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Sammendrag 
 
Digitalisering er blitt et moteord, og kan forstås som å implementere gamle prosesser 
og prosedyrer i digital form. Hvorfor gjenskape stearinlys i ny teknologi? Hvorfor ikke 
aktivere helt nye prosesser og dermed skape samfunnsmessige gevinster? Hva er de 
nye formene for interaksjon, prosesser og evner som teknologien nå til dags 
muliggjør? To forskere, Tim O'Reilly og Douglas Carl Engelbart, pekte på kollektiv 
intelligens som svaret, men med to forskjellige tilnærminger. Kan de to måtene bli 
forent i et generelt prinsipp som vi kan bruke til orientering? 
 
Moderne teknologi er et kvantesprang. Selv om trykkpressen markerte en dramatisk 
forbedring, ble bare samme form for kommunikasjon akselerert. Til forskjell fra 
tidligere, kan vi i dag koble oss direkte med datamaskiner og gjennom datamaskiner 
med hverandre. På den måten kan vi samarbeide og tenke sammen, som 
hjerneceller forbundet i et nettverk. Vi har muligheten til å lage en sosial organisme 
med internett som et nervesystem. Nå som alle er knyttet til ett nervesystem med 
uendelig mange koblinger, kan vi bli kollektivt intelligente.  
 
Visjonæren Tim O'Reilly, et ikon i Sillicon Valley, forstod at dette nervesystemet 
hadde åpnet nye dører ved å skape nye forretningsmuligheter med sofistikerte 
algoritmer og gode tilrettelagte samarbeidsmuligheter. Av den grunn hevdet han at 
rasjonell bruk av kollektiv visdom er nøkkelen til suksess. Han fant ut at 
organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som overlevde finansboblen dot com, var 
“Harnessing the collective intelligence”. Amazon gjorde seg spesielt 
bemerkningsverdig ved å utnytte The Long Tail gjennom kundens selvbetjening, 
algoritmisk datahåndtering, avansert søkeordoptimalisering og tilbakemelding på 
folkemengdene, produktrangen og vurderinger. I dag er bedriften trolig verdens mest 
ekspansive elektroniske IT-selskap grunnlagt av verdens rikeste mann. 
 
Ingeniør, oppfinner og en tidlig datamaskin- og internettpioner Douglas Carl 
Engelbart, så på kollektiv intelligens som evnen til å adressere og håndtere globale 
utfordringer, som fremstår å være en uønsket “bivirkning” av feil bruk av avansert 
teknologi. Han ønsket med sitt paradigme å vise veien til å gjøre en betydelig forskjell 
i måten vi utvikler, integrerer og anvender kunnskap på, hvilket måtte være ulikt det 
vi har arvet fra fortiden. Engelbart kalte løsningen med å prioritere den kollektive 
evnen til et distribuert samfunn, for CoDIAK (Concurrent, Development, Integration, 
Application & Knowledge) - et teknisk nøkkelbegrep for å forstå veien til hans 
uferdige revolusjon. Allerede i 1951 innså han at vi hadde problemstillinger som øker 
i kompleksitet og nødvendigheten av å få løst disse. Nå som vi har 
sammensetningen av interaktiv databehandling og nettverk, mente Engelbart at vi 
måtte bruke dette nervesystemet ved å spesialisere og organisere kunnskap på en 
radikal og ny måte. 
 
Oppgaven kartlegger resultatet av utviklingen og fremhever rasjonelle måter å bruke 
internett på, som ikke bare tar i bruk fordelene som trengs, men som også gir 
muligheten til å bruke disse fordelene til å løse presserende utfordringer. 
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Forord 
 

Denne masteroppgaven er skrevet som en del av masterprogrammet informatikk - 
programmering og nettverk ved Universitetet i Oslo. Arbeidet med denne oppgaven 
har vært enormt lærerikt og spennende, men også krevende til tider.  
 
9. desember 2018 er det 50 års jubileum av Douglas C. Engelbart sin store omtalte 
demonstrasjon "Mother of All Demos". Det er scenen hvor han presenterte sitt arbeid 
personlig om interaktiv databehandling til verden - inkludert verdens debut av musen, 
nettbasert samarbeid, interaktivt nettbasert kunnskapsarbeid og mer. Etter å ha blitt 
inspirert av arbeidet og dedikasjonen av livet hans til å forbedre menneske-
situasjonen på jordkloden, har jeg skrevet denne oppgaven med stor lidenskap. 
 
Det er også 50 års jubileum for The Club of Rome - en internasjonal think tank 
organisert for å undersøke fremtidsperspektiver for vår siviliasjon. Denne oppgaven 
viser de presserende moderne utfordringene de pekte på, og den spesifikke 
tilnærmingen til innovasjon som de betraktet som nødvendig for å løse disse – noe 
Engelbart og andre forpliktet seg til å muliggjøre ved å skape teknologien.  
 
Først og fremst ønsker jeg å takke min veileder Dino Karabeg, for veiledning og 
samarbeid gjennom oppgaven underveis, innspill og ikke minst hjelp til å finne et 
aktuelt og interessant tema for masteroppgaven. 
 
Deretter ønsker jeg å rette en stor takk til mine nærmeste for den endeløse støtten, 
oppmuntringen og for å ha holdt ut med meg gjennom hele masterstudiet. Jeg har 
nedprioritert mye sosialt samvær de siste årene, og gleder meg til å se dem litt oftere 
fremover! 
 
Arthika Surendran 
Universitet i Oslo 
Vår 2018 
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Innledning 
 

Det økende antallet mennesker som bidrar til internett, enten bevisst eller tilfeldig, har skapt 

et stort sett med data som gir oss millioner av potensielle innsikter til brukeropplevelse, 

markedsføring, personlig smak og generelt menneskelig atferd. I løpet av det siste tiåret har 

oppveksten av internett gjort det mulig å oppnå overraskende nye former for kollektiv 

intelligens. Eksempler er Facebook, Wikipedia, Google, Amazon og mange andre.  

 

Flere visjonærer har gjennom historien funnet kollektiv intelligens til å være fremtiden, med 

hver deres tilnærminger. Tim O'Reilly og Douglas Carl Engelbart har nevnt kollektiv 

intelligens som det som skiller ny bruk av teknologi, i motsetning til å bare imitere det 

gammeldagse mønsteret. Datateknologi i dag er bevisst skapt for å ikke utfordre 

noen, da man ved hjelp av musepekeren kan ta et dokument eller en artikkel og 

arkivere i en av filene. Det er så selvforklarende og intuitivt som at man bare kan 

“drag & drop” og flytte på dokumenter som ønskelig. Prinsippet med å fysisk flytte på 

et dokument fra bokhylla på bordet, er ikke så forskjellig fra å dra en word-fil eller en 

PDF inn på for eksempel skrivebordet. Konseptuelt blir dette akkurat det samme - 

med unntak om at det fysiske mediet har blitt mappet i datateknologi. 

 

Så for å skape en evne til å innovere for en dramatisk forbedring er man nødt til å 

starte utenfor boksen med en ren skifer og glemme hvordan ting er gjort nå. Det er 

nødvendig at mennesker og organisasjoner er åpne om deres ideer til resten av publikum på 

internett slik at deres produkt kan forbedres, og at kollektiv intelligens kan kunne utarbeides 

til det fulle potensialet.  

 
 
Så hva det neste steget i denne revolusjonerende prosessen?    
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KAPITTEL1 

 

Historie og bakgrunn 

 

1.1 Historiske røtter 
 
Kollektiv intelligens konseptet hadde opphav i 1785 med Marquis de Condorcet, 

også kjent som Nicolas de Condorcet som var en fransk filosof, matematiker og en 

tidlig statsviter som blant annet utviklet og er kjent for Condorcet metoden (Crowd 

Society, 2015). Under essay-arbeidet om anvendelser av analysen til 

sannsynligheten for flertallsbeslutninger, introduserte Marquis de Condorcet 

teoremet “Condorcet’s jury”- en politisk vitenskapelig teorem som går ut på at den 

relative sannsynligheten for en gitt gruppe individer som ankommer en riktig 

avgjørelse (Landemore & Hélène, 2012). 

 

I følge Condorcet har et enkelt medlem av en gruppe mindre sannsynlighet til å ta en 

riktig beslutning, i motsetning til om flere var involvert i valget.  
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Figur 1.1: ("Condorcet’s jury" [Bilde], 2009). 

 
Denne erklæringen viser at den høyeste korrekte beslutningssansynligheten for 

gruppestemmingen økes med antall medlemmer. Man finner en lignende uttalelse i 

Aristoteles sitt verk med følgende oversatt påstand "A feast to which many contribute 

is better than a dinner provided out of a single purse" - hvor tolkningen blir jo flere 

forskjellige bidrag som blir utført, desto bedre er beslutningen, så med en 

overveielse av forskjellige biter av informasjon trengs for å skape en bedre 

beslutning (Waldron & Jeremy, 1995). 

 

I følge WolframMathWorld (2018) er forutsetningene for den enkleste versjonen av 

teoremet at en tilfeldig gruppe ønsker et flertallsvalg med hensikten om å ta en 

beslutning, hvor en av de to resultatene av stemmene er riktig. Hver velger har en 

uavhengig sannsynlighet, kalt p, for å stemme på den riktige avgjørelsen. Videre 

spør teoremet om hvor mange velgere som bør inkluderes i denne gruppen. 

Resultatet avhenger nemlig av hvorvidt p er større eller mindre enn ½: Hvis p er 

større enn ½ så har alle velgere større sannsynlighet til å stemme riktig enn feil. 

Deretter ved å legge til flere deltakere økes sannsynligheten for at flertallsvedtaket 
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får en riktig beslutning. På samme måte, hvis p er mindre enn ½ har velgere større 

sannsynlighet til å stemme feil, så ved å øke dette blir det bare verre og ikke bedre.  

 

En forløper av konseptet er funnet i entomologist William Morton Wheeler sin 

observasjon hvor tilsynelatende selvstendige individer kan samvirke så tett at det blir 

umulig å skille fra et enkelt organisme (Tom Wenseleers, 2009). I artikkelen “The 

ant-colony as an organism”  (1911) beskrives det at Wheeler observerte maur 

samarbeide i en gruppe, og så dem ikke som enkeltindivider, men som en enkelt 

enhet som arbeider som en i en koloni som skapte en “superorganisme” som han 

kalte det for.  

 

I 1912 identifiserte Émile Durkheim samfunnet som den eneste kilden til 

menneskelig logisk tanke. Han argumenterte i The Elementary Forms of Religious 

Life  (1912) at samfunnet utgjør en høyere intelligens fordi det overgår person over 

tid og rom. Videre identifiserte han samfunnet som den eneste kilden til menneskelig 

logisk tanke - noe som kan stemme da mye av kunnskapen vi sitter på er fra andre 

mennesker - som igjen bygger på påstanden om at vi er som maurkolonien. 

 

Datateknologi er menneskeskapt, og som fører til at det er mulig å tenke kollektiv 

sinn. Det kan sees på som en realisering av kollektiv intelligens. Vi som mennesker 

fungerer som kollektiv sinn, når man går mot en vegg med musikk plugget i ørene - 

så hindrer musklene deg å gå videre som en refleks, selv om hjernen fortsetter å 

fungere. Du får en innsikt at du må stoppe, og fortsetter ikke å høre på musikken. 

Det er en automatikk i kroppen med impulser hvor forskjellige komplekse systemer 

samarbeider; blant annet den visuelle, motoriske, forståelsen, og ikke minst hjernen. 

Dette er en virkeliggjøring av kollektiv intelligens. Kollektiv sinn er en metafor som 

flere visjonære tenkere h ar diskutert gjennom tiden. 
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Den amerikanske forskeren, ingeniøren og direktøren Vannevar Bush ga i 1945 

oppmerksomhet til problemstillingen The Collective mind i sin artikkel "As We May 

Think".  Han ville gjøre noe med informasjon vi hadde på papir og bøker som vi 

mennesker har brukt for å kommunisere i mange tusen år - den kollektive sinn 

paradigmen (Knowledge Federation, 2017). Bush komprimerte denne informasjonen 

i en mikrofilm som var i en mye mindre fysisk form og som kunne sendes digitalt - på 

denne måten hadde vi plutselig en måte å tenke sammen teknologisk, noe man ikke 

kunne gjøres med bøkene på hyllene (Karabeg Dino, 2015). Bush understreket 

rollen av å organisere informasjon for å bringe det øyeblikkelig viktige elementet i 

forkant.  

 

I 1948 påpekte den amerikansk matematiker og filosof, Norbert Wiener, den 

praktiske betydningen av Bush sitt kall. Han fikk sin Ph.D. fra Harvard i en alder av 

atten, og var professor i matematikk ved Massachusetts Institute of Technology, MIT 

(Britannica, 2017). Wiener så datamaskinen som en forlengelse av menneskelig 

sinn, og ikke en erstatning. Han spådde den enorme rekkevidden til de elektroniske 

nettverkene og trodde på at det hadde potensiale til å utvide kapasiteten for å skape 

kreative hopp i nye ideer av mangfoldig informasjon (Collective thinking, 2017). 

Denne visjonen av kommunikasjon tillot den kreative utviklingen av relasjons 

informasjonssystem til sosiale medier som Facebook, og Google. I boken “The 

Human Use Of Human Beings: Cybernetics And Society (The Da Capo series in 

science)”  gitt 1989 avslører Wiener at maskiner ville frigjøre folk fra repeterende slit 

for å oppnå mer kreative løsninger, samtidig som han innså faren for 

dehumanisering. Wiener fokuserte på kontroll- eller den såkalte 

veiledningsfunksjonen, som kan sammenlignes med hjernens rolle i å kontrollere 

organismens muskler. 

 

Så i 1951 ble Douglas Carl Engelbart inspirert av Vannevar Bush sin månedlige 

artikkel, “As We May Think” (1945) og så at datateknologien ville muliggjøre en helt 

annerledes paradigme i kommunikasjon med utveksling av kunnskap (Karabeg Dino, 

2015). 

 

5 

https://www.britannica.com/biography/Norbert-Wiener
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/


 
 
 

 
“[T]he summation of human experience is being expanded at a prodigious  

rate, and the means we use for threading through the consequent  
maze to the momentarily important item is the same as was used in  
the days of square-rigged ships.”  (Vannevar Bush, 1945) 

 

Som 25 åring var Douglas Carl Engelbart en ingeniør med fast jobb og som var gift, 

men han ville gjøre noe utenom det vanlige og ikke leve det “normale liv uten 

mening” (Engelbart & Christina, 2018). Han ønsket å dedikere livet sitt for forbedring 

av menneske-situasjonen på jordkloden der han optimaliserte livet hans, og forestilte 

seg en verden der digitale datamaskiner var koblet i et globalt nettverk som skapte 

løsninger til de komplekse problemene vi ville stå overfor. Han hadde allerede lest 

om datamaskiner og vurderte hvordan disse kunne brukes til å støtte 

menneskehetens innsats for løse disse problemene med datateknologi. Som 

radartekniker i andre verdenskrig hadde han allerede sett hvordan informasjon 

kunne vises på skjerm og tolke dette ( Biography, 2017). 

 

Douglas Carl Engelbart sin drøm var å bruke datamaskiner til å koble personer i et 

nettverk som ville gi en plattform til å dele og oppdatere informasjon i sanntid. Han 

kombinerte denne tanken om samarbeid med sine erfaringer og til å forestille 

nettverksbaserte datamaskiner som bruker et grafisk brukergrensesnitt. 

 

Et resultat av Douglas C. Engelbart sin interesse i eksperimentell utforskning av 

hvordan datateknologien brukes som støtte og under utvidelse av menneskets 

intellektuelle arbeid, er datamusen som han kanskje er mest hedret for. Det han 

heller ønsket var å gi oss mennesker noe mer verdifullt enn det verktøyet vi bruker 

daglige - en retning eller vi kan kalle det han gjorde, en paradigme.  

 

Disse visjonære tenkerne var ikke alene om dette. Buckminster Fuller hadde også 

en kollektiv sinn visjon som han kalte “World Game” eller “World Peace Game” i 

1961, som var en pedagogiske simulering utviklet for å bidra til å skape løsninger på 

overbefolkningen og ujevn fordeling av globale ressurser (Buckminster Fuller 

Institute, 2018). Han ønsket å øke livskvaliteten for alle mennesker ved å få verden 
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til å arbeide for menneskeheten på kortest mulig tid gjennom samarbeid uten 

økologisk skade eller ulempe. 

 

De tenkerne delte på en større visjon; produksjon og deling av kunnskap som et 

system innenfor et større system, hvor betydelige forbedringer kunne oppnås ved å 

utvikle kunnskapsarbeid og tilhørende teknologi. 

 

1.2 Kollektiv intelligens hos organisasjoner 
 
Kollektiv intelligens kan bli sett som et statistisk fenomen på makronivå. Spesielt når 

det gjelder "Wisdom of crowds" - et begrep som ble utarbeidet av James Surowiecki 

(2005), som beskriver hvordan flere er smartere enn et mindre tall, og hvordan 

kollektive visdom formener virksomhet, økonomien, samfunnet og ikke minst 

nasjoner. 

 

Thomas W. Malone, en prosessor i ledelsen ved Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) Sloan School of Management, som er en verdens ledende 

handelshøyskole basert i Cambridge, definerer kollektiv intelligens som grupper av 

individer som handler kollektivt på måter som virker intelligente under et samtale 

klipp (11.21.12) (Edge, 2017a). Professoren er også grunnleggeren av MIT senteret 

for kollektiv intelligens som samler fakultetene fra hele MIT for å utføre forskning på 

hvordan mennesker og datamaskiner kan jobbe sammen mer intelligent og på de 

underliggende vitenskapelige spørsmålene som bidrar til å gjøre dette mulig (Edge, 

2016b). 

 

Kollektiv intelligens inkluderer en gruppes evne til å samarbeide og koordinere 

effektivt, og dette er ofte mye viktigere for gruppeprestasjon enn individuell evne 

alene. Med andre ord, er det ikke tilstrekkelig med en rekke smarte personer for å 

skape en intelligent gruppe eller organisasjon.  

 

Hvordan er eller kan organisasjoner bli både mer effektive og samtidig blir mer 
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intelligente? Det er viktig å realisere at intelligens ikke bare skjer i et individ hodet, 

men forekommer også i både små og større grupper. Internett har åpnet nye dører 

for å jobbe kollektivt på nye innovative måter. Informasjons teknologiene Google og 

Wikipedia, er to velkjente eksempler på store organiserte grupper av mennesker 

som arbeider sammen på overraskende effektive måte, som har gitt verdens omtalte 

resultater.  

 

Over de kommende tiårene kan det regnes med flere eksempler. Om 

organisasjonene, og ikke minst enkeltpersonene ønsker å ta fordel og forstå den 

kommende teknologien må en dypere forståelse for mulighetene for kollektiv 

intelligens til. Det er ikke kun om å gjøre det vi allerede gjør mer effektivt. Så 

hvordan kan vi menneskene og datamaskiner være koblet sammen slik at vi samlet 

kan være mer intelligente enn noen person, datamaskin eller gruppe alene? 

 

Forskningsinstituttet MIT har gjort et prosjekt på å kunne måle kollektiv intelligens av 

en gruppe mennesker hvor de brukte de samme strategiske teknikkene som for å 

teste et enkelt menneskets intelligens, basert på at psykologer gjentatte ganger har 

vist at en enkelt statistisk faktor - ofte kalt "generell intelligens", kommer fra 

sammenhengen mellom folks ytelse på et bredt spekter av kognitive oppgaver 

(Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., Malone, T. W, 2010). 

Professorer Woolley og Malone, sammen med Christopher Chabris, Sandy Pentland 

og Nada Hashmi, ga emner til deltakere av prosjektet i alderen 18 til 60 standard 

intelligenstester, og delte dem opp i tilfeldig lag. Hvor hvert lag ble bedt om å fullføre 

flere oppgaver, inkludert brainstorming, beslutningstaking og visuelle oppgaver - og 

til slutt løse et komplekst problem (Woolley, A., & Malone, T., 011). I dette arbeidet 

ble det funnet konvergerende bevis på en generell kollektiv intelligens faktor som 

forklarer gruppens ytelse på en rekke forskjellige oppgaver. Denne faktoren er ikke 

sterkt korrelert med gjennomsnittlig eller maksimal individuell intelligens av 

gruppemedlemmer, men er korrelert med gruppemedlemmenes sosiale følsomhet, 

likestillingen av deltagelse i en samtale og andelen kvinner i gruppe (Woolley, A. et 

al., 2010). 
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Lagene som hadde medlemmer med høyere IQ scoret ikke høyere, men lagene hvor 

kvinneandelen dominerte derimot hadde et betydelig høyere resultat. Dette tyder 

sterkt på at teamsamarbeidet og samholdet forbedres sterkt av kvinners 

tilstedeværelse i gruppene, som igjen fører til et bedre resultat. Gitt at kvinner fortsatt 

er underrepresenterte i det såkalte STEM (Vitenskap, Teknologi, Ingeniør og 

Matematikk) og at vitenskapelige innovasjoner i økende grad produseres ved 

teamsamarbeid, har det blitt gjennomgått i den eksisterende litteraturen om effekter 

av kjønns diversitet på lag prosesser og ytelse (Bear, J. B., & Woolley, A. W., 2011).  

 

Samme forskning fant også at kollektiv intelligens var korrelert med de enkelte 

gruppemedlemmenes evne til å redegjøre for andres mentale tilstander (en evne 

som kalles "Theory of Mind" eller "ToM"). Med en test kalt “Reading the Mind in the 

Eyes" måtte deltakere observere andres mentale tilstand fra å studere øynene 

deres. Deltakerne skulle velge mellom gitte fire mulige psykiske tilstander for å 

beskrive de utdelte bildene av øyene til enkeltpersonene. (Engel, D., Woolley, A. W., 

Jing, L. X., Chabris, C. F., & Malone, T. W., 2014). Alternativene var alle komplekse 

mentale tilstander (for eksempel skam, nysgjerrighet og skyld) i stedet for enkle 

følelser (f.eks. sinne og sorg) (Baron-Cohen S, Wheelwright S, Hill J, Raste Y, Plumb 

I, 2001). Slike evner anses for å være tydelig menneskelige og grunnleggende evner 

til å fungere i sosiale omgivelser. Faktisk er en alvorlig forringelse i ToM en kjerne 

karakteristikk for utviklingsforstyrrelsen av autisme (Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith 

U, 1985). Evnen til å lese andres følelser er knyttet til "sosial intelligens", som i sin 

tur er knyttet til ytelse på teambaserte problemløsende oppgaver.Det som kan 

diskuteres her er om resultatet av en slik test kan anvendes og være brukbart hos 

online grupper hvor de visuelle signaler ikke er tilgjengelig på samme måte. Det skjer 

en økende andel av sosiale samspill i elektroniske miljøer i dag. Ifølge Pew 

Research Center bruker 73% av voksne jevnlig sosiale nettverk, og 54% av 

amerikanske tenåringer tester vennene sine minst en gang om dagen, men bare 

33% snakker med sine venner ansikt til ansikt på en daglig basis (Brenner J, 2013). I 

tillegg til disse sosiale relasjoner arbeider vi mer og mer online på både skolen og 

diverse arbeidsplasser, hvor vi stoler på den andre parten under et samarbeid over 

internett. På denne måten svekkes mye av vår evne til å kommunisere effektivt, når 
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menneskelig signaler som er viktige i ansikt-til-ansikt interaksjoner som alt fra 

ansiktsuttrykk til kroppsspråk ikke er i bildet. Det kan forventes at ToM-ferdighetene 

spiller en mye mindre rolle i elektroniske miljøer med denne reduserte 

kommunikasjons bredden. Det kan også hevdes at ToM-relatert evner kan være det 

viktigste i nettverksintegrasjon fordi det blir nødvendig med  mye “lesing mellom 

linjene”. 

  

Ifølge Don Tapscott og Anthony D. Williams trenger kollektiv intelligens fire 

prinsipper for å eksistere som vil være åpenhet,  peering, deling og handle globalt 

(Peter Ajisafe, 2014, s. 21). Man trenger folk og bedrifter til å være åpne om deres 

ideer til resten av publikum på internett slik at deres produkter kan forbedres - slik at 

kollektiv intelligens skal kunne arbeide for det fulle potensialet. Peering er et begrep 

som blir brukt for å forklare det å ta gammelt informasjon eller produkter og 

modifisere dem til å passe med enten egne eller andres personlige behov før det 

eventuelt slippes for offentligheten - slik at man kan dra full nytte. Et godt eksempel 

på dette er Torrents som fungerer ved at man kan laste ned det man leter etter 

raskere desto flere personer man har. Eksempelvis hadde en fil som 5 stykker har 

tatt mye lenger tid sammenlignet med en fil som 5000 personer har. Når det kommer 

til deling og handling globalt, har det vært spørsmål om det skulle være ulovlig å 

distribuere immateriell eiendom fra selskaper fordi andre selskaper kan bruke det til 

deres fordel. Et eksempel er om et selskap gjorde en undersøkelse og fikk resultater, 

og samtlige fikk et konkurrent firma deres resultater og brukte dem til egen vinning. 

 

Alle kan lage en lenke til en nettside, og hvor ny kobling blir en del av databasen 

som Google baserer sine svar på. På den internasjonale wikien kan alle foreslå en 

ny artikkel eller redigere i en eksisterende en. Disse aktivitetene utføres av alle i en 

stor gruppe på eget initiativ, uten å bli tildelt noe form for myndighet tilstand. Hva 

som kan være den menneskelige motivasjonen som fører til at folk deltar kollektivt 

kan være mange. Kan det være en økonomisk gevinst som forventes?  Eller kan det 

være ære og anerkjennelse for deres bidrag som motiverer? I en typisk tradisjonell 

hierarkisk organisasjon derimot tilordner som oftest en bestemt person eller gruppe 
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personer for å utføre oppgave, med en sentralisert kontroll. Det trenger ikke 

nødvendigvis å være personlig innad organisasjonen, men for eksempel ekstern 

ansettelse av en underleverandør.  

 

1.3 Iverksetting av kollektiv intelligens 

 

Kollektiv intelligens driver en ny serie med nettsteder og programmer som inviterer brukere 

til å interagere, bidra med innhold og koble til andre brukere. Denne påstanden er enklere å 

forsterke ved å beskrive nettplattformen DebateGrap - en prototype av kollektiv sinn og en 

illusjon av kollektiv intelligens i praksis (Karabeg, 2015). 

 

DebateGraph er en prisbelønt web plattform for visualisering og deling av tankegangen - og 

åpning av resonnement og handling for samarbeidende læring og iterativ forbedring, hvor 

man kan opprette egne kart og utforske og ikke minst bidra til kart laget av andre 

(DebateGraph, 2018). 
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Figur 1.2: ("Skjermbilde av nettstedet til DebateGraph" [Bilde], 2018).  

 
På nettstedet www.DebateGraph.org kan man søke blant et hav av ideer og kart. 

Det webbaserte samarbeidende ide visualiseringsverktøyet er gratis og gjør det 

tilgjengelig for alle, og dermed inkluderer tanker fra hvem som helst. Det er ikke 

begrenset av verken en geografisk område eller en gruppe mennesker med en 

spesiell type bakgrunn. Brukere kan være en student ved UiO eller representanter 

fra Det hvite hus (Beth Noveck, 2009). 

 

Man kan se på DebateGraph som en slags utvidelse av av den internasjonale 

wiki,Wikipedia, som alle kan redigere innhold ved å legge til informasjon på en 

eksisterende side eller opprette en ny, med at det også knytter sammen ideer og 

tanker til hverandre, hvor man også kan diskutere eller debattere dem. På denne 

måten beveger vi et skritt videre på medskapning av kunnskap. På denne måten blir 

det et plattform eller et verktøysett som muliggjør at vi kan tenke sammen på 

internett, i tillegg til at DebateGraph har en rekke innebygde kollektive tanke 
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muligheter. Med et slikt plattform/verktøy kan man altså tenke og skape kunnskap 

sammen. 

 

Dette type plattform har blitt utformet for å støtte e-deltakelse og e-demokrati ved å 

fremme medborgerlige engasjementer i diverse prosesser. Et godt eksempel på 

dette og hvordan verktøyet DebateGraph kan bli bruk, er prototypen Tesla and the 

Nature of Creativity 2015 . 

 

Dette blir brukt på å dele kreativiteten med genier på en rekke områder og diskutere 

et kollektivt sinn der ny informasjonsteknologi kan fremme kollektiv kreativitet 

(Knowledge Federation, 2015 ).  Videre hevder samme kilde at formålet var å oppnå 

en ny forståelse av den personlige kreative prosessen blant oss, som da vil føre oss 

til et innblikk i vårt usette potensiale for å være langt mer kreativ - en kollektiv måte å 

være kreativ på ved å kombinere moderne informasjonsteknologi med tilgjengelig 

innsikt om kollektive kreative prosesser. 

 

Denne prototypen ble utviklet rundt en forskningsartikkel fra en serbisk forsker, 

professor Dejan Raković, som foreslo en modell som forklarer den veldokumenterte 

fenomenologien til Nikola Teslas forvirrende kreative prosess, ved å kombinere 

innsikt og resultater fra kvantefysikk og kvantum informasjonsmedisin (Karabeg, 

2015). Løsningen som ble demonstrert hadde tre faser (Karabeg, 2015): 

 

FØRSTE FASE: Ble utført av et tverrfaglig team, hvor ideene  fra  

professor Rakovićs ble beskrevet fra det spesialiserte akademiske  

språket til metaforiske bilder med forklarere intervjuer av forfatteren.  

På denne måten ble hovedidéene formidlet og tilgjengelig for  

ikke-ekspertgrupper, . Det var også under denne fasen Raković sin  

artikkel ble brukt til å peke på en generell måte på hvordan en ny  

medieteknologi kunne brukes innenfor kollektiv tankegang til  

forskning og utvikling.  

13 



 
 
 

 

 

ANDRE FASE: Under denne fasen i dette prosjektet var formålet å gi  

offentlig oppmerksomhet til resultatene i første fase. For å verifisere  

og formidle ble det arrangert en workshop. 

 

TREDJE FASE: Her blir verktøyet DebateGraph brukt til å  

samarbeide og offentlig kommentere og verifisere resultatene fra  

både første og andre fase. Det i denne pågående fasen at den  

virkelige kollektive tenkningen som er aktivert av den kollektive sinn -  

prototypen praktisk foregår. Prototypene viser ikke hvordan noe kan  

gjøres - de gir også faktisk institusjonell og fysisk plass for  

interesserte forskere og andre interessenter til å delta og engasjere  

seg. 

 

Er det denne type prototype Vannevar Bush oppfordret oss til å utvikle? Er dette en 

forekomst av kollektiv vitenskapelig kommunikasjon han ønsket å se. 
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KAPITTEL 2 

 

Tim O'Reilly - 

Harnessing the 

collective intelligence 

 

2.1 Web 2.0-epoken 
 
Internett sin historie begynte allerede i 1960-årene med forskjellige forsøk på å 

utvikle standarder for sammenkobling av datamaskiner over avstander (Store norske 

leksikon, 2016). I 1990-årene begynte World Wide Web (WWW) og internett 

dominerte som kommunikasjonsleddet mellom datamaskiner og mennesker. De fire 

sammenhengende landområdene er i dag koblet sammen gjennom internett 

gjennom blant annet data, meninger, artikler og nyheter. Dette har medvirket til økt 

globalisering hvor globale forandringer i samfunnet som er skapt av fungerende 

prosesser over hele verden. Dette fører mennesker over landegrensene nærmere 

med informasjon, handel og ikke minst kultur. Nyere teknologi og 
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kommunikasjonsmidler har muliggjort dette, hvor internett har spilt en sentral rolle 

med telefon og satellitt-TV, og mennesker som bidrar enten bevisst eller ubevisst. Vi 

danner et fellesskap gjennom internett og får lettere tilgang på informasjon gjennom 

søkemotorer som Google og sosiale nettverk. 

 

Spesielt i løpet av det siste tiåret har oppveksten og utviklingen av internett 

muliggjort overraskende nye former for kollektiv intelligens. Ikke bare gir Google 

tilgang på informasjon lettere, men de lager lenker til websider og utnytter den 

kollektive kunnskapen til hele internett for å selv produsere utrolige intelligente svar 

på spørsmål vi andre skriver inn i søkefeltet. Det er her begrepet Harnessing the 

collective intelligence  kommer inn - et begrep som Tim O'Reilly var svært opptatt av. 

Nettaktivert kollektiv intelligens åpner nye dører og representerer nye muligheter for 

å utnytte kollektiv intelligens. 

 

Tim O'Reilly født i County Cork, Irland, flyttet til San Francisco, California, med sin 

familie da han var liten (Chafkin, Max, 2010). Han startet som teknisk forfatter i 1977, 

begynte å publisere data håndbøker i 1983 og satte opp sin virksomhet i en 

ombygget låve i Newton, Massachusetts, hvor omtrent et dusin ansatte jobbet i et 

åpent rom ( Levy, Steven, 2005). Videre ble han grunnleggeren og administrerende 

direktør i O'Reilly Media, Inc, som leverer online læring, publiserer bøker, driver 

konferanser, oppfordrer bedrifter til å skape mer verdi enn de fanger, og prøver å 

forandre verden ved å spre og forsterke kunnskapen til innovatører (O’Reilly, 2017). 

Det hele startet med en enkel forretningsplan som var å skape noe interessant for 

interessante mennesker, som har vist seg til å ha fungert ganske bra.  

 

Tim O'Reilly har en historie med å samle samtaler som omformer datamaskin 

industrien, hvor han blant annet populariserte betingelsene åpen kildekode (Eng: 

Open source) og web 2.0. I 1998 organiserte han møtet hvor begrepet open source 

software ble introdusert, og hjalp forretnings vitenskapen med å forstå dens 

betydning. O'Reilly så på rollen til åpen kildekode som uatskillelig fra utviklingen av 
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internett, med de mye brukte TCP/ IP - protokollen, sende mail, Apache, Perl, Linux 

og andre åpen kildekode - plattformer (O'Reilly. Tim, 2004). 

 

Videre i 2004, definerte Tim O'Reilly Web 2.0 som ikke bare representerte nettet 

etter datidens kjente dot com fiaskoen, men som en ny modell for datamaskin 

industrien - basert på store data, kollektiv intelligens og internett som en plattform. 

Web 2.0 er en betegnelse på en løs samling på nettbaserte teknologier og tjenester 

opprinnelig designet for å lette samarbeid og deling mellom brukere, og som er 

avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere. Dette beskriver 

den nye situasjonen på World Wide Web med deltaker drevne, interaktive 

nettjenester (Tim O’Reilly, 2005). Eksempler på dette inkluderer alt fra blogger til 

wikier, og nettsider fra sosiale nettverk som Facebook, Twitter og YouTube som 

oppfordrer brukergenerert innhold. Her blir kollektiv intelligens tatt i bruk i den 

forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme ramme 

fremfor løsrevet på egen hånd. Tim O'Reilly påstår at den virkelige verdien av web 

2.0 verktøyet ligger i deres evne til å utnytte den kollektive intelligensen til mange 

personer - som for eksempel drivkraften bak Wikipedia. Bloggere har tatt over 

markedet for de personlige hjemmesidene som dominerte rundt årtusenskiftet, hvor 

bloggen har mulighet for tilbakemeldinger og skape diskusjoner.  
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Figur 2.1:  Et utdrag av resultatet etter første brainstorming av følelsen av Web 2.0, et forsøk 
på å tømme prinsippene som på en eller annen måte er demonstrert av suksesshistoriene 
av web 1.0 og av de mest interessante av de nye applikasjonene ("Web 1.0 → Web 2.0" 
[Bilde], 2007).  
 

Figuren over var en del av det første initiativet av Tim O'Reilly til å forsøke å definere 

Web 2.0 og forstå dens implikasjoner for neste generasjons programvare, både på 

designmønster og forretningsmodeller (O'Reilly, Tim, 2007). 

 

Det å kunne utnytte kollektiv intelligens optimalt ser ut til å være suksessen til de 

store gigantene som er født i Web 1.0 epoken og har overlevd for å lede Web 2.0. 

Brukerbidrag er på mange måter nøkkelen til markedsdominans i Web 2.0-epoken 

(O'Reilly, Tim, 2007): 

 

● Hyperlinking: Som egenskapene til synapser i hjernen som blir sterkere med 

foreninger gjennom repetisjon, vokser et nettverk av forbindelser fra den 

kollektive aktivitet til alle brukere. Hyperlinking kan sees på som en viktig 

grunnmur stein for internett, hvor nettbrukere legger til nytt innhold og nye 

nettsider, er det knyttet til strukturen på nettet av andre bruker som oppdager 
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innholdet og kobler til. 

 

● Wikipedia er en internasjonal wiki, som betyr at alle som ønsker kan redigere 

innholdet. Disse kan legge til informasjon på en eksisterende side, eller 

opprette en ny side med informasjon; Sidene har også hyperkobling til andre 

områder av nettstedet som har blitt redigert. 

 

● Amazon.com er en stor internettbasert selskap som selger det meste, blant 

annet bøker, filmer, husholdningsartikler, musikk, leker. De har gjort et 

utmerket suksess med å drive elektronisk handel over internett ved å bruke 

brukeraktivitet for å produsere bedre søkeresultater. 

 

● Google med sin PageRank algoritme har gjort et stort bemerkede 

gjennombrudd i søk. I den forstand at når folk legger til en lenke, eller klikker 

på en vilkårlig - gjør man Googles søkemotor litt smartere enten bevisst eller 

ubevisst, som blir et biprodukt av samlende handlinger og bygger i stor grad 

på å samle linker fra et nettsted til et annet.  

 

Tim O'Reilly (2006) har lenge hatt påstanden om at en av de sentrale forskjellene 

mellom PC-epoken og Web 2.0-epoken er at når internett blir plattform, i stedet for 

bare et tillegg til PCen, kan du bygge applikasjoner som utnytter nettverkseffekter, 

slik at de blir bedre jo flere bruker dem. Jeg har brukt uttrykket Harnessing the 

collective intelligence  for å ramme dette fenomenet. 

 

Under en Web 2.0 konferansen holdt November 9, 2006, arrangerte O'Reilly et panel 

knyttet til følgende tema. En av trådene som ble fokusert under diskusjonene var 

forskjellen mellom "brukergenerert innhold" og forståelsen av hvordan kollektiv 

intelligens blir satt i praktisk. Han mener mennesker flest fokuserer på 

brukergenerert innhold og ikke en bredere forståelse. For eksempel fokuserer 

PredictWallStreet.com på en million unike månedlige besøkende på å forutsi om en 

aksje vil stige opp eller synke ned. Ved hjelp av algoritmer kan samfunnet overgå 

19 



 
 
 

markedet - noe analytikere ikke kan gjøre. På denne måten blir det ikke 

brukergenerert innhold, men hvor samfunnet viser en intelligent oppførsel. 

 
Ut ifra definisjonen av Thomas W. Malone nevnt innledningsvis om kollektiv 

intelligens har denne definisjonen eksistert i svært lang tid. Eksempler på dette er 

familier, bedrifter og ikke minst hærer som er grupper av mennesker som jobber 

sammen på måter som i noen tilfeller virker intelligente. På samme måte som at 

mennesker kan jobbe intelligente, kan vi også jobbe på måter som virker ganske 

dumme. Som også Thomas W. Malone (2012) tar opp er det fullt mulig med kollektiv 

dumhet som kollektiv intelligens. Ulike forhold og sammensetning mennesker jobber 

i, kan føre til ulik resultater. Uansett resultat hadde denne kollektive oppførelsen 

eksistert i lang tid. Politiske partier kan også være et eksempel på kollektiv 

intelligence. Måten de tar synspunktene til befolkningen og former politikk, til 

hvordan man velger kandidater og kjører valg kampanjer. PC- / Playstation spill med 

internettforbindelse hvor man kan spille med flere, er et annet eksempel. I spill som 

Call of Duty samler spillere seg som et fellesskap samfunn for å skape spillets 

identitet. Videre har vi rangeringssystemer på steder som for eksempel TripAdvisor 

og Yelp, som baseres på den kollektive dommen av reisende og spisested 

anmeldelser som former seg til å guide turister eller lokalbefolkningen til hvor man 

skal spise eller bo. 

 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) gjorde noe utenom det 

vanlig i november 2000, hvor Byrået opprettet et nettsted kalt Clickworkers, der folk 

skulle klikke på bilder av Mars og kunne ta en kort opplæring om hvordan man 

klassifiserte Martian craters som er forskjellige typer kratere som er observert og 

studert på Mars (The New Yorker, 2014). James Surowiecki skriver videre at NASA 

samlet alle disse klikkene for å komme opp med en Martian craters - kart. Det som 

var spennende og interessant med resultatene, spesielt på den tiden var at 

deltakerne ikke fikk økonomiske fordeler i noen form for å delta. Artikkelen The 

Collective Intelligence of the Web  fra magasinet The New Yorker (2014) påstår også 

at det kollektive produktet som resulterte med de amatør klikkene var av god brukbar 

20 



 
 
 

kvalitet, med følgende kommentarer: “automatically computed consensus” og 

“virtually indistinguishable from the inputs of a geologist with years of experience in 

identifying Mars craters.” 

 

På starten av 20-tallet kunne Click Worker virket som noe sært og useriøst. Ut i fra 

resultatet prosjektet ga viste seg allerede da at en av nettets mest spennende, 

potensiale og kanskje det viktigste egenskapene er evnen til å utnytte den kollektive 

intelligens til store grupper av mennesker. På denne måten løser man problemer og 

andre utfordringer effektivt og på nye måter.  Det er i dag helt åpenbart å se de store 

forandringene internett har gitt oss, hvordan det har forandret menneskets 

handlinger, måten vi kommuniserer med hverandre på og hvor mye plass det tar i 

hverdagen våres. Videre kan vi tenke oss om det har begynt å endre på måten vi tar 

beslutninger på og til og med forutsi fremtiden.  

 

2.2 Facebook 
 
Forsøk på å utnytte kollektiv intelligens på internett kommer i mange forskjellige 

former, og i noen tilfeller skjer det uten at brukeren er bevisst over å bli utnyttet. Det 

sosiale nettverket Facebook, er nok det mest populære formen for kollektiv 

intelligens, i den forstand at nettsamfunnet skapte historie i juni 2011 med å være 

det første nettstedet på internett med mer enn 1 billion sid evisninger i måneden 

(Digi, 2011). Det er flere måter å bruke Facebook til å utnytte kollektiv intelligens. Vi 

mennesker går daglig med x antall tanker og en rekke uløste spørsmål. Man finner 

ikke svar på alt på hylla i det store offentlige biblioteket eller nettleksikon.  

 

Den amerikanske internett-entreprenøren Josh Harris som på 90-tallet installerte 

diverse mikrofoner og kameraer i hver del av leiligheten hans og sendte hver enkel 

bevegelse direkte alle de tjuefire timene i døgnet (Timoner, O. & Bahruth, K, 2009). 

På denne måten kunne han når som helst vende seg til nærmeste kamera og stille 

diverse spørsmål, da han alltid hadde folk som så på live streamen. Under 
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dokumentaren We Live in Public (2009) sier Josh Harris at det var som å ha sitt eget 

gresk kor, på samme måte kan vi tenke oss at Facebook har gitt oss vårt eget gresk 

kor. Når man scroller ned den såkalte nyhetsfeeden, er det overflødig av uttalelser, 

statusoppdateringer og meninger. Det vennene poster som status kommer opp på 

nyhetsfeeden, som informerer andre venner om deres tanker. Videre kan venner 

anbefale andre venner, programmer, arrangementer og sider til enhver person på 

vennelisten. 

 

Jeg vil tørre å påstå at de fleste av oss bruker Facebook som et tidsfordriv, holde 

venner og familie oppdatert på det sosiale livet, og ikke minst følge med og få et 

innsyn i deres liv. Med informasjonen man selv oppgir, vanene og bruksmønsteret 

vet Facebook mye mer enn det vi kanskje tror. De gir oss noe gratis, og eier plutselig 

sosiale livene til alle brukere.  

Her er en ørliten brøkdel Facebook vet om en bruker: 

● Navn 

● Geografisk plassering 

● Fødselsdag 

● Sivilstatus 

● Kontaktopplysninger 

● Hvilken enhet(er) brukeren logger seg på fra 

● Hvilken annonser brukeren klikker seg inn på 

● Brukerens interesser 

● Nettverkstype 

 

Sider du liker og/eller følger, kan avsløre mye om deg som en person - hvilken 

politisk parti du støtter, hvilken musikksmak du har og hvor du liker å handle mest. 

Basert på enhetsbruk kan Facebook for eksempel se om du foretrekker Google sin 

Chrome nettleser fremfor en annen, og om du har flere Apple produkter eller kun 

holder deg til Android. Ved å se på innloggings mønster med nettverkstype kan 
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Facebook kartlegge om du mest bruker 4G eller wifien hjemme. Altså på et øyeblikk 

kan man se hvilken type smarttelefon du bruker, din primære stasjonære 

operativsystem og nettleser, reisevaner, og til og med dine politiske anstrengelser. 

Forutsigelsene er laget basert på sider du har likt, statusoppdateringer, hva dine 

Facebook-venner liker, plassering, karrierefokus, og til og med hvordan du 

samhandler med andre kontoer eller annonser - både på eller utenfor nettstedet. 

 

Facebook har tre måter å finne ut om brukeren på: 

 

1.  Det brukeren oppgir enten ved registrering eller en senere anledning, som for 

eksempel navn, alder, sivilstatus, bosted og eventuell jobb og utdanning. 

 

2. Hva brukeren gjør mens du er pålogget på Facebook, dette kan være innlegg 

som følges/likes, grupper/sider du følger, innlegg og bilder du deler og rett og 

slett hele aktiviteten. 

 

3. Så har vi aktivitet på internett utenom Facebook, dette inkluderer nettsteder 

som besøker. Nettsteder sporer denne informasjonen via informasjonskapsler 

(cookies), og lignende teknologier. Facebook leser disse 

informasjonskapslene og bruker denne informasjonen til å vise annonser 

både på nettstedet og på andre nettsteder. 

 

Jo mer tid vi bruker på Facebook, desto mer data samler selskapet på hver enkelt av 

oss. Disse dataene kan videre brukes til å gi annonsører til plattformen som 

resulterer med å setter store pengesummer hos selskapet.  

 

Det kan noen ganger virke som Facebook hjelper mennesker i et nettverk å være 

mer synlige for seg selv, og øker muligheten til å kunne føle, tenke, lære og handle 

sammen. Dette bringer to spørsmål: 
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1. Hvilken kombinasjon av gjeldende applikasjoner kan støtte en vennekrets for 

eksempel i å dyrke deres kollektive intelligens? 

 

2. Hvilken nyskapende applikasjon kan forestilles til å være en øke en gruppe 

menneskes kollektive intelligens? 

 

2.3 Wikipedia 
 
Wikipedia er et av de beste eksemplene på kollektiv intelligens, som er en 

online-encyklopedi basert på det usannsynlige forestillingen om at en oppføring kan 

legges til av en hvilken som helst nettbruker, og redigert av noen andre, er et radikalt 

eksperiment i tillit.  Nettstedet tar utgangspunkt i at deltakerne kan bidra på en 

konstruktiv måte og involverte stille med likt utgangspunkt. Menneskene over hele 

verden har samlet og opprettet et stort og høyt intellektuelt produkt med nesten 

ingen sentralisert kontroll - og ikke minst frivillig, uten å bli betalt.  

 

Wikipedia (2017) ble lansert i 2001, og hadde per mai 2014 over 35 millioner artikler 

på 287 forskjellige språk. Global rangeringen gitt av Alexa (2018) ligger idag på #5, 

som begrenses ved å bruke en kombinasjonen av gjennomsnittlige daglige 

besøkende på dette nettstedet, og sidevisninger på dette nettstedet de siste 3 

månedene - et estimat som kan brukes til å måle nettstedets popularitet. Dette tallet 

sammen med en artikkel utgitt av PCWorld (2009) om at den engelskspråklige 

versjonen benyttes av 97 prosent av alle nettbrukere i USA når de søker informasjon 

fra nettbaserte leksikon, viser hvor utbredt og vellykket en slik nettstedet under 

denne kategorien kan bli. Wikipedia sin økende betydning og popularitet med dens 

åpenhet har reist en rekke spørsmål - spesielt angående kvalitet og pålitelighet 

(Wikipedia, 2017). 

 

Etter en undersøkelse (2005) gjennomført av det britiske tidsskriftet Nature ble 

konklusjonen at det åpne gratis leksikonet Wikipedia var nesten like presist som det 

anerkjente bok leksikonet  Encyclopedia Britannica når det spesielt gjelder 
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oppføringer om vitenskap. Samme året oppfordret tidsskriftet forskere til å bidra med 

sin ekspertise i nettleksikonet.  

 

Det de sistnevnte bedriftene har til felles er at de ønsker et bedre forståelse for 

brukere og kunder. Denne typen arbeid skjer overalt, hvor for eksempel datingsider 

praktiserer dette og vil hjelpe folk å finne sitt beste treff raskere, eller de selskaper 

som kalkulerer og forutsier endringer i flybillettpriser - alt i alt ønsker alle å kartlegge 

og forstå sine kunder bedre og skape en mer målrettet annonsering og bredere 

forretningsmuligheter. De tok begge nye konklusjoner og skapte nye muligheter ved 

å bruke sofistikerte algoritmer for å kombinere data samlet fra mange forskjellige 

personer. Evnen til å samle inn informasjon og den beregnede kraften til å tolke den 

har muliggjort et godt samarbeid. 

 

Internett ville ikke kunne fortsette å vokse uten bruk av kollektiv intelligens. Vi tar det 

som et selvfølge at Google utvider kunnskapen vår, og Amazon gir oss muligheten til 

å kunne oppdatere kunnskapen vår om nye eller gamle produkter som vi kan være 

interessert i å kjøpe.  

 

2.4 Google 
 
Et fremtredende eksempel på kollektiv intelligens er Google som startet i 1998 - på 

et tidspunkt da det allerede eksisterte flere store søkemotorer. Uten å nøle med å 

sette igang en ny konkurrent blant de gigantene, grunnla Larry Page og Sergey Brin 

det amerikanske søkemotor selskapet. De møttes på Stanford University i 1995, og 

hadde bygget en søkemotor (i utgangspunktet kalt BackRub) som brukte lenker for å 

avgjøre betydningen av individuelle nettsider (Google, 2017). De er kjent for deres 

spesialisering i internettrelaterte tjenester og produkter som inkluderer, søk, cloud 

computing, online-annonsering teknologi, programvare og maskinvare. Google 

bruker egne dataverktøy for å samle inn personopplysninger. Noen av selskapene 

og datainnsamling programmene utvikles av Google selv, og noen er anskaffet ved å 
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kjøpe tilgang til programvare de kan integrere i deres system (appNexus) eller kjøpe 

selskap med teknologi de kan bruke 

 

Ifølge Hanseth & Lyytinen (2010) kan en utviklende informasjonsinfrastruktur 

defineres som noe som utvikler seg gradvis, det er ikke bygget på en grønne felt og 

det forsvinner ikke. Google som selskap har utviklet seg mye fra den tiden de var rett 

og slett en søkemotor. De utvikler seg kontinuerlig og arbeider alltid med å gi oss 

som bruker den beste søke informasjonen ved å kombinere vår tidligere logg og 

spore vår aktivitet. I det minste er det slik de vil at vi skal se dem. En måte de utvikler 

seg på er å bruke sin infrastruktur og ressurser til å kjøpe teknologi som de kan 

bruke til å bygge på sin installerte base. Google har gjort mye innovasjon både ved å 

lage nye programvareprodukter. Et eksempel er operativsystemet android, android 

kan også brukes i biler og ikke bare telefoner. Google vil nok mest sannsynlig ikke gi 

opp sin sterke og stabile posisjon. De arbeider konstant med å utvikle seg og 

innovere ved å investere i ny teknologi basert på dagens utvikling. Noen eksempler 

på dette er deres investering i telefoner med google-telefoner. Operativsystemet 

android er nå vanlig i mobiltelefoner, og android-telefoner hadde økt sin 

markedsandel fra 81,4% fra siste kvartal i 2016, til 85,0% i første kvartal i 2017 (IDC, 

2018). 

 

De gjør en blanding av å skape nye tjenester som Google kart, google søkemotor og 

Google glass. Det er en avgjørende faktor når selskapene må tilpasse seg et marked 

som har endret seg raskt de siste tiårene, og det vil trolig fortsette å skifte ettersom 

ny teknologi og trender kommer fram. Nye måter å annonsere og samle informasjon 

på kommer frem, og Google vil sannsynligvis innovere og ta risiko tidlig i prosessen. 

Selv om du er i stand til å samle inn data, må du kunne behandle og finne måter å 

gjøre det nyttig, opprette identiteter på tvers av enheter. 

 

Det hele startet som en søkemotor, deretter gratis posttjeneste kalt Gmail, så Google 

Maps som ble en stor suksess. Da tok selskapet et skritt inn i mobilmarkedet. Etter 

kort tid introduserte selskapet oss til Chrome. En raskere og sikrere nettleser som 
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var gratis for alle. Virker som Google ønsker at søkemotoren deres skal være 

avansert og punktlig, og nesten gi svar før søkeren selv har bedt om dem. Så har vi 

Ask Google, som også er søketjeneste som svarer fra Googles søkemotor, men i 

stedet for å skrive det ned i søkefeltet, spør du faktisk, som Siri, som er kjent fra 

Apples produkter.  

  

Google kartlegger hele verden for å gjøre den mer tilgjengelig for folk fra overalt. 

Derfor er Google et utviklende selskap som utvikler seg gradvis, men leverer det 

beste ut av det beste. De jobber stadig med å innoverer nye og utvide tjenester og 

produkter. Google har integrert seg i vårt arbeid og livsstil på mange måter. 

Sammenføyning av vitenskap, teknologi og forskning har Google blitt det de er i dag. 

Selskapet bruker utviklingen som en styrke for å bli sterkere.  

 

Grunnleggerne av Google tok imidlertid en helt ny tilnærming til rangering av 

resultater ved å bruke linkene på millioner av nettsteder til å bestemme hvilke sider 

som var mest relevante. Googles søkeresultater var så mye bedre enn de andre 

aktørene som i 2004 håndterte 85 prosent av søkene på Web (Segaran, T, 2007). 

Søkemotoren består av millioner av nettsteder, som er laget av mennesker over hele 

verden og knytter disse nettsidene til hverandre. Når du skriver et spørsmål i Google 

søkefeltet kan svaret man får ofte virke utrolig smart. I stedet for å bare bruke 

egenskapene til dokumentene, bruker metoden link strukturen på nett for å gi bedre 

søkeresultater.  

 

I løpet av det siste tiåret har Google blitt den mest utnyttede søkemotoren over hele 

verden. Med en metode for å rangere webdokumenter har Google hatt en overlegen 

kvalitet på søkeresultatene i forhold til andre søkemotorer. Denne kvaliteten er 

basert på den mye omtalte PageRank algoritmen.  

 

Page Rank ble presentert og publisert av Sergey Brin og Larry Page på den syvende 

internasjonale verdensomspennende konferansen (WWW7) i april 1998 (National 

Seminar on Recent Trends in Data Mining, 2016). PageRank produserer en statisk 
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rangering av nettsider i den forstand at en PageRank-verdier beregnes for hver side 

og det er ikke avhengig av søk. Altså tilordner hver side en poengsum som angir 

hvor viktig den siden er, som er beregnet ut i fra betydningen av alle de andre sidene 

som lenker til den, og fra antall koblinger hver av de andre sidene har. Google 

bygget søkemotoren basert på denne algoritmen, som uten tvil har vært en stor 

suksess. Idag har flere søkemotorer sin egen hyperlink basert på rangering 

metoden. 

 

 

Figur 2.2: Google PageRank algoritmen illustrert trinn for trinn med figurer ("The Google 
PageRank Algorithm" [Bilde], 2016).  
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På figuren over vises Google PageRank algoritmen trinn for trinn, hvor man kan se 

bak kulissene hvordan Google tar brukerdata og utfører beregninger for å skape ny 

informasjon som kan forbedre brukeropplevelsen. Data kan samles tilfeldig og 

eksplisitt, enten ved å for eksempel og se hva brukere kjøper eller ber om 

brukervurderinger - begge tilfellene er viktig for å ikke bare samle inn og vise 

informasjon, men å behandle dette på en intelligent måte og generere ny brukbar 

informasjon. 

Eric Roberts (2016) beskriver algoritmen følgende: 

A, B, C, D, og E illustrerer et sett med webdokumenter, videre gjennomgår det på 

nettet for å bestemme link-strukturen og blir tilordnet hver side en innledende rank 

på 1/N. 

 
På 4.trinn oppdateres oppdateringen av ranken på hver webdokument ved å legge 

opp veksten av hver webdokument som kobler til den som er dividert med antall 

koblinger som kommer fra henvisning-siden. 

 

● I gjeldende eksempelet over har web-dokumentet E to innkommende linker 

(en D fra webdokument C og en fra D) 

● På webdokument C med ⅓ av sin nåværende siderangering til webdokument 

D fordi E er en av de tre koblingene fra webdokument C. På samme måte 

tilbyr D ½ av sin rangering til E. 

● Den nye stillingen for E er : 

PR(E) = PR(C)/3 + PR(D)/2 = 0.2/3 + 0.2 /2 = 0,17 

 

Videre på trinn 5. vises web-dokumentet E et tilfelle om det ikke har noen 

utadrettede linker. På dette eksempelet omfordeles rangeringen likt mellom de andre 

web-dokumentene i grafen. 

 

● I denne grafen er 1/4 av E-siden rangeringen fordelt på web-dokumentene A, 

B, C og D. 
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På trinn 7 brukes denne omfordelingen til hver webdokument i grafen og videre 

gjentas denne prosessen til sidelangene stabiliseres. Så på siste bildet legges Page 

Rank-algoritmen til en dempningsfaktor på hvert trinn for å modellere det faktum at 

brukerne slutter å søke. 

 

Page Rank er et kraftig verktøy som binder søking, annonsering, anbefaling og 

omdømmings systemer. På denne måten får de gitt brukerne bedre søkeresultater 

og gjør søkemotorer motstandsdyktig mot automatisk genererte nettsider. Det blir 

ikke lett for en som eier et nettsted å legge til linker til sin side fra andre “viktige” 

sider. På den andre siden har jeg erfart at denne algoritmen favorisere de eldre 

sidene, fordi en ny side som kan være veldig god, sannsynligvis ikke har mange 

lenker med mindre den for eksempel er en del av et eksisterende nettsted.  

 

2.5 Amazon  
 
Jeff Bezos, den amerikanske gründeren og investoren er mest kjent som 

grunnleggeren av det amerikanske IT-selskapet Amazon.com, er nå den rikeste 

personen i verden for andre gang (Forbes, 2017). Allerede i 1999 satt han med over 

40 % av aksjene i Amazon.com, som gjorde at han ble oppført med en formue på 

10,1 milliarder dollar, og ble kåret til “Årets person” av Time Magazine (Time, 1999). 

 

I 1994 fikk Jeff Bezos ideen om drive elektronisk handel over Internett ved å selge 

bøker, som han iverksatte året etter (Businessinsider, 2017). Det året ble 

Amazon.com grunnlagt som Cadabra.com, som ble skiftet ettersom ordet Cadabra 

kunne mistolkes som cadaver (engelske ordet for kadaver). Bezos valgte å kalle 

nettstedet for verdens største elv i volum, Amazonas, som han allerede da hadde en 

visjon om at selskapet skulle vokse til å bli et av de største IT-selskapene i verden 

mot slutten av 90-tallet. 
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Figur 2.3: Amazon.no tidslinje illustrerer viktige datoer i historien, inkludert oppkjøp, suksesser og 
andre selskapets milepæler, samt store produkt- og tjenestelanseringer gjennom årene ("Amazon.no 
tidslinje" [Bilde], 2017). 
 

Som man ser på tidslinjen over har Amazon revolusjonert netthandelen og gjort om 

netthandel-industrien til et av de mest lønnsomme markedene i verden i dag. 

Gjennom årene har nettstedet utvidet seg til å selge nesten alt man kan tenke seg 

om, og er nå et av de mest verdifulle selskapene i verden, og har utviklet seg til en 

multi-million dollar virksomhet i dag. Til tross for de kontroversene som har vært kjent 

og involvert, har selskapet klart å bygge en ensom trofast kundebase og god 

forretning - som Jeff Bezos sin enorme formue bekrefter.  

 

Amazon selger de samme produktene som konkurrenter, men har skilt seg og tenkt 

nytt vitenskaplig om brukerengasjementet - hvor de bruker brukeraktivitet for å 

produsere bedre søkeresultater. Hos konkurrentene vil sannsynligvis søk lede til 

selskapets egne produkter eller sponsede resultater, men hos Amazon er det ofte en 

sanntids beregninger, som for eksempel “mest populære”. 
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Amazon.com hadde en økning på roboter i deres lager fra 1400 til 4500 i løpet av tre 

år (O'Reilly, Tim, 2017). Roboter har gitt selskapet muligheten til å pakke flere 

produkter inn i varehusene, og for å få en raskere levering. På denne måten settes 

produktene deres i rask gjennomføring. Lavere kostnadsstruktur, lavere priser og et 

bredere utvalg er bare en del av det Jeff Bezos kalte et svinghjul (Opprinnelig: 

flywheel). Et svinghjul generelt krever stor innsats for å presse og er et fysisk tungt 

hjul. Jeff Bezos har klart å presse og nå har nettsiden begynt å generere sin egen 

fart - og har akselerert siden begynnelsen.  

 

 

Figur 2.4: ("Et eksempel på flywheel som er basert på en serviett skisse av Jeff Bezos” 
[Bilde], 2017). 

 

Får Amazon mer verdi enn det de produserer? Blir de truende monopolistiske? 

Virker som Amazon.com ikke bare reduserer kostnadene uten videre. De bruker 

teknologien til å gjøre mer, gleder kunder med bedre tjeneste de tilbyr og senke 

prisene. Og selvfølgelig svarer kundene deres ved å kjøpe flere produkter. Amazon 

vokser raskere, investerer mer og vokser med en satse på kundene og deres 

kjøpsmønster.  
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Det amerikanske IT-selskapet har drevet og driver elektronisk handel over internett 

er kollektiv intelligens på mange måter. Hvis en person har opprettet en 

Amazon-konto, kan de kjøpe eller selge produkter til andre mennesker som besøker 

nettstedet/applikasjonen. Nettstedet anbefaler også elementer som kan interessere 

for andre for å bedømme hva de allerede har sett på som også er kollektiv 

intelligens. Ting som kundeanmeldelser kan også være svært innflytelsesrike før 

man skal kjøpe et produkt.  

 

 
Figur 2.5: “Sitat hentet fra intervju med Tim O’Reilly holdt av Capgemini Consulting " [Bilde], 2017). 
 

Tim O'Reilly deler noen teknikker som har blitt brukt i O'Reilly Media for å gi mening 

og forutsi innovasjonsbølger som åpen kildekode, webtjenester og internett som 

plattform, og produsentens bevegelse i  WTF? What’s the Future and Why It’s Up to 

Us (Harper Business, October 2017). I boken trekker han blant annet frem historien 

til Amazon for å vise hvordan denne type plattformen har blomstret bare ved å skape 

mer verdi for deltakerne enn de trekker ut for plattform serien. 

 

Under et intervju holdt av Capgemini Consulting (2017) nevner Tim O'Reilly at 

Amazon forstod mer enn noen andre om at de måtte organisere seg rundt 

teknologien enn å organisere teknologien rundt deres eksisterende virksomhet veldig 

tidlig - med andre ord organiserte Amazon internt rundt det såkalte tjenesteorientert 

arkitektur (Eng: service-oriented architecture). Denne programvare designet leverer 
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tjenester til de andre komponentene av applikasjons komponenter, gjennom en 

kommunikasjonsprotokoll over et nettverk. Tjenesteorientert arkitektur øker 

effektivitet og endringsevne, og på denne måten støtter innovasjon. I tillegg til å 

være uavhengig av leverandører, produkter og teknologier. Denne arkitekturen skal 

ha gjort det mye lettere for Amazon å åpne opp sine tjenester til den eksterne 

verden.  

 
Dot-com boblen var en finansboble som tok sted mot slutten av 90-tallet og opp mot 

starten av 2000, og ble preget av en rask økning i aksjemarkedene med 

investeringer i internettbaserte selskaper. Det hele nådde et toppunkt 10. mars 2000 

da NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) 

indeksen nesten fordoblet med en verdi på 5048 fra 1999, som førte til at 

aksjemarkeder i vestlige land opplevde en enorm vekst i den nye internett sektoren 

og beslektede sektorer ( Investopedia, 2017). Videre ble denne perioden karakterisert 

av opprettelsen av en rekke nye internettbaserte selskaper, som kan ha ført til at 

denne perioden også blir kaldt IT-boblen i forskjellige sammenhenger. 

 

Det finnes en rekke forskjellige forklaringer og tolkninger på hvordan og hvorfor noen 

overlevde og gjorde en stor suksess, mens mange organisasjoner, bedrifter og 

privatpersoner gikk under i denne dot.com krasjen. Amazon er blant en av de 

selskapene som har skapt historie gjennom dette og grunnleggeren av det 

amerikanske IT-selskapet, Jeff Bezos, er i dag en av verdens rikeste. Så tilbake til 

det store spørsmålet - Hva skjedde?  

 

Tim O'Reilly (2018) tar frem et spennende konsept opp i sin sjuende modell av web 

2.0. design pattern - bedre kjent som  leveraging the long tail. Han definerer 

kjernekompetanse av Web 2.0-selskaper med følgende sju punkter (Tim O'Reilly , 

2018): 

 

1. Tjenester, ikke pakket programvare, med kostnadseffektiv skalerbarhet 

2. Kontrollere unike datakilder, som er vanskelig å gjenskape og øker i verdi 

etter hvert som flere bruker dem 
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3. Stol på brukere som medutviklere 

4. Harnessing collective intelligence  

5. Utnytte the long tail gjennom kundens selvbetjening 

6. Programvare over nivået på en enkelt enhet 

7. Lette brukergrensesnitt, utviklingsmodeller og forretningsmodeller 

 

 
Figur 2.6: ("The Long Tail" [Bilde], 2006). 
 
 
Begrepet “The Long Tail” som brukes i en Web 2.0-vennlig kontekst, refererer til et 

scenario hvor produkter som har lav etterspørsel eller lavt salgsvolum, samlet kan 

utgjøre en markedsandel som konkurrerer eller overgår de relativt få nåværende 

bestselgerne, men bare hvis butikken eller distribusjonskanalen er stor nok 

(Anderson Chris, 2006). Konseptet ble introdusert av Chris Anderson (2006), hvor 

han i boka hans The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More 

beskriver et skifte i mediebransjen fra å selge et lite antall treff i store mengder 

massemedia) mot å selge et stort antall elementer, hver i relativt små mengder.    

 

Konseptet ser i utgangspunktet på noe mindre populære varer/produkter i lavere 

etterspørsel. Anderson (2006) hevder at disse varene/produktene kunne øke 

lønnsomheten fordi forbrukerne navigerer vekk fra vanlige markeder. Denne teorien 

støttes av det økende antall online markedsplasser som lindrer konkurransen om 
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hylleplass og tillater et umåtelig antall produkter som skal selges, spesielt via 

internett. 

 
Chris Andersons forskning viser etterspørselen som helhet for disse mindre 

populære varene som en h elhet kunne konkurrere med etterspørselen etter vanlige 

varer. Mens vanlige produkter oppnår et større antall treff gjennom ledende 

distribusjonskanaler og hylleplass, er de opprinnelige kostnadene høye, noe som 

drar på lønnsomheten. Til sammenligning har lange hale varer forblitt i markedet 

over lenger perioder og selges fortsatt gjennom off-market kanaler. Disse varene har 

lave distribusjons- og produksjonskostnader, men er lett tilgjengelig for salg. 

 

Videre skal jeg se hvordan Tim O'Reilly sitt konsept om leveraging the tail, kan 

relaterer seg til den store suksessen til Amazon.com. 

 
 

 
Figur 2.7: ("The Long Tail - Amazon" [Bilde], 2006). 

 

Amazon.com tilbyr tusenvis av gjenstander som rett og slett ikke kan gjøres 

tilgjengelig i en fysisk butikk. Nettstedet deres fungerer som Amazons 

utstillingslokale. I en bokhandel for eksempel vil det være en utfordring og visualisere 

bøkene de har inne i butikken. Amazon selger i dag nesten alt det er mulig å tenke 

seg. Med  The Long Tail mønsteret vist på figuren over har selskapet en fordel over 
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sine konkurrenter med det store utvalg av varer de tilbyr fra A til Å. Det kan virke 

som overholdelse av mønsteret har vært en langsiktig strategi for selskapet fra 

starten. I tillegg til at tilkomsten av elektronisk distribuerte materialer har gitt 

muligheten til å utnytte dette konseptet til fortjenestemargin. Selskapet sparer tid, 

krefter og plass ved å slippe å styre med beholdning, og heller bruker dette til å 

skape et miljø som er egnet for egendefinerte produktannonser med en veldefinert 

algoritme, rettet mot de forskjellige kjøpere. Dette er ikke tilfeldig gjort av Amazon 

med tanke på anbefalinger gitt som “ Customers who bought this item also bought” 

og “Frequently brought together” under et kjøp hos Amazon. 

 

Før Chris Anderson kom med boka The Long Tail i 2006, skrev han en artikkel The 

Long Tail i Wired Magazine oktober 2004, som senere har vist seg til å ha vært 

utgangspunktet til boka. I denne artikkelen starter han med å beskrive boka 

Touching the Void som ble utgitt av en britisk fjellklatrer Joe Simpson i 1988 som fikk 

gode anmeldelser, men ble ikke en suksess. Så et tiår senere kom Jon Krakauer 

med boka Thin Air, en annen bok om en fjellklatrings tragedie, som endte opp til å bli 

en publisering sensasjon. På det tidspunktet skriver Anderson at denne suksessen 

berørte Touching the Void som begynte å selge igjen. Anderson skriver videre at 

bokhandlere utnyttet situasjonen og begynte å markedsføre det ved siden av deres 

Thin Air  - skjermer, som resulterte med at salget økte ytterligere. En revidert såkalt 

paperback-utgave hadde var godt plassert på New York Times bestselgerliste i 14 

uker.  

 

Så tilbake til Amazon.com; Den elektroniske bokhandleren noterte dette kjøpsadferd 

mønsteret, og foreslo at lesere som likte Into Thin Air, også likte Touching the Void 

som faller under samme kategori. Anderson så at kjøpere tok imot forslaget og skrev 

anmeldelser som resulterte med mer salg og flere algoritmiske anbefalinger. Med 

denne Touching the Void & Thin Air fenomenet, kombinerte Amazon.com deres 

uendelig hylleplass med sanntidsinformasjon om kjøp av trender og den offentlige 

kollektive meningen. Jo flere som bidro til tilbakemeldinger, desto bedre resultater og 

anbefalinger kunne de gi neste kunde. 
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Det som kanskje er mest bemerkningsverdig i denne sammenhengen er at de som 

ønsker å lese Thin Air, ikke nødvendigvis har hørt om eller har noe særlig kjennskap 

til Touching the Void. God markedsføring for den ene gir økende etterspørsel etter 

en bok som i utgangspunktet er ukjent. Allerede da så Chris Anderson (2004) at 

dette ikke bare var en dyd av online bokhandlere, men et eksempel på en helt ny 

økonomisk modell for medie- og underholdningsindustrien som begynner å vise sin 

makt. 

 

Med funksjonene og konseptene som algoritmisk datahåndtering, avansert 

søkeordoptimalisering og tilbakemelding på folkemengdene, produktrangeringen og 

vurderingene – er Amazon.com, kanskje verdens mest ekspansive elektroniske 

forhandler, et godt eksempel på “The New Marketplace”- modellen introdusert av 

Chris Anderson (2006).  
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KAPITTEL3 

 

Douglas Carl  Engelbart 

- Augmenting the 

collective intelligence 
 
3.1 Augmenting Human Intellect 

 

Douglas Carl  Engelbart har blitt kalt den 21. århundre sin etterfølger av Thomas Alva 

Edison, oppfinneren og utvikleren av gjenstander som blant annet lengevarende 

lyspære og fonografen ( Collective IQ, 2017). Engelbart har fått tildelt en rekke priser 

og medaljer, deriblant 2000 National Medal of Technology and Innovation for hans 

bemerkelsesverdig antall banebrytende oppfinnelser. Han kom opp med begrepet 

Bootstrapping  for å beskrive hvordan den som jobber med å utvikle og/ eller 

distribuere nye/forbedrede verktøy og praksis for å øke kollektiv IQ, kan bruke det de 

bygger for å øke sin egen effektivitet (Doug Engelbart Institute, 2017). 
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Bootstrapping  blir sett på som en av de viktigste drivkraften i Douglas C. Engelbart 

sin kraftige Bootstrapping strategi for å dramatisk forbedre måten vi jobber for å løse 

viktige problemer samlet på. Med sin oppfinnsomme strategi, Bootstrapping, ble han 

opptatt av ideen om at han bevisst kunne styrke menneskehetens evner for kollektiv 

problemløsning. Han snakket om dette å øke menneskets kollektive intelligens og 

augmenting human intellect . Han kalte sin oppfinnsomme metodikk Bootstrapping 

etter uttrykket, " pulling yourself up by your own bootstraps”, og før hans beskrivelse 

av begrepet Bootstrapping ble det brukt til å beskrive den unødvendige urimelige 

forsøkene på å utføre en oppgavene individuelt som normalt ville kreve flere 

personer (Mark E. Daggett, 2013,  s.158). Uttrykket Engelbart baserte seg på var 

ment å formidle tanken om at mennesker kunne forsiktig løfte sin kollektive 

intelligens til stadig høyere nivåer. 

 

Med augmenting human intellect menes det å "øke menneskets intellekt" hvor man 

øker evnen til et menneske til å nærme seg en kompleks problemsituasjon, å få 

forståelse for å passe til de spesielle behovene og utrede løsninger på problemer 

(Engelbart, 1962). Med økt evne i denne sammenheng mente Douglas C. 

Engelbart(1961) å innebære en blanding og kombinasjon av følgende faktorer: 

raskere forståelse, bedre forståelse, muligheten til å få en nyttig grad av forståelse i 

en situasjon som tidligere var for kompleks, raskere løsninger, bedre løsninger og 

muligheter. Dette for å finne løsninger på problemer som før virket uoppløselige. 

Videre definerte han at komplekse situasjoner inkluderer problemene og 

utfordringene til diplomater, ledere, samfunns vitenskapsmenn, livs forskere, 

forskere, advokater, designere - alt fra om problemstillinger eksisterer i noen 

minutter eller år. 

 

I 1959 mottok Engelbart et stipend fra Luftforsvarets kontor for vitenskapelig 

forskning, et tilskudd som førte til hans landemerke 1962-papir, "Augmenting the 

Human Intellect: A conceptual framework" (Engelbart, 2005). Papiret representerte 

hans personlige oppgave, hvor han for første gang formidlet og dokumenterte om 
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verdens voksende kompleksitet og detaljert hans visjon om den datamaskinbaserte 

augmentation - løsningen. 

 

Rapporten Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework (1962), 

gjennomført på Stanford Research Institute, dekker oppstartsfasen til å utvikle midler 

for å styrke menneskets intellekt. Disse nevnte "midlene" kan inkludere utvidelser av 

midler utviklet og brukt tidligere til å hjelpe menneske til å bruke sin opprinnelige 

sensoriske, mentale og motoriske evner - som betraktes som at hele systemet til et 

menneske og menneskets augmentation er et riktig felt å søke etter praktiske 

muligheter (Engelbart, 1962). Dette begrepsmessige rammeverket utforsker 

systemet som består av individet og verktøyene, konseptene og metodene som 

samsvarer med grunnleggende evner til problemer - hvor et av verktøyene er 

datamaskinen integrert med nye konsepter og metoder. Dette er altså en studie som 

tar en ny og systematisk tilnærming til å forbedre den intellektuelle effektiviteten til 

det enkelte menneske.  

 

3.2 CoDIAK 

 
Douglas Carl Engelbart (1995) påstod at løsningen er å gi høy prioritet til den 

kollektive evne til et distribuert samfunn eller eventuelt en organisasjon til å utvikle, 

integrere og anvende ny kunnskap - denne samarbeidsevnen kalte han CoDIAK 

(Concurrent, Development, Integration, Application & Knowledge) som illustrert i 

figur 3.1. 

 

Tenk å ha en ide på 1950-60 tallet om hvordan et vitenskapelig problem X kan løses 

ved hjelp av en person Z i et annet land. Først må det veksles brev mellom 

landegrensene i et par måneder, før involverte møtes for å finne en løsning. Videre 

skrives det en artikkel som sendes til en journal som kommer på utskrift etter et år 

med revisjon. Så har vi en person Y som nøyaktig trenger X for å lage en ny 

teknologi. Hvor stor er sannsynligheten for at Y får vite om X? Det var på dette 
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tidsrommet Douglas C. Engelbart ønsket å utvide en helt ny evne og ga navnet 

CoDIAK. for videreutvikling, integrasjon og bruk av kunnskap. Under The Mother of 

All Demos demonstrasjonen (kan tilbake til denne stor omtalte demonstrasjonen i 

delkapittlel 3.4)  presenterte Engelbart (1968) hvordan den digitale datateknologien 

kunne brukes til å implementere denne evnen. Han sammen med en annen 

redigerte en tekst som ble synlig på en skjerm for et publikum umiddelbart.  

 

Douglas C. Engelbart (1995) innså at menneskeheten står overfor globale 

utfordringer som både blir komplekse og presserende, og vi trenger langt bedre 

evner til å samarbeide over fysiske og epistemiske grenser, da vi må tenke og 

samhandle optimalt.  

 

 

Figur 3.1: ("Collective IQ: Emerged As Primary Strategic Focus" [Bilde], 2004)  
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Som presentert innledningsvis i delkapittel 1.1 hadde Bush et poeng om at ny 

teknologi kunne muliggjøre et helt annet og langt mer effektivt mønster av 

kunnskapsskaping og deling enn de som utviklet seg rundt trykt materiell og lignende 

medier. Han oppfordret forskere til å utvikle nye mønstre for kunnskapsskaping og 

deling, og teknologien som gjør det mulig for dem. 

 

I 1947 da Douglas C. Engelbart leste Vannevar Bush sin artikkel "As we may think", 

dannet han en tegning om at Bush diskuterte begrepet collective mind. Tittelen til 

artikkelen drar oss i riktig retning med å få leseren til å tenke at vi må organisere 

kunnskap "as we may think", altså assosiativt. 

 

For å gjøre det mindre abstrakt tar jeg følgende eksempel: 

 

 

Figur 3.2: ("Eksempel på forbindelsen mellom dokument 1 og dokument 2”)  

 

I det jeg leser dokument 1, Augmenting the Human Intellect: A conceptual 

framework, vil jeg lage en forbindelse med et tidligere lest dokument, som i dette 

tilfelle er Vannevar Bush sin artikkel. Ved å se denne sammenhengen mellom 

Engelbart og Bush sine tekster, ønsket Bush at menneskeheten måtte tjene og gå 

nytte av denne kunnskapen. Allerede i 1945 skjønte Vannevar Bush at vi tenker ved 

å lage slike forbindelser og at teknologi med prosesser var nødvendig for å at denne 
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kunnskapen kunne deles og gi nytte.  Sammenlignet med Douglas C. Engelbart var 

det nødvendig med digital datateknologi. Så kan spørsmål om hva som var den store 

forskjellen. Går vi tilbake i tid til at året var 1951 var svaret interaktiv databehandling 

sammen med nettverk løsningen 

 

Ved å ha disse to har man plutselig et nervesystem hvor menneske kan tenke 

sammen. På dette nervesystemet, i motsetning til de andre nervesystemene 

menneskeheten har sett, muliggjør dette noe Douglas Engelbart kalte CoDIAK. Det 

var denne CoDIAK-funksjonen som Engelbart hadde i tankene da han nevnte "det 

super nye nervesystemet for å oppgradere våre kollektive sosiale organismer". 

 

Det som Douglas C. Engelbart altså forutså, allerede i 1951, og demonstrert i 1968, 

var en måte å koble oss direkte til med datamaskiner og via datamaskiner med 

hverandre, slik at vi kan samarbeide og tenke sammen akkurat som om vi var 

hjerneceller forbundet med nerver. Nå som vi har dette nervesystemet, bruker vi det 

riktig? Det er et faktum at menneskeheten står overfor en  

informasjonsoverbelastning, forenklet hovedsakelig av datamaskiner.  

 

11. oktober 1990 holdt den amerikanske medieviteren Neil Postman en tale under et 

møte i det tyske infomratikksamfunnet (Fesellschaft fuer Informatikk) med tittelen 

"Informing Ourselves to Death" ( Justin Buzzar,  2007). To måneder senere i 

desember diskuterte han innholdet fra talen med verten Richard Heffner under The 

Open Mind. Her drøfter han en problemstilling han mener ingen kulturer eller ingen 

folkegrupper har møtt på noensinne. Nøkkelordet gjennom det han snakker om er 

informasjons kapasitet. Fra begynnelsen av midten av 1800-tallet antar vi at vi 

begynte det man kan kalle kommunikasjonsrevolusjonen som nå fortsetter i vårt eget 

århundre. Men idag har vi oversvømt med medier av kommunikasjonsteknologi som 

er viet til å fylle våres liv med informasjon. Og for første gang blir det for mye 

informasjon og håndtere. Man skulle nesten trodd at mangel på informasjon er et 
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større problem, men Postman mener det motsatte kan føre til en meningsløshet 

situasjon da vi mister grunnlaget for å vite hva som er relevant og ikke.  

 

Det er nemlig ikke slik at datateknologi introduserte informasjons tiden, vi må helt 

tilbake til trykkeriet eller kanskje enda lenger tilbake til steinalderen. Jeg tror ikke det 

er slik verden er utformet for å fungere. Det er mye viktigere problemer vi trenger å 

løse, og datamaskinen kan bare bli et verktøy for å bidra. Og som Neils sier, bør vi 

være bevisst nok til å akseptere at vi har blitt velsignet med et talent (som ikke er 

noe relatert til datamaskiner - men et talent for å analysere problemer, som hjelper 

oss med å løse problemer knyttet til datamaskiner). 

 

Idag kommer informasjon i alle størrelser og former. Det kan kjøpes, selges eller 

blant annet brukes som en form for underholdning. Det kommer ikke rettet mot en 

begrenset gruppe, men åpent. Vi drukner i den informasjonen og har ikke kontroll 

over hva som allerede finnes eller hva vi skal gjøre med det vi har tilgjengelig på - vi 

blir nemlig overveldet med informasjon. 

 

I den tiden vi lever nå blir man så og si tvunget til å tenke at teknologien vil løse 

problemet ved å sortere informasjon med komplekse algoritmer og prosesser. Som 

Neil Postman poengterer så har blant annet læringsinstitusjoner store utfordringer 

med å klassifisere riktig informasjon da tilgjengeligheten av store databaser med 

overflødig informasjon. Jeg er enig i at vi nesten drukner i tall og bokstaver - men er 

ikke veldig mye nesten ganske lik informasjon? Kan dette heller sees på som et 

bredt spekter av innganger til vårt sentrale nervesystem?  

 

3.3 Augmentation system 
 
Det er mulig å oppdage et teknologisk paradigmeskifte, et begrep som ble innført i 

vitenskapsfilosofi og vitenskapshistorie av Thomas S. Kuhn i The Structure of 

Scientific Revolutions  (1962), når man ser på verden gjennom kollektiv intelligens. 

Innovasjon kan være vanskelig å forklare da det er mange ulike oppfatninger og 
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tilnærminger med ulike definisjoner.  

 

Douglas Carl Engelbart innså for 50 år siden at de fleste evner hadde en 

sammenheng med en rekke gjensidige evner som alle utgjør det han kalte capability 

infrastructure . På den måten at for eksempel vår evne til å løse et problem er 

avhengig av vår evne til å kommunisere med språk, å bruke akseptable 

konvensjonen og metoder for samarbeid, å identifisere muligheter, planlegge, 

implementere og lignende (Engelbart, 2017).  For å unngå å bli distrahert av annet 

interessant, begynte Engelbart selvbevisst å bygge et rammeverk for hans egne 

analyser. 

 

“[ S]o I sat there for two years building framework. And out came this  
picture that showed that if you really want to improve how people  
cope with the world you son of peel off lot and realize that there’s  
huge system already provided for you as you grow up within given  

culture. You’re indoctrinated in all sorts of unconscious things You’re  
taught explicitly conceptual and symbolic things and spoken  
language and eventually written one. And you’re given lots of tools  
and lots of methods and lots of organizational structures. And all of  
this constitutes one big system that augments human capability.”  

 (Engelbart, 1987, side 19) 
 

Alle komponentene i et augmentation systemet kan bli sett på som elementer 

mennesket genetisk er begavet med - med det formålet om å øke de grunnleggende 

menneskelige evner for å maksimere evner som et menneske eller en menneskelig 

organisasjon kan gjelde for problemer og mål som et samfunn står ovenfor. 
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Figur 3.3: ("Humans’ Capabilities Depend Upon Their Augmentation Systems" [Bilde], 2004)  
 

I følge Douglas Carl Engelbart (1987) måtte det tas to typer systemer kombinert i 

betraktning til å kunne danne et augmentation system som vist på figuren over. Våre 

medfødte evner forsterkes av et system med kulturelle praksis, paradigmene, 

prosedyrer, skikker, metoder og lignende, som han kalte menneske systemet 

(human system). Det andre kalte han verktøy systemet (tool system) som var et 

formidabelt fysisk system av gjenstander, maskiner, fasiliteter, verktøy, media, og 

lignende. Hovedideen i hans strategi var å utvikle et harmonisk samspill mellom 

menneske systemet - bestående av språk, teori, metode, ferdigheter, erfaringer, 

kunnskap og verktøy systemet. For Engelbart var det helt avgjørende at disse to 

systemene hele tiden var i balanse hvor mennesket ikke måtte bli styrt som roboter 

av teknologien og teknologien på den andre siden måtte være tilpasset brukerens 

behov og individuelle egenart. 
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For eksempel muliggjør våre menneskelige systemelementer vår evne til å skrive et 

notat; det at vi har lært forståelse av det aktuelle språket, hva et notat er og hvilken 

format det skal skrives i samt. kunnskapen om hvordan organisere og utfolde 

informasjonen. Disse elementene integrert med verktøy systemelementer og 

distribusjonsverktøy fungerer et augmentation system. På denne måten kan man si 

at en evne er avhengig av mange andre evner, som igjen avhenger av våre 

medfødte evner som videre forsterkes av det systemet som er beskrevet (Engelbart, 

1987). 

 

Douglas  C. Engelbart så på menneske systemet for å være en større utfordring enn 

verktøy systemet, da det er uhåndterlig og sterkt motstandsdyktig overfor forandring 

samtidig som å være mye mer kritisk til forandring (Doug Engelbart Institute, 2017). 

Mennesker generelt har vanskeligheter med å gå utenfor sin egen komfortsone, og 

det er ikke alltid like naturlig å tenke utenfor boksen. Man lar seg som oftest bli 

okkupert og låst av paradigmet eller verdenssynet i omgivelsene. Om vitenskap 

kommer med teorier om at verden er flat, og det kommer flere etterforsknings artikler 

rundt dette, vil man ikke lett vurdere påstanden og utforske utover kantene på 

egenhånd. 

 

Man vil enklere forstå Engelbart sin ide om augmentation om man forestiller seg et 

pre-sivilisert menneske, uten kultur tilhørighet og ingen verktøy. Så videre tenke på 

alt annet som vårt augmentation system, sammensatt ved å kombinere elementene i 

det menneskelige systemet, som organisasjoner, metoder og språk, og av verktøys 

systemet som sko, biler og kontorbygg. Som sett er formålet med augmentation 

systemet er å øke våre individuelle og kollektive evner. Man kan for eksempel tenke 

på at evnen er til å kommunisere skriftlig - som selvsagt har hatt en sentral rolle i 

utviklingen av vår sivilisasjon. Denne egenskapen er selvsagt avhengig av elementer 

på et lavere nivå, som for eksempel leseferdighet, og på skole institusjonen som 

inngår i det såkalte menneskes systemet. Og også på noen egnede verktøy som 

leire eller trykkeri på verktøy systemet. 
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Figur 3.4: ("This Augmentation Model is valid over huge scale!" [Bilde], 2004) 

 

Denne augmenting - modellen er som vist på figuren over viser en gyldig stor skala. 

Forsiktig å forfølge en akselerert evolusjon av menneskehetens kunnskapsutvikling 

og applikasjons muligheter som er en stor utfordring, og krever meget effektive 

strategier når det gjelder å bruke ressursene våre (Engelbart, Douglas, 2004).  

 

3.4 Usynlige elefanten 

 
The Demo , bedre kjent som The Mother of All Demos presentert av Douglas C. 

Engelbart i 9. december 1968 på Fall Joint Computer Conference i San Francisco, 

d emonstrerte Engelbart bruken av datamaskiner som vi kjenner det, inkludert 

interaktive hypermedier, flere vinduer, musen, samarbeidende dokumentredigering, 

internett og litt mer. I 1968 ble datamaskinene fortsatt programmert av stansekort. 

Alan Kay oppsummerte senere omfanget av Douglas C. Engelbart sitt bidrag ved å 

si at han ikke vet hva Silicon Valley vil gjøre når de går tom for Engelbart sine ideer.  

 

1. april 2015 ble det minnet av under en verdenspremiere av den moderne 

multimedia operaen på et av verdens ledende velkjente universiteter, Standford 

University sin Bing teater  (Etzkowitz, H. & Kiernan, B., 2015). Så i 1998 ble det 

arrangert et stort feirende arrangement på samme universitet i anledning for 
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30-årsdagen for demonstrasjonen ( Doug Engelbart Institute, 1998). The Mother of 

All Demos (1968) ble ikke bare fortalt på en scene i San Francisco, men demonstrert 

til et publikum. Hvordan vil en så omfattende 50 år gammel teknisk demonstrasjon 

motta en slik ære og få en lignende oppmerksomhet under en moderne opera? 

 

 
Figur 3.5: ("Skjermbilde av den tekniske demonstrasjonen,The Mother of All Demos (The 
Demo), til Douglas C. Engelbart" [Bilde], 1968). 

 

Gjennom den teknologiske historien har flere personer utmerket seg og fått heder og 

ære for deres arbeid; blant disse er Apple kongen Steve Jobs og forretningsmagnat 

Bill Gate to kjente ansikter. "The Revolution in the Valley" er en redegjørelse for å 

lage den første Macen, skrevet av Andy Hertzfeld (2004), medlem av det originale 

Mac-designteamet. I kapittelet “The Rich Neighbor Named Xerox" beskrives historien 

om hvordan unge Steve Jobs, som skulle produsere den første Macen, ansatt Bill 

Gates for å gjøre operativsystemet. Og hvordan han undertegnet en kontrakt der Bill 

lovet at han ikke ville lage noen annen programvare som brukte musen i minst ett år. 

Men da bare noen få måneder senere annonserte Bill på industriens fremste messe 

et mus-basert grafisk brukergrensesnitt kalt Windows. 

 

I det Steve Jobs oppdaget om Windows ønsket han en dialog med Bill Gates 

umiddelbart. Under argumentasjonen forsvarer Bill Gates følgende: 
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“...  we  both  had  this  rich  neighbour  
 named  Xerox, and  I  broke  into  his  

house  to  steal  the  TV  set  only  to  find  
out  that  you  had  already  stolen  it. ”  

 
- Bill Gates til Steve Jobs (Andy Hertzfeld, 2004).  

 

 
Figur 3.6: ("Steve Jobs og Bill Gates i New York i 1985" [Bilde], 1985). 

 
Det kan virke som at teknologien kommer fra Xerox, spesielt etter forsvarlig sitatet til 

Bill Gates. Den teknologien som diskuteres av disse menneskene kom gjennom 

Xerox, men fra Douglas C. Engelbart. 

 

Allerede i 1968 viste Engelbart og hans team bruken av datamaskiner som vi kjenner 

det i dag. Når disse teknologiene ble implementert i det praktiske, kan det ta tid å 

forstå at de ikke opprinnelig ble utviklet av for eksempel grunnleggeren og tidligere 

administrerende direktør for Apple Steve Jobs, eller et av de verdens viktigste 

forskningssenteret for IT og datateknologi PARC, også kalt Xerox PARC. 
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Douglas C. Engelbart kan bli sett som informasjonsalderens mest berømte og 

innredede oppfinner. Har han virkelig blitt forstått eller feirer vi han for feil grunner. 

Som vi har sett og kommer til å se har uttrykket  “Engelbart’s unfinished revolution” 

blitt hørt på Stanford og MIT, og ble sittende fast. 

 

Under disse hendelsene hvor Engelbart og denne tekniske demonstrasjonen blir 

hedret, tar en metaforisk tale om en usynlig elefant i rommet plass. Om Engelbart blir 

akseptert som en visjonær er dette per definisjon personer som kan se hva andre 

mennesker ikke kan se (Store norske leksikon, 2009). På denne måten kan 

visjonærene ikke bare se hva som eksisterer, men også hva som vil eller trenger å 

dukke opp. 

 

Det som gjør denne type situasjon spesielt utfordrende for alle involverte er at de 

"usynlige elefantene" ofte ikke har et navn eller kan beskrives konkret. Elementene 

av et slikt fremvoksende paradigme, og ikke minst selve paradigmet, har ofte ikke 

akseptert ordforråd som kan beskrives. Selv en visjonær vil derfor se elefanten fra 

en bestemt synsvinkel, bestemt av hans fagområde av interesse. Og så kan deres 

beskrivelser av det fremvoksende paradigmet være like forskjellige fra hverandre 

som beskrivelsen av de ord språklige blinde mennene som berører en elefant - og vi 

kan ikke ha noen anelse om at de virkelig snakker om det samme store tingen. 
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KAPITTEL4 

 

Civilization on a 

Crossroads  
 

Vår sivilisasjon er på en korsvei, vi må finne en ny måte; hevdet The Club Of Rome 

(2018), og nå system forskere under et møte i Wien. Kan den teknologiske (IKT) 

innovasjonen spille en mye større rolle i denne utviklingen? Kanskje enda en 

hovedrolle? Ved å spore utviklingen av kreative innsikt hos to av forfedrene; system 

forsker Erich Jantsch, og kunnskap medforsker Douglas Engelbart blir det naturlig å 

presentere systemisk innføring. Kanskje en kombinasjon av begge peker på en 

fremtidig utviklingsretning? 

 

 

4.1 Systemisk innovasjon 
 
I 1968 samlet omtrent 30 europeiske forskere, økonomer og industrier i Roma for å 

diskutere globale problemer, hvor Erich Jantsch hadde fått oppgaven for å utarbeide 

et bakgrunnspapir for diskusjonen - som resulterte med å være et strålende essay, 

men for abstrakt, komplisert og kontroversielt (Club of Rome, 2018). Erich Jantsch 

var en astrofysiker, forfatter, medstifter av Club of Rome og system tanker (Leah 

MacVie, 2018). Samme kilde hevder at han bestemte seg for at han hadde “viktigere 

ting å gjøre” etter å ha fullført doktorgrad i astrofysikk i en alder av 22, og dermed 
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fortsatte sin karriere som system forsker der han jobbet med broen mellom 

samfunnet og teknologien. 

 

I 1969 konkluderte Erich Jantsch (1969) at det måtte være et universitet under 

spørsmålet om hvilken institusjon som kunne være egnet for å håndtere systemisk 

innovasjon. Dermed tilbrakte han et semester ved MIT, hvor han utarbeidet en plan 

på hvordan universitetets institusjon ville trene å omkonfigurere seg til å tilpasse den 

helt viktige nye lederrollen. som han påstod ville være nøkkelfunksjonen på hvordan 

fremtidens universitet måtte formes.  

 
Figur 4.1:  ("Prosessen med rasjonell kreativ handling som fører til innovasjon" [Bilde], 
1999). 

 

Etterfulgt av diskusjonen avholdt i Italia publiserte Erich Jantsch artikkelen "From 

Forecasting and Planning to Policy Sciences" i 1970 , som han senere publiserte i 

den nyopprettede tidskriften “Policy Sciences”. I denne artikkelen beskriver han 

prosessen med rasjonell kreativ handling som utfolder seg i samspillet mellom fire 

aktiviteter: 

 

● Prognose (forecasting) 

● Planlegging (planning) 

● Beslutningstaking (decisionmaking) 

● Handling (action) 
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Disse fire aktivitetene er ikke bare knyttet til hverandre, men er innebygd i de 

etterfølgende aktivitetene som vist i figuren over: 

 

● Prognoser + planlegging = planleggingsprosess 

● Prognoser +  planlegging + beslutningstaking = beslutningsprosess 

● Prognoser + planlegging + beslutningstaking + handling = prosess for 

rasjonell kreativ handling 

 

Til å få en bedre forståelse og klarere grafisk fremstilling kan innovasjonsprosessen 
fra prognose til handling utvides modellen som vist på figuren under - invasjonen 
prosessen som Erich Jantsch (1970)  skisserte: 

Figur 4.2:  (Beskriver prosessen "systemisk innovasjon" for å gjøre fremtidige bekymringer til 
systemisk forandring og annen påvirkning."Den systemiske innovasjonsprosessen og nøkkel 
hensikten med fasene og forbindelsene mellom dem [Bilde], 1999). 
 

Erich Jantsch (1970) kalte den nye innovasjonsprosessen systemic innovation, og 

den tilsvarende virkemåten for "rasjonell kreativ handling". Det viktigste ved 

"systemisk innovasjon" er bruk av en systemisk "planleggingsprosess", der 

"prognoser" brukes for å bestemme fremtidige alternativer. 

 

Man kan oppsummere Erich Jantsch sin ide om "systemisk innovasjon" som et svar 

på "sivilisasjonen på et veikryss". 

 

Teknologien kan utvikles ved å øke hastigheten på hva mennesker allerede gjør, 

eller gjennom den systematiske innovasjonen der man ser på et formål eller formål 

om å bli servert i et større system eller systemer, og utvikle det på en måte hvor det 

kan best betjene de større systemene, ved å utnytte andre tilgjengelige faktorer i 
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augmentation systemene. Systemisk innovasjon kan bli sett som en egen paradigme 

i innovasjon.  

 
Ut ifra følgende sitat i neste avsnitt kan man si at Erich Jantsch bestemte at universitet som 

institusjon trengte å spille en nøkkelrolle for å starte utviklingen av systemisk innovasjon. 

Hans ide om systemisk innovasjon var å gjøre våre ulike systemer til å tilpasse og utvikle 

seg; og da fra detaljer av teknologien til de viktigste strukturer i samfunnet - som universitet 

er et eksempel på. 

 

“[ T]he university should make structural changes within itself  
toward a new purpose of enhancing the society’s capacity for continuous  

self-renewal. It may have to become a political institution, interacting with government  
and industry in the planning and designing of society’s systems, and controlling the 

outcomes of the introduction of technology into those systems. This new leadership role of 
the university should provide an integrated approach to world systems, particularly the 

 ‘joint systems’ of society and technology.” (Jantsch, 1969) 
 

 

Erich Jantsch (1969) snakket med administrasjonen og fakultetet ved MIT (Massachusetts 

Institute of Technology), der han trodde at "strukturelle endringer" naturlig kunne begynne. 

Det var på dette tidspunktet det overnevnte utdraget ble skrevet som en del av hans forslag 

og rapport. På denne måten er Jantsch ikke bare en fortaler for bootstrapping av sosial - 

systemisk forandring til et ledende universitet, men han engasjerr i denne bootstrappingen til 

hans beste evne. 

 

Et annet spennende utdrag fra samme rapport er følgende to setninger som presenterer et 

prospekt for systemisk innovasjon: 

 

“[ T]he task is nothing less than to build a new society and new institutions  
      for it. With technology having become the most powerful change agent  

      in our society, decisive battles will be won or lost by the measure of how  
     seriously we take the challenge of restructuring the “joint  

     systems” of society and technology.[...]” 
 

 

Under hans arbeid i 1969 om universitets fremtid kom Erich Jantsch med et forslag til hva 

den grunnleggende strukturen til det nye universitetet vil fokusere på samspillet mellom tre 

typer strukturelle enheter: 
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(1) System-laboratorier for integrert system planlegging og design 

(2) Funksjonsorienterte avdelinger, organisering teknologier av utfallsmålte kategorier 

(funksjoner eller oppdrag av teknologi i sammenheng med samfunnssystemer) 

(3) Disiplinorienterte avdelinger som "custodians" av grunnleggende disipliner i fysikk, liv 

og samfunnsvitenskap. 

 

I rapporten så Jantsch utviklingen av "systemlaboratorier" som nøkkelfaktor i å tilpasse 

universitetet til sin nye rolle: 

 

“[T ] he principal orientation of the activities of the new university will be  
         toward sociotechnological system engineering, in particular toward the  
         planning and design of “joint systems” of society and technology [...]” 

 
 

Alt i alt ønsket  Erich Jantsch at universitet måtte innføre et reelt formål som kunne 

anerkjennes som et middel til å øke samfunnets evne til kontinuerlig selvfornyelse. 

 

4.2 A Call to action 
 

Erich Jantch var ikke den eneste som identifiserte systemisk innovasjon som 

nødvendig til å løse de globale problemene. Douglas Carl Engelbart (2007) 

oppdaget dette som kjerne utfordring og utviklet en egen metode ("augmentaiion") 

fire år før. 
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Figur 4.3: ("Skjermbilde fra lysbilde nr. 3 fra Douglas C. Engelbart sin Google presentasjon i 
2007" [Bilde], 2007). 

 

“I dreamed that digital technology could greatly augment our collective human 

capabilities for dealing with complex, urgent problems ”, er et sitat av Douglas Carl 

Engelbart  (2007) hentet fra Google presentasjonen hans “Call to Action”  i 2007. 

Allerede i 1962 formulerte han ideen som ledet til arbeidet hans. I denne rapporten 

utarbeidet han en metode for systemisk innovasjon, hvor hans systemiske 

innovasjonsmetode er augmenting, der han ville starte fra et "evne hierarki", som 

kombinerer elementer av det menneskelige og verktøyet systemet. Som nevnt i 

kapittel 2.1 var strategiens hans å utvikle et harmonisk samspill mellom systemene 

som han mente var avgjørende var i balanse hele tiden hvor mennesket ikke måtte 

bli styrt som roboter av teknologien og teknologien på den andre siden måtte være 

tilpasset brukerens behov og individuelle egenart.  

 

Essensen av denne utvidelsen metoden til innovasjon av Douglas C. Engelbart var å 

se på kapasitets-infrastrukturen og på menneskehetens tilstand, og se hvilke evner 

som kanskje er mest nødvendig. Og så hvilke evner den valgte evnen kan være 
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avhenge av på et lavere nivåer, og hvordan man forsterker dem. Eksempel på et 

egenskap på et lavere nivå kan være leseferdighet.  

 

Douglas C. Engelbart så muligheten til å radikalt forbedre effektiviteten til 

intellektuelle problemløsere ved kontinuerlig å gjenoppfinne deres augmentation 

system, og akselerere samarbeidet med menneskelige verktøy, ved å bruke sitt eget 

forskerteam som den første faggruppen. Han ville starte å bygge videre på 

resultater, rette mot verktøy- og menneske systemene samtidig, siden det ikke var 

fornuftig å gjøre store endringer i en uten å vurdere tilsvarende endringer i den 

andre. Han stilte spørsmål som "Hva om vi kunne komme inn i fremtiden?" så å si, 

og radikalt frembringe bedre verktøy og praksis for å støtte disse intellektuelle 

arbeidere, som han kalte dem (Doug Engelbart Institute, 2017). I den skremmende 

oppgaven med å finne løsninger på større og større problemer med økende 

hastighet og effektivitet enn noen gang tenkelig - ønsket han å ikke være begrenset 

av hvordan ting ble gjort nå. 

 

Douglas C. Engelbart Institute (2017) skriver at Douglas C. Engelbart antok at 

datamaskiner kunne gi et helt nytt medium for å fremme den nyeste teknologien i et 

kollektivt intellektuelt arbeid. På grunnlaget av teknologien som var tilgjengelig og 

eksisterte på den tiden, krevde hans forskningsagenda at hans team presset på alle 

fronter: de måtte utvide grensene på den tekniske - og menneskelige fronten. 

Eksempler på det tekniske var skjermteknologi, interaktive databehandling, hjelpe til 

med oppstart av nettverk begrensninger og klient-server arkitektur. På det 

menneskelige fronten var det alt fra å skyve grensene i kontinuerlig forbedring og 

oppfinne helt nye organisatoriske konsepter og metoder. Han oppfant sin egen 

innovasjonsstrategi for å akselerere hastigheten og omfanget av innovasjonen i hans 

laboratorium, som viste seg å være svært effektiv. Hans seminararbeid oppnådde 

mange priser, og ga en revolusjon som blomstret inn i den såkalte 

informasjonsalderen og internett. Men ennå har vi bare kløftet overflaten av  det 

sanne potensialet Engelbart, som forutsettes for å dramatisk øke vår kollektive IQ til 

tjeneste for menneskehetens største utfordringer (Doug Engelbart Institute, 2017). 
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Douglas C. Engelbart så på vår moderne tilstand på denne måten, og identifiserte en 

evne som ville gi den største positive forskjellen hvis vi kunne øke det betydning. Det 

kan tenkes at han ville kalle denne evnen kollektiv intelligens. 

 

 
Figur 4.4: ("Skjermbilde fra lysbilde nr. 2 fra Douglas C. Engelbart sin Google presentasjon i 
2007" [Bilde], 2007). 

 

På lysbilde over kan det tolkes umiddelbart at Douglas C. Engelbart kommer med 

diagnose for problemer og utfordringer globalt. I den forstand at hvordan vi kunne 

tenke å gå inn i fremtiden i et raskere tempo, når selve strukturen på kjøretøyet som 

benyttes hindrer oss med å se hvor vi skal. Det er ingen hemmelighet at teknologien 

har økt hastigheten og kompleksiteten i disse såkalte problemene og utfordringene. 

På denne måten gir Engelbart en annen måte å tenke på, en systematisk tenkning, 

som kan brukes på selve IT-innovasjonen, og ikke minst hvilken praktisk forskjell 

dette ville gi.  

 

Vi har sett i ganske detaljert detalj retningen C. Douglas Engelbart pekte på. Det er 

snarere et paradigme i arbeidet med informasjon der informasjon er bevisst utviklet, 
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integrert og anvendt for å gi en god retning. Er dette hva metafor om "svake og 

uskarpe frontlykter" handlet om? 

 

Han kalte denne presentasjonen "Call to Action", og lysbilde nr. 2 baserer seg godt 

på tittelen. Han oppfordret Googles utviklere og ledere og brukte Googles kanal til å 

nå alle andre i Silicon Valley - for å bli med han til å gjøre denne type forskjellen og 

skape en ny tenkning.  
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KAPITTEL5 

 

Datateknologiens 

fremtid 
 

5.1 Neste skritt i den revolusjonerende prosessen? 
 
Tenk vår sivilisasjon som en stor organisme, som har vokst eksponentielt rask de 

siste årene, spesielt de siste tiårene. Så gjennom internett-tilkoblede interaktive 

digital medier har denne gigantiske organismen et velutviklet nervesystemet. Det kan 

også tenkes at dette vesenet har en velutviklet hjerne. men har dyrets organer lært å 

bruke dette nervesystemet? Koordinerer hjernen dens handlingen?  

 

Så hva styrer organismen i dag? Det som gjenstår er de mentale og emosjonelle 

prosessene. Så vil det si at det avanserte nervesystemet i stor grad kun brukes til å 

forsterke egne impulser? Som da for eksempel kan være reklame, 

nyhetsprogrammer, og eventuelt filmer.  
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Organismen lærer hvordan man koordinerer sine organer, kommunikasjonen med 

den store hjernen, og er under utvikling til å videre tilpasse og bli strukturert den nye 

tilstanden og omgivelsene rundt. 

 
Når har vi internett og en teknologi som vi alle menneskene i verden er koblet 

sammen på - et super new nervous system.  

 

På 1990-tallet produserte Bootstrap Institute en rekke lederseminarer ved Stanford 

University, SRI International, Logitech HQ,  Washington, DC, og Tokyo, Japan som 

opprinnelig var utviklet av Douglas C. Engelbart og datteren Christina Engelbart 

(Engelbart, Doug, 1992). Blant disse var Bootstrapping seminaret én av dem, rettet 

mot oppstartings organisasjoner inn i det 21. århundre avholdt 24-26. mars 1992 av 

Engelbart (1992) ved Standford University.  
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Figur 5.1:  “Lysbilde C13 og C14 fra presentasjonen (Co-Evolution of Human & Tool 
Systems - Dag 1, seksjon C "Augmentation" - 24/03-1992) under seminaret, 1992 Bootstrap 
Seminar Intensive, avholdt av Douglas C. Engelbart" [Bilde], 1992). 

 

Lysbildene over er hentet fra presentasjonen, Co-Evolution of Human & Tool 

Systems, seksjon C Augmentation. Her kan det tenkes at Douglas C. Engelbart ser 

på vår verden gjennom ovennevnte lysbildene C13 & C14 som kikkert. Engelbart 
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(1995) ser at det super new nervous system for å oppgradere våre ulike kollektive 

organismer, som han i mange år i forveien hadde sett på som å okkupere P for 

mulighet (Eng: possibility) som allerede var på plass. Dette er på plass da mange 

mennesker på vår planet nå er koblet til hverandre gjennom dette nervesystemet ved 

hjelp av blant annet internett og kommunikasjonsmedier.  Så hva er det som fortsatt 

mangler?  

 

Som nevnt innledningsvis i kapittel 3: Douglas Carl Engelbart: Augmenting the 

collective intelligence kom Douglas C. Engelbart opp med begrepet Bootstrapping 

for å beskrive hvordan den som jobber med å utvikle og/ eller distribuere 

nye/forbedrede verktøy og praksis for å øke kollektiv IQ, kan bruke det de bygger for 

å øke sin egen effektivitet (Doug Engelbart Institute, 2017). Engelbart identifiserte et 

svar som han kalte bootstrapping. Dette var et begrep som var så sentralt og 

meningsfylt for han. 

 

Bootstrapping  kan forstås på flere måter, hvor de forskjellige er relevante på hver sin 

måte. For eksempel så Engelbart bootstrapping på som en måte å skape positiv 

tilbakemelding og dermed ha en eksponentiell vekst av våre sentrale evner. Som når 

et team utviklere bruker verktøyene og prosessene de utvikler for å bedre sin egen 

ytelse - hva skjer da? I hans tenkning vil dette muliggjøre "eksponentiell" 

augmentation og gi en forsterkning av våre kjerne kapasiteter, som ville matche den 

eksponentielle veksten av nødvendigheten og kompleksiteten i våre problemer og 

utfordringer. 

 

Så er  Bootstrapping nøkkelen fra det gamle paradigmet inn til det som skal utvikles? 

Så lenge vi bruker de gamle systemiske strukturene og prosessene med måten vi 

jobber på - følger vi det gamle paradigmet. Poenget er rett og slett at vi bruker det for 

å snakke om hvordan vi forandrer paradigmet. Vi gir dette makt, ved å si vår 

arbeidskraft. Det er først når vi forplikter oss til å gjenskape strukturer og 

arbeidsmåter og metoder, eller når vi hjelper andre med å gjøre det, hjelper vi den 
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trengte nye utviklingen til å tre i kraft. 

I september 1995 publiserte Douglas C. Engelbart en tekst i BYTE magazine under 

navnet "Can digital technology make a better world? Improve our collective IQ? In 

the dreams of this visionary inventor it can." Her innledet han med å beskrive den 

raske utviklingen av datateknologi vi mennesker står overfor i verden med utrolige 

farer når vi går inn i et felles økonomisk-politisk kjøretøy, som reiser i stadig i en 

økende tempo gjennom en mer komplekst terreng, hvor våre frontlykter er altfor 

svake og uklare med en utilstrekkelig styring og bremsekontroll. Videre beskriver han 

drømmen om at digital teknologi i stor grad kunne forsterke våre kollektive 

menneskelige evner for å håndtere komplekse problemer - datamaskiner, 

høyhastighets kommunikasjon, skjermer, grensesnitt. Han drømmer videre om at folk 

skal snakke alvorlig om potensialet for å utnytte det teknologiske og sosiale 

nervesystemet for å forbedre kollektive IQ i våre ulike organisasjoner. Her bruker 

han begrepet  "super new nervous system" for å oppgradere våre kollektive sosiale 

organismer i en evolusjonær forstand. 

 

Som nevnt i kapittel 1, anerkjente Vannevar Bush i 1945 at det presserende behovet 

for vårt samfunn var å skape egnet teknologi og tilhørende sosiale prosesser for å 

gjøre oss i stand til å utnytte våre kunnskapsressurser bedre og til slutt kunne tenke 

sammen, som kunne muligens antas til å være et enkelt sinn. Videre antok Bush at 

mikrofilmen kunne være den teknologien som muliggjør dette. Det som Douglas Carl 

Engelbart så i 1951, var at teknologien ville være den digitale data mediene som var 

utstyrt med et passende grensesnitt til menneskene, og koblet til et nettverk. 

 

Det faktumet at mikrofilmen som Vannevar Bush snakket om fortsatt kun er et fysisk 

medium som enten må sendes rundt eller publiseres i fysisk form for å muliggjøre 

kommunikasjonen å være mulig. Hvordan Douglas C. Engelbart sin tanker rundt 

"super new nervous system" kan argumenteres for å  være en bedre løsning og gi en 

kvalitativ forskjell, er at nettverksbaserte digitale medier gjør det mulig for 

kommunikasjonen å bli universell øyeblikkelig tilgjengelig, i den forstand om noe 
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publiseres på internett, kan hele verden med internett - tilgang se det umiddelbart. 

Her snakker vi om et nytt paradigme i kommunikasjon.  

 

Til å skjønne den praktiske betydningen og viktigheten av begrepet "super new 

nervous system", og hvor nøyaktig det kan oppgradere våre kollektive sosiale 

organismer - har jeg et eksempel. Ved å forestille seg en maur, eller mer generalisert 

en organisme som går mot en vegg. Øynene til denne organismen ser at det er en 

vegg, men om denne informasjonen ikke blir formidlet til hjernen skjer det ikke noe. I 

dette eksempelet er den informasjonen som øyene prøver å formidle til hjernen er 

publisering av vitenskapelige artikler i et spesialisert fagområde. 

 

Det følger av våre fremtidige scenarier at oppgaven med å gi vår sosiale organisme 

muligheten til å reagere på signaler fra sine ulike sensoriske - og tenke organer (eller 

i Douglas C. Engelbarts vilkår, å "utnytte et teknologisk og sosialt nervesystem for å 

forbedre IQ av våre ulike organisasjoner ") må ha høyeste prioritet. 

 

5.2 Knowledge Federation  
 

En viktig sosial systemisk innflytelse punkt er kunnskapsarbeid. Fra et strategisk 

synspunkt virker kunnskapsarbeid et naturlig sted for å starte oppstart av 

sosial-systemisk utvikling basert på tre grunner (Karabeg, 2013): 

 

(1) Det er nødvendig med et funksjonell kunnskapsarbeid (offentlig  

informering, forskning ...) for å belyse veien for å styrke alle andre  

sosial-systemiske evolusjon(er). 

 

 (2) Gitt på internett og annen tilgjengelig teknologi, og den  

privilegerte (sponsede) statusen til oss akademikere, bør systemiske  

endringer i kunnskapsarbeidet være relativt enkelt å starte opp. 
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(3) I forhold til våre epistemologiske overveier, ser selv - organisasjon  

i kunnskapsarbeid fram som en oppdatert forestilling om  

"grunnleggende forskning". 

 

Knowledge Federation er et fellesskap av fagfolk og interessenter med en passende 

blanding av bakgrunner, utstyrt med egnet teknologi, som har kommet sammen for å 

skape sosio-tekniske systemer på nøkkelområder - noe som gjør den til en 

passende "programmerer" (Karabeg, 2011a ). Knowledge Federation utvikler, tester 

og utnytter sine motiver ved å utøve selv organisasjon eller oppstramming - noe som 

gjør den til en egnet maskin (Karabeg, 2011b). Arbeidet deres kan forstås som et 

organ som er lagt til vår sosiale organisme, hvor funksjonen er å starte opp 

utviklingen av hjernen, nervesystemet og andre organer. Knowledge Federation har 

gjort som Douglas C. Engelbart foreslo, de har nemlig bootstrapped. 

 

Knowledge Federation bootstrapper den såkalte transdisiplinær 

organisasjonsmodellen ved å skape seg selv (Karabeg, 2011b). I en disiplin samles 

eksperter i et enkelt domene av interesse for å forbedre kunnskapen i dette 

domenet. I motsetning til en transdisiplin, tverrfaglinge, samler eksper og andre 

interessenter som representerer en passende kombinasjon av bakgrunn og 

interesser sammen for å jobbe med et spørsmål eller en designoppgave av felles 

interesse (Karabeg, 2013). 

 
Douglas C. Engelbart sin retning eller paradigme var først og fremst å bruke 

informasjon eller kunnskap til å vise veien og gjøre en betydelig forskjell. For å 

kunne utvikle vårt arbeid med informasjon, og med informasjonsteknologi, på den 

måten det vil bli best utnyttet, så vel som å være varig. Så informasjon, på den 

måten vi utvikler, integrerer og ikke minst anvender det - kan og måtte være noe helt 

annet enn det vi har arvet fra fortiden. Knowledge Federation har basert på dette 

utvidet Douglas Engelbart sitt bidrag til et komplett paradigme og kan fungerer som 

et eksempel på et bevis av konseptet - og er klar til å skalere. Arbeidet deres er åpen 

kildekode og tilgjengelig som prototyper til alle andre som ønsker å kopiere og bruke 
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dette, og adoptere et nytt paradigme. Kan dette være et forsøk på å "materialisere" 

den usynlige elefanten? Eller for å engasjere andre til å gjøre det videre? 

 
Et fremtredende kjennetegn ved Bootstrapping er at ny informasjonsteknologi brukes 

som en tilrettelegging for systemisk forandring (mer konkret, som "sosiale 

nervesystemer" som gjør det mulig å utvikle nye, kollektivt intelligente 

organisasjonsmønstre). Omvendt benyttes systemendring for å åpne opp nye 

markeder for informasjonsteknologi. Derfor er Bootstrapping som en strategi for å 

muliggjøre sosial-systemisk evolusjon ikke nødvendig å kjempe mot stivheten til de 

eksisterende sosial-systemiske strukturer; det er nemlig tilstrekkelig å omdirigere 

eksisterende interesser, i forskning, IT-innovasjon og virksomhet. 

 

I tillegg til kunnskapsarbeid er innovasjon og entreprenørskap et viktig sosial 

systemisk innflytelse punkt. Innovasjon og entreprenørskap kan utvide konvensjonell 

IT innovasjon til å bære på grunnleggende samfunnssystemer som utdanning, 

informering, forskning og styring. Sosial-systemisk innovasjon kan fremme store nye 

muligheter for oppfinnelse og entreprenørskap. 
 

I stedet for å kun produsere inkrementelle endringer som skal kunne være mulig å 

passe inn i den eksisterende rekkefølgen, er det en utfordring å kunne skape 

innovasjons og entreprenørskapsskala og i tillegg inkludere samordnede endringer i 

hele sosio-tekniske systemer. Game-Changing Game er et prototype svar på denne 

utfordringen. Den nåværende prototypen (Karabeg, 2013) er ferdigstilt på 

Knowledge Federation Workshop Palo Alto 2012 og presentert på Bay Area Future 

Salon (Karabeg, 2012). Game-Changing Game er en generisk sosio-teknisk 

prosedyre for systemisk innovasjon, der innovasjon og entreprenørskap skal skje på 

hele samfunnssystemene (Karabeg, 2011b). Game-Changing Game er en 

spill-skiftende måte å leve et liv på og forfølge en karriere. Som "en prototype 

løsning til globale problemer" erstatter The Game-Changing Game høyoppnåtte 

karrieremuligheter for strid og kontroll. 
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Henry Ford forandret livet til mange mennesker med sine praktiske og rimelige biler. 

Det bevegelige samlebåndet og masseproduksjon teknikkene som han fant opp, 

satte standarder for verdensomspennende industripraksis i første halvdel av det 20. 

århundret (Ford,2017). Ford Motor Company kan tenkes som en systemisk endring i 

transport. Det var først da Ford begynte å produsere biler som et bredt spekter av 

forretningsforetak (i oljeboring, bensinstasjoner, bildekk, bilforsikring ...) ble lukrativt 

(Karabeg, 2013). Paradigmer er i feiende endringer i en sektor. Henry Fords 

revolusjon i transport peker på enorme muligheter for verdiskaping og 

samfunnsmessig påvirkning som systemisk innovasjon har, men også til en 

utfordring - å justere tilstrekkelige aktører og sektorer hvor man blant annet trenger 

veier, olje, dekke og ikke minst bensinstasjoner.. Designmønster er avvik fra felles 

praksis, uttrykt generelt (slik at de kan brukes i andre domener) - som er et godt 

eksempel. 

 

Ved å re-organisere innovasjon og entreprenørskap og deres forhold til forskning 

forplikter  The Game Changing Game å gjøre globale risikoer til bidrag og 

karrieremuligheter. Lignende muligheter kan opprettes gjennom systemisk 

innovasjon i et hvilket som helst domene. Dette er også et godt eksempel på 

hvordan systemisk innovasjon kan åpne opp en rekke lignende entreprenørskaps 

muligheter på forskjellige områder. 

 

Denne The Game Changing Game prototype-løsningen kan brukes på andre globale 

problemer/utfordringer som for eksempel (Karabeg, 2012): 

 

● Journalistikk 

● Finansielle tjenester 

● Styresett (Eng: Goverance) 

● Utdanning 

● Selskap/bedrifter 

● Helsevesen 

● Religion 
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Barcelona 2011 Good Journalism Prototype har blitt uttalt på Knowledge Federation 

Workshop Barcelona 2011, hvor en tverrfaglig samfunn (akademiske og 

praktiserende journalister, kunnskaps medieforskere, kollektive intelligens eksperter 

og andre interessenter) møtes for å "samarbeide et innovasjonsøkosystem for god 

journalistikk" (Knowledge Federation, 2011). 

 

 
Figur 5.2:  ("Illustrasjon av Barcelona 2011 Good Journalism Prototypen" [Bilde], 2012)  
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På følgende illustrasjon av Barcelona 2011 over vises det forskjellige mønstre og 

tilhørende implementasjon til prototypen. Det legges vekt på at mennesker som 

jobber innenfor dette med en felles oppgave utfører på fellesskapet og 

selvorganisering istedenfor hierarkisk kontroll.  

 

Denne offentlige informasjons prototypen som ble oppfattet på dette verkstedet, er 

forskjellig fra konvensjonell journalistikk da den i stedet for å være et resultat av 

historisk praksis endret av kommersielle interesser, blir offentlig informering 

kontinuerlig opprettet av en transdisiplin der journalister samarbeider med kunnskap 

medieforskere, økonomer, sosiologer, politiske forskere, gründere og andre 

eksperter og interessenter etter behov (Karabeg, 2013). 

 

Ved et problem med for eksempel økende arbeidsledighet og eventuelt lavkonkuktur, 

som er et begrep for å beskrive den økonomiske utviklingen i et land, kan eksperter i 

de forskjellige feltene bli involvert. I dette eksempelet om finansielle tjenester kan en 

økonom identifisere de feilkonstruerte finansielle systemet som den systemiske 

årsaken og en matematiker kan utarbeide en enkel måte å formidle og forstå hvorfor 

dagens system er ineffektiv. 

 

Man kan selektiv abonnere ved å abonnere på et tema av interesse eller på nyheter 

med en bestemt verdi som da for eksempel kan være så spesifikt som menneskers 

helse eller noe akademisk. Det å virkeliggjøre denne tanken har allerede web 

plattformen Debategraph (verktøy introdusert i delkapittel 1.3) en del av denne 

funksjonen. Til å spørre eksperter og andre innen en bestemt fagfelt eller ekspertise 

kan verktøyet Debategraph bli benyttet ved å lage en tankekart med et spørsmål 

eller søke på et tema. Til å organisere og finne fornuft, kan også dette verktøyet 

være til nyttig med tanke på at man får visualisert tanker, ideer og hvordan de 

forskjellige elementene henger sammen med andre temaer. 
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Det virker som det jobbes tverrfaglig fra ulike disipliner som arbeider i fellesskap for 

å skape nye konseptuelle og teoretiske innovasjoner som integrerer og beveger seg 

utover spesifikke disiplin tilnærminger for å løse et felle problem. 

 

Som oppsummering er den systemiske prototypen Barcelone 2011 Good 

Journalism  er en offentlig informering som: 

● passer til vårt samtids samfunn og utfordringene er skapt - og kontinuerlig 

gjenskapes - av en passende utviklet transdisiplinær 

●  knytter alle sammen (journalister, offentlige, forskere, politikere ...) til et 

sammenhengende fungerende og godt sammenhengende kollektivt sinn 

● belyser ved systemiske årsaker til oppfattede problemer, og peker på egnet 

systemisk tiltak 

 

Basert på Knowledge Federation sitt arbeid og engasjement ser det ut som at de ble 

opprett for å oppfylle funksjonen som mangler; systemisk innovasjon i 

kunnskapsarbeid. Legg merke til at den kollektive tankeprototypen som 

implementeres her, bare gjør en liten brøkdel av kollektive sinn / CODIAK-evner. Det 

er virkelig mye mer som kan og må gjøres! 

 

 

5.3 Oppgradering av digitalisering til systemisk 

innovasjon 
 

Hvordan hadde det vært å bruke lysende stearinlys som frontlykter på det beskrevet 

kjøretøyet i figur 4.4? Hvor kjøretøyet representerer vår teknologisk avanserte og 

raske sivilisasjon, mens lysstrålene representerer måten informasjonen opprettes og 

brukes på, som vi ubetinget har arvet fra fortiden. Denne beskrivelsen antyder på at 

måtene å skape og dele informasjon vi har arbeidet ikke nødvendigvis vil oppfylle de 

målene vi har behov for, særlig med formålet med å belyse veien. Ved å designe i 

stedet for å arve hva vi gjør med informasjon, kan vi gjøre noe med en farlig tur inn 

fremtiden. 
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“[W ]  e ride a common economic-political vehicle, traveling at an  
ever-accelerating pace through increasingly complex terrain. Our  

headlights are much too dim and blurry. We have totally inadequate  
steering and braking controls.”  (Engelbart, 2007) 

 

Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også 

om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosser (IT-ord, 2017). Ved bruk 

av datatekniske metoder og verktøy kan man enten effektivisere eller erstatte 

manuelle eller fysiske elementer. All informasjon fra steintavler til film som ble 

produsert før datamaskinen, som er i analog form, og våre tradisjonelle sosiale 

prosesser for utvikling, integrasjon og anvendelse av kunnskap i alt fra vitenskap til 

utdanning til journalistikk har utviklet seg gjennom århundre basert på de indre 

begrensningene i den trykte teksten som medium. I tillegg til at de også utviklet seg 

etter de oppfattede behovene i et samfunn som hadde helt forskjellige utfordringer 

enn det vi gjør. 

 

Akkurat som elektrisitet førte til etableringen av lyspæren, et vedvarende symbol på 

kreativ oppfinnelse eller innovasjon, inviterer den nye medieteknologien oss til å 

revurdere og omkonfigurere våre verktøy og sosiale prosesser der informasjon 

håndteres. Det er egentlig ikke bare tilfeldig at nettverks sammenhengende 

interaktive digitale medier muliggjør en grundig rekonstruksjon av gamle dokument 

typer og sosiale prosesser - med den nye medieteknologien som ble opprettet av 

Douglas Carl Engelbart med spesielle formål. 

 

Nevnte visuelle kjøretøy metaforen gir en kort motivasjon for systemisk innovasjon - 

ved å foreslå at forskjellen denne tilnærmingen kan gjøre er forskjellen mellom 

teknologi og vår kreative innsats av noe slag vil ende opp som et kjøretøy tar med 

oss til noen form for tilstand som vi med rette kan ønske å være i eller det stikk 

motsatte. Det vi kaller systemisk innovasjon er alternativet til den overnevnte angitte 

definisjonen. 

 

74 



 
 
 

Som presentert i delkapitlene, 1.1 og 4.1, identifiserte Vannevar Bush  (MIT 

professor og dekan og tidlige datamaskiner, pioner, som i løpet av andre verdenskrig 

var leder av hele USAs vitenskapelige innsats) i 1945 det vi kaller kunnskap forbund 

som det strategiske målet som forskerne må gi høyeste prioritet til. I 1948 

identifiserte Norbert Wiener (det vi kaller) systemisk innovasjon som den nødvendige 

måten å utvikle grunnleggende sosio-tekniske systemer - og han gjorde en sak for 

kybernetikk som den faglige disiplinen som kan informere slik innovasjon. I 1968, 

etter oppstarten av The Club of Rome (internasjonal tenketank organisert for å 

studere menneskehetens fremtidsperspektiver), identifiserte en valgt gruppe system 

forskere ledet av Erich Jantsch systematisk innovasjon som den nødvendige eller 

rasjonelle tilnærmingen til globale problemer - og til og med til innovasjon eller 

"kreativ handling" av noe slag. 

 

Digitalisering kan bli forstått på to følgende måter: 

1) Å bare implementere gamle prosesser og prosedyrer i digital form 

2) Aktiver helt nye prosesser (gjenskape stearinlyset i ny teknologi) 

    Lage helt nye prosesser for å dra nytte av ny teknologi og reagere  

    på de nye behovene menneskene og samfunnet står overfor,  

    metaforisk blir dette å lage sosio-teknisk lyspære. 

 

For å muliggjøre aktivering av helt nye prosesser bør vi: 

1) Forstå evnen til den nye teknologien (Douglas Carl Engelbart) 

2) Forstå hvilket system som virkelig burde være  

              (Erich Jantch - systemisk innovasjon) 

 

Møtet mellom dem to, en IT-utvikler og system forsker, representerer muligheten til å 

bruke informasjonsteknologi som aktiverings faktor for systemisk innovasjon og 

videre bruk av systemisk innovasjon som et tema for å videreutvikle teknologi-feltet. I 

stedet for bare re-implementere gamle systemer i ny teknologi, kombinere 

tilgjengelige systemiske og andre innsikt for å vise veien (kunnskap forbundet) og 

deretter tilpasse dem til formålet eller formålene de trenger å tjene (systemisk 

innovasjon), bør vi forstå hvilket system som virkelig bør eksistere. Vi har 
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implementert fancy stearinlys i ny teknologi, men nå ønskes det å implementering av 

lyspære. Denne tenkningen går i Douglas C. Engelbart sin retning som en utvikler. 

For å kunne svare på hva en lyspære er, hva prinsippene og videre funksjon av 

lyspæren er systemvitenskap som er et tverrfaglig feil som studerer system (G. E. 

Mobus & M. C. Kalton, 2015). 

 

Som en ren praktisk beskjed antyder dette metaforiske bilde med kjøretøyet at 

måtene for å dele og skape kunnskap vi har arvet fra fortiden ikke vil kunne oppfylle 

målene vi nå har behov for å ta hånd om - den "riktige" veien blir på denne måten 

ikke belyst. Bruker vi moderne teknologi til å dra på en skremmende tur inn i 

fremtiden, eller til å ta med oss til steder vi ønsker å ha som destinasjon - ved å 

designe fremfor å arve gjøremåten og kunnskapet har en betydelig forskjell. Denne 

kjøretøy metaforen peker på en nødvendigheten av det vi kaller systemisk 

innovasjon, hvor vi bruker vår kreative evne og vår teknologi til å oppfylle de 

formålene som må serveres, i stedet for å reproduseres. Videre understrekes 

behovet for å vende våre grunn institusjoner eller sosio-tekniske lys til lyspære, og til 

muligheten til å lage på en systemisk skala. 
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KAPITTEL6 

 

Konklusjon  
 
 
Gjennom historien og oppgaven har vi sett flere eksempler på personer som har delt 

tanker, tolket og praktisert kollektiv intelligens på forskjellige måter, men med samme 

visjon - åpne nye muligheter for å utnytte kollektiv intelligens og adressere globale 

utfordringer. Den sosiale organismen med internett som et nervesystem, åpner for 

mange uendelige muligheter, men byr samtidig på nye utfordringer som vår 

sivilisasjon står overfor. 

  

De visjonære tenkerne Douglas Carl Engelbart og Tim O'Reilly, hadde hver sin 

tilnærming til begrepet kollektiv intelligens, hvor henholdsvis den første strevde for å 

redde verden og den andre rettet fokuset på suksessen bak forretninger. Begge så 

muligheten til å programmere helt nye kollektive tenkningsprosesser. Selv om de 

tilsynelatende hadde helt forskjellige ideer om hva den riktige bruken av internett 

skulle være, peker de til slutt på de samme generelle utfordringene og kollektivt sinn. 

Tim O'Reilly er mest kjent som grunnleggeren og administrerende direktør i O'Reilly 

Media, eller mannen som populariserte betingelsene kildekode og web 2.0- som 

nevnt innledningsvis i kapittel 2. Douglas C. Engelbart ble derimot mest hedret for 

verktøyet menneskeheten er avhengig av, nemlig datamusen, som er et resultat av 

hans interesse i eksperimentell forskning. Basert på arbeidet mitt virker det som 

disse personene ønsket å gi noe mer verdifullt enn dette til menneskeheten som; 
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ideer, prinsipper av den typen som informerer vår kreative handling - spesielt innen 

teknologisk innovasjon. 

 

I løpet av det siste tiåret har oppveksten og utviklingen av internett muliggjort 

overraskende nye former for kollektiv intelligens. Ikke bare gir Google lettere tilgang 

på informasjon, men lager også lenker til websider og utnytter den kollektive 

kunnskapen til hele internett, for selv å produsere utrolige intelligente svar på 

spørsmål vi andre skriver inn i søkefeltet. Det er her begrepet Harnessing the 

collective intelligence  kommer inn - et begrep som Tim O'Reilly var svært 

opptatt av.  

  

Det er allment betraktet at bruk av kollektiv intelligens er nøkkelen eller 

kjernekomponenten til Web 2.0-applikasjoner, som i hovedsak handler om å invitere 

brukere til å delta og samhandle. Dataene som samles inn fra brukerdeltakelse og 

samhandling, er bortkastet hvis de ikke kan konverteres til intelligens, og kanaliseres 

til å forbedre en applikasjon eller nettsted. Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon, 

innførte denne tankegangen i algoritmene på nettstedet hans. Til å svare på hvordan 

han ble verdens rikeste mann, hadde Tim O'Reilly et konsept i sin sjuende modell av 

web 2.0 design pattern , bedre kjent som The Long Tail. Dette er et begrep som 

refererer til et scenario hvor produkter med en lav etterspørsel eller lavt salgsvolum, 

samlet kan utgjøre en markedsandel som konkurrerer eller overgår de relativt få 

nåværende bestselgerne (Anderson Chris, 2006). 

 

 

Som vi så i kapittel 3, ønsket Douglas C. Engelbart med sitt paradigme å vise veien 

til å gjøre en betydelig forskjell i måten vi utvikler, integrerer og anvender kunnskap 

på, hvilket måtte være ulikt det vi har arvet fra fortiden. Sammensetningen av 

interaktiv databehandling og nettverk var det Engelbart hadde sterk tro på. Ved å 

kombinere disse to, har vi muligheten til å tenke sammen gjennom ett nervesystem. 

Dette nervesystemet skiller seg ved å muliggjøre det Engelbart kalte for CoDIAK for 

å oppgradere våre kollektive sosiale organismer og bootstrapping, som en praktisk 

måte å forandre de virkelige systemene på. CoDIAK-kapasiteten er ikke bare veien 
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til å forstå Engelbarts uferdige revolusjon, men også en brikke til å forstå hans 

paradigmeskiftende ide, augmentation, som er en retning til å lede mot innovasjon 

på en systemisk nivå. Den gir også muligheten til et kvantesprang ved å øke vår 

kollektive intelligens, som ifølge Engelbart betyr å reagere på kompleksitet, tid og 

hastighet - fordi utviklingen, integrasjonen og anvendelsen av kunnskap er samtidig 

(Eng: concurrent). Kommunikasjonen blir på denne måten umiddelbar, noe den 

gamle teknologien ikke la til rette for. Dette var hans tilnærming til systemisk 

innovasjon, som han publiserte i 1961, seks år før Erich Jantsch og andre i Bellagio. 

Det å kunne innovere på et systemisk nivå av blant annet våre grunnleggende 

institusjoner eller systemer, er også en kapasitet vi er svært avhengig av. Disse 

kapasitetene er direkte svar på denne oppgavens sentrale spørsmål om hva som 

muliggjør samhandlinger ved hjelp av teknologi, noe som var umulig med tekst på 

papir.  

  

Knowledge Federation har på grunnlag av dette utvidet Douglas Engelbarts bidrag til 

et komplett paradigme. Det eksemplifiserer et bevis på konseptet, og er klar til å 

skalere globalt. I tillegg har de valgt å holde arbeidet åpent og tilgjengelig som 

prototyper til alle som ønsker å anvende dette. Prototypene viser ikke bare hvordan 

noe kan gjøres, men gir faktisk også institusjonell og fysisk plass for interesserte 

forskere og andre til å delta og engasjere seg. 

  

Vi er ennå ikke i mål med å verdsette potensialet for utnyttelsen av det teknologiske 

og sosiale nervesystemet for å forbedre kollektiv intelligens. Akademiske forskere 

utvikler fortsatt i stor grad kunnskap på samme måte som tidligere, og journalistene 

jobber fremdeles på egenhånd. Som det fremgår av de første lysbildene av Douglas 

C. Engelbart fra Google presentasjonen avholdt i 2007, vil datateknologi hjelpe 

verden til å bli en bedre plass. Forutsetningen for dette er at vi må tenke nytt, i dette 

tilfellet systemisk innovasjon, som beskrevet i teorier fra både Douglas C. Engelbart 

og Erich Jantschi i kapittel 4. Mens Jantsch gjennom arbeidet sitt hevdet at 

innovasjonen på systemisk nivå var nødvendig for å løse de globale problemene, 

identifiserte Engelbart systemisk innovasjon som kjerneutfordring og utviklet 

augmentation metoden. 
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Eksempler på kollektiv intelligens nevnt i de foregående kapitlene, er ikke slutten på 

historien, men begynnelsen. Siden databehandling og kommunikasjonsfunksjoner 

fortsetter å utvikle seg, vil det være et myriade av andre liknende eksempler de 

kommende tiår. Så hva er datateknologiens fremtid? Svaret er at vi må kunne 

kombinere dette eksisterende kollektive nervesystemet med systemisk innovasjon. 

Vi er nødt til å organisere og spesialisere kunnskap på en radikal ny måte. Det er på 

sin plass å understreke at systemisk innovasjon ikke lenger er et alternativ, men en 

nødvendig prosess i videre fremtidig utvikling.  
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