Mutlaka Download Edin! | © |
Www.GencSite.Net | © | irc.gencsite.net | ® | )
[13:34] * Villify has quit IRC (Quit)
[13:34] * astrologer has quit IRC (Quit)
[13:34] * X sets mode: +l 61
[13:36] * kayky has quit IRC (Read error: EOF from client)
[13:36] * ^SanDrine^ has quit IRC (Read error: Connection reset by peer)
[13:37] * Sweet^Angel has joined #CyberCafe
[13:37] <sexsy> macedonia
[13:37] * Xenny has quit IRC (Quit)
[13:37] <nplmthrwr> nicaragua
[13:37] * Sandfly has joined #CyberCafe
[13:37] * SuPLaD0_^^ has joined #CyberCafe
[13:38] * taj has joined #CyberCafe
[13:38] * Ursuletzul has joined #CyberCafe
[13:38] * X sets mode: +l 63
[13:38] * Sandfly has quit IRC (Quit)
[13:38] * Farhan_4u has joined #CyberCafe
[13:38] * danyy has joined #CyberCafe
[13:38] * NicNac` has joined #CyberCafe
[13:39] <nplmthrwr> nicnac!
[13:39] * farooq123 has quit IRC (Read error: EOF from client)
[13:39] <Farhan_4u> hi
[13:39] * lukcy has joined #CyberCafe
[13:39] <Farhan_4u> how are you
[13:39] * Farhan_4u has quit IRC (Quit)
[13:39] * panget has quit IRC (Ping timeout)
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[13:39] * nplmthrwr has left #CyberCafe (Leaving)
[13:39] * cler has joined #CyberCafe
[13:40] * lipstik_25 has joined #CyberCafe
[13:40] * leilei has left #CyberCafe
[13:40] * Xenny has joined #CyberCafe
[13:40] * crazzzzybaby has quit IRC (Quit)
[13:40] <kalgart> wb Xenny *HUGS*
[13:40] <Xenny> Thanks!
[13:40] * zaryab has quit IRC (Quit)
[13:40] <Xenny> I was helping some poor chick switch to dalnet so she could talk to her boyfriend. lol
[13:41] <cler> hi pips!!
[13:41] * sexxbomb has quit IRC (Quit)
[13:41] <Xenny> cler called me a pip.
[13:41] * jhe25 has joined #CyberCafe
[13:41] * frenly_guy has joined #CyberCafe
[13:41] <kalgart> Xenny: :P
[13:41] * Kipper has quit IRC (Ping timeout)
[13:42] * carloto has quit IRC (Quit)
[13:42] * X sets mode: +l 61
[13:42] * taj has quit IRC (Ping timeout)
[13:43] * lukcy has quit IRC (Quit)
[13:43] * hotlipz has joined #CyberCafe
[13:44] * bAst0sak0 has joined #CyberCafe
[13:44] <hotlipz> somebody from cdo or xu
[13:44] <Vmpyir> night people
[13:44] * fffffffff has joined #CyberCafe
[13:44] <Vmpyir> sleep well or work well, whatever fits
[13:44] * hgfhgfhg has joined #CyberCafe
[13:44] * Vmpyir has quit IRC (Quit: The fact that no one understands you doesn't mean you're an artist.)
[13:45] <Farhan_4u> Hi
[13:45] <hgfhgfhg> hi
[13:45] * fragglerock is away -( working :) )- at 12:42p -( P:Off / L:On )[13:45] <hotlipz> hello
[13:46] <mashel_08> hi...hello everybody
[13:46] <hotlipz> hello to you too
[13:47] <mashel_08> hu wants to be my friend
[13:47] <hgfhgfhg> hi helo
[13:47] <mashel_08> hi too
[13:47] <hgfhgfhg> u want to be my friend
[13:47] <mashel_08> can i know ur name
[13:47] <mashel_08> yup
[13:47] <hgfhgfhg> faizan
[13:47] <hgfhgfhg> ursw
[13:47] <hotlipz> i want to be your friend too
[13:48] <hotlipz> hehehe
[13:48] <hgfhgfhg> ok
[13:48] <mashel_08> ok
[13:48] <hgfhgfhg> ur name
[13:48] <mashel_08> so wer u from?
[13:48] <hotlipz> mai
[13:48] <mashel_08> my name is mashel
[13:49] <mashel_08> do u have friendster
[13:49] <mashel_08> las pinas
[13:49] <hotlipz> I'm from Cagayan de Oro
[13:50] <mashel_08> i see
[13:50] <mashel_08> how old r u
[13:50] * chenyl is now known as jezzzzzz
[13:50] <hotlipz> 18
[13:50] <hotlipz> bout u?
[13:50] <mashel_08> 17
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[13:50] <hgfhgfhg> 18
[13:51] <mashel_08> do u studying
[13:51] <hotlipz> ah... so where you studying man?
[13:51] <hotlipz> Yup, sa Silliman U. sa Dumaguete
[13:51] <hotlipz> bout u?
[13:52] <mashel_08> no
[13:52] <hotlipz> oh... ok...
[13:52] <hotlipz> i guess you're taking a break
[13:52] <hotlipz> hehe
[13:53] <hotlipz> anyone from s.u.?
[13:55] * NicNyekk is now known as NicNac`
[13:56] <bAst0sak0> ping me any1.....
[13:57] * rahima27 has joined #CyberCafe
[13:58] * `RJ has joined #CyberCafe
[13:58] * me33 has quit IRC (Quit)
[13:58] * cler has left #CyberCafe
[13:58] * `RJ is now known as son
[13:58] * hotlipz has quit IRC (Quit: ako si teryo, ngita ko migo.. baye ko. hahaha! add me sa friendster
nyo! break_not_myheart@yahoo.com)
[13:58] * X sets mode: +l 57
[13:58] * HotGuy-- has joined #CyberCafe
[13:58] * brick_15_m has left #CyberCafe
[13:58] * sc2004- is now known as kimchymekore
[13:59] * Josh29_cam has joined #CyberCafe
[13:59] * KOKEYBOY has joined #CyberCafe
[13:59] * Kipper has joined #CyberCafe
[14:00] <son> hi..ctc
[14:00] * kimchymekore is now known as tart
[14:00] * Disconnected
Session Close: Wed Sep 01 14:00:15 2004

12.3. Kommentar til Usenet-empiri
Jeg har fulgt med i en række nyhedsgrupper, der næsten alle har omhandlet emner jeg ikke
interesserer mig for, for at søge at være upartisk og objektiv i min analyse af dem. Særligt har
jeg fulgt de to grupper dk.fritid.dyr og dk.fritidmotorcykel, men via omkring 30 studerende
fra hovedsageligt IMV har jeg dækket mere end 20 nyhedsgrupper. Hertil har jeg selv fulgt
en række amerikanske nyhedsgrupper specielt rec.motorcycles.dirt, for at kigge efter forskelle til de danske. Der er ikke ret mange forskelle, dog er der flere off topic diskussioner på de
amerikanske og dertil lokale forskelle til de danske, som fx fordi knallerter ikke er så udbredte i USA og derfor ikke har så afgørende en rolle for motorcyklisternes selvforståelse i nyhedsgruppens afgrænsning i forhold til omverdenen. Jeg har lavet alle navne om i de kommunikationsbidrag som er medtaget i kapitel 7 og 10, for at give en form for beskyttelse til
bidragyderne, men nyhedsgrupper må dog regnes som offentlige rum, i et medie der har lagerfunktion qua remedieringen på WWW via Google.com. Alle bidragene kan findes i de
tråde de er taget fra ved at søge på fuld tekst med Google søgemaskinen (dog jo uden brug af
de navne jeg har lavet om). Da man selv kan finde empirien på denne måde i sin rette kontekst er den ikke vedlagt i dette appendiks. Overordnet set gælder de samme overvejelser som
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mht. chat: kommunikationen i nyhedsgrupper er meget ensartet, men på forskellige måder
grundet forskellige interaktionshistorier. Man vil altså finde det samme i alle nyhedsgrupper,
men på en forskellige måde grundet forskellige interaktionshistorier, som variation over et
tema indenfor bestemte formmæssige muligheder. I forhold til metodologi i øvrigt se kapitel
4.
12.4. Kommentar til Weblog-empiri
Jeg har fulgt en række danske og amerikanske blogs og de blogs de er linket sammen med.
Jeg har lavet fortegnelser over hvem der havde blogrolllink til hvem, samt over hvem der
kommenterede på hvis blog. Da blogmediet giver en meget større formmæssig diversitet end
chat og nyhedsgrupper, har jeg støttet mig mere på litterære kilder end på egen empiri, dog
har jeg lavet så mange empiriske undersøgelser, i forhold til de væsentligste diskussioner (i
forhold til systemdannelse, distribution af identitet og skellet mellem bloggen som interaktionsmedie og som massemedie), at de er dækket ind empirisk. I dette medie er der større variationsmuligheder, da det åbner for hele den potentialitet som det digitale medies overordnede
kommunikative rum giver, i modsætning til chatrums og nyhedsgruppers meget mere begrænsede kommunikative rum. Bloggere har flere strenge at spille på, men også flere strenge
at holde styr på, og det har ikke været muligt at dække denne diversitet i bredden empirisk.
Dog har det været muligt via den mediesociografiske analysestrategi, at beskrive blogmediet
såvel i bredden som i dybden. Dette ved dels at beskrive blogmediets kommunikative rum ud
fra litterære kilder og dels undersøge aktualiseringen af det kommunikative rum sociologisk
ud fra litterære kilder, samt ved selv at teste de væsentligste teoretiske påstande og hypoteser
via empiriske nedslag. Det viste sig hurtigt i forhold til såvel min danske som min amerikanske undersøgelse, at der er blogklyngedannelser, der svare til de i litteraturen beskrevne. Se
derfor især Nilsson (2004), der har tegnet sociogrammer over blogklynger. Jeg har ikke
vedlagt mine undersøgelser i dette appendix, da de kræver meget mere plads, end de giver
information. Jeg henviser i stedet til den i kapitel 9 omtalte tjeneste blogbot som man finder
på http://blogbot.dk/ . Her kan man finde aktive danske weblogs og så lade denne afhandlings
empiriske grundlag falcificere, hvis ikke de blogs der er linket til på de nuværende aktive
blogs blogroll, som regl linker tilbage igen. For øvrige, men generelle metodologiske
overvejelser se kapitel 4, for analyserne af blogmediet se kapitel 9.
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13. Brug af egne arbejder
Jeg har før og under mit Ph.d.-stipendium, arbejdet med mange af de problemstillinger, der
berøres i denne afhandling. Luhmanns sociologiske systemteori har jeg arbejdet med siden
begyndelsen af mit universitetsstudium og den har jeg udviklet min forståelse af i alle mine
arbejder, ikke mindst forholdet mellem det sociale og det psykiske fx (Tække 2001). Menneskets udvikling, set med sociologiske øjne, var allerede emnet for Tække (1998), der ud fra
teorier af Berger og Luckmann, Mead, Durkheim, Habermas og Luhmann, skildrer forholdet
mellem forståelse og samfundets sammenhængskraft. Menneskets udvikling tog jeg også op i
mit speciale (Tække 1999), men nu i forhold til rumfilosofi, teknologihistorie og systemteori,
hvilket resulterede i et begreb om cyberspace, som et rum parallelt til det geografiske for sociale systemer. Specialet gav grundlag for en sammenfatning i en international artikel (Tække
2002). Senere fik jeg koblet mediebegrebet til dette projekt (Tække 2002b, Tække & Holmqvist 2002b), og senere igen medium theory, så jeg i færdig, men ultra kort form, kunne skildre socioevolutionen, på principielt set samme måde som i denne afhandling i Tække 2003.
Sideløbende med denne forskningsinteresse har jeg arbejdet med, at beskrive selvorganiserende interaktionssystemer i cyberspace, hvilket også går tilbage til mit speciale (Tække
1999) og til min første engelsksprogede artikel (Tække 2000). Senere er denne forskningsinteresse blevet til en egentlig analysestrategi, der er anvendt på Usenet (Tække & Holmqvist
2002, Tække 2003b). Efter inklusionen af medium theory sammen med den sociologisk systemteoretiske vinkel, har jeg arbejdet med undersøgelser af Usenet (Tække 2004b, 2005),
Mailinglister (Tække 2004b), Chat (Tække 2004) og weblogs (Tække 2005b). Der er trukket
på alle disse arbejder i denne afhandling, men ved undtagelse af diskussionen af samfundets
sammenhængskraft (Tække 1998) og begrebet rum (Tække 1999, 2002), findes de mest originale, teoretisk konsistente og grundigste beskrivelser og analyser i denne afhandling. Jeg
har efter færdiggørelsen af afhandlingen beskæftiget mig dybere med Luhmanns medieteori
på dens egne præmisser. Dette kunne der ikke blive plads til i denne afhandling, da det ville
skubbe fokus over imod en Luhmann eksegese hvilket ikke er meningen her, men den kan
man altså få mht. medier i Tække 2006.
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