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nologi, de nordiske vikingenes suksesser 
under røvertoktene likeså. I mange år tok 
det stort sett like lang tid å transportere 
både varer, mennesker og kommunika-
sjon. Det måtte uansett transporteres 
over land eller sjø. Først da telegrafen 
og seinere telefonen ble oppfunnet og 
utbygd, ble øyeblikkelig kommunikasjon 
mulig, uavhengig av avstand.

Utbredelsen av flytrafikken har muliggjort 
langtransport av de fleste varer, selv om 
kostnadene ved slik transport fremdeles 
er relativt høye. Derfor forblir frakt med 
sjøveien, tog og landeveien fremdeles 
den vanligste transportmåten for de fleste 
varer, men også her er det gjort betyde-
lige fremskritt. Utbredelsen av container-
frakt har standardisert transporten, slik 
at man mye lettere kan flytte last over 
fra båt til trailer eller tog. Ikke minst har 
Internett og mobiltelefoni de siste årene 
blitt alminneliggjort, og dermed bidratt til 
informasjonstilgjengeligheten på en måte 
som aldri tidligere er sett. Imidlertid, rask 
internettforbindelse er fremdeles knyttet 
til infrastrukturutbygging og dermed be-

alle menneskelige aktiviteter. To eksem-
pler er dampmaskinen James Watt opp-
fant sent på 1700-tallet, og mikrochipsen 
som ble oppfunnet på 1950-årene. Denne 
siste oppfinnelsen danner grunnlaget for 
datamaskiner og informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi, som igjen preger 
hele organiseringen av dagens samfunn.  
De viktige innovasjonene som bidrar til 
å endre store deler av produksjonen og 
samfunnet i sin helhet, danner et såkalt 
paradigme eller teknologisystem. Da-
gens teknologisystem kan sies å bestå 
av mikroelektronikk, digital telekommu-
nikasjon, robotutvikling, bioteknologi, 
informasjonssystemer, fleksible produk-
sjonssystemer, solenergi og andre forny-
bare energikilder.

Teknologisk endring innen 
transport og kommunikasjon 
Å dominere transporten og kommunika-
sjonen har alltid vært en kilde til suksess. 
Fønikernes kontroll over handelen i Mid-
delhavet, 800 – 600 år før Kristus, var 
relatert til sjøfareregenskaper og båttek-

teknologisystem
summen av 
de viktigste 
teknologiene i et 
samfunn innenfor 
en tidsperiode
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Den demokratiske 
republikken Kongo
0,4 brukere pr. 100 innb.

Marokko:
21,1 brukere 
pr. 100 innb.

USA:
72,5 brukere 
pr. 100 innb.

Norge:
85,0 brukere 
pr. 100 innb.

India:
6,9 brukere 
pr. 100 innb.

Kina:
16,0 brukere 
pr. 100 innb.

Brasil:
35,2 brukere 
pr. 100 innb.

Figur 6.18.  Kartet viser utbredelsen av internettbruk i verden, 2008. (Kilde: www.globalis.no)
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