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Bilag 1

Internet of things

For bedre at kunne forstå begrebet “Internet of things” (IoT) så bliver man nødt til at dele

teorien op i henholdsvis “Internet” og “Things”. Dette gør det muligt at bedre at kunne forstå

de forskellige dele af teorien og hvordan de to begreber bliver bundet sammen i et samlet

netværk. I denne sammenhæng, så skal “Internet” forstås som værende det styrende

system, som så bliver knyttet op i dette netværk af objekter eller “Things”. Dette gør det

muligt at kunne kommunikere på tværs mellem alle disse forskellige objekter og gør det

nemmere at tilpasse og tildele disse ressourcer og data til de steder, hvor de er nødvendige

(Madakam, Ramaswamy, Tripathi. (2015) s. 165).

Som definition så kan IoT defineres som værende et stort netværk, som forbinder

mennesker til mennesker, mennesker til objekter og objekter til objekter så de bedre kan

kommunikere med hinanden (Madakam, Ramaswamy, Tripathi. (2015) s. 165). Man kan

altså gennem brugen af IoT være i stand til at kommunikere på tværs af ellers store barriere

og gøre dagligdagen mere overskuelig (Madakam, Ramaswamy, Tripathi. (2015) s. 172).

Inspirationen til IoT er kommet gennem brugen af “Radio Frequency Identification eller

“RFID” for kort, som blevet taget i brug for første gang i 1948. Formålet med “RFID” var at

man trådløst kunne identificere et bestemt objekt, som var blevet mærket, gennem brugen af

radiobølger. Dette gjorde det lettere at kunne identificere det givne objekt i systemet og

gjorde det lettere for komponenter at kunne kommunikere med hinanden i systemet.

Senere hvor vi blev introduceret til internettet har denne teknologi udviklet drastisk og man

er nu i stand til at kunne kommunikere på tværs i disse systemer gennem brugen af

sensorere, nanoteknologi og kunstig intelligens. Det har altså udviklet sig fra det fysiske

objekt til at kunne bruges og indgå i cyberspace, som skal forstås som verdenen indenfor

teknologien (Madakam, Ramaswamy, Tripathi. (2015) s. 169).

Gennem brugen af IoT kan man lettere overvåge hele processen og på den måde kan man

bedre sikre sig, at der ikke opstår utilsete fejl i systemet, så alt fungere optimalt.

På denne måde kan man skabe et mere resilient og velfungerende samfund, da man vil

være i stand til bedre at kunne opsnappe de uforudsete konsekvenser i netværket og lettere

kunne se hvor i dette store netværk af aktørere fejlen er startet uden at der sker et kæmpe

sikkerhedsbrud af f.eks. folks personlige data. For at kunne sikre at dette ikke sker, så er



man afhængig af “Open Systems Interconnection” modellen eller “OSI” for at kunne bringe

disse forskellige teknologier sammen i et netværk på en sikker og effektiv måde (Greengard,

Samuel, The internet of Things (2021), s. 53-54).

Denne model består af fire primære grupperinger og i alt omfatter syv forskellige operative

lag, hvor lagene i modellen er det fysiske lag, data link, netværk, transport, session,

præsentation -og et applikationslag. (Greengard, Samuel, The internet of Things, 2021, s.

56).

Det første af lagene, som er det fysiske lag dækker over hvordan forskellige enheder er

koblet sammen med hinanden. Dette kan ske gennem brugen af forskellige teknologier, hvor

de mest udbredte vil være wifi eller bluetooth, hvor gennem brugen af disse teknologier gør

det muligt at kommunikere på tværs af netværket og andre teknologier og mennesker. I dette

lag ligger data link laget, som sikre at denne proces sker på en optimal måde.

Disse data bliver så sendt gennem netværkslaget, som kan bestå af et eller flere forskellige

netværk. I dette lag spiller transportlaget en vigtig rolle, da dens primære funktion er at sikre

at disse data er pålidelige og ikke er en trussel mod systemet, som data bliver sendt hen til i

modsatte ende af netværket. På modsatte side af netværket er hvor sessionslaget også

spiller en vigtig rolle, da det er med til at sikre at programmet eller dataen ikke volder

problemer mod systemet og sikre at det kan åbne og lukke programmet. Dette lag skal

derfor forstås som en sikkerhedsforanstaltning, så der ikke sker et sikkerhedsbrud på

systemet. Disse data kan dog ikke fra start blive læst af alle programmer på f.eks. vores

computer og det er derfor nødvendigt at de kommer gennem præsentationslaget, som

kryptere og omdanner dataen, så det kan blive brugt på en anden platform, som den kan

forstå. Dette betyder altså at den omdanner dataen fra et bestemt computersprog til et

andet, alt efter hvilket program som skal bruge det. Det sidste lag er så hvor det

computerprogram, som skal bruge dataen, kan åbne programmet og præsentere det. Dette

kan f.eks. være at den kan fremvise den mail som er blevet sendt.

Disse lag er essentielle for at systemet kan fungere optimalt og at der ikke sker uforudsete

konsekvenser. Disse lag bliver også anvendt på begge sider af netværket, hvilket kan ses på

figuren nedenunder, som viser hvordan to computere kommunikere med hinanden over

dette netværk. (Crown, Arne, OSI modellen, En konstruktionsskitse for producenten, 2014)



Figur 1: Eksempel på en netværksforbindelse mellem to computere på et netværk igennem OSI modellen.

(Crown, Arne, OSI modellen, En konstruktionsskitse for producenten (2014))



Bilag 2

Proximity and Innovation

Der er flere forskellige dimensionelle “nærheder” hvor vi vil se nærmere på geografiske

nærheder og hvilke forskellige problemer dette kan medfører (Boschma, 2005).

Der findes 5 dimensioner af nærhed ifølge Boschma: Kognitiv, Organisatorisk, Social,

Institutionel og Geografisk (Boschma, 2005).

Kognitive Nærheder

Hvis man ser på  store firmaer, har hver organisationen deres helt egen underlige måde at

arbejde, med information og “knowhow” på. Dette gør at det bliver svært at genskabe og

stjæle men det gør det også meget svære for disse organisationer at lære fra sig. Da der er

meget information som er helt deres egen måde at tænke på og lære på. Det findes kun i

denne sfære.

“Vi har altid gjort det sådan, så derfor er det rigtigt” ved at bruge sådan en tankegang,

betyder det at, disse firmaer meget nemt kan komme i karambolage med

samarbejdspartnere hvor man ender med at være låst fast i processen og kan ikke komme

videre. Man har meget svært at lære en ny teknologisk metode og har meget svært at lære

af sig.  Man ser sig simpelthen sig selv dum på problemet.” (Boschma, 2005).

Der kan også komme problemer hvis organisationerne producere de samme ting og derfor

har ens teknologi eller viden. Ved sådan nogle tilfælde kan det være meget nemt at komme

til at snakke over sig og komme med hemmeligheder og ideer som de andre ikke kender til.

Ved firmaer som ligger tæt i “kognitiv distance” kan dette være dårligt fordi man muligvis ikke

vil af med disse hemmeligheder og derfor kan der ske en “utilsigtet videnoverførsel”

(Boschma, 2005).

“...a tradeoff needs to be made between cognitive distance,for the sake of novelty, and

cognitive proximity, for the sake of efficient absorption. Information is useless if it is not new,

but it is also useless if it is so new that it cannot be understood.” (Boschma, 2005).



Vertikal dimension

Ved sådan en informations og teknologi samarbejde, er der rig mulighed for at specialisere

sig inden for ens fag. Det gør så også at man kommer længere væk fra hinanden og risikere

at man ikke kan forklare sig til hinanden, man mister sin “kognitive nærhed” og gør det svært

igen at samarbejde. Ved samarbejde er det ikke en nødvendighed at man har en

“tillidsbaseret samarbejde mellem firmaerne” hvis de forskellige aktører befinder sig tæt

geografisk kan det også lade sig gøre da man her kan “monitor each other constantly,

closely, and almost without effort or cost“ (Boschma, 2005).

Organisatorisk nærhed

Ved meningen med en organisational nærhed, kan der være flere forskellige former for

samarbejde. Det kan være den meget tætte, hvor begge parter er dybt afhængig af

hinanden. Hvis den ene aktør stopper med at eksistere vil det betyde at den anden samtidig

ville stoppe med at have en eksistentielt grundlag. Men der findes også organisatoriske

nærhed hvor aktørerne blot findes i samme phere. Ved sådan en nærhed er der mere tale

om en modstander. Ved hver af disse ekstremer er der nogle ulemper, i forhold til

videreudvikle og forskning. Ved et meget tæt forhold er der mulighed for at blive god til at

aftale meget favorable kontrakter eller meget løse aftaler. Der findes ikke samme modstand

som kan give muligheden for at konkurrere eller finde på smartere løsninger. I det modsatte

spektrum er der ingen form for samarbejde, hvor videndeling og videreudvikling kan florerer.

Det skaber mulighed for at finde løsninger der kan udkonkurrere hinanden som modstandere

og skaber ikke samarbejdsmuligheder. Ved at gøre brug af en løsere tilgang til en

organisatorisk nærhed, kan det give rig mulighed for innovation og samarbejde på tværs af

organisationer, der kan findes nye løsninger på problematikker, som ikke ville have været

muligt før (Boschma, 2005).

Social nærhed

Når man analysere videndeling og innovation mellem aktører, er det godt at en organisation

har gode sociale integration mellem sine arbejdspartnere. Det giver en bedre mulighed for

videndeling og fælles tillid til hinanden som er svært at konstruere gennem kontrakter og

aftaler. Ved tætte social nærhed opstår der også noget som en konstrueret aftale, ikke kan

efterligne, en “tavs viden” deling. Man kender aktørerne på et højere niveau end blot

samarbejdspartnere man er kontraktuelt bundet sammen med og derved kan denne tætte



forbindelse give en rig mulighed for innovation og motivation imellem sig. Der kan

selvfølgelig opstå problematikker, hvis ens loyalitet blinder en for sandheden. Ved meget

tætte organisationer kan kalkulerende aktører også gøre brug af denne viden og misbruge

denne tillid, til at fremme sig selv (Boschma, 2005).

Institutionel nærhed

Hvor social nærhed foregår mellem enkelte personer, er Institutionel  nærhed mere generelt

og gældende for hele organisationen. Det er f.eks kulturelle forståelser eller intern aftale at

skrive på det samme sprog, for at ikke risikere misforståelser. Det er forståelse for landets

love og forståelse for hvordan man agere sig inden for organisationen. Det giver et stabil

start punkt som alle følger, det giver en struktureret arbejdsform hvorpå der kan arbejdes ud

fra. Ved sådan nogle Institutionelle nærheder er det meget svært at lave ændringer uden at

også frembringe usikkerhed, da hele fundamentet for organisationen er bygget på disse

værdier. Derfor er det oftest meget lokaliserede ændringer der finder sted, som ikke rykker

på fundamentet som organisationen er bygget på. Det kan være yderst svært at ændre på

disse organisationer som har arbejdet denne måde, over en lang årrække og derfor kan det

være svært at skabe ny innovation hvis der ikke bliver faciliteret til netop dette. Det er heller

ikke optimalt hvis der slet ikke findes en Institutionel  nærhed, i det man har brug for en lille

smule formel instruktion og følelse af fællesskab. Der er brug for en balance for der er brug

for en stabil struktureret kultur for at kunne imødekomme innovation og teknologisk

fremskridt (Boschma, 2005).

Geografisk nærhed

Hvis man ønsker vidensdeling er det ikke et krav at være geografisk tilstede men det

kommer an på hvilken form for viden man har fra starten. Ved at have muligheden for at

være fysisk tilstede og frembringe social nærhed. Kan det blive mindre problematisk at

skabe innovation hvis startpunktet for den viden man har er meget lav. Hvis man allerede er

informeret kan videndelingen foregå over længere distancer hvor det geograftiske nærhed

ikke er ligeså vigtig. Innovation og teknologiske fremskridt kan også ske på forums online og

publikationer, men igen kræver det en forforståelse af emnet for at få mest muligt ud af

informationen. Der kan også opstå problematikker, hvor små regioner specialisere sig

indenfor et meget specifikt arbejdsområde som andre ikke aktører ikke kender til eller har

mulighed for at gøre på samme måde. Ved sådan nogle meget specifikke geografiske

områder kan innovation og teknologiske fremskridt være langsomt, i det der ikke er andre



regioner eller konkurrenter. Der kan komme med innovation inden for dette område. De

risikere at stagnere (Boschma, 2005).



Bilag 3

Trin-modellen

Trin 1: Indre mekanismer og processer

Trin 1 omhandler de indre mekanismer og processer, hvor man analyserer hvordan et

artefakt fungerer for at få en dybere forståelse af hvordan teknologien interagerer med et

samlet system og dens mange bestanddele. Her tager man udgangspunkt i specifikke dele

af et artefakt, som har en indflydelse på resten af systemet. Det kan for eksempel være

hvordan rørnettet i et fjernvarmesystem er en integral del af fjernvarme teknologien.

Kraftvarmeværket producere varmt vand gennem afbrænding og gennem rørnettet bliver det

varme vand transporteret ud til forbrugeren (N. Jørgensen, 2018).

Vi undersøger hvordan forskellige varme produktioner fungere og interagere og hvordan de

har indflydelse på det Danske varmenet.

Trin 2: Teknologiers artefakter

I denne del af trin modellen, ser man på hvilke specifikke artefakter der findes i systemet og

indsnævre sig, helt ned til det basale artefakter. Det er vigtigt når man vælger artefakter at

det er menneskeskabt og ikke er en naturlig reaktion. Hvis man ser på kraftvarmeværker

findes der rigtig mange forskellige teknologier som fungere i et samarbejde. Her kan man

vælge at tage udgangspunkt i afbrændingen og analysere hvordan dette fungere i det

samlede system. Gennem afbrændingen produceres der varme, som opvarmer vandet, som

så kan bruges til fjernvarme. Man afbrænder også skrald af for ikke at sende skrald til

dumpning (Jørgensen, 2018).

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter

Ved at analysere teknologiers utilsigtede effekter, analyseres et system for eventuelle

utilsigtede effekter der kunne forekomme ved brug af den givne teknologi og dens

konsekvens. Både kortsigtede konsekvenser men også langsigtede. Ved at analysere en

teknologi ser man efter hvordan det eventuelt kunne gå i stykker og hvilke konsekvenser

dette kunne have. Man ser også hvordan, på længere sigt en fejl kunne have konsekvenser

på brugen af en teknologi. Hvis man sætter fokus på fjernvarme kan man vælge at se på

rørnettet. Når man transportere vand i jorden opstår der radioaktivt sedimenter over en

længere årrække. Når man så skal reparere eller udskifte rør medfører dette til utilsigtede

komplikationer.  (Jørgensen, 2018).



Trin 4: Teknologiske systemer

Gennem analysen Teknologiske systemer, ser man på hvordan forskellige teknologier i

systemet fungere sammen. Det er et bredt perspektiv hvor man ser på hele system i helhed

og ser hvordan forskellige artefakter og teknologier interagere med hinanden. Hvis man ser

på kraftvarme værk som fokus. Der kommer affald ind, som bliver brændt af, denne

afbrændingen producere varme, som opvarmer vandet. Dette vand kan enten blive sendt

videre i system for opvarmning men det kan også bruges til at producere strøm. Det varme

vand bliver transporteret gennem et rørnet ud til forbrugere, som så bruger det varme vand

til at opvarme deres hjem (N. Jørgensen, 2018).

Trin 5: Modeller af teknologier

Ved at bruge modeller, har man mulighed for at analysere på teknologien. Ved for eksempel

at tage udgangspunkt i kraftvarmeværker. Kan man bruge modeller til at analysere om

hvorvidt varmeværket er stort nok til at kunne producere nok varmt vand til forbrugere. Hvor

meget der skal afbrændes for at kunne imødekomme forespørgslen en vintermorgen. Der

kan også bruges modeller til at undersøge hvorvidt der er forskel på materialerne der bliver

afbrændt om det er gas eller affald. Ved at analysere på denne måde skal der skelnes

mellem om hvorvidt det er fysiske modeller af systemer eller visuelle repræsentationer, eller

det er numeriske der skal fremvises. Det er en analyseform der fremhæver små nuancer

som tilpasser sig bedst til teknologier som er svært at fremvise i stor skala (Jørgensen,

2018).

Trin 6: Teknologier som innovation

Ved trin 6 ser man mere på, hvilke former for fremtidsmæssige forhold der kunne være.

Hvordan man kan implementere fremtidige forbedringer og hvilke barriere der findes for

fremtidige planer. Man analysere hvordan konkret den givne teknologi fungere sammen med

de andre trin i modellen og hvordan man kan videreudvikle artefaktet og teknologien. Det

kunne for eksempel være fjernvarmenettet og hvordan man kunne implementere det til flere

mennesker i Danmark. Hvilke former for barrierer der findes for at implementere det til

forbrugere længere væk fra kraftvarmeværket og ikke blot storbyer. I dette trin ser man bredt

på hvilke forhindringer og barrierer der findes og prøver at komme med svar (N. Jørgensen,

2018).



Figurere og modeller

Bilag 4: En videnskabsteoretisk refleksionsmodel

(Schmidt & Løgstrup, 2022)



Bilag 5: Negativ CCM

(Lucidspark, 2020)

https://www.facebook.com/messenger_file/?attachment_id=1285554085541987&message_id=mid.%24gABxyZMIPp_eLRtcZjmFFZHRjSxUe&thread_id=8007076426000375


Bilag 6: Positiv CCM

(Lucidspark, 2020)



Bilag 7: Første negativ CCM forslag

(Lucidspark, 2020)



Bilag 8: Første positiv CCM forslag

(Lucidspark, 2020)



Bilag 9: ANT-kortlægning

(Lucidspark, 2023)

Bilag 10: Graf over energisystemet 5/1-2023

Figur: Energisystemet for den 5/1-23. kl 13.30-14.30. (Energinet, 2023).
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