
Hvad skal samfundet hedde? 
Her er en lille test, som du kan afprøve på dine kolleger. Prøv at spørge dem om, hvad de kalder det 
samfund, de lever i. Skriv navnene ned. Mener de, at de lever i et industrisamfund eller i et 
informationssamfund? 

Er det et vidensamfund eller et drømmesamfund? Eller er det snarere et oplevelsessamfund? Spørg dem så 
til sidst om, hvorfor de har valgt netop det navn, de har valgt, og om de mener, at den valgte samfundstype 
har konsekvenser for, hvordan de arbejder, tænker og kommunikerer på arbejdspladsen og i fritiden. 

Kært barn har mange navne, siger man på dansk. Og hvor overraskende det end kan lyde, så er samfundet 
et af de børn, vi godt kan lide at overøse med kælenavne. I de seneste 50 år har det ene navn afløst det 
andet i et forsøg på at indfange det nye, som kendetegner samfundsudviklingen: overflodssamfundet, 
servicesamfundet, fritidssamfundet, mulighedssamfundet osv. 

Hvad er det, som disse navne fortæller os? Nogle af navnene er ret indholdstomme og markerer blot, at der 
er sket noget nyt. At det gamle samfund er blevet afløst af et nyt - uden at vi endnu ved ret meget om det, 
som kendetegner dette nye samfund. Det gælder f.eks. betegnelser som det postindustrielle samfund eller det 
postmoderne samfund. 

Andre navne har fokus på bestemte faktorer, der er centrale, fordi de skaber økonomisk værdi og mulighed 
for overlevelse i samfundet. Det gælder klassiske betegnelser som jægersamfundet, landbrugssamfundet, 
industrisamfundet og informationssamfundet. Men det gælder også langt nyere betegnelser som f.eks. 
vidensamfundet.  

Andre navne igen retter opmærksomheden på et bestemt træk, der i særlig grad synes at sammenfatte det 
samfund, vi lever i. Det gælder udtryk som forbrugssamfundet eller det hyperkomplekse samfund. 

Endelig er der navne, som blot er synonymer for hinanden, altså forskellige betegnelser for det samme 
samfund. Det gælder udtryk som informationssamfund og kommunikationssamfund, netværkssamfund og 
hypertekstsamfund eller vidensamfund og kognitiv kapitalisme. 

Der er fordele og ulemper ved alle disse samfundsnavne. Den første og største af fordelene er, at 
betegnelserne gør os opmærksomme på nye og afgørende træk ved samfundsudviklingen, som vi ellers ikke 
ville have bemærket. Tag nu f.eks. den tyske sociolog Ulrich Beck og hans teori om risikosamfundet. Her får 
man pludselig øjnene op for, at vi lever i et samfund, hvor der nok produceres rigdomme, men at denne 
produktion samtidig ledsages af en række risici, der gør os bange og tvinger mennesker og organisationer til 
at leve arbejds- og fritidslivet på en anden måde. 

Hvad angår ulemperne, vil jeg gerne fremhæve to. Den første ulempe er, at de samme betegnelser, som gør 
os opmærksomme på en ny samfundsudvikling, samtidig også gør os blinde. Vi ser noget nyt, men samtidig 
glemmer vi alt det gamle, som stadig er der. Eller endnu værre: vi overser noget andet, som også er nyt. 

Tag nu f.eks. informationssamfundet. Det er tilsyneladende en god og nyttig betegnelse, som får os til at se et 
samfund, hvor informationer er den vigtigste vare og værdi, og hvor den nye informationsteknologi og de 
mange nye vidensarbejdere og vidensorganisationer står i centrum. Men dette perspektiv får os samtidig til at 
overse, at vi i mange tilfælde slet ikke bruger den nye IT for at informere og overføre viden, men blot for at 
være i selskab eller on line med hinanden. Her skulle vi måske snarere inspireret af sociologen Georg Simmel 
og den danske medieforsker Stig Hjarvard tale om et selskabeligt samfund. 

Den anden ulempe er, at det kan være fristende at være den første, som kommer med et nyt samfundsnavn, 
der så herefter kan fungere som salgsargument for en bestemt akademisk teori eller et bestemt 
konsulentbureau. Konsekvensen bliver bare, at den ene samfundstype afløser den anden med stigende 
hastighed uden at samfundet af den grund egentlig har ændret sig. Jeg har f.eks. aldrig helt forstået, hvordan 
informationssamfundet i 1999 pludselig blev erstattet af drømmesamfundet. Eller hvordan drømmesamfundet 
få år senere selv blev erstattet af Creative Man-samfundet. Udvikler samfundet sig virkelig så hurtigt? 
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