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Abstract 

The purpose of this project is to investigate the parts, processes and functions within the 

hydroponic system, formed as two different factories located in Denmark and Japan. The 

inquiry looks into the benefits and unintended effects that occur when implementing or 

excluding ‘smart’-technology in the hydroponic system. The two cases are understood in the 

context of the agricultural challenges in Japan and Denmark. Additionally the project 

explores the political relations, which the technology embodies.  

It was found that, the differences between the designs of the individual hydroponic systems 

could be understood as based on the agricultural challenges that Denmark and Japan are 

currently facing. Further, the hydroponic factories embodies different political relations. The 

bigger, technologically advanced factory in Japan embodies hierarchy and totalitarity, while 

the Danish more intimate and technically simple factory embodies democracy and egalitarity. 

It seems that both the agricultural challenges and the hierarchical, totalitarian political 

relations are formed by the neoliberal food security agenda that is pushed by major monetary 

organizations. The democratic and egalitarian political approach, seen at Nabo Farm are 

being challenged as they seek to expand and therefore face decisions on whether to adopt 

smart-technology into their production system that promotes effectivity and economical 

competition or continue a more socially sustainable path. 
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“Dansk Landbrug er i dag en kampzone, hvor en gældsplaget, konkurrenceudsat landmand 

slås med store maskiner, kemikalier og computerprogrammer for at tvinge mest mulig 

pengeværdi ud af jorden og dyrene på kortest mulig tid for at holde kreditorerne stangen. Det 

er en kampzone mellem land og by, hvor bønder og borgere har mistet kontakt og forståelsen 

for hinanden og dyrker ufrugtbare fjendebilleder. Og en kampzone, hvor politiske partier slås 

om begunstigelser eller krav til landbruget, mens store, internationale kapitalinteresser 

opererer i kulisserne og profiterer på den såkaldte strukturudvikling, der i sidste ende gør 

både de fleste landmænd og miljøet til tabere. ” (Nielsen, 2016, pp,8-9).  
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Begrebsafklaring 

Fødevaresikkerhed  

Food Security - FN’s verdensråd definerer fødevaresikkerhed til at have betydningen, at alle 

mennesker altid har fysisk, social, og økonomisk adgang til tilstrækkelig, sikker, og 

næringsrig mad, der møder deres foretrukne og kostmæssige behov til et aktivt og sundt liv. 

(Ifpri.org, 2019) 

Food safety  

For at opnå fødevaresikkerhed (Food Security) er der blandt mange andre tiltag, fokus på 

Food Safety. Food safety dækker at mad skal være fri fra kemikalier, bakterier, virus eller 

parasitter som fører til sygdom eller på anden måde nedsat livskvalitet (WHO, 2019). 

GMO 

Genetically Modified Organism - En betegnelse der beskriver en bestemt form for 

planteafgrøder, der ved hjælp af genteknologi har undergået genetisk manipulation, der kan 

medvirke til at fremhæve bestemte kvaliteter, ofte fra fuldstændig fremmede organismer.  

Hydroponisk dyrkning 

Dyrke planter, uden brug af jord, hvor næringen bliver tilført, som en opløsning, i et 

vandbaseret medie. 

LED 

Light Emitting Diode - Belysning der består af en mængde små lysdioder, der bliver anvendt i 

dyrkningssystemet som kunstigt sollys. 

Neoliberalismen 

Politisk ideologisk bevægelse der fokusere på et globalt frit marked, hvor udvikling og 

politisk intervention sker for markedet frem for i markedet. 

PFAL 

Plant Factory with Artificial Lighting - Fabrik, der driver produktion af hydroponisk dyrkede 

grøntsager. Planterne bliver dyrket med hjælp af LED belysning (Kozai, 2018). 
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Smart teknologi 

“A “smart” service system is a system capable of learning, dynamic adaptation, and decision making 

based upon data received, transmitted, and/or processed to improve its response to a future situation. 

The system does so through self-detection, self-diagnosing, self-correcting, self-monitoring, self-

organizing, self-replicating, or self-controlled functions. These capabilities are the result of the 

incorporation of technologies for sensing, actuation, coordination, communication, control, etc. The 

system may exhibit a sequence of features such as detection, classification, and localization that lead 

to an outcome occurring within a reasonable time.” (Medina 2015, s.3). 
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Indledning 

I dette semesterprojekt, foretages en undersøgelse der tager udgangspunkt i teknologien, det 

hydroponiske system, som en del af fødevareproduktions systemet. I denne kontekst, ses 

hydroponisk dyrkning, grundlæggende som et bud på en alternativ produktionsform. 

Teknologien kan ses som forsøget på, mere optimalt, at imødekomme en stigende verdens 

befolknings behov for mad. Det mere optimale, ved den hydroponiske dyrkningsform, ses i 

udgangspunktet, i form af en række miljø og klimavenlige potentialer. 

Første del af undersøgelsen analyserer selve det teknologiske system. Med et overordnet kig 

på systemets dele, funktioner og processer, samt de tekniske muligheder og krav der ses i 

samspil mellem de enkelte dele i det hydroponiske system. Den samlede analyse af det 

teknologisk system, belyses med de Vries (2006) teknologiforståelse, og afrundes med et 

indblik i den hydroponiske produktion, hos to forskellige virksomheder. Henholdsvis danske 

Nabo Farm og Japanske MIRAI. Endvidere sættes systemerne i kontekst af Danmarks og 

Japans landbrugsproblematikker. 

I anden del af undersøgelsen, foretages en komparativ analyse af Nabo Farm og MIRAI, med 

fokus på udformningerne af deres hydroponiske virksomheder og fabrikker.  

Rogers’ (1983) diffusionsteori bruges til at forklare virksomhedernes spredning af deres 

hydroponiske produkter. Marx’s (1970) kritiske synspunkt på manufakturperiodens 

konsekvenser for arbejderen, sættes i relation til udformningen af Nabo Farm’s hydroponiske 

produktion. Winner’s (2008) gennemgang af artefakters politiske karakter, benyttes til at 

afklare hvilken iboende social orden, der kan se ud til at være bedst forenelig med det 

hydroponiske system, i sin grundlæggende form. Dertil anvendes Winner’s (2008) teoretiske 

standpunkt, til at undersøge de forskellige politiske relationer, der kan ses legemliggjort af 

virksomhedernes forskellige udformninger, af den hydroponiske fabrik. Denne del af 

analysen rummer et indblik i, at den hydroponiske dyrkningsform, udover de miljø og 

klimavenlige potentialer, også kan rumme sociale potentialer. 

Hertil kommer diskussionsafsnittet, der berører en utilsigtet effekt ved hydroponisk dyrkning 

sammenlignet med konventionelt jordbrug, samt en kritisk vurdering af konsekvenserne ved 

fødevareproduktion i det neoliberale effektiviseringsregime. 
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Problemstilling 

Det stigende, globale befolkningstal stiller et livsnødvendigt krav, om en fødevareproduktion 

der kan følge med. Klodens klima, ressourcer og miljø kalder samtidig, på en hensigtsmæssig 

fødevareproduktion. Det er derfor interessant, at kaste et fokus på dyrkningsformer. 

Herereo et. al. (2020) peger i den videnskabelige artikel “Innovation can accelerate the 

transition towards a sustainable food system”, på at teknologiske innovationer kan have et 

stort potentiale for løse fødevaresikkerheds problematikker.  

Vertikale dyrkningsteknologier præsenteres som en af de teknologiske innovationer der er 

tættest på, at være klar til at udfordre de eksisterende dyrkningsformer. LED-modne tomater, 

datadrevet-salat og kontrollerede krydderurter klinger måske af science fiction, men det 

eksisterer allerede. Hydroponiske afgrøder findes også som lokalproducerede ærteskud, 

emballagefri urter og pesticidfri pak choi, leveret på cykel. 

Hydroponisk dyrkning er potentielt, et bud på et bæredygtigt supplement til den nuværende 

fødevareproduktion. Det hydroponiske system er et teknologisk eksempel, på et 

dyrkningssystem der giver helt andre muligheder end det konventionelle landbrug. Ifølge 

Barbosa et al. (2015) defineres konventionelt landbrug som et dyrkningssystem der bruger 

jord, er under åben himmel, benytter vandingssystemer, og anvender gødning og kemiske 

hjælpestoffer. 

Den hydroponiske-producent kan på nuværende tidspunkt kun dyrke et begrænset udvalg af 

afgrøder, men selve dyrkningsformen rummer en lang række af kompetente fordele, 

sammenlignet med traditionelt jordbrug. 

Traditionelt landbrug, både konventionelt og økologisk, er ressourcekrævende i form af 

arealudnyttelse og et uhensigtsmæssigt stort forbrug af vand. Globalt set, ca. 36% af det 

samlede tilgængelige landareal, bliver brugt til dyrkning og ca. 70% af det tilgængelige 

ferskvand brugt i landbruget (Barbosa et al., 2015).  

Det hydroponiske system muliggør at afgrøderne kan dyrkes vertikalt, så behovet for areal 

kan reduceres. Dette tillader eksempelvis, at hydroponisk dyrkning kan placeres og foregå i 

byerne, tæt på forbrugeren. Desuden kan dette potentielt tillade muligheden for at naturen kan 

genvinde ubenyttet landareal. 

Dertil kan hydroponiske dyrkningssystemer nøjes med at benytte helt ned til 98% mindre 

vand, af det som bliver brugt i traditionelle jordbaserede dyrkningsformer (MIRAI, 2020). 

Den primære grund til at systemet sparer så meget på vandet, er at der er tale om et lukket 

vandingssystem, hvor der nærmest ikke er noget vand der driver væk fra de planter der skal 



Roskilde Universitet                                  HumTek                                                03-06-2020 

11 
 

bruge vandet (Barbosa, et al., 2015,). Der foregår kun et minimalt tab af vand, i form af 

fordampning fra planternes fotosyntese og fra de åbninger som planterne sidder i. 

Endvidere har traditionelle jordbrugssystemer problemer med afløb af næringsstoffer. 

Specielt for konventionelt landbrug er der problemer med afløb af kemiske hjælpestoffer, 

eksempelvis pesticider og herbicider. Afløb af både nærings- og kemiske hjælpestoffer, ender 

i havet, søer og grundvandet. Dette kan føre til eutrofiering og forurening af vandet.  

De hydroponiske systemer derimod, har en bedre udnyttelse af næringsstoffer. Udnyttelsen af 

næringsstoffer skyldes primært at næringen florerer i det lukkede system (Barbosa, 2015 & 

Molin & Martin, 2018). Hvilket betyder at de næringsstoffer planterne ikke bruger i første 

omgang, cirkulerer tilbage ind i systemet. Yderligere betyder de lukkede systemer at man 

potentielt kan dyrke pesticid og herbicid frit. Der er altså ikke nogle problemer med hverken 

udvaskning, eutrofiering af vandsystemer eller jordforringelse. 

Arneth et al. (2019), fremlægger at landbruget står for ca. 36% af den samlede 

menneskeskabte CO2(eq) udledning i atmosfæren, heraf bliver en stor del udledt ved 

omlægning af naturområder til landbrug. Nuværende jordbrug har altså, på længere sigt, 

fatale konsekvenser for både miljø og klima. Ud over de eksisterende problematikker 

forudser Arneth et al. (2019) i deres rapport, at der som konsekvens af klimaforandringerne, 

kommer til at være flere oversvømmelser og tørke perioder i allerede udsatte områder. Det 

betyder at landmænd, i udsatte områder, kommer til at have store udfordringer med at dyrke 

afgrøder på deres marker.  

For at imødekomme landbrugets udfordringer med voldsomme tørkeperioder, bliver der 

udviklet meget på at have kunstige vandings systemer, sådan at landmændene kan gøre sig 

uafhængige af den manglende ”naturlige” vanding. Vandingssystemerne er begrænsede af at 

der er brug for at man har en vandressource tilgængelig. De naturlige vandressourcer kan 

være i form af en sø eller flod. Kunstige vandressourcer kan være tilgængelige, herunder 

grundvandsboringer, brønde, vandreservoirer til at samle regnvand, renset saltvand fra havet 

eller lignende. De fleste ”naturlige” og ”kunstige” vandressourcer er afhængige af at der 

falder regn bare en gang imellem. I svære tørkeperioder vil disse vandressourcer være 

utilstrækkelige. For det andet forventes det at der vil komme flere og mere omfattende 

udfordringer med oversvømmelser, idet der falder meget mere regn i komprimerede perioder. 

Oversvømmelser på markerne kan betyde, at landmandens afgrøder, drukner eller bliver 

skyllet væk. Når vandet løber ned gennem jorden, eller hen over jorden og ned i et vandløb 

kan det medføre at markerne eroderer, og mister en stor del af det tilgængelige næringsstof, 

som ligger i det øverste lag af jorden. Desuden kan det betyde at landmandens arbejde går i 
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stå, både fordi afgrøderne står under vand, men også fordi en våd mark ikke kan bearbejdes 

så den bliver klar til beplantning. Det hydroponiske system gør det muligt at trække 

dyrkningen helt ud af naturlige økosystemer. Således er produktionen uafhængig af det lokale 

vejr, som bliver mindre pålideligt. Når produktionen trækkes indendørs, påpeger Barbosa 

(2015) og Molin & Martin (2018), at de hydroponiske systemer, sammenlignet med de 

traditionelle dyrkningsformer, har en større benyttelse af elektrisk strøm. Dette skyldes 

primært, kunstig belysning, og vedligeholdelse af indeklima. 

De tidligere beskrevne fordele, viser imidlertid at det hydroponiske system generelt er en 

dyrkningsform der umiddelbart rummer mange kvaliteter. Det ses også at teknologien 

udbredes i flere af verdens lande (Sally, 2019). 
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Problemfelt 

Et øget fokus på de kritiske konsekvenser ved det traditionelle landbrug, samt et stadigt større 

pres på den globale fødevaresikkerhed (Ifpri, 2020), har skabt opmærksomhed omkring, 

hvordan fremtidens landbrug kan formes. I denne sammenhæng ses det blandt andet, at der 

falder interesse på hydroponisk dyrkning, som et teknologisk bud, på en mere 

hensigtsmæssigt og bæredygtig produktionsform (Herero, 2020). I en undersøgelse af 

teknologien, det hydroponisk dyrkningssystem, kan der kigges på udformningen af selve det 

teknologiske system, der bruges til at dyrke afgrøder og producere mad. Sammensætningen af 

komponenter, metoder og mekanismer, kan varieres i dette system. Dertil kan der kigges på 

de forskellige hydroponiske virksomheder, der benytter teknologien og udformer den i 

forskelligartede fabrikker. I Danmark findes der endnu, kun få eksempler på etablerede 

hydroponiske producenter. I Japan derimod, ses en stigende etablering af hydroponiske 

fabrikker siden 2011, hvor Japan blev ramt af en tredobbelt katastrofe, henholdsvis 

jordskælv, tsunami og atomulykke (Kozai, 2018).  

 

I dette semesterprojekt, undersøges to virksomheder der dyrker hydroponisk, henholdsvis 

danske Nabo Farm og japanske MIRAI. 

Som firmanavnet Nabo Farm indikerer, er deres tankegang og fortælling fokuseret på at være 

lokalt forsynende. Deres produktion er lokaliseret i et nedlagt autoværksted i 

nordvestkvarteret, København. Med kun en håndfuld ansatte, er Nabo Farm en lille fabrik. På 

cykel, leverer de hydroponisk dyrkede grøntsager til lokale restauranter, samt tilbyder én 

gang om ugen, salg af grøntsager, direkte fra deres baggård. 

Det Japanske firma MIRAI er et eksempel på en større hydroponisk virksomhed. De har flere 

fabrikker, både i Japan og internationalt. MIRAI fabrikken, der bruges som case, i denne 

undersøgelse, er lokaliseret i smart-byen Kashiwa-no-ha, i Kanto regionen, i Japan. 

Fabrikken styres af et kompliceret og sofistikeret smart-system, og producerer 10.000 

salathoveder om dagen. Firmanavnet MIRAI betyder “fremtiden”, deres fabrik i Kashiwa-no-

ha, ses i kontekst af 2011 triple katastrofen og et fokus på en japansk fremtid, med alternative 

løsninger for en mere stabil fødevareproduktion. 
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Problemformulering 

 

“Hvordan er de hydroponiske dyrkningssystemer udformet hos danske Nabo Farm og 

japanske MIRAI? Hvordan svarer de to forskellige udformninger, på henholdsvis Danmarks  

og Japans landbrugsproblematikker, og hvilke politiske relationer legemliggøres af 

teknologiens udformninger? 

Arbejdsspørgsmål 

 

1) Hvilke dele, processer og funktioner rummer hydroponiske 

dyrkningssystemer, generelt og set hos henholdsvis Nabo Farm og MIRAI?  

 

2) Hvilke tekniske muligheder og krav er der i samspil mellem de enkelte dele i 

hydroponiske dyrkningssystemer?  

 

3) Hvordan og hvorfor er der problemer med landbruget i Danmark og Japan? 

 

4) Hvordan lykkes Nabo Farm og MIRAI med udbredelsen af deres hydroponisk 

dyrkede afgrøder i den danske og japanske befolkning? 

 

5) Hvilke utilsigtede effekter ses, ved det hydroponiske system, generelt og 

udformet hos firmaerne Nabo Farm og MIRAI?  
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Afgrænsning 

I dette semesterprojekt tages der udgangspunkt i de nationale landbrugssektorer, i 

henholdsvis Danmark og Japan. Både de danske og japanske landbrug, er heterogene 

sammensætninger af mange forskellige landbrugstyper, der både differentiere sig i valg af 

afgrøde, produktionsform og anvendte teknologier.  

Heriblandt findes der en række produktioner, som foregår i  drivhuse og væksthuse. Det kan 

findes relevant, at stille hydroponiske dyrkningssystemer i forhold til drivhusproduktionen, 

da det kan ses som den produktionsform, der minder mest om hydroponisk dyrkning. 

Eksempelvis i form af hvilke afgrøder, der kan produceres og ligeledes ved at begge former 

er isoleret, fra det omkringværende miljø. Derfor kan det også antages, at 

drivhusproduktionerne er den mest direkte konkurrence, til det hydroponiske system, men 

også at det er den produktionsform, der står nærmest til at adoptere de hydroponiske 

teknologier. 

På trods af lighederne, ser dette semesterprojekt på landbrugssektoren, som en samlet enhed 

og derfor er der ikke blevet undersøgt nærmere omkring, hverken produktionsformer eller 

valg af afgrøder. På baggrund af dette udelades enkeltstående produktionsformer, da der ikke 

fokuseres på de specifikke landbrugsproduktionsformer og afgrødevalg. 
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Semesterbinding 

I denne rapport, kombineres dimensionerne teknologiske systemer og artefakter (TSA) og 

subjektivitet, teknologi og samfund (STS). 

Fagkombinationen TSA og STS, giver mulighed for at få et holistisk indblik i en teknologi, 

der både rummer en analyse af teknologien på et teknisk plan, samt et højere plan i kontekst 

af konventionelt landbrug og politiske relationer. I rapporten vil intersekteringen mellem de 

to dimensioner, danne rammen for en trianguleret forståelse af teknologiens udformning.  

 

Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) 

Teorier og metoder i dimensionen TSA, giver os mulighed for at undersøge hydroponiske 

dyrkningssystemer, som en selvstændig teknologi med indre systemer. Teknologien ses også 

i sammenspil med andre teknologier, og er en del af et større fødevaresystem. For at nå i mål 

med dette, inddrager vi De Vries og Walther Vincenti (de Vries, 2006), der har nogle teorier 

som anvendes, når vi ser på de teknologiske systemer. I undersøgelsen af de forskellige 

delkomponenter, i det teknologiske system, er der primært fokus på delenes funktionalitet. Vi 

vil også kigge på teknologien fra Everett Rogers’ standpunkt (Rogers, 1983), når vi ser på 

dens diffusion og faser for udbredelse. Til sidst vil vi kigge på de utilsigtede effekter ved 

brugen af teknologien. 

 

Subjektivitet Teknologi og Samfund (STS) 

Med afsæt i dimensionen STS, benytter vi os af teoretikerne Langdon Winner (2008) og Karl Marx 

(1970), til at analysere og vurdere det hydroponiske system, med et teknologihistorisk og 

teknologifilosofisk perspektiv, samt undersøge, hvad der ligger bagved og foran forskellige 

udformninger, af det hydroponiske system. 

Dernæst kigger vi på hvad det betyder for det hydroponiske dyrkningssystem, når denne teknologi 

sammenkobles med ‘smart’-teknologi og IBM’s ‘smart’-vision (Halpern et. al., 2008). Her kastes 

perspektivet både på afsæt, udformning og indflydelse. 

Vi foretager endvidere, en undersøgelse af landbrugsproblematikker, med henblik på at få et 

indblik i teknologiens situerethed. 
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Metoder 

Kvalitativt interview  

Som del af vores projekt, har vi interviewet Sebastian Dragelykke, der er medstifter af Nabo 

Farm. Med interviewet forsøgte vi at få indsigt, i to forskellige dimensioner. Et kvalitativt 

interview gav os mulighed for at få indblik i informantens personlige tanker, værdier og 

målsætninger, i forhold til det indhold vi ønskede i semesterprojektets STS dimension. 

Sebastian gav os indblik i virksomhedsstrukturer, inspirationskilder, motivationer, med mere. 

Samtidig supplerer den del af interviewet, der rummer teknologi og systemer, 

semesterprojektets tekniske afsnit. Idet vi ønskede indsigt i nogle af Nabo Farms specifikke 

hydroponiske systemer, eksempelvis værdier som størrelsen på dyrkningsarealer.  

Interviewet er udformet semistruktureret. Denne interviewstruktur gav mulighed for at følge 

specielt interessante udtalelser, samtidig med at interviewet blev holdt på det valgte spor, så 

vi kunne nå at få svar på de vigtigste, af de ting vi havde forberedt. Det gav det os mulighed 

for at åbne spørgsmålene lidt op, og lade eksperten fortælle os hvad der er vigtigt i hans felt. 

Der var en del centrale emner som vi ønskede at få indsigt i, og for at holde styr på dem, 

lavede vi en interviewguide, som vi kunne følge, og tjekke af, efterhånden som vi kom 

igennem interviewet. Det sikrede at vi fik svar på det nødvendige. Resultatet ses i bilag 2 

(bilag 2). 

Interviewets Validitet 

Validiteten af interviewets form og interviewets indhold, er en bærende faktor for kvaliteten 

og troværdigheden af den empiri der blev indsamlet her. Vi har gennemgået kvaliteten af 

vores interview ved at bruge de syv faser der er defineret af Kvale & Brinkmann (2014).  

De syv faser tager udgangspunkt i interviewets tematisering, design, interview, transskription, 

analyse, verifikation og rapportering. 

Tematiseringen af interviewet validerer de teoretiske undersøgelser vi har foretaget på 

forkant af vores interview, hvor vores hensigt har været at samle viden, vedrørende de 

virksomheder, der anvender hydroponiske dyrkningssystemer (Bilag 2). Ved at bruge en 

ekspert indenfor feltet, hydroponisk dyrkning, har vi således kunne undersøge relevante 

emner, inden for temaet for vores undersøgelse. 
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Vores interview er designet for at vi skal kunne bekræfte den viden, som vi har fået fra 

empirien, samt undersøge hvilken form det systemet tager hos Nabo Farm, og lade eksperten 

fortælle os hvad der interessant, inden for hans ekspertise felt. Interviewmetoden er designet 

med hensigten at validere teoretisk empiri og producere viden om Nabo Farm og 

hydroponiske dyrkningssystemer. 

Under selve Interviewet forsøgte vi at skabe rammer, der lagde op til at informanten kunne 

svare på alle spørgsmål og ikke vise modvillighed, eller føle sig presset til at holde sig tilbage 

for at svare på uddybende spørgsmål. Interviewet blev foretaget over et videoopkald på 

mediet google.meet. Ved at have en live video var der mulighed for at få vist fabrikkens 

produktion, samt få et indblik i hvordan deres hydroponiske teknologier var formet og brugt i 

praksis. Dette var en stor hjælp da vi grundet Covid-19 nedlukningen af Danmark ikke havde 

mulighed for at besøge fabrikken. På denne måde fik vi bekræftet den teknologiske viden, og 

forståelse vi havde af fabrikkens udformning (Bilag 1). 

Interviewet blev foretaget med fire-øjne princippet, hvis formål er at undgå at en enkelt 

person foretager fejl, der senere kan vise sig at være centrale for informationer samlet i 

interviewet. Fire-øjne princippet er med til at validere kvaliteten af interviewet, og 

fremgangsmåden interviewet at fortaget under. Yderligere betød det konkret at 

interviewsituationen blev mere trygt for den, der interviewer. Ved at agere sikkerhedsline, 

kunne den støttende interviewperson være med til både at holde interviewet inde for de 

planlagte og ønskede rammer, samt at hjælpe til når der opstod tvivl eller usikkerhed om 

hvordan spørgsmål formuleres og hvilke spørgsmål der var vigtige at stille. Denne tryghed er 

specielt vigtig fordi interview situationen stadig er uvant og det er noget vi stadig er ved at 

lære, at udføre i akademisk kontekst.  

Ved at transskribere interviewet gennem et tredje gruppemedlem, er der skabt yderligere et 

sæt øjne, der vurdere kvaliteten af de indsamlede informationer fra interviewet. 

Transskriptionen er bekræftet af både den primære interviewer, og den supplerende (bilag 1). 

Yderligere tilføjer den vedlagte transskription gennemsigtighed i interview situationen og 

sørger for at vi rapporterer informantens meninger og forklaring korrekt. 

Der laves ikke en direkte analyse af interviewet. Interviewet er derimod brugt til at give en 

ekstra vinkel i analysen, ved at bekræfte og nuancere, de informationer, som er inddraget fra 

yderligere empiri. Desuden indgår informationer om informantens egne erfaringer, 

motivation og målsæting i semesterprojektets analyse, hvilket kan præsentere subjektive 

vinkler, af hvordan virksomheden er situeret socialt. 
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Yderligere overvejelser vi har haft med i vores interviewform, har haft fokus på de 

transdisciplinære barriere der er til stede når personer fra forskellige discipliner skal 

kommunikere sammen. Vi har i vores daglige gang på Roskilde Universitet, en bestemt 

jargon, og nogle ting vi er helt afklarede med når vi diskutere internt. Et eksempel på dette 

kunne være brugen af ordet smart, der i daglig tale kan bruges som “smart i en fart”, man kan 

se “smart ud” og “smart” kan være en fiks løsning “det var smart det der”, men når vi 

diskuterer og vidensdeler internt, bliver begrebet ‘smart’ ofte brugt i sammenhæng med 

Internet of Things og om teknologier, der er drevet af stor databehandling. For at nedbryde 

disse transdisciplinære barriere, har vi forsøgt at udforme forskningsspørgsmål, som dernæst 

er blevet lavet til interviewspørgsmål, så vi har haft mulighed for at få svar på nogle 

spørgsmål, som kan lyde direkte kryptiske, men når de er blevet delt ind i små håndgribelige 

dele, kan give os et indblik organisationen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Komparativ metode 

Den komparative metode bruges i situationer, hvor det agtes at udvinde ligheder og forskelle, af to 

forskellige cases. Komparativ betyder sammenligning, og vi har i dette semesterprojekt sammenlignet 

udformningen af det hydroponiske system, hos to virksomheder i to forskellige lande. De to cases 

holdes op imod hinanden, for at få et bedre indblik i ligheder og forskelle ved årsager til, og 

betydninger af, teknologiens forskellige udformninger. 

Det kan være svært at direkte konkludere noget ud fra hvad vi kommer frem til i analysen, fordi vores 

kilder på Nabo Farm, er mere valide end vores kilder på MIRAI. Det er blandt andet fordi vi har en 

kvalitativt interview, med Nabo Farm, men ikke har noget lignende på MIRAI, hvor vi derimod har 

måtte opbygge casebeskrivelsen, ud fra forskellige kilder, der både kommer fra MIRAI selv, fra 

tredjeparts kilder og generel viden om hydroponiske PFAL fabrikker.  
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Teori 

Teknologisk forståelse 

 

Hvad er teknologisk viden, og hvordan forstår vi teknologisk viden? Marc J. de Vries har en teori for 

hvordan teknologisk viden kan deles op, så viden om teknologien kan erfares i mindre stykker, og i 

sidste ende danne rammerne for et bredere overblik over teknologien. 

 

De Vries taler om ‘taksonomiske niveauer’ inden for teknologisk viden, og han gør det med 

inddragelse af Walther Vincenti’s beskrivelse af dem, fra hans bog “What Engineers Know and How 

They Know It”. 

De seks niveauer lyder som følger 

1. Fundamental design concepts (operational principles and normal configurations).  

2. Design criteria and specifications. 

3. Theoretical tools (mathematics, reasoning, laws of nature). 

4. Quantitative data (descriptive and prescriptive). 

5. Practical considerations. 

6. Design instrumentalities (procedural knowledge) (de Vries, 2006, p. 28). 

For at gøre de seks niveauer mere håndgribelige, så kan vi følge De Vries tilgang til disse, når han 

beskriver dem i relation til akten at designe en bil. 

 

Det første skridt er fundamental design concepts, som, hvis vi kigger på en bil, er basen for at kunne 

fremstille noget, der af populationen kunne klassificeres som en bil - et objekt med fire hjul, en kasse 

man kan sidde i og et rat, så den er operativ (de Vries, 2006). 

Design criteria and specifications, ser på mere dybdegående specifikationer, og eventuelt juridiske 

ting der skal tages stilling til. Det kan f.eks. være at der er et krav om sikkerhedsseler i bilen, som så 

skal tænkes ind i produktionen, men det kan også være den øvre eller nedre grænse for hastighed på 

landevejene, så der ikke produceres en bil, der ikke kan køre hurtigt nok, til at måtte køre på 

motorvejene (de Vries, 2006). 

Theoretical tools beskriver De Vries, som kendskab til de teoretiske værktøjer der er indenfor et felt, 

det kan være kendskab til matematiske formler, men også computerassisterede designværktøjer er der 

også tale om her (de Vries, 2006). 

 

Quantitative data beskæftiger sig med ‘knowledge of material properties’, som er kendskab til 

materielle egenskaber (de Vries, 2006). For at vende tilbage til bilen, indebærer dette både hvilken 
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lakering der er bedst egnet til at begå sig i forskellige miljøer, men også hvilket metal motorblokken 

skal produceres af, for at den præsterer bedst.  

Practical considerations er en meget jordnær føling, med det felt en teknologi indgår i (de Vries, 

2006). Hvis vi igen bruger bilen som eksempel, kan det være hvordan sædet er formet, så det mest 

komfortabelt for brugeren, eller hvilken farve den har, så man som køber føler at bilen passer godt til 

en. Det er brugerens subjektive blik på hvordan de godt vil have produktet designet, og indebære 

blandt andet et kig på affordance (Norman, 1999). 

Design instrumentalities er viden om den sekvensering der skal til for kunne lave en bil, fra start til 

slut, design, prototyping, testing, brugerundersøgelser, tilpasning, produktion, salg (de Vries, 2006). 

Det giver, jævnfør ovenstående eksempel, ikke mening at begynde produktionen før der er blevet 

designet noget 

 

Det hydroponiske dyrkningsssystem vil i det tekniske afsnit, blive belyst med de ovenstående 

taksonomiske niveauer. De Vries teori danner rammen for semesterprojektets teknologi forståelse. 

Innovation 

Som Rogers (1983) beskriver, er innovation en ide, en praksis eller et objekt, som adopteres 

eller afvises af et individ eller en enhed. Om ideen objektivt, er ny eller ej, betyder ikke så 

meget. Det som betyder noget, er reaktionen hos personen som modtager ideen. Hvis 

personen oplever ideen, praksissen eller objektet som ny, er det en innovation (Rogers, 1983). 

Rogers beskriver teknologi, som et design af et instrument, der er lavet for at opnå et ønsket 

udfald. Han beskriver videre at teknologi som regel er bestående af to dele, hardware og 

software. Hardware er de materielle dele, hvor software er kommandoer, instruktioner og 

andre aspekter af information som kræves for at få det ønskede udfald (Rogers, 1983). 

Eksempler på software er i denne forståelse, både i moderne digital forstand, men kan også 

være mere abstrakt, i form af de kulturelle enigheder omkring hvordan man spiser korrekt 

med en gaffel. 

I udgangspunktet vil godt designede innovationer, være til en fordel for nogle brugere, men 

denne fordel er ikke altid gennemskuelig for brugerne. De kan ikke være sikre på at denne 

nye innovation er bedre end den forrige praksis som innovationen forsøger at erstatte. Denne 

usikkerhed vil derimod reduceres, hvis brugeren, ved hjælp af information, forstår udfaldet 
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og selv kan bestemme om innovationen blot skal afvises eller om den nye ide skal adopteres 

og den gamle praksis kasseres (Rogers, 1983). 

Innovationens karakteristika 

Rogers beskriver fire karakteristikker for hvordan personer kan opfatte nye innovationer. 

Karakteristikkerne lyder som følger: relativ fordelagtighed, kompatibilitet, kompleksitet og 

prøvevenlighed (Rogers, 1983). 

Den relative fordelagtighed bestemmer, hvor meget en innovation er til fordel for brugeren. 

Faktorer som økonomisk gevinst og social-status er vigtige, men også hvorvidt innovationen 

er belejlig og tilfredsstillende, er noget som bestemmer om innovationen er fordelagtig. 

Rogers påpeger at det ikke er den objektive fordelagtighed som bestemmer, men den 

subjektive opfattelse om innovationen er fordelagtig som beslutter dette (Rogers, 1983). 

Kompatibilitet bestemmer hvorvidt innovationen vil gå i harmoni med brugerens tidligere 

erfaringer i livet, egne værdier og de sociale normer der omringer personen (Rogers, 1983). 

Når en innovation er svær at forstå, eller kræver nye færdigheder og forståelse, bliver den 

karakteriseret som kompleks. Diffusionen af nye komplekse ideer vil tage længere tid, 

sammenlignet med enkle innovationer (Rogers, 1983). 

Hvis en innovation kan eksperimenteres med, og har en karakteristik som gør den indbydende 

til afprøvning, så er den prøvevenlig. Sådanne innovationer, vil hurtigere blive adopteret af 

mennesker, end innovationer der ikke har god prøvevenlighed (Rogers, 1983). 

 

Hvordan tilegner vi os innovationer? 

Rogers´ (1983) konceptualisering af en innovationsbeslutningsproces, giver indsigt i hvilken 

proces et individ eller beslutningsenhed skal gå igennem, for at optage og bruge en 

innovation. Processen består af fem følgende stadier.  

1.      Viden 

2.      Overtalelse 

3.      Beslutning 
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4.      Implementering 

5.      Bekræftelse (Rogers, 1983). 

Det første stadie i processen starter med et behov, eller rettere sagt viden om et behov. Rogers 

(1983) fortæller, at en innovation ikke altid, nødvendigvis, er opstået på grund af et behov. 

Han argumenterer for, at en innovation kan komme først, og derefter skaber viden om det nye 

behov hos brugeren. I starten af den proces, som Rogers (1983) beskriver, søger brugeren 

efter information, om hvordan innovationen fungerer. Denne informationssøgning, er noget 

som oftest kendetegner vidensdelen af processen, men den kan også opstå i stadie to og tre. 

Rogers adskiller viden i to dele, generel viden om hvordan innovationen fungerer, og den 

principielle viden om innovation, der allerede ligger til grund fra andre erfaringer (Rogers, 

1983). 

I overtalelses stadiet, kan brugeren have en gunstig eller ugunstig holdning til innovationen. 

Efter det mere objektive stadie af viden om hvordan ideen fungerer, vil brugeren i dette 

stadie, danne sig en følelsesmæssig relation til innovationen. Karakteristika som spiller en 

vigtig rolle i denne del af processen, er den relative fordelagtighed, kompleksitet og 

kompatibilitet til innovationen (Rogers, 1983). 

Beslutnings-punktet i Rogers (1983) proces er på det punkt hvor brugeren bestemmer sig for 

at anvende innovationen eller ikke. Ud fra dette punkt kan det kun gå to veje, adoption eller 

afvisning. For at sikre adoption, kan der faciliteres en afprøvning af den nye ide. Gennem 

denne metode kan det sikres at personer vil begynde at bruge innovationen, fordi mennesker 

som kender til ideen, har en større sandsynlighed for at beslutte sig for at anvende 

innovationen. Nogen ideer kan ikke afprøves sådan, og vil derfor ikke have denne fordel 

(Rogers, 1983). 

Det fjerde punkt, implementering, indebærer at personen begynder at bruge den nye idé som 

de har valgt at tilegne sig til eget brug. De forrige stadier handler mere om den psykologiske- 

og følelsesmæssige verden, i dette stadie vil vi kunne se en fysisk adfærdsændring (Rogers, 

1983). 

Til sidst kommer punktet bekræftelse, hvor brugeren har tilegnet sig innovationen og har 

brugt den i et stykke tid. Personen vil søge efter information, som bekræfter valget om at 

bruge denne nye ide. Rogers (1983) beskriver dette som det kritiske punkt, i 

innovationsbeslutningsprocessen, fordi hvis informationen som han eller hun finder, går i 
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konflikt med den information som brugeren var eksponeret for, i beslutningsfasen, så kan 

innovationen fravælges. Et ophør i brugen af en innovation, kan forekomme på to forskellige 

måder. Enten kan personerne finde en bedre løsning, til deres behov, ellers kan de beslutte at 

den ikke dækker deres behov godt nok, og dermed stoppe med at benytte innovationen 

(Rogers, 1983). 

 

Diffusion af innovation 

Rogers definerer diffusion som den proces hvor en innovation bliver kommunikeret gennem 

bestemte kanaler, over tid, blandt medlemmer af et socialt system. Videre definerer han 

kommunikation, som en proces hvor deltagere skaber og deler information med hinanden, for 

at opnå en gensidig enighed. Udveksling af information mellem to eller flere parter, i stedet 

for en envejs transaktion fra en til en anden. Denne transaktion er en del af en større proces, 

med flere transaktioner som går frem og tilbage mellem ændringsagenten og klienten. Rogers 

(1983) siger at hvis vi ser bredere på ændringsagentens interaktioner, kan vi se at deres 

interaktion går i en cyklus og er en proces af informationsudveksling. I formidling af en 

innovation er der en ting som gør denne informationsudveksling speciel. Det specielle består 

i, at indholdet er baseret på en ny ide. Dette bringer en vis usikkerhed i indholdet. Det er 

underliggende i nye ideer, at de er uforudsigelige. Det er ikke muligt helt at vide hvordan 

ideen vil udspille sig. Det er derfor usikkert at vide hvad konsekvenserne kan være. Det som 

er en modspiller til usikkerhed, er information. Information holder fast i det som er virkeligt, 

og vil påvirke et hypotetisk valg, blandt en mængde alternativer, hvis den nye idé bliver 

præsenteret. Rogers (1983) påpeger at ved hjælp af informationsdeling og oplysning, kan 

man modarbejde usikkerhed hos borgerne, og dermed få en mere vellykket diffusion. I 

virkeligheden er det svært at skelne mellem en planlagt og en spontan spredning af nye ideer. 

Han differentierer mellem centraliserede og decentraliserede diffusionssystemer. I et 

centraliseret diffusionssystem er der færre tekniske eksperter eller ledere, som står for 

håndteringen og evalueringen af diffusionen. De valg eksperterne står overfor, påvirker 

spredningen af den nye innovation. I modsætning, er et decentraliseret diffusionssystem 

ansvarligt for spredningen mellem mange klienter, fordi den finder sted i forskellige sociale 

sammenhænge, der potentielt adoptere den nye innovation. Herefter kan nye ideer komme når 
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disse mennesker får en praktisk erfaring med ideerne. Noget som er interessant for 

innovatørerne. 

 

Figur 1(Rogers, 1983, p 11) 

Diffusion af en vellykket innovation går i en s-kurve. Til at starte med, har omkring 10% af 

menneskene, i det sociale system tilegnet sig innovationen. Disse kalder Rogers(1983) for 

”early adopters”. Efter noget tid, vil flere tilegne sig den nye innovation og denne stigning 

kalder Rogers for ”take off”. Til sidst kommer ”Later adopters” på omkring de sidste 90%. 

En diffusion vil aldrig nå 100%, det er usandsynligt at alle vil tilegne sig en ny innovation 

(Rogers, 1983). 

Rogers innovationsteori bruges til at forstå og analysere den form, de hydroponiske systemer 

har taget, hos henholdsvis Mirai og Nabo Farm. I forhold til at svare på befolkningernes 

behov der opstår i kontekst af landbrugsproblematikker. 

Teorien understøtter argumentationen for at virksomhedernes og borgernes relation kan ses 

situeret i nationernes landbrugssituation. Der gives samtidig en højere forståelse af hvilke 

krav der stilles til produktionen, fra subjektets side, og samfundet. 
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Karl Marx - Maskiners påvirkning af arbejderens autonomitet 

 

Karl Marx er af tysk af afstamning, og er født i Trier, i år 1818. Karl Marx var meget optaget 

af klassesamfundet, og udtrykte revolutionslignende tanker, når han beskrev forholdet 

mellem proletariatet og den kapitalistiske maskine (Marx, 1970). 

 

Marx (1970) skriver om at maskinerne overtager arbejdskraften, og at de kun er til for at 

skabe værdi for kapitalisterne, og dermed ikke tilgodeser arbejderen. 

 

Marx beskriver tre delkomponenter i størstedelen af maskiner, der lyder som følger, 

Kraftmaskinen, transmissionsmaskinen og Arbejdsmaskinen. (Marx, 1970) 

Kraftmaskinen er den del der bringer energien, dette kan eksempelvis være en dampmaskine, 

en motor, en vindmølle eller et dyr, der trækker noget. (Marx, 1970).  

Transmissionsmaskinen omformer energiinputtet til en relevant form. Med en vindmølle som 

eksempel, vil det være vingerne der omformer vindens kraft til rotationer i møllen, der videre 

bliver omformet til strøm i generatoren (Marx, 1970). 

Arbejdsmaskinen har mange funktioner, men er som udgangspunkt den komponent, der skal 

bearbejde noget. Eksempelvis hammerhovedet, en væv, eller stenen der maler kornet i en 

kornmølle. (Marx, 1970) 

 

Marx (1970) nævner nogle komplikationer der kom under manufakturperioden, hvor 

arbejdsmaskinens form, blev udformet, til maskinens fordel og ikke arbejderen, men hvor 

mennesket stadig agerede kraftmaskine. Arbejdsmaskinens tiltagende omfang, gjorde det 

således umuligt, for et menneske at følge med, produktionsmæssigt, og de blev dermed 

“æslet” som driver møllen. 

 

Noget tid efter manufakturperioden, begyndte man at koble dampmaskiner op på maskineriet, 

og det medførte at arbejderen nu ikke længere var brugbar som direkte kraftmaskine længere, 

men derimod skulle sørge for at kraftmaskinerne fortsat kunne levere kræfter. Dette kunne 

f.eks. være i form af at skovle kul, ind i dampmaskinen. (Marx, 1970) 
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 “I manufakturen må arbejdere, enkeltvis eller i grupper, udføre hver enkelt speciel delproces 

med deres manuelle redskaber. Det er rigtigt, at arbejderen bliver gjort egnet for processen, 

men også rigtigt, at processen i forvejen er tilpasset til arbejderen. Dette subjektive princip 

for delingen falder bort med den maskinelle produktion. Her bliver processen i dens helhed 

undersøgt objektivt, i sig selv, dvs. uden hensyn til spørgsmålet om, at den skal udføres af 

menneskehænder, analyseret i de faser, der udgør processen, og problemet om, hvorledes 

man skal udføre den enkelte delproces og forbinde disse, bliver løst ved den tekniske 

anvendelse af mekanik, kemi osv.” (Marx, 1970 s. 556) 

 

Det står klart her, at der ikke bliver taget højde for arbejderens position. Først bliver 

processen analyseret, og der hvor enten maskineri eller kemi kan substituere arbejderen, 

bliver det gjort. Dette hensyn til maskinen forkaster arbejderens interesse, og arbejderen må i 

sidste ende placeres der hvor der ikke er maskineri endnu (Marx, 1970).  

Langdon Winner - Artefakters politiske karakter 

 

Langdon Winner, født i 1944, uddannet med Ph.D.-grad i statskundskab. Som politisk filosof 

og teoretiker, har Winner’s hovedfokus ligget på de sociale og politiske problematikker, der 

hænger sammen med den teknologiske udvikling. 

Winner afviser kraftigt teknologi determinismens ensidige tilgang, “De, der ikke har indset, 

at teknologier formes af sociale og økonomiske kræfter på adskillige måder, er ikke nået 

særligt langt. ” (Winner, 2008, s. 346). Ifølge Winner, er det i analysen af teknologier, 

udelukket kun at have øje for teknologiernes effekter på subjekt, kulturer og samfund. Han 

understreger at teknologier også udspringer af, sociokulturelle strukturer og samfunds 

omstændigheder. Med andre ord, teknologier kan have indflydelse på social organisering, 

ligeledes kan teknologier også ses som forlængelsen af en specifik social orden. 

 

Denne projektrapport, står på skuldrene af Langdon Winner’s teoretiske synspunkt, med 

udgangspunkt i teksten “Har artefakter en politisk karakter? ” - dansk oversættelse fra 2008, 

oprindeligt udgivet af Winner i 1980.  

I denne tekst, påpeger Winner, hvordan teknologier kan ses som en legemliggørelse af 

politiske ideologier, sociale forhold og magtstrukturer. Han gennemgår ” […] to måder, 

hvorpå artefakter kan besidde politiske egenskaber. ” (Winner, 2008, s. 347).  
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I sammenhæng, med projektrapportens undersøgelse af hvilke politiske relationer der 

legemliggøres af udformningerne af det hydroponiske system, er det relevant at kigge 

nærmere på den måde Winner beskriver som:  

” […] tilfælde af, hvad der kan kaldes ”teknologier, der i sig selv er politiske”, dvs. 

menneskeskabte systemer, der synes at fordre eller være bedst forenelige med særlige former 

for politiske forhold. ” (Winner, 2008, s. 347).  

Winner peger på to grader af den fremsatte påstand, den ene version er at nogle tekniske 

systemer ligefrem kræver frembringelsen og fortsættelsen af bestemte sociale betingelser, den 

lidt svagere grad lyder, “[...] at en given form for teknologi i høj grad er forenelig med, men 

strengt taget ikke kræver, sociale og politiske relationer af en bestemt art.” (Winner, 2008, s. 

356). 

Denne argumentation er interessant, i undersøgelsen af det samme teknologiske systems 

forskellige udformning, situeret i to forskellige samfund. Nærmere betegnet, undersøgelsen af 

udformningen af et hydroponiske system, i henholdsvis Japan og Danmark. 

Overordnet fremstår organiseringen af hydroponisk dyrkning, forskelligt hos de to nationer. 

Hos blandt andre MIRAI, i Japan, ses systemet i langt højere grad, digitaliseret, 

produktionseffektiviseret og centraliseret, end det ses hos Nabo Farm, i Danmark. Nærmere 

bestemt, to udformninger der kan ses forenelig med, samt fordre, to forskelligartede sociale 

og politiske relationer.  
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Teoretiske begreber 

Smart-teknologi og Smart-vision 

I nyere tid ses “Smart” og “Smartness”, ofte koblet med moderne teknologier og teknologiske 

systemer. Ordet ‘smart’ kommer fra engelsk og betyder kvik eller skarp, når det beskriver en 

persons intelligens. Brugt i forbindelse med design, kan det også betyde flot, moderne eller 

trendy. Smart har altså umiddelbart mange betydninger, i hverdagssproget, hvilket kan 

komplicere brugen af udtrykket, som fagligt-begreb. 

I Oxford Learner's Dictionaries (2020), er der yderligere tilføjet definitionen computer-

kontrolleret. Som begreb i teknologisk praksis, blev ‘smart’ i 2014, forsøgt defineret af 

National Science Foundation: 

“A “smart” service system is a system capable of learning, dynamic adaptation, and decision making 

based upon data received, transmitted, and/or processed to improve its response to a future situation. 

The system does so through self-detection, self-diagnosing, self-correcting, self-monitoring, self-

organizing, self-replicating, or self-controlled functions. These capabilities are the result of the 

incorporation of technologies for sensing, actuation, coordination, communication, control, etc. The 

system may exhibit a sequence of features such as detection, classification, and localization that lead 

to an outcome occurring within a reasonable time.” (Medina, 2015, s.3). 

Når der henvises til smart i dette semesterprojekt, benyttes begrebet som det gennemgås hos 

Halpern et al. I teksten “The Smartness Mandate: Notes toward a Critique” (2008) 

Halpern et al. (2008) kigger på smart i kontekst af en global samfundsudvikling, hvor det 

identificeres at samfundssystemer, med benyttelsen af smart-teknologi, kan forsøge at 

stabilisere og reagere resilient, når det påvirkes udefra. Endvidere fremlægger Halpern et al. 

(2008), hvordan smart også er blevet en hel dagsorden, for vores verden. Idet tidligere CEO 

hos IBM, Sam Palmisano, i 2008 gav en tale om hans virksomheds vision, for en fremtid med 

en “Smarter Planet”. Dermed fremlagde et IT-firma en global dagsorden, med en vision om 

en fremtid med fokus på smart-teknologi, som redskab og strategi til at håndtere komplekse, 

globale problemstillinger og mål. Det ses da også at verdens industrier og systemer, i stigende 

grad, bliver koblet med moderne sensor- og informationsteknologier og forbundet via 

internettet. 
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Halpern et al (2008), forsøger at skitsere logikken bag ‘smartness’, og forsvare mandatet for 

denne retning, ved at beskrive smart-teknologi i fire elementer,  

“1. The territory of smartness¨ is the zone.  

2. The (quasi-)agent of smartness is populations.  

3. The key operation of smartness is optimization.  

4. Smartness produces resilience. ” (Halpern et. al., 2008, s.112) 

Smart-begrebet rummer således både en beskrivelse af konkrete teknologiers funktioner og 

en agenda for den globale samfundsudvikling. 

 

Neoliberalistisk fødevaresikkerheds agenda 

Grundlæggende kendetegnes neoliberalismen (nyliberalismen), i kontrast til den klassiske 

liberalisme, ved at stærke stater skal regulere og intervenere ‘for’ markedet, frem for ‘i’ 

markedet. Dette står i kontrast til den klassiske liberalisme, der forsøgte at adskille stat, 

marked og samfund. Yderligere kendetegnes neoliberalismen, ved at tilstræbe at bruge staten 

til at sprede konkurrencelogikken, der tager udgangspunkt i det internationale fri marked, i 

alle aspekter af menneskelighedens private og politiske liv (Olsen & Jensen, 2018). 

Med afsæt i det frie marked og konkurrence-logikken, beskrives neoliberalismen som tre 

forskellige, men komplementære perspektiver. Perspektiverne beskriver neoliberalismen, som 

et klasseprojekt, en politisk rationalitet og en politisk agenda (Olsen & Jensen, 2018). 

I dette semesterprojekt, benyttes forståelsen af den neoliberale agenda for fødevaresikkerhed, 

der kan ses hos Hisano (2015). Hisano (2015) peger på at den internationale politiske agenda, 

for fødevaresikkerhed er neoliberalt funderet. “[...] the ongoing conventional approach 

toward food security can be called “neo-liberal food security”.” (Hisano, 2015:8).  

Den neoliberale fødevaresikkerheds agenda forsøger at skabe global fødevaresikkerhed, ved 

at fremme frie markedsbetingelser, økonomisk vækst og øget global produktion af fødevarer. 

Tilstræbelsen af den neoliberale løsning, drives primært af Internationale organisationer 

heriblandt WTO, OECD, IMF og Verdensbanken (Hisano, 2015). Hisano retter kritik mod 

den neoliberale løsning på fødevareusikkerhed, fordi der mangler en forståelse af de 

individuelle nationers fødevaresuverænitet (Hisano, 2015). 
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Landbrugets situation i Japan og Danmark 

Japans manglende fødevaresuverænitet 

Japans fødevarenetværk er stærkt afhængig af import fra andre nationer. Japans landbrug 

udgør omkring 12% af det samlede landareal (Globalis, 2020). Mere end 60% af 

kalorieindtaget i Japan, er importeret fra andre lande (Hisano, 2015). Det betyder at Japan er 

dybt afhængig af andre politiske magter og handelsaftaler. Denne afhængighed, er med til at 

undertrykke den japanske suverænitet, og borgernes muligheder for at tage miljø og klima 

bevidste valg. En stigende bekymring blandt Japans befolkning, for hvordan deres 

fødevareforbrug påvirker Japans og verdens fødevaresikkerhed, miljø og klima, bliver ikke 

imødekommet fordi den japanske fødevareindustri og regering er underlagt internationale 

handelsaftaler og politiske magter (Hisano, 2015). Det er tilnærmelsesvis umuligt for Japan at 

opnå total fødevareuafhængighed, igennem fødevareproduktion i Japan (Hisano, 2015).  

Dette forklares med et indblik i den japanske landbrugssektor, som viser foruroligende 

tendenser. Hisano (2015), peger på seks hovedkarakteristika, som viser at den japanske 

landbrugssektor er ved at svinde ind og derfor ikke er konkurrencedygtig i forhold til de store 

eksportnationer.  

1) Det dyrkbare landareal er faldet med 24% Mellem 1965 og 2013 og andelen af den 

brugbare jord der bliver udnyttet til landbrug, er faldet. I 2013 blev 91.8% af den anvendelige 

jord udnyttet, dette er et fald fra 105%, i 1985 og 138%, i 1956.  

2) Mængden af forladt landbrugsjord er næsten tredoblet fra 1975 til 2010.  

3) Meget små landbrug. I Japan er et gennemsnitligt landbrugsstørrelse lige omkring 1.5 

hektar.  

4) Landbrugssektoren lider under meget lave lønninger. I 2005 var gennemsnitslønnen, i det 

japanske landbrug, lig med 62% af den gennemsnitlige løn på tværs af samtlige andre 

sektorer i Japan.  

5) Gennemsnitsalderen på landbrugsarbejderen er støt stigende. Over 60% af den samlede 

landmandsforce er 65 år eller ældre. Endvidere er antallet af fuldtidsbeskæftigede i 

landbrugssektoren faldet med 74.2% fra 1965 til 2015.  

6) Meget få overtager landbrug. I 2005 tages kun 6.8%, af de landbrug der overtages, i brug 

som kommercielle fuldtidslandbrug (Hisano, 2015). 



Roskilde Universitet                                  HumTek                                                03-06-2020 

32 
 

Shuji Hisano peger på at det neo-liberale fødevaresikkerhedsregime, der fokuserer på 

fødevaretilgængelighed og øget produktion i det frie marked, er en af grundene til at det 

japanske landbrug går så dårligt. Fordi der i høj grad har været fokus på masseproduktion, 

hvor specielt de europæiske lande, har haft bedre vilkår og derfor kan producere flere 

fødevarer billigere, og derefter eksportere til lande som Japan (Hisano, 2015). 

Det er tydeligvis ikke nyt, at udviklingen i den japanske landbrugssektor skaber bekymring, 

da det allerede omkring 1950-60, begynder at gå ned ad bakke og har gjort det siden. Der er 

foretaget en række tiltag, der forsøger at ændre omstændighederne for de japanske 

fødevareproducenter og forbrugere. Blandt andet gennem en række politiske, økologiske 

landbrugs, kvalitets og lokalitets-orienterede initiativer (Hisano, 2015). Men igen peger 

Hisano på, at den neoliberale agenda underminerer de japanske landmænds produktionsevne, 

med billigere importprodukter, som dertil er økologiske og prædiker miljøbevidsthed på 

andre måder (Hisano, 2015).  

Imidlertid er det japanske ministerium for agrikultur, skovbrug og fiskeri, mere 

fortrøstningsfulde. De mener at der, gennem effektivisering og skalering, kan dannes et 

fundament for et japansk landbrug, der kan konkurrere med de udenlandske konkurrenter.   

“According to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), it is possible for 

the Japanese agricultural sector to survive in the midst of severe competition with major 

exporting countries “if” the sector could be reformed and revived successfully enough to 

develop and receive large-scale and efficient business-minded farmers and farming 

corporations.” (Hisano, 2015:21). 

De Japanske borgere viser også interesse, i et styrket japansk landbrug. I en række nationale 

brugerundersøgelser, svarer japanerne forholdsvis entydigt, at de gerne vil have flere lokale 

vare i butikkerne. ”Finally, 89% of respondents in a national opinion poll conducted in 2008 

[…] stated that they prefer domestic food products even if imported foods are cheaper. This 

is because Japanese people evaluate “safety”, “quality” and “freshness” when buying 

domestic food, rather than “price” that is surely advantageous to imported food. (Hisano 

2015:15). Der er, fra både de japanske statsorganer og den japanske befolkning, fokus på at 

det Japanske landbrugs begrænsninger og det kritiske i national mangel på 

fødevaresuverænitet. 
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Alvoren i Japans mangel på fødevaresuverænitet skærpes, i scenarier hvor deres 

fødevareimport bliver belastet - eksempelvis i form af handelsbarriere, globale 

fødevareproduktions udfordringer, eller på anden vis udfordringer der kan påvirke priser og 

import muligheder. Sker der en negativ ændring af importmængder og/eller priser, kan det 

have store konsekvenser for den japanske fødevaresikkerhed. Fødevaresuverænitet er derfor 

nødvendigt for at skabe en stabil fødevaresikkerhed. 

Det er derfor interessant for Japan, at kigge på muligheder for national produktion. Det 

hydroponiske system, tillader at dyrke flere afgrøder på mindre areal, potentielt uafhængigt af 

det omkringværende miljø og klima. Det tillader en lokal produktion i byer, eksempelvis som 

Tokyo med et indbyggertal på op mod 40 mio mennesker. Yderligere opfylder den lokale 

produktionsform, befolkningens ønsker om en større produktion i Japan, som både er sikker, 

af god kvalitet og frisk  

MIRAIs hydroponiske smart-PFAL’s omfattende og effektive fødevareproduktion, er 

eftertragtet i en nation hvor fødevaresikkerheden er skrøbelig. Samtidig opfylder MIRAI’s 

produkter, kvalitetskriterier som den japanske landbrugssektor ellers har svært ved at 

imødekomme. Den hydroponiske produktion på MIRAI’s fabrikker, skaber, ifølge MIRAI 

selv, fødevare med høj ‘Food Safety’, det kan blandt andet ses ved at de dyrker pesticidfrit, 

GMO frit og sørger for, stort set, sterile produktionsforhold. “Vegetables are in the self-

contained, clean and pesticide free environment and never touched by bare hands till 

packaging” (MIRAI, 2020). Endviderer sikrer de kvalitet ved at bruge over 200 

nøglefaktorer, i fabriks produktionen, som blandt andet er med til at skræddersy afgrødernes 

smag og størrelse. Yderligere foregår deres produktion uafhængigt af klima og miljøforhold, 

der kan dyrkes hele året uafhængigt af årstiderne og MIRAI fremhæver derfor at kunne sikre 

ensartede produkter til konsistente priser. Dertil bryster de sig af afgrødernes friskhed, idet 

produkterne dyrkes og leveres nationalt, og derfor har kortere transport end de importerede 

produkter. 

MIRAIs fabrikker kan på mange måder ses som resiliente over for udefrakommende faktorer, 

og de fortæller også selv hvordan deres produktionsform fik vind under vingerne efter triple-

katastrofen i Japan bestående af et jordskælv, tsunami-oversvømmelser og efterfølgende 

atomreaktor-nedsmeltning skabte store udfordringer for de lokale landbrug. Et øget fokus på 

resiliente dyrkningsformer og modstandsdygtighed mod udefrakommende faktorer var med 

til at skabe yderligere behov for produktioner som eksempelvis MIRAIs smarte fabrikker 

leverer. IBMs definition af smart peger også på at smart teknologier i høj grad indeholder 

resiliente kvaliteter som er med til at stabilisere produktionen. 
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Det danske landbrugs udfordringer 

I modsætning til Japans landbrugs situation, siges Danmark at have ‘en stærk 

landbrugstradition’. I Danmark bruges lige omkring 60 procent af landarealer til landbrug 

(dst.dk,2020). Det store landbrugsareal består, specielt i det østlige danmark, af god lerholdig 

og næringsrig jord. På trods af dette, er det danske landbrug fanget i en negativ spiral af gæld 

og effektivisering. I Danmark var der i 1973 80.000 landbrug, i 1993 var der 30.000, i 2002 

kun 20.000, og ved udgangen af 2016 kun 10.000 landbrug (Nielsen, 2016).  

Nogle forklaringer på hvorfor det danske landbrug kan ses som en synkende skude, hvor 

landmændene hopper overbords, skal findes i en sektor der har opbygget en gæld der er så 

stor at landmændene ikke kan passe deres tilbagebetalingskrav. På trods af det ekstreme fald i 

antal landbrug, har det danske landbrug nemlig opbygget en gæld, der er næsten tre gange så 

stort som bare 15 år tidligere. ”Ultimo 2010 udgjorde familiernes samlede gæld 336 mia. kr. 

mod 107 mia. kr. ultimo 1995” (Hansen & Zobbe, 2012:2). Nedgangen af antal landbrug, 

sammenholdt med den forøgede gæld, betyder at landbrugsbedrifter anno 2010, i gennemsnit, 

havde en gæld på 10.5 mio. kr. og heltidslandbrug en gennemsnitlig gæld på 21,8 mio. kr. pr 

bedrift (Hansen & Zobbe, 2012). Den store gæld betyder at omkring 20-25% af alle landbrug 

betegnes som konkurstruede (Nielsen, 2016).  

De yngre landbrug har mere gæld. Fordi ejendomspriserne op gennem 1990erne og frem til 

finanskrisen var stigende. Ældre og midaldrende landmænd har således investeret i jord og 

ejendom, mens priserne var relativt lave og yngre landmænd, der har købt sig ind senere har 

derfor optaget større lån, til investering i ejendom. (Hansen & Zobbe, 2012).  

Af denne grund ses det at landbrug hverken overtages af unge landmænd, eller videreføres 

som separate landbrug, fordi de unge landmænd ofte mangler kapital til at købe sig ind. 

Derimod opkøbes de af storbønder eller eksterne investorer med blandet motivation (Nielsen 

2016). Denne udvikling har derfor ført til at vi kun har omkring titusinde landbrug i Danmark 

i dag. 

Den nedadgående spiral starter i 1950, hvor effektiviserings- og optimeringsregimet rammer 

verden og begynder at udvikle en bestemt struktur, både i Danmark og internationalt. Det 

resulterer i færre, mere optimerede og specialiserede landbrug (Nielsen 2016). Det kan forstås 

som en udvikling mod en centraliseret fødevareproduktion i det danske landbrug. 

 De fleste danske landbrug bestod før 1950’erne af landbrug der både havde dyr og planter, 
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da de forskellige produktioner sås som værende sammenhængende. Udviklingen tog fat og 

langsomt begyndte det danske landbrug at blive mere specialiserede. Landmændene har 

specialiseret sig, til adskilt, at beskæftige sig med enten kvægavl, svineavl, 

grøntsagsproduktion eller andet. 

På samme tid, udbreder den mere globalt orienterede markedsøkonomi sig, og medføre at der 

kommer et øget konkurrence tryk (Nielsen, 2016). Ifølge Hisano (2015) kan neoliberalismen 

ses som et dominerende regime, i denne globale fødevaresikkerheds agenda. 

En ny verdensorden der bød på vækst, indkomstforøgelse og produktionsforøgelse, hvor 

teknologiudvikling kom i centrum. For at møde krav om vækst, og overleve effekten af de 

skrøbelige specialiserede landbrugs strategier, tyede landbrugene til teknologiske 

effektivisering. Eksempelvis ved brug af kunstgødning, sprøjtemidler, GMO og stadig større 

landbrugsmaskiner.  

En af konsekvenserne ved de teknologiske hjælpemidler, i en tid hvor lønningerne stadig blev 

højere, var at maskinerne ofte var mere produktionseffektive og forbundet med færre 

udgifter, sammenlignet med udgifterne til menneskelig arbejdskraft (Nielsen 2016). På trods 

af de stadigt større landbrug, med produktionseffektivisering og omkostningsreduktion som 

de vigtigste konkurrenceparametre, lider det danske landbrug stadig af lavere indtjening. 

Eksempelvis endte 2015 med negativ omsætning for både kvæg og svineavlere i Danmark 

(Nielsen 2016). Det skyldes blandt andet at den globale landbrugseffektivisering er i stærk 

fremgang, og at landmænd, i lande med lavere lønninger og mere lempelig miljø-regulering, 

har bedre vilkår for at bedrive overdrevet udnyttelse af ressourcer. Derfor kan de skabe en 

større produktionseffektivitet og omkostningsreduktion og sælge deres produkter billigere 

end de danske bønder (Nielsen, 2016). 

Udover de økonomiske problematikker, som er skabt af et halvt århundredes 

produktionseffektiviserings og omkostningsreducering, har denne udvikling taget hårdt på 

både miljø og klima. Intensiv landbrugsdrift og udnyttelse af de tilgængelige ressourcer, har 

ført til nedbrudt natur.  

Som reaktion på klimaforandringer og miljøforringelse, er de danske forbrugere begyndt at 

stille højere krav, til de landbrugsprodukter de køber. Alt imens en stadigt større gruppe i den 

danske befolkning, udtrykker et ønske om bedre økologiske forhold, lokale produktioner og 

bedre dyrevelfærd, forsøger landbruget fortsat med samme strategi, at optimere og 

produktionseffektivisere. Der kan siges at være et mismatch, mellem et stigende antal 

forbrugeres ønsker og det danske landbrug. Det kommer blandt andet til udtryk ved at Dansk 
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Landbrug (Danmarks største landbrugslobbyistorganisation) i forhandlingerne om en 

hjælpepakke til landbrugssektoren, har held med at fjerne randzoner og hæve grænserne for 

nitrogengødskning, på trods af de åbenlyse medfølgende negative miljøkonsekvenser 

(Nielsen, 2016).  

Det danske landbrug har svært ved at ændre på, at de ser optimering og effektivisering som 

løsningen på deres udfordringer. Forklaringen på dette, kan blandt andet findes i at tunge 

økonomiske investeringer ofte fører til interessen, om at blive i status quo. “Powerful players 

within food systems have strong incentives to maintain the status quo and their current 

market share.” (Herrero, 2020:2). Alternative tilgange til fødevareproduktion, kan derfor ses 

som nødvendigt, både for det danske landbrug og globalt set. Endvidere peger, den danske 

befolknings skiftende mentalitet, på at der eksisterer et potentielt marked for alternativ 

fødevareproduktion. 

Det hydroponiske system kan ses som en teknologi, der giver mulighed for at omstrukturere 

det danske landbrug, og skabe en mindre centraliseret fødevareproduktion. 

Dertil kommer, at hydroponisk dyrkning kan ses som en mulighed, for de unge danske 

landmænd, der forholdsvis billigt kan starte en produktion. Idet den hydroponiske produktion 

kan opstartes, uden at have lige så mange økonomiske midler, som der ses behov for, i det 

traditionelle danske landbrug. Det skyldes at opstart af et hydroponisk dyrkningssystem kan 

implementeres, i lejede eller købte tomme bygninger og generelt skal bruge mindre areal, 

færre landbrugsmaskiner og hjælpemidler, end traditionel jordbrug. 

Endvidere kan der ses en mulig drivkraft for udbredelsen af det hydroponiske system med de 

økologisk bæredygtige fordele som hydroponisk dyrkning rummer. Eksempelvis i form af 

mindre vand, pesticidfrit, lukket næringskredsløb, bedre arealudnyttelse og lokal produktion. 

Sat i relation til at der eksisterer et stigende marked for produkter, der er produceret miljø og 

klimabevidst.  
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Teknologisk viden om det hydroponiske system 

Fundamentale designkoncepter 

Ordet hydroponik stammer fra de græske ord hydro – vand, og ponos – arbejdskraft, dvs. 

vand som arbejdskraft (Jones, 2005). Begrebet hydroponik kan defineres på mange måder, 

men alle, uafhængigt af formuleringen, indeholder nogle bestemte kriterier, nemlig at der er 

tale om (1) jordfrit landbrug, (2) at planterne dyrkes i enten vand eller et andet vækstmedie 

og (3) at næringen til planterne tilsættes som en opløsning i vandet (Jones, 2005). Disse start 

kriterier er hvad de Vries, med udgangspunkt i Vincentis’ bog “What engineers know, and 

how they know it”, ville kalde fundamental design concepts, fordi det er basen for 

teknologiens udformning (de Vries, 2006). 

 

Et hydroponisk system kan sammensættes og udformes på mange forskellige måder, for at 

kunne virke så optimalt som muligt, så længe de tre ovenstående kriterier gælder (Lee & Lee, 

2015). Udover disse kriterier er der mange forskellige overvejelser at tages i forbindelse med 

opbygningen af et hydroponisk landbrug, eksempelvis; udendørs eller indendørs? Naturligt 

eller kunstigt lys? Vækstmedie eller vandopløsning? Analogt eller digitalt? Det er som sagt 

mange forskellige valg og måder hvorpå et hydroponisk system kan være opbygget på, 

hvilket uddybes i senere afsnit. En af de essentielle fordele ved at dyrke hydroponisk er, at 

man er uafhængig af store landarealer. Et hydroponisk system har en fleksibilitet der giver 

mulighed for at bygge vertikalt, hvilket betyder at det er muligt at dyrke flere planter på færre 

kvadratmeter. Denne optimerede arealudnyttelse giver mulighed for at dyrke afgrøder i byer 

og udsatte områder, næsten uafhængigt af klimaet og med fleksibilitet i forhold til pladsen. 

Hydroponisk dyrkning som et system 

De Vries definerer et system som “et sæt af ting der arbejder sammen” (De Vries, 2006.). Et 

teknologisk system består af flere artefakter, der spiller sammen og skaber “changes in state”, 

altså omdanner noget til noget andet. Det teknologiske system kræver et input hvorefter det, 

gennem en proces, skaber et output - akkurat som en funktion (De Vries, 2006).  

 

Et hydroponisk system består af mange delkomponenter og artefakter der i sig selv ikke kan 

skabe eller omdanne noget. Eksempelvis kan hverken et vækstmedie, en vandopløsning eller 
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UV-lys, alene omdanne noget, men når disse arbejder sammen, under faste rammer, dannes 

en proces der kan lave frø om til afgrøder. Frøene, eller inputtet, bliver sat ind i et system af 

artefakter der, gennem en proces, samarbejder om at få dem til at vokse på bedst mulig vis, 

der bliver hermed skabt et output, nemlig afgrøden. Dermed kan det hydroponiske system 

karakteriseres som et teknologisk system.  

 

Der findes mange udformninger indenfor hydroponiske systemer, men overordnet skelnes der 

mellem to typer, det åbne og det lukkede system. Forskellen på de to, ligger i hvad der sker 

med næringen, når den, f.eks. igennem et vækstmedium, har passeret plantens rødder.  

I det åbne system kasseres næringen efter at have passeret rødderne, modsat i det lukkede 

system, hvor den næring der ikke optages af planten, i første omgang, cirkulerer tilbage ind i 

systemet (Jones, 2005). Det lukkede system er mere effektivt i forhold til f.eks. vand- og 

næringsbesparelse, det ses som det mest brugte i vertikalt landbrug. 

Specifikke designkriterier 

De seks mest almindelige systemer indenfor hydroponik er; the wick system, dripsystem, ebb 

and flow, deep water culture, nutrient film, aeroponic, og windowfarm model. 

I dette semesterprojekt, uddybes tre af disse. Nærmere bestemt, ebbe og flod, nærings film 

teknik og aeroponik, da det er disse tre er de mest udbredte systemer (Lee & Lee, 2015) 

(Kozai, et al., 2020). 

I løbet af dette afsnit kigges der på hvilke specifikationer, der er påkrævet i disse 

underkategorier indenfor hydroponisk dyrkning. 

Ebbe og flod 

En af grundstenene i ebbe og flod systemet er det 

automatiserede flood and drain vandingssystem. Princippet 

består i, at planternes rødder oversvømmes med vand og 

næringsopløsning i et determineret tidsrum, hvorefter det 

drænes. Dette system er bygget op, således at planterne står i 

deres vækstmedie i et separat kar, deres growing bed (Lee & Lee, 2015). Under, er placeret 

en tank som indeholder den næringsholdige vand, der er klar til at blive pumpet op i karret. I 

tanken er en vandpumpe hvortil en timer, der skal determinere hvornår der pumpes vand op, 

Figur 2(Lee & Lee, 2015, p 209) 
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er tilkoblet. Fra planternes growing bed og tilbage i tanken løber et dræningsrør, der sørger 

for at karret drænes igen (Lee & Lee, 2015).  

Denne metode er meget effektiv, idet en meget stor del af det overskydende vand og næring 

genbruges (Epicgardening, 2019). Systemet kræver dog også meget opmærksomhed, da der 

skal holdes øje med om timeren gør sit arbejde, for hvis timeren fejler, har det konsekvenser 

for alle afgrøderne (Epicgardening, 2019). 

Nærings film teknik 

Modsat ebbe og flod systemet er planterødderne i nærings film 

teknik(NFT) systemet i konstant berøring med vand. Systemet 

er opbygget med samme udgangspunkt som i ebbe og flod, 

altså med growing bed – karret til planterne, og en tank under, 

der indeholder næringsopløsningen. Forskellen, fra ebbe og 

flod, ligger i karrets hældning, hvilket får vandet til at løbe 

nedad, mod venstre (se figur 3). Vandet pumpes op i toppen af 

karret, til højre på billedet, og vil derfor konstant glide ned mod bunden.  

Ved hjælp af et dræningsrør, ender det overskydende vand og næring i tanken igen, som i 

ebbe og flod. Herudover er der tilført en luftpumpe uden for tanken, som pumper luft ind i 

luftstene, der gør vandet oxygenholdigt. Mængden af det løbende vand, planterødderne er i 

kontakt med, afgøres af hvor stor hældningen på karret er, og hvor kraftigt vandpumpen 

pumper. Et problem ved dette system er, at planterne i højere grad er modtagelige for 

svampeinfektion, fordi de konstant er i kontakt med vand og næringsopløsning (Lee & Lee, 

2015).  

Aeroponiske systemer 

Princippet i aeroponik, er at det næringsholdige vand 

sprayes direkte på planternes rødder. Dette udføres på en 

meget kontrolleret og hensynsfuld måde, og derfor behøver 

planterne ikke at stå i et vækstmedie. Et aeroponisk system 

er opbygget anderledes end de to forrige systemer. Her er 

kun én tank uden en grobakke. Planterne hænger frit i toppen af tanken, med udsatte rødder. I 

bunden af tanken er vand og næring, samt vandpumpen, der er tilkoblet en timer. Vandet 

pumpes ud via en højtrykssprøjte, der gennem et forstøvningsmundstykke omdanner vandet 

Figur 3(Lee & Lee, 2015, p 209) 

Figur 4(Lee & Lee, 2015, p 209) 
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til vandstøv. Dette giver et meget effektivt resultat, da vandet bliver tilført ekstra oxygen, idet 

det omdannes til vandstøv. Mundstykket og timeren bestemmer hvornår og hvor meget 

vandstøv, der tilføres til rødderne, og det er meget vigtigt at tilførslen tilpasses den enkelte 

plante – da rødderne står i luft, udtørrer de nemlig hurtigt. En udfordring ved dette system er, 

at vanddampen let påvirkes af f.eks. temperaturer, derfor er det mest oplagt at bruge dette 

system i kontrollerede omgivelser (Lee & Lee, 2015).  

Når disse specialiserede systemer sættes i relation til de Vries, så er disse designkriterier og 

specifikationer, en tydelig kontrast til hinanden, fordi de forskellige systemer beror på 

forskellige niveauer af kompleksitet. Simulationen af ebbe og flod teknikken, kunne teoretisk 

set udføres manuelt, med en indbygget dræningssystem, hvor man så selv hælder vand på 

systemet, men aeroponik og nærings film teknik er derimod ret tekniske, og elektricitet er 

påkrævet. Dette betyder ikke at Ebbe og flod systemet, ikke kan trækkes op på et meget 

teknisk niveau, men udgangspunktet for dets udformning er mindre højteknologisk end hos 

de andre. De forskellige udformninger har derfor også en forskellig iboende kompleksitet, 

som er med til at gøre dem kompatible i forskellige kontekster og situationer. 

PFAL 

I Japan er hydroponisk dyrkning allerede udbredt og veludviklet. Mange af de større 

produktioner arbejder med Closed Plant Production Systems (CPPS), altså det lukkede 

hydroponiske system, der genanvender alt overskydende vand og næringsopløsning.  

En udformning af CPPS, vi vil kigge nærmere på, er begrebet Plant Factory with Artificial 

Lighting (PFAL). PFAL refererer, ifølge Kozai, et al. (2020), til en bestemt opbygning af et 

hydroponisk system og beskrives som, ”a thermally insulated and nearly airtight warehouse-

like structure”, altså en plantefabrik (Kozai, et al., 2020, p. 3).  

Herudover er det karakteriserende ved PFAL, at hylderne, hvorpå selve den hydroponiske 

dyrkning foregår, er opbygget vertikalt, med elektriske lamper på alle hylder. Der arbejdes 

altså med kunstigt LED belysning. Generelt set er PFAL et avanceret hydroponisk 

dyrkningssystem hvor miljøet omkring dyrkningen er stærkt kontrolleret (Kozai, et al., 2020). 

Begrebet PFAL er mest udbredt i Japan, og kan sammenlignes med det vi, i Europa, kender 

som ‘Indoor Vertical Farming’ (Kozai, et al., 2020).  

 

For at et hydroponisk landbrugsanlæg, kan defineres som en PFAL, kræver det ifølge Kozai 

et al. (2020), at nogle meget essentielle komponenter indgår i systemet. Eksempler på nogle 
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af disse essentielle komponenter er; rummet hvori der dyrkes skal være næsten lufttæt, 

opbygningen skal bestå af stativer med mange lag af hydroponiske grobakker, kunstig 

belysning, klimaanlæg der kontrollererer temperaturen og affugter rummet, samt forskellige 

enheder der sørger for cirkulationen af vand og næring. 

Fabrikker i en større skala af 5000 kvadratmeter eller højere har ofte automatisering af 

såning, høstning og pakning. Det er ikke et krav at have denne automatiseringen for at kunne 

definere anlægget som en PFAL. I alle PFAL anlæggene er det påkrævet at alle syge planter 

bliver behandlet manuelt (Kozai, et al., 2020). 

 

Figur 5(Kozai, 2018, s. 7) 

 

“Disse er kun nogle af de mange krav der stilles for at en farm kan defineres som PFAL. Hvis alle 

disse delkomponenter opfyldes og systemet designes og administreres ordentligt kan en PFAL farm, 

blandt mange andre, have disse potentielle fordele” (Kozai, et al., 2020:7).  

 

 

Hvis de ovennævnte krav bliver imødekommet, mener Kozai et al. (2020) at man kan se frem 

til en produktionsevne, der markant større end konventionel landbrug pr. kvadratmeter. Dette 

skyldes både at arealudnyttelsen er bedre, men også at der kan dyrkes året rundt. 

Kozai et al. (2020) påpeger også at reguleringen af planternes nærringsindhold, er mere 

bekvemmelig, hvilket gør det muligt at eksperimentere med smagen og væksten, i højere 

grad, end ved konventionelt landbrug. 

PFAL og Kvantitative data 

Ifølge Kozai (2018) kan udviklingen af PFAL beskrives i fire “bølger”. Den sidste bølge vi 

har oplevet er fra 2010 og implementeringen af LED lys, hvilket resulterede i kæmpe store 

besparelser og større effektivitet. Kozai (2018) mener at 2020, er året hvor næste bølge, altså 

den fjerde, af udviklingen af PFAL begynder, nemlig begyndelsen på implementeringen af 
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begrebet smart PFAL. Smar-PFAL er blandt andet baseret på smart-teknologi, AI - artificial 

intelligence og IoT - Internet of Things og skal grundlæggende kunne tage selvstændige 

beslutninger, uden hjælp fra mennesker, men på baggrund af tidligere erfaringer, samt 

reagere på uventede situationer (Kozai, 2018). 

 

Figur 6 De fire bølger af udviklingen af PFAL. (Kozai, 2018. s. 11.) 

Kozai (2018) mener at udbyttet, ved implementeringen af den næste generations smart-

PFAL, højst sandsynligt kan blive fordoblet, hvis ikke mere.  

På nedenstående model, ses et eksempel på hvordan et design af kontrolsystemet hos en 

smart-plantefabrik kan se ud. Kontrolsystemet bestemmer hvad og hvilke komponenter der 

skal justeres på, for at optimere outputtet, altså planten.  

Kozai (2018) understreger vigtigheden i at kontrollen ligger i miljøet omkring dyrkningen, 

frem for udelukkende at se på resultatet af planten. Planten kan altså ikke kontrolleres uden at 

kontrollere på dyrkningsmiljøet først. De komponenter der typisk kontrolleres på er lys, 

temperatur, fugt, koncentration af næringsopløsning og koncentrationen af kuldioxid (Kozai, 

2018, s. 53).  

 

Figur 7 (Kozai, 2018, s. 53) 

 På modellen ser vi hvordan kontrolsystemet modtager information, i form af dataindsamling, 

både fra dyrkningsmiljøet og fra selve planten. Denne data justeres, om nødvendigt, og 

videregives til plantefabrikken der, med det nye input, kontrollerer eventuelle ændringer i 

dyrkningsmiljøet (Kozai, 2018). På denne måde gives der hele tiden feedback på ændringerne 
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i dyrkningsmiljøet og hvordan planten reagere på disse. Denne form for kontrolsystem er 

effektiv og gør det nemt at optimere den smarte plantefabrik. 

De Vries nævner Kvantitative data, og i denne sammenhæng ses der på mængden af data der 

bliver indsamlet her, som bidrager til viden om materielle egenskaber. Denne data bliver 

indsamlet for at se hvordan planterne gror bedst. 

Til at konstruere den optimale smart-plantefabrik, skal der designes både i den virkelige 

verden og i den virtuelle informationsverden (Kozai, 2018, s. 55). Det vil sige at det er mindst 

lige så vigtigt at designe de rigtige informationsmodeller, der bruges til f.eks. dataindsamling, 

sensorer, analyser, kommunikation osv., som at designe det fysiske rum, som f.eks. 

opstillingen af hylder, rørlægning, ventilation, lys osv. Derudover skal der også designes i de 

forskellige kræfter og energier der regulerer på f.eks. lyskilder, luftfugtighed, CO2 indhold, 

osv. 

Kozai (2018) opdeler det i tre designelementer som ses på nedenstående model, (1) 

information, (2) rumlig placering og bevægelse og (3) fysisk substans/energi. Disse tre 

elementer er essentielle for at en plantefabrik kan indgå under begrebet smart. 

  

 

Figur 8 (Kozai, 2018, s. 55) 

Ebbe og flod i Nabo Farm 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i Kozai (2018) og hans antagelser for udvikling af PFAL, så vil 

Nabo Farm være placeret i bølge nummer tre, som er indenfor tidsrammen år 2010-2020. 

Hvor LED lys er implementeret, og enkle automatiserede systemer sørger for at vand og 

næring til planterne i en korrekt mængde, men resten af arbejdet bliver gjort af menneskerne 

der arbejder i virksomheden. 
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Der er ingen kunstig intelligens, eller en sammensætning af ting som kommunikerer med 

hinanden for at tage beslutninger for bedriften. Den viden de regulerer deres produktion med, 

bliver indhentet og eksekveret af de ansatte. Nabo Farm siger at det tog dem omkring 6 

måneder fra start, at få resultater fra produktionen. Det var ikke 

Næringsindholdet, men derimod indeklima, som var den største udfordring for virksomheden 

(Bilag 1) 

 

Nabo Farm bruger det hydroponiske dyrkningssystem som hedder ebbe og flod 

Der er fire hylder i højden i hele produktionen. Afgrøderne er placeret i et gromedie, i det de 

kalder undervandingsbakker, med mål på 120 cm i længde og 200 cm i bredde. Gromediet 

fører vand og næring til afgrøderne.  

På 6 kvadratmeters gulvareal har de 24 kvadratmeters groareal. Over undervandingsbakkerne 

er der placeret LED lys for at skabe kunstig sol lys til planterne. Når de selv har kontrol over 

lyset, fremskynder de gro processen. Det gør de ved at justere hvor meget LED lys planterne 

får i de forskellige vækststadier. Lysene er i blå og lyserøde farver. Fra de sår til de høster 

kan det tage mellem 6-21 dage, hvilket betyder at de kan tage imod bestillinger efter behov 

fra deres kunder (Bilag 1). 

 

Vandingen kræver en vandtank, pumpe, timer, rør og vandtank. To gange i døgnet bliver 

deres afgrøder oversvømmet med vand og næring, hvorefter afgrøderne drænes. Vandet 

falder tilbage i en anden tank, hvor vandet derefter kan genbruges. 

 

Nabo Farms system er et closed system, som betyder at en meget lille procentdel af deres 

vandforbrug går til spild (Bilag 1). 

 

Ebbe og flod kombineret med smart-teknologi hos MIRAI 

I juni 2014 blev Green Room 2, i Kashiwa-no-ha startet op af MIRAI som den største PFAL i 

Japan. MIRAI (2014) styrer fabrikken og producerer planterne i et ebbe og flod system. Det 

som kendetegner Green Room 2 er deres massive størrelse med 6 meter vægge og 

laboratorieagtige atmosfære, hvor arbejdere skal tage et varmt bad i bruser, og derefter 

luftrenses før de observerer og håndterer afgrøderne i deres sterile arbejdsuniformer i 
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produktionsrummet (Mirai Co., Ltd; Mitui Fudosan Co, Ltd., 2014). Planterne er under en 

kraftig belysning af blå og lyserød LED lamper og er placeret i gromedier som ikke er jord, 

men andre alternativer. Som hos nabofarm er planterne placeret i reoler, men en betydelig 

forskel er, at hvor Nabo Farm har fire hylder i højden, går hylderne i Green Room 2 helt op 

til loftet (Mirai Co., Ltd; Mitui Fudosan Co, Ltd., 2014). Væggene er 180 mm tykt isoleret 

med træ, noget som skal eliminere trusler som kommer fra omverden, som svampe og 

bakterier der kan komme afgrøderne til skade (Mirai Co., Ltd; Mitui Fudosan Co, Ltd., 2014). 

Kombineret med de desinficerede arbejdere, så giver dette videre en mulighed for at dyrke 

uden landbrugskemikalier (Mirai Co., Ltd; Mitui Fudosan Co, Ltd., 2014) 

Dyrkningssystemet er et lukket system, hvor vand og næring bliver filtreret i et cirkulært 

system. Et airconditionsystem bidrager til den optimale indendørs temperaturer. Ved hjælp af 

sensorer og software, justeres dette automatisk for en stabil og konstant vækst. MIRAI siger 

at ved hjælp af en solid dataindsamling effektiviserer de systemet, og har fundet optimale 

vækstforhold, for hydroponisk dyrkning af mange forskellige grøntsager og urter. Et 

tilbageblik til Kozai’s (2018) hypotese, om at i 2020 bliver PFAL til smart-PFAL kan vi se at 

den største PFAL i Japan, allerede er i gang med at dyrke hydroponisk ved hjælp af smart-

teknologi (Mirai Co., Ltd; Mitui Fudosan Co, Ltd., 2014). 
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Analyse 

I dette afsnit foretages en komparativ analyse af udformningerne, af det hydroponiske system, 

i undersøgelsen af to udvalgte cases. Analysen undersøger ligheder og forskelle ved 

teknologiens udformning, hos to hydroponiske virksomheder, henholdsvis danske Nabo Farm 

og japanske MIRAI.  

Med projektets indblik i den danske og japanske landbrugssituation, foretages analysen med 

øje for teknologiens situerethed. Der kigges både på det globale og nationale udgangspunkt, 

for udformningerne af hydroponisk dyrkning. Endvidere forsøges det at identificere og 

analysere hvilke effekter og politiske relationer der legemliggøres af udformningerne. 

Perspektivet i denne komparation, vil både blive lagt på selve det teknologiske system og på 

virksomhederne, der benytter og varetager systemet. 

Et kvalitativt interview, er grundlaget for analysen af, det danske firma, Nabo Farm. Hos de 

japanske producenter, lykkedes det ikke at komme igennem med et kvalitativt interview. Her 

er der i stedet inddraget artikler om MIRAI, udgivet af dem selv og tredjeparts medier. 

Fabrikkernes skala og tekniske lag 

Nabo Farm, er Danmarks største hydroponiske firma, men en forretning i langt mindre skala 

end MIRAI. Indtil videre er Nabo Farm kun placeret, med én enkelt farm, i Københavns 

Nordvest kvarter. Japanske MIRAI, er derimod en omfangsrig og omfattende forretning. 

Firmaet ejer 3 fabrikker i Japan. Derudover har de solgt 5 fabrikker nationalt og 5 fabrikker 

internationalt. Udover at producere og sælge afgrøder, forhandler MIRAI også udstyr til 

hydroponiske fabrikssystemer. Derudover driver de forretning med deres ekspertise, i form af 

rådføring og ledelse, af etableringen og administreringen af hydroponiske fabrikker. Firmaets 

konsulentrolle ser ud til at være en vellykket forretningsmodel, i takt med stigende, global 

opmærksomhed på hydroponisk dyrkning. 

Der er også stor forskel på skalaen af selve den enkelte fabrik, hos MIRAI og Nabo Farm. 

Hos MIRAI, er deres hydroponiske dyrkning udformet i en stor, masseproducerende fabrik. 

Hvorimod produktionsrummet, hos Nabo Farm, er i langt mindre skala. I det kvalitative 

interview med Sebastian Dragelykke, co-founder af Nabo Farm, fornemmes intimiteten i 

firmaet. Undervejs i interviewet, sidder Sebastian, som leder, og kommunikerer direkte med 

de ansatte, “2 sekunder jeg skal lige hurtig sige noget. David gider du måske tage 2 sangria, 

der er nogen derovre der er okay. ” (Bilag1, s.1). I sammenhæng hertil, har Nabo Farm, 
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sammenlignet med MIRAI, også en langt mindre produktion, “Sebastian: [...] leverede 

mellem 30 og 40 kilo om ugen [...]” (Bilag 1, s.1), sat op imod de 10.000 salathoveder der 

produceres om dagen, i MIRAIs fabrik. 

En anden afgørende forskel mellem MIRAI og Nabo Farm, ses i sammenligningen af selve 

det teknologiske system. MIRAI’s PFAL-fabrik, er sammenkoblet med smart-teknologi.  

Udbygget med software og informationsteknologi, ses det japanske, hydroponiske system, i 

høj grad digitaliseret. Hos Nabo Farm ses smart-teknologi, derimod ikke som et bærende 

element i deres produktion. Allerede i den måde Sebastian omtaler den personlige drivkraft 

hos stifterne af Nabo Farm, afsløres der en mentalitet, som peger væk fra det digitaliserede. 

Opstart, situerethed og landbrug 

 

Nabo Farm blev i 2018, etableret i et nedlagt autoværksted. Den ene af de to stiftere, Jens 

Juul Krogshede, har baggrund inden for programmering, som User Interface og User 

Experience designer. Den anden, Sebastian Dragelykke, som stillede op til kvalitativt 

ekspertinterview, er oprindeligt uddannet have- parkingeniør. Ingen af de to, har baggrund i 

landbrug. Etableringen af denne danske hydroponiske farm, skete lidt tilfældigt, “Sebastian: 

[...] og så følte jeg bare at der var en forretning der lå og lurede der, [...]” (Bilag 1, s. 2). I 

mødet med det hydroponiske system, så de to kommende kompagnoner, muligheden for at 

iværksætte egen forretning. Samtidig havde de lyst til at skabe deres egen arbejdsplads, med 

den form for arbejde, der giver mening for dem, “Sebastian: [...] os begge to gerne ville have 

noget arbejde som ikke var bundet op på at man sad foran en computer hele tiden [...]” 

(Bilag 1, s.2). Deres ønske om mindre kontorarbejde, har været en igangsætter for 

etableringen af Nabo Farm. Udover at have spottet forretningen, i at starte en hydroponisk 

farm, giver Sebastian udtryk for, at de har set muligheden for mere praktisk, aktivt og 

muligvis kreativt arbejde. Bevæggrundene for opstarten af Nabo Farm kan altså ses 

personligt og lystbetonet. 

Mirai group blev i 2004 dannet på Chiba universitet, smart-byen Kashiwa-no-ha (Wired.com 

& Mouser electronics, 2017). Efter konkurserklæringen i 2015, starter virksomheden på ny 

under navnet MIRAI, hvor de har fokus på at producere større afgrøder (Wired.com & 

Mouser electronics, 2017). Her i 2020 ses de som en international storspiller (The Pioneer 

Once Failed Gets Momentum with 250g Lettuce, 2019). Med kig på MIRAI, situeret i 

japanske landbrugsproblematikker og i et land med voldsomme og katastrofale 
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naturkatastrofer, ses der sammenlignet med Danmark, et helt andet og mere presserende 

behov for at producere nationale fødevare. En produktion der ser ud til at kræve helt andre 

systemer end de allerede anvendte i det japansk landbrug. Samt en produktion med stort 

behov for resiliens, i forhold til de udefrakommende faktorer. Disse omstændigheder, kan ses 

som forklaring og bevæggrunde, for hvorfor MIRAI har udformet deres hydroponiske 

dyrkning i masseproducererende fabrikker med et kontrolleret, stabilt og nærmest desinficeret 

miljø.   

Landbrugsproblematikker former borgernes ønsker og krav 

Der er ifølge Everett Rogers (1983) fire måder brugere kan tilegne sig nye innovationer, og 

disse karakteristikker spiller en vigtig rolle for MIRAI og Nabo farm for at kunne drive en 

rentabel virksomhed. Deres produkter skal være relativt fordelagtige og kompatible, samtidig 

med at hydroponisk dyrkede afgrøder skal være enkle og indbydende (Rogers, 1983).  

For at virksomhedernes innovation, her menes de grøntsager som dyrkes i deres 

hydroponiske produktioner, kan have en vellykket diffusion, stilles der væsentlige krav til 

deres produkter, produktion og markedsføring. Samtidig kræves der en gunstig social 

kontekst, for at deres produkter skal nå til take-off punktet i Rogers’ (1983) s-kurve. Der skal 

skabes et momentum, hvor der dannes en generel accept i samfundet, for at spise hydroponisk 

dyrkede grøntsager, og måden det bliver produceret på (Rogers, 1983). 

Nabo Farms kunder, er restauranter og lokale borgere der handler i deres baggård en gang om 

ugen (Bilag 1). De hydroponisk dyrkede grøntsager, bliver hovedsageligt produceret på 

bestilling til restauranterne, derfor er systemet i det nedlagte autoværksted tilpasset til dette 

behov. Det kommer tydeligt frem i formidlingen af deres innovation på Nabo Farms 

hjemmesider, at deres planter er dyrket pesticidfrit og lokalt, dertil lægger de vægt på at de 

leverer på cykel, til kvalitetsbevidste køkkener, uden at efterlade emballage (Nabo Farm, 

2020). Denne nye ide, om at levere grøntsager lokalt, dyrket i byen, er kompatibel med den 

miljø og klimabevidste bølge, der fremmer interesser som lokal dyrkning, bæredygtighed og 

reduktion i affald. Dermed kan produktet opleves som relativt fordelagtig og kompatibelt, for 

danske kunder og restauranter. Der kan argumenteres for, at det er derfor Nabo Farm 

formidler sine produkter til at være bæredygtige og dyrket lokalt. Deres lokale marked og 

levering til lokale restauranter, tyder på at deres diffusionssystem er decentraliseret, fordi 

formidlingen af innovationen, forekommer mellem borgerne der har handlet hos dem og 



Roskilde Universitet                                  HumTek                                                03-06-2020 

49 
 

kunderne der spiser på de udvalgte restauranter Nabo Farm leverer til (Rogers, 1983; Bilag 

1). 

MIRAIs formidling af deres produktion giver et godt indblik i situeretheden og behovet til 

japanske borgere. Hisano (2015) henviser til en undersøgelse hvor 89% af japanske borgere 

ønsker sikre, kvalitetsrige og friske fødevarer produceret i Japan. MIRAIs formidling handler 

meget om renhed, stabilitet og kvalitet, og det svarer til borgerens behov. Det viser, at deres 

diffusionsstrategi appellerer til den stigende interesse for rene og kvalitetsrige japanske 

grøntsager.  

Fødevare- og produktionsstabilitet kan være et svar på Japans higen efter 

fødevaresuverænitet. Smart-teknologi fører ifølge Halpern et al. (2008) til større resiliens. 

Japan har i nyere tid haft en del udfordringer med naturkatastrofer, eksempelvis blev Kanto-

regionen ramt af triple-katastrofen, der førte til øget interesse for resiliente produktioner der 

kunne modstå de stærke naturkræfter. Derfor kan brugen af smart-teknologi, forklares som 

svaret på et behov for stabile produktioner, der ikke bliver sat ud af spil, i tilfælde af 

naturkatastrofer eller andre udefrakommende påvirkninger.  

Kontinuerlig stabilitet i produktionsmængde, kan derfor være forklaringen på fabrikkens brug 

af smart-teknologi, dette kan også være drivkraften for deres enorme størrelse og 

produktionsmængde. Dermed er deres virksomhed og produktion formet af dette behov, og 

behovet hos borgerne kan ses formet af de fødevareproblematikker der finder sted i Japan. 

Kompatibiliteten til japanske borgere er således formet af deres egen historik og sociale 

normer, med naturkatastrofer og afhængigheden af importerede fødevarer fra udlandet, som 

eksempler. Rogers (1983) argumenterer for, at kompatibilitet spiller en væsentlig rolle for 

adoption af innovationer. Der kan derfor argumenteres for, at MIRAIs vellykkede 

grøntsagsforretning er formet og formidlet på den måde der er kompatibel med den japanske 

befolkning. MIRAIs formidling afspejler det de japanske borgere, generelt ser som relativt 

fordelagtig og kompatibelt, til deres behov for national fødevaresuverænitet (MIRAI, 2020; 

Rogers, 1983). 

Efekterne og de politiske karakterer forbundet med udformningerne 

Med udgangspunkt i Langdon Winners undersøgelse af artefakters politiske karakter, 

forsøges det at give et bud på hvilke sociale og politiske relationer, hydroponisk dyrkning er 

forenelig med.  
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“[...] solenergi virker decentraliserende i både teknisk og politisk forstand: Teknisk set er det langt 

mere fornuftigt at bygge solenergisystemer, der er disaggregerede og bredt distribueret, end at 

udforme dem som store centraliserede anlæg; politisk set gør solenergi det muligt for individer og 

lokale fællesskaber at håndterer deres anliggender på effektiv vis, fordi de her har at gøre med 

systemer, der er mere tilgængelige og lettere at forstå og kontrollere end store, centraliserede 

energikilder.” (Winner, 2008, s.357) Med udgangspunkt i denne citering, om solarteknologiers 

politiske potentiale, vurderes det, at et hydroponisk dyrkningssystem i sin grundlæggende 

form ikke kræver en bestemt udformning. Men sammenlignet med det industrielle landbrug, i 

kontekst af den neoliberale fødevaresikkerheds agenda, kan der argumenteres for, at 

hydroponisk dyrkning “[...] bedre lader sig forene med et demokratisk, egalitært samfund 

[...]” (Winner, 2008, s.357). Grundlæggende, behøver hydroponisk dyrkning ikke, at være et 

højteknologisk system. Det hydroponiske system er, relativt ukompliceret, det er muligt at 

dyrke hydroponisk i den private husstand. Det hydroponiske system, stiller ikke i sig selv 

praktiske krav til at skulle være udformet som produktion i store, centraliserede, teknologisk 

sofistikerede, autoritære fabrikker. 

 

I komparationen af Nabo Farm og MIRAI, ses der en meget forskellig udformning af det 

hydroponiske dyrkningssystem. Med kig på udformningen i Japan, ses det hydroponiske 

dyrkningssystem, i kontrast til teknologiens umiddelbare demokratiske potentiale, udformet 

som store, højteknologiske, komplekse smart-fabrikker.  

Nabo Farm derimod, er tilbageholdende i forhold til teknologiske tilføjelser,  

“Sebastian: [...] vores øhh, ligesom tilgang til teknologi og sådan noget, det er at vi vil rigtigt gerne 

tilføje der hvor det giver mening, men vi vil ikke tilføje teknologi bare for at tilføje teknologi. [...] 

altså så hver gang vi tilføjer et lag af kompleksitet, vil vi godt være sikre på at det rent faktisk giver os 

noget i den anden ende, [...] altså fordi man kan risikere at man flytter tid fra produktion på gulvet til 

så bare at skulle sidde og rette bugs i noget kode. Og så har du jo ikke vundet noget kan man sige. 

Altså tingene bliver jo ikke bedre bare fordi det bliver digitalt. ” (Bilag 1, s.3). 

Sebastian ser ud til at have en grundlæggende modstand til at udforme produktionen i en stor, 

højteknologisk, kompleks og digitaliseret fabrik. Han er fokuseret på at der ligger en vinding 

i at holde arbejdet, i den lille fabrik, praktisk og simpelt.  

Dette perspektiv kan ses som en personlig vinding, fordi Sebastian udtrykte, et ønske om et 

arbejde væk fra computeren. Det kan dog også ses, som en social interesse med social 

vinding, “Sebastian: [...] det er ikke vores drøm at lave nogen robot-farm. Men samtidig, 

teknologien er jo også det som gør den her gro-form rentable og hjælper os med at gøre ting, 
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systematisk [...]” (Bilag 1, s.3). Sebastian har bevidstheden om, at teknologisk 

effektiviserings kan give firmaet en større økonomisk omsætning. Men han ønsker ikke at 

skabe en ‘robot farm’, der fjerner arbejdspladser fra mennesker. 

Hos Nabo Farm, findes visionen om udvidelse, med en kritisk bevidsthed, “Sebastian: [...] 

altså den her farm vi har her, den skal blive større, produktionen skal ihvertfald fordobles 

her, men på sigt [...] så vil vi lave flere mindre farme forskellige steder i danmark og på sigt 

også i udlandet. ” (Bilag 1, s.7). Selv i dobbelt størrelse, er nuværende Nabo Farm, en farm i 

en ‘overskuelig’ størrelse. Der kan bides mærke i, at Sebastian benævner, at planen om 

udvidelse med flere farme, både i indland og udland, er tiltænkt i mindre farme. Denne 

bevidsthed understreges da også, da Sebastian fortæller hvilke hydroponiske forretninger, de 

kigger mod, når der skal findes inspiration til Nabo Farm’s vision og værdier,  

“Sebastian: [...] der hvor vi kigger er måske mere sådan nogle mindre, mellemstore vertikale farme, 

som fokuserer på at lave specialty crops og specielle produkter, snarere end at kunne lave 10.000 

salathoveder om dagen ikke. [...] jeg syntes det hele genskaber nogle af de problemer, som der er med 

landbruget i dag, som det er nu. Det gør det bare et andet sted. Altså nogle store menneskefjendske 

mad-produktioner. Så der er jo mange lag i det her, hvordan det er bæredygitgt, men en af dem er jo 

også, det er jo en måde og genskabe noget meningsfyldt ufaglært arbejdspladser. ” (Bilag 1, s. 9). 

Sebastian kigger kritisk på den optimerede, centraliserede og teknologisk komplekse, 

udformning af hydroponisk dyrkning. Han ser det som en forlængelse og gentagelse af 

tidligere landbrugsudvikling. Det kan ses som et udtryk for, at Sebastian forholder sig kritisk 

overfor at den industrialiserede, konventionelle fødevareproduktion drives af det neoliberale 

effektiviseringssregime. Dette standpunkt ses også hos Nielsen (2016), “Industrilandbruget 

og de ‘industrielle fødevaresystemer’, der har udviklet sig rundt om det, er låst fast i en serie 

af onde cirkler. F.eks. er fødevaresystemerne i dag struktureret på en måde, der tillader 

værdierne at indflyde et lille antal aktører, så disses økonomiske og politiske magt forstærkes 

[...]” (Nielsen 2016, s.38). Sebastian er fokuseret på at udformningen i store, centraliserede, 

højteknologiske, komplekse, fabrikker, er forbundet med sociale konsekvenser. Denne 

tankegang er i høj grad sammenlignelig med Langdon Winners teoretiske synspunkt. Han 

fremlægger hvordan, “Engels siger det ligeud: “Det automatiske maskineri på en stor fabrik, 

” skriver han, “er væsentligt mere despotisk end de små kapitalister, der hyrer arbejdere, 

nogensinde har været. ” (Winner, 2008, s. 355). Denne udmelding, peger på at arbejderen 

underlægges en autoritær styring, der er legemliggjort af teknologiens nødvendige 

funktionsbetingelser, når denne er udformet som ‘en stor fabrik’. Winner afslører også at, 

”Det tilgængelige bevismateriale synes at vise, at mange større, sofistikerede, tekniske 
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systemer faktisk i høj grad er bedst forenelige med en centraliseret hierarkisk ledelse og 

kontrol. ” (Winner, 2008, s. 359).  

Nabo Farm, ser ud til at være opmærksom på at deres fabrik, benævnt med Sebastians ord, 

ikke skal være en ‘stor menneskefjendsk madproduktion”. Men samtidig lægger Sebastian op 

til at hydroponisk dyrkning er “[...]en måde og genskabe noget meningsfyldt ufaglært 

arbejdspladser. ” (Bilag 1, s. 9). Der kan derfor rettes en kritik af Nabo Farm, med 

udgangspunkt i Karl Marx’s (1970) teoretiske synspunkt. Marx (1970) peger på at 

Arbjedsmaskinen, er blevet optimeret, hvilket betyder at det egentlig kun er den menneskelige 

kraftmaskine, der er behov for. Med andre ord, at arbejderne nu kan være ufaglærte. Når den 

ansatte ikke er uddannet til en bestemt funktion, kan arbejdsgiveren kigge på systemet først, 

og derefter proppe arbejderen ind i de huller systemet mangler at få udfyldt for at fungere. 

Det kan argumenteres, at Nabo Farm undergraver landmandens faglærte viden. Fordi deres 

hydroponiske produktion gør at det perceptive håndelag, der findes hos den faglærte 

landmand, overflødigt. Det ligner meget den manufakturperiode, som Karl Marx (1970) 

beskriver. Problematikken i manukfakturperioden, var at der stod en række faglærte, der 

enten mistede deres job, eller blev ansat i en ufaglært stilling, fordi deres kompetencer nu var 

ligegyldige. Fra manufakturperiode taler Marx så om hvordan kraftmaskinen udvikler sig, og 

det er nu ikke længere menneskerne der besidder den direkte kraftstilling, men snarer den 

position der opretholder kraftmaskinens drift. På den anden side, kan deres arbejdspladser ses 

som en samling af mennesker der ellers var endt i andre typer ufaglært arbejde og derfor ikke 

nødvendigvis undergravende for landmandens praktiske erfaringer. 

I forlængelse af dette, peger Sebastian på at Nabo Farm på sigt, er villige til at omstille sig til 

et mere digitaliseret system, “Sebastian: [...] jo noget af produktionen vil nok blive 

digitaliseret, men det er hele tiden afvejning om hvor mange ressourcer det kræver kontra 

hvor hurtigt har det tjent sig hjem og er der egentlig en reel effekt af det [...]” (Bilag 1, s.7). 

Den digitaliserede, investering og omlægning, overvejes grundigt hos Nabo Farm. Firmaets 

udvidelse foregår, eftertænksom og langsomt. Men hvis denne eftertænksomhed, har 

overvægt i økonomiske overvejelser, kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt Nabo Farm 

på sigt overgiver sig til det neoliberale effektiviseringssregime. 

Delkonklusion 

Igennem analysen fremstår det at, den tekniske kompleksitet, er en afgørende forskel i 

udformningen af den hydroponiske produktion, hos de to virksomheder. Smart-teknologi ses 
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sammenkoblet med den japanske fabrik, hvorimod den danske fabrik er forholdsvis teknisk 

ukompliceret. 

Det kommer til udtryk, hvordan situeretheden i de forskellige, nationale 

landbrugsproblematikker, kan ses at have en afgørende indflydelse på hvorvidt hydroponisk 

dyrkning udformes i komplekse, højteknologiske fabrikker, eller mere simple versioner. 

Samtidig kommer det til udtryk, hvordan denne udformning har en afgørende betydning for 

hvorvidt hydroponisk dyrkning er bedst forenelig med en demokratisk og egalitær eller 

hierakisk og totalitær, politisk karakter. 
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Diskussion 

 

Den indendørs hydroponiske dyrkning, foregår i et forholdsvis lukket miljø, eller kan, som 

det ses hos MIRAI, udføres i et tilnærmelsesvis fuldstændigt lukket miljø. I den japanske 

fabrik luftrenses de ansatte, før de indtræder i det kontrollerede og sterile produktionsrum 

(MIRAI, 2014). I kontrast hertil, er det udendørs konventionelle landbrug, et forholdsvis 

åbent miljø, som en del af et stort, komplekst og foranderligt økosystem. De konventionelle 

marker er, som udgangspunkt, altid påvirket af udefrakommende faktorer.  

I Japan benyttes de hydroponiske smart-fabrikker, til at opnå en fødevareproduktion der er 

mere stabil og uafhængig, af det uforudsigelig omkringværende miljø. Men der kan peges på 

den utilsigtede effekt, at der ses en sårbarhed indenfor i dyrkningssystemet, når det udformes 

i et tilnærmelsesvis fuldstændig lukket system. 

Hvis der kommer en sygdom ind i et hydroponisk system, er systemet mere skrøbeligt end et 

jordbrugssytem. Det skyldes, at der i et økosystem er en række økosystemfunktioner, der 

fungerer som buffere. Evolutionære konkurrence principper, er med til at sørge for at stortset 

alle potentielle sygdomme, som kan overkomme en population, kun rammer i et begrænset 

omfang. Et hydroponiske system er taget ud af økosystemet og har derfor en lavere 

modstandsdygtighed, end et system i jord.  

På den anden side er det konventionelle jordbrugsystem, også fjernt fra fri natur. På de 

konventionelle marker står monokulturer og der er generelt meget lav biodiversitet. Den 

manglende biodiversitet er også her, med til at mindske nogle af buffer-funktionerne, som 

eksisterer i naturens økosystemer. Derfor er den konventionelle landmand også nødt til at 

bruge en række teknologier, for at hjælpe produktionen med at forblive frugtbar. Heriblandt 

pesticider, pløjning, lugning, herbicider og fungicider. Mange af disse teknologier, påvirker 

den omkringværende natur. Afløb af nærringsstoffer eutrofiere vandsystemer, pesticider 

forringer grundvandet, og pløjning fører til forhøjet udledning af drivhusgasser. Det 

hydroponiske systems isolation fra naturens økosystemer, kan derfor også ses som et forsøg 

på at mindske påvirkningen af de omkringværende omgivelser.  

I en smart-reguleret produktion, isoleret fra naturens økosystems buffere, forekommer 

reguleringen i rammer der kun består af de, i zonens allerede definerede og identificerede 

faktorer. Eksempelvis vil den optimale temperatur være defineret for systemet. Hvis der 

pludselig kommer en hedebølge og temperaturen ændres kraftigt, vil smart-systemet 

automatisk regulere for at forblive i status quo. En utilsigtet effekt ved en isoleret produktion, 
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båret af smart-teknologi, ses i eksemplet hvor en indtrængen af en uidentificeret faktor, kan 

sætte produktionen ud af balance. En uidentificeret ændring, kan betyde at systemet ikke 

regulerer og det kan derfor have negative konsekvenser for stabiliteten indenfor systemet. 

Eksempelvis kunne en fremmed sygdom ramme produktionen. Hvis smart-systemet ikke 

måler på denne sygdom, kan det resultere i at produktionen ikke bliver reguleret og dermed 

ødelagt. 

Det industrielle og konventionelle landbrug, er også i høj grad influeret af flere og flere 

teknologiske tilføjelser, heriblandt udbredt sammenkoblet med smart-teknologi, FMIS 

(Farming Management Information Systems), sensorer og kameraer, og GPS systemer 

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2017).  

Det komplekse økosystem, hvori jordbrug foretages, er svært at have under komplet kontrol. 

Der kan derfor argumenteres for, at det konventionelle landbrug er mere udfordrende, at 

effektivisere med smart-teknologier, modsat i det afgrænsede og kontrollerede hydroponiske 

dyrkningssystem. Hydroponiske systemer er i manglen på økosystemet, til gengæld mere 

simpelt. Idet et lukket og kontrolleret system, kan gøre det nemmere at definere de zoner der 

skal måles og reguleres på. Dette kan betyde at hydroponiske dyrkningssystemer er nemmere 

at forene med smart teknologi.  

Det kan derfor ses at den hydroponiske dyrkning, sammenkoblet med smart-teknologi, 

overhaler det konventionelle smart-landbrug, i forhold til effektivisering af produktionstiden 

og produktionsudbyttet. Denne udvikling af teknologiens udformning stemmer derfor overens 

med den fødevaresikkerheds agenda, der er koblet med den neoliberale ideologi, hvor troen 

på det frie marked og global konkurrence, er altoverskyggende. 

Hydroponisk dyrkning er i MIRAI’s produktion, et konkret svar på Japans manglende 

fødevaresuverænitet og et bud på en del af løsningen, til at opnå global fødevaresikkerhed. 

Men hydroponisk dyrkning svarer ikke på, hvad der kan ses, som landbrugenes overordnede 

problematikker. I Danmark, en gældsspiral og i Japan, en svindende landbrugssektor. 

Semesterprojektets undersøgelse tyder på, at en neoliberal global konkurrencestruktur, sætter 

nogle kritiske vilkår for landmændene. I et neoliberalt regime afhænger landbruget og 

landmændenes skæbne, af international konkurrence. 

Når det argumenteres, at det hydroponiske system ikke er svar på denne problematik, er det 

med blik for at denne neoliberale globale konkurrencestruktur, former det hydroponiske 

system til at være en forlængelse heraf. 

I tilfælde af at denne antagelse gør sig gældende, kan det forestilles at hydroponisk dyrkning, 

i konkurrence med landbruget, vil presse det konventionelle landbrug til at effektivisere deres 
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ressourceudnyttelse yderligere. Som det hidtil har vist sig, er denne udvikling ødelæggende 

for klodens miljø og klima. Hvis det skal tages en gang til for Prins Knud, så har forringelse 

af klima og miljø, fatale konsekvenser for den enkelte landmand og den globale 

fødevaresikkerhed.  

Det ses at landbruget har svært ved at træde ud af denne onde cirkel. Implementering af 

effektive smart-PFALs, kan gøre ondt, værre for japanske og danske landmænd. Der tyder på 

at der er politiske kræfter som fastholder landbruget i denne effektivitetsspiral, “ Powerful 

players within food systems have strong incentives to maintain the status quo and their 

current market share. ” (Herrero, 2020:2). De monetære aktører der er tilhænger af det frie 

marked, har egne økonomiske interesser inden for det globale fødevaresystem. For at 

opretholde en centraliseret økonomiske magt position, giver det mening at fortsætte 

udvidelsen af effektiviserings regimet og opretholde troen på det fri marked. Omsider vil det 

også være dette de monetære magter anvender sin politiske indflydelse til at opnå.  

Men det viser sig at denne mentalitet eller ideologi ikke er bæredygtig. Den lykkes på 

bekostning af klodens miljø og klima, samt de mennesker der arbejder med landbrug og 

fødevare. Et modspil til denne tankegang, kan være at give plads og bane vej for alternative 

virksomhedsstrukturer, der har en iboende politisk karakter hvor vækst, effektivisering og 

udvidelse ikke er styrende. For dagens landmænd er det nemlig en stor udfordring at 

omstrukturere for at bryde med de globale neoliberale organisationer, der udbreder 

konkurrencekræfter som i sidste ende fører til landmændenes undergravning, nationale 

landbrugskriser, globale fødevarekriser, samt miljø og klima kriser. 

For at bryde med denne onde cirkel, kan det være nødvendigt med ‘mere end’ teknologisk 

innovation, “The transformation of the food system will not be purely technological. At the 

heart of this process is a form of innovation involving deep changes in the component parts of 

the food system (technologies, infrastructure, and skills and capability) and a fundamental 

reformatting of the values, regulations, policies, markets and governance surrounding 

it.”(Herrero, 2020:2). Som Dragelykke (2020) i Nabo Farm siger om de store komplicerede 

hydroponiske fabrikker, “Jeg syntes det hele genskaber nogle af de problemer, som der er 

med landbruget i dag, som det er nu. ” (Bilag 1, s. 9). Hvis det hydroponiske system, som 

teknologi, optager og gentager den politiske karakter, som fastholder landbruget, så kan den 

ikke alene løse landbrugsproblematikkerne. Men hvis Nabo Farm formår at undvige 

effektiviserings regimet, kan der ses både et socialt og økologisk potentiale i hydroponisk 

dyrkning. 
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Konklusion 

 

Det industrielle og konventionelle landbrug, ses at have haft en international udvikling, styret 

af den neoliberale fødevaresikkerhedsagenda. Det forekommer at der med denne udvikling, 

kan peges på utallige og alvorlige problematikker forbundet med landbruget. Idet denne 

udvikling ses internationalt, findes der sammenlignelige problematikker når der kigges på det 

danske og japanske landbrug. Yderligere findes der, både i Danmark og Japan, unikke 

landbrugsproblematikker. Japan er i kritisk mangel af fødevaresuverænitet, her eksisterer 

landbruget nærmest ikke. I Danmark er det konventionelle landbrug udbredt, men de danske 

landmænd ses alvorligt forgældede. 

I Japan findes der mange hydroponisk fabrikker. I modsætning hertil, findes der i Danmark, 

endnu kun få. Et eksempel fra hvert land er blevet undersøgt komparativt. 

Nabo Farm og MIRAI har valgt at benytte sig af samme design specifikationer i det 

grundlæggende hydroponiske system. Begge virksomheder har valgt at benytte ebbe og flod 

systemet. Derimod er den overordnede udformning, hos Nabo Farm og MIRAI, i høj grad 

forskellig. Nabo Farm er en lille, intim og relativt teknisk ukompliceret fabrik. MIRAI har 

derimod udformet den hydroponiske dyrkning i en stor, kompleks, masseproducerende og 

teknisk sofistikeret fabrik. I modsætning til Nabo Farm, ses produktionen hos MIRAI, med en 

omfattende implementering og anvendelse af smart-teknologi, i deres tekniske udformning. 

Udformningen hos MIRAI, kan ses som et forsøg på at imødekomme de japanske borgere 

ønske om national fødevareproduktion og den japanske regeringens interesse i at opnå 

fødevaresuverænitet. Men der ses den utilsigtede effekt, at udformningen i er tilnærmelsesvis 

fuldstændigt lukket system, indenfor systemets rammer, har en høj sårbarhed sammenlignet 

med naturens økosystemer.  

Udformningen hos Nabo Farm, kan ses som et forsøg på at revurdere det konventionelle 

landbrug. Deres lille fabrik og bevidste fravalg af smart-teknologi, kan ses som en modstand 

til det neoliberale effektiviserings regime. 

Undersøgelsen viser endvidere, at begge virksomheder har haft en succesfuld diffusion, på 

trods af, og muligvis også på grund af, deres forskellige udformninger af den hydroponiske 

dyrkning. Denne succes, skyldes at virksomhedernes produkter, er gjort kompatible med de 

krav, ønsker og behov der ses hos befolkningerne i henholdsvis Danmark og Japan. 
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Derudover afsløres det i analysen, at forskellen på fabrikkernes størrelse og tekniske 

kompleksitet, har en afgørende betydning for hvilke forskelligartede politiske relationer der 

ses legemliggjort af virksomhedernes individuelle udformninger.  

Det hydroponiske system, i sin grundlæggende form, kræver ikke en bestemt udformning. 

Hydroponisk dyrknings, politiske karakter, kan sammenlignes med solarteknologiers 

potentiale for at legemliggøre demokratiske og egalitære relationer. 

Udformningen hos Nabo Farm ser ud til at kunne og ville udnytte dette sociale potentiale. 

Men med kig på manufakturperioden, kastes der også et kritisk blik på Nabo Farms 

konsekvenser for arbejderen. Hos MIRAI ses det hvordan en anden udformning af samme 

teknologi, kan legemliggøre diametralt modsatte, politiske relationer. Deres 

masseproducerende smart-fabrikker, eller sagt med andre ord, deres store og teknisk 

sofistikerede fabrikker, legemliggør i højere grad en hierarkisk og totalitær relation. 

Det kan konkluderes, at MIRAI’s fabrikker, er formet af, den neoliberalistiske 

fødevaresikkerheds agenda. De samme fabrikker, bliver samtidig en forlængelse og en 

legemliggørelse af denne politiske ideologi. Med Japans kritiske mangel på national 

fødevareproduktion og fødevaresuverænitet, kan det se ud til at MIRAI, har haft specielt 

svært ved at træde ud af “den samme gamle trædemølle”.  

I denne forbindelse har Nabo Farm, haft et andet afsæt situeret i Danmark, men i fremtiden er 

deres sociale vision, i konflikt med det neoliberale effektiviseringsregime. Et regime der på 

nogle områder, har opslugt og udnytter smart-paradigmet som et værktøj til at opnå denne 

politiske agenda.  
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Perspektivering 

Idet undersøgelsen viser at landbrugsproblematikkerne ses sammenhængende globalt. Kan 

det i en fortsat undersøgelse, være relevant at stille de to virksomheders udformning, af 

hydroponisk dyrkning, i komparation med cases fra flere lande. Eksempelvis USA, 

udviklingslande, eller klimaforandringsudsatte områder.  

 

For at konkretisere situeretheden af teknologiernes udformning kan det således også være 

relevant at kigge dybere ind i den neoliberale fødevaresikkerheds agenda. Det ville derfor 

være relevant at kigge på internationale og nationale juridiske og økonomiske 

handelsrammer, samt strukturudviklingsprogrammer, fra de store internationale monetære 

organisationer eksempelvis Verdensbanken, IMF og OECD. 

 

Et indblik i det sociotekniske system, der danner rammerne for teknologiens udformning, kan 

være kan skabe en dybere forståelse af virksomhedsstrukturer og de regerende regimer i både 

virksomhed og samfund, der påvirker teknologiernes udformninger og dermed medarbejdere, 

kunder og flere. For at forstå teknologiens situerethed i virksomhedens struktur, og samfundet 

vil det være relevant at lave en ‘Aktørmapping’ af virksomhedernes netværk for at undersøge 

interesser og forbindelser. Imidlertid kræver dette eksempelvis feltarbejde for at komme tæt 

nok på aktørerne i det sociotekniske system for at at kunne se hvilke aktører der er relevante, 

og forstå betydningen af deres interesser og forbindelser. 

 

Undervejs i undersøgelsen, i dette semesterprojekts, kunne det have været interessant at 

inddrage Thomas S. Kuhn’s paradigmeteori, i forhold til at uddybe forståelsen af den 

neoliberale fødevaresikkerheds agenda, der kan ses som et paradigme. Samt til at underbygge 

kritikken der berører behovet for et paradigmeskift, på dette område. 

Forståelsen af den neoliberale agenda som et paradigme kan give indblik i hvordan ændringer 

kan kommer og give et unikt bud på hvad der ligger til grund for paradigmet.  

 

Til sidst ville det være relevant, at undersøge hvilke svar der findes, inde for de kapitalistiske 

rammer, på den neoliberale markedsmodel, eksempelvis er der i de seneste år begyndt at være 

interesse i at føre mere cirkulære forbrugsmønstre. Den cirkulære økonomi har fokus på at 

ændre de kortsigtede ressourceforbrug, som ellers i høj grad har været med til at definere den 

globale konkurrence logik.  
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