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Præambel 

• Internet Librarian International (London) og 
Internet Librarian (Monterey): Ingen virker, som 
om de er helt vildt længere fremme 

• Mange er bedre organiserede! 
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Den perfekte storm 

• En perfekt storm er to storme, der 
mødes og flerdobler hinandens 
effekt og en bog af Peter Svarre 
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Stormene 

• Storm 1: Brugerinvolvering; folk vil ikke længere 
have helfabrikata (måske med stanniol og 
skuresvampe), men halvfabrikata med løse ender, 
de selv kan arbejde videre på. Skabelses-
processesen og ikke forbruget er det væsentlige 

• De vil ind og kigge i værkstedet. De vil se 
problemerne og komme med forslag (Lego & 
Starbucks). De er ikke nødvendigvis amatører (jf. 
Wikipedia). Selv el kan gøres interessant! 

• Cykler, musli, vin etc. 
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Brugerinvolvering 

• Højt niveau: Skabelse af originalt indhold 
(blogindlæg, YouTube-video) 

• Mellemniveau: Redistribution af andres indhold 
(aggregeringer fx) 

• Lavt niveau: Vurdering af andres indhold 
(stjerner, like-knapper 

• De lavere niveauer holder sådan set internettet 
kørende :O 
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Hvor kommer al den 
brugerskabelse fra? 
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Stormene 

• Storm 2: Digitalisering; når ting bliver digitale 
bliver de tilgængelige, og når de bliver 
tilgængelige bliver de værdiløse i sig selv (jf 
musik og nyheder og pakkerejser m.m.) 

• Prisen på produkter går mod marginal-
omkostningerne, og marginalomkostningerne er 
ofte meget tæt på 0 kr. (hvad koster du Google, 
når du åbner en Gmail-konto?) 

• Ræs mod gratis! 
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Digitalisering 

• Digitalisering gør kopier værdiløse 

• Ting, som ikke kan kopieres, stiger i værdi 

• Viden taber værdi faktisk 

• Værdien ligger i afledte ting, generativer eller 
unika, omkring kopierne, som ikke kan kopieres 

• Jakob Krogsøe, James Bond, Novo og Mærsk 

• Unika: Hastighed, personalisering, fortolkning, 
autencitet, adgang, kropslighed, anerkendelse, 
findbarhed 
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Tilsammen … (stormen kan flå 
både helt og delvist!) 
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Livet i den perfekte storm 

• Man skal være transparent 

• Man skal være interessant 

• Man skal tale til de rigtige mennesker … 

• … med det rigtige sprog … 

• … de rigtige steder 

• Først og fremmest: Man skal gøre sig fortjent til, 
at andre mennesker gider snakke om én! 
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Og: 
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NB: Peter S. anbefaler i øvrigt socialdarwinisme!  



Store ændringer 

• Folk gider ikke din portal og din AIDA-tragt 

• Vi lever i en deportaliseret verden 

• Vi arbejder med produkter og services, men i 
virkeligheden arbejder vi med motivation (jf. Kbh. 
strategi: ”Den knappe ressource i dag er 
opmærksomhed”) 

• Vi arbejder med langvarige relationer og ikke 
sporadiske hit & runs 
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Konsekvens 

• Stormen påvirker både forretning, kommunikation 
og organisation 

• I virkeligheden er man ikke ”ude på de sociale 
medier” … man er selv det sociale medie! 

• Vi er alle sammen de sociale medier, og hvad er 
det så vi opgylper? 

• Regel nr. 1: Vi skal være transparente og 
interessante de rigtige steder, på de rigtige måder 
over for de rigtige mennesker 

• Regel nr. 2: Vi skal have det sjovt og lege! 
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