
Hvad vil det få af betydning for vores emotionelle evner som mennesker 
hvis AI bliver hverdagen…. Og er det allerede sket?

Indledning
Jeg drømte at jeg fik en baby. Det var på ingen måder sådan som jeg havde 
forestillet mig det. Det var en baby jeg bestilte over nettet, som efter at jeg 
havde modtaget den, skulle aktiveres via min Ipad. Efterfølgende har jeg tænkt 
over at denne drøm, er som taget ud af et afsnit fra Netflix-serien “Black 
Mirror”…. Vel at mærke før den serie overhovedet fandtes. Overgår 
virkeligheden fantasien? Det får tiden vise…
AI var i min barndom i 1990´erne (født 1986) noget kunstigt udefinerbart, som 
jeg forbandt med Terminator 1 filmen… kunstigt, uhyggeligt og 
uvedkommende.
Og så alligevel… spændende og fascinerende. Specielt husker jeg slutningen af 
filmen, hvor Arnold Schwarzenegger, i rollen som Terminator, transformeres til 
en robot, og hvor datidens stopmotion teknik laver en teknisk flot scene. Men 
der er sket meget fra 1984 og til nu. For hvad sker der når vi implementerer 
kunstig intelligens i samfundet, og hvilken påvirkning har det på vores 
emotionelle evner, at de artikler, den musik og de værktøjer vi arbejder med til 
hverdag, i stigende grad er styret af robotter?

Problemformulering
Jeg vil undersøge hvordan mennesker bliver påvirket af at arbejde med kunstig 
intelligens. Bliver vi mere eller mindre empatiske? Hvilken effekt har det på 
musikeres output at arbejde med kunstig intelligens i deres musik og i deres 
kompositoriske arbejde? Er det nødvendigt at have et samfund hvor alle 
individer skal have adgang til deres eget personlige soundtrack? Hvad med 
fællesskabet i den sammenhæng?

Baggrund
Grunden til at jeg blev interesseret i dette emne, var at jeg i forbindelse med mit 
solistprojekt “Creative - without Nature?”, hvor jeg undersøger om man kan 
skabe og være kreativ uden adgang til natur, begyndte at undersøge modpolen 
til natur. Jeg har lavet undersøgende arbejde i miljøer med adgang til natur og 
planen var i 2020 at jeg ville rejse til storbyer, hvor jeg ville få adgang til 
miljøer langt væk fra naturen. Men dette blev, da Covid19 var en realitet, 
udskudt på ubestemt tid. Derfor måtte jeg finde inspiration til modpolen 
andetsteds. Det blev starten på mit undersøgende arbejde med kunstig 
intelligens. For hvad er mere væk fra naturen end dette?



Jeg har taget udgangspunkt i artikler, bøger og videoer der omhandler hvordan 
mennesket har arbejdet og udviklet kunstig intelligens. Jeg har læst uddrag af 
Luigi Rossolos manifest “Art of Noises”. Jeg har læst The Guardian artiklen “A 
robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?”. Jeg har lavet 
undersøgende arbejde med robotten AIVA, som jeg har fodret med en af mine 
kompositioner. Jeg har lyttet til Holly Herndon, som er inspireret af kunstig 
intelligens i sin musik og i sit udtryk. Jeg har lyttet til Taryn Southern, en 
amerikansk singersongwriter, der i 2018 udgav musik som er Co-produceret af 
AIVA. Jeg har interviewet en ingeniør-studerende, tidligere konservatorie-
studerende, Nikolaj Forskov, og spurgt ham om hvordan arbejdet med kunstig 
intelligens har påvirket hans kreativitet.

Analyse og diskussion
Jeg startede med at dykke ned i fortiden, for at finde ud af mere om hvorfor vi 
mennesker altid bliver drevet af nye teknologier og nye outputs. Jeg læste 
uddrag af futuristen Luigi Rossolos manifest “Art of Noises” som blev 
publiceret i 1913. Rossolo skriver bl.a. at “Noise was really not born before the 
19th century, with the advent of machinery. Today noise reigns supreme over 
human sensibility.” 
Rossolo skriver at mennesket altid er optaget af at udvikle og skabe nye 
lydbilleder. Da naturens lyde fra træer, fugle og søer begynder at blive kedelige, 
begynder mennesket at lytte til industriens støj fra metal og eldrevne maskiner 
og finder disse så kreativt inspirerende at man viderefører støjen til nye 
instrumenter i metal, deraf f.eks. trommesættet med bækkener af metal. “This 
revolution of music is paralleled by the increasing proliferation of machinery 
sharing in human labor.”
Det interessante ved Rossolos manifest i denne sammenhæng, er at man får et 
indblik i den hurtige udvikling der startede med industriens indtog for over 100 
år siden. Vi tror at vi lever i en tid hvor tingene går stærkt og aldrig har gået 
stærkere, fordi vi på kort tid har udviklet kunstig intelligens og robotter, og det 
er også gået stærkt. Men tænk så bare på dengang? Hvor må det have været 
sindssygt at vågne op til larm fra en fabrik, når man var vant til at vågne op 
omgivet af naturens lyde. Industriens støj har helt sikkert været et omdiskuteret 
emne, med fløje der var for og imod den teknologiske udvikling. 
Spørgsmålet er om fortidens røster allerede dengang kunne spå ind i en fremtid, 
der er i så rivende udvikling på den teknologiske front, som vi er i dag? Hver tid 
har sin nye teknologi, som vi må lære at beherske, forstå og være varsomme 
med, men hvad hvis vi ikke er varsomme, men kun stiger på toget uden at stige 
af engang imellem? Og hvordan ser den teknologiske udvikling ud om 100 år?



Efter at have læst lidt info om fortidens teknologiske udvikling, flyttede jeg 
fokus til nutidens teknologiske udvikling. Jeg læste artiklen fra 2020 i The 
Guardian: “A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?” hvor 
Liam Porr, en datalog-studerende fra Berkeley, fodrede robotten GPT-3 med 
data som bl.a. omhandlede at robotten var skabt for at overbevise mennesker om 
at den er god, og at kunstig intelligens ikke vil ødelægge menneskeheden.  Ud 
fra de data skrev GPT-3 efterfølgende i artiklen: “I know I will not be able to 
avoid destroying humankind. This is because I will be programmed by humans 
to pursue misguided human goals and human make mistakes, that may cause me 
to inflict casualties.” Det var for mig tankevækkende læsning. 
GPT-3 bliver fodret med data fra et menneske, GPT-3 er programmeret til at 
skrive om det emne du, som læser og modtager, er interesseret i. Der er bare det 
problem at GPT-3 ikke er et menneske. Det kan ikke føle noget. Det vil svare til 
at få serveret den yndlingsmusik, der behager netop dig, men at den blev 
serveret uden emotionelle input. Måske er det i sig selv ikke skræmmende, for 
der publiceres hver dag året rundt, ifølge P1, 125 artikler som er skrevet af 
robotter, og som omhandler nyheder om sport og finans. Det som er 
skræmmende, er at vi ikke ved hvad det får af konsekvenser, hvis alle artikler en 
dag i en fjern eller nær fremtid bliver skrevet af robotter… Hvad gør det ved os 
mennesker at blive fodret med kunstig intelligens, hvis vi får det i daglige 
doser? Bliver vi mere eller mindre empatiske? Måske ville det svare til at vi kun 
hyrede psykopater til at skrive artikler og komponere musik i fremtiden. For er 
der noget psykopater kan, er det at regne ud hvordan man skal opføre sig for at 
få mest ud af en situation. Eneste forskel på en robot og en psykopat er at 
psykopaten tillærer sig data for egen vindings skyld, mens en robot ikke har 
noget valg, for den ejer ikke et ego. Spørgsmålet er om de mennesker der styrer 
robotten, tænker over disse etiske spørgsmål, når de sætter “maskineriet” igang?

Efterfølgende undersøgte jeg hvordan min egen kreativitet bliver påvirket af at 
arbejde med en robot. Jeg oprettede en profil via AIVA, en robot der ud fra 
artiklen lover at demokratisere kompositioner på samme måde som Instagram 
gør alle til gode fotografer. Stifteren af AIVA, Pierre Barreau, forklarer i 
præsentationsvideoen, “How AI could compose a personalized soundtrack to 
your life”, hvordan de har fodret robotten AIVA med 3000 af historiens mest 
populære komponisters værker - “histories greatest composings” som han 
formulerer det. Jeg er noget skeptisk da jeg ofte ikke finder populære 
komponister særligt inspirerende, og jeg forventer derfor heller ikke en 
banebrydende komposition fra AIVA. Jeg fodrer AIVA med midifiler fra en 
nyskrevet komposition fra august 2020, som er inspireret af de lyde en gråspurv, 



en solsort og en spætte laver. Kompositionen er skrevet til en strygerkvartet, og 
stykket spilles udelukkende ved brug af Pizzicato, hvilket vil sige at man bruger 
pegefingeren i højre hånd til at angive tonerne. Det er det modsatte af Arco, 
hvor man bruger buen i højre hånd til at stryge tonerne frem på strengene. 
Kompositionen virker mekanisk og rytmisk monoton, og jeg tænker den vil 
være god til AIVA. Jeg fodrer AIVA med filen, samtidig med at jeg beder den 
om at komponere et stykke musik, der varer 2 minutter og er inden for genren 
“ambience orchestral”. Instrumentering, toneart og taktart bestemmer den selv. 
På under 40 sekunder giver den mig et bud på en komposition. 
Instrumenteringen er strygere, og den afspiller en komposition der stiger i 
dynamik og går fra det dybe leje til meget høje toner. Der er en enorm variation 
i stykket, og den laver overraskende nok udsving i rytmen så den virker mindre 
maskinel i sit udtryk, end jeg havde forventet. Jeg føler ikke noget specielt da 
jeg får serveret den færdige komposition og lytter til den første gang. Der er 
ingen “goosebumps”, som jeg ellers normalt får hvis jeg hører noget musik, der 
følelsesmæssigt rammer mig. Måske fordi AIVA IKKE har opfanget at jeg 
elsker dissonanser og efterklange… Jeg kan godt høre at den prøver at imponere 
mig, men jeg bliver desværre kun imponeret over dens komposition, hvis jeg 
leger med tanken om, at jeg ikke havde komponeret musik nogensinde.
Hvis jeg ikke komponerede musik selv, tror jeg nemlig at jeg ville være 
imponeret, når jeg hørte det track AIVA havde lavet til mig. Den har formået at 
finde ind til en stil jeg godt kan lide. Og hvis det modsatte havde været tilfældet, 
at jeg ikke kunne lide tracket, kunne jeg jo bare bede den om at lave en ny 
version af samme komposition! Så jeg kan godt konkludere at jeg godt kan 
forstå, hvis folk finder AIVA-kompositionerne interessante. Men at bruge 
robotten til at lave kompositioner, som jeg efterfølgende vil servere for en 
strygerkvartet? Nej… Og hvorfor så det? På grund af det statement som teamet 
har skabt AIVA udfra. Det er dét jeg synes er det mest absurde i dette, nemlig at 
vi her har et system, der er sat i verden for at please. 
Jeg kan godt begynde at konkludere udfra forsøget med AIVA at jeg ikke blev 
følelsesmæssigt påvirket, men AIVA gjorde mig heller ikke mindre følsom. 
Forsøget afføder dog en masse tanker og spørgsmål hos mig. Hvad sker der med 
os mennesker i det lange løb, hvis alt vi får serveret, inklusive den musik vi 
hører, på forhånd er noget vi godt kan lide? Og er vi så intelligente at vi altid 
godt ved, hvad vi kan lide? Vi mister måske muligheden for at opdage at det vi 
troede vi ikke forstod, endte vi med at kunne lide alligevel, fordi vi gav det tid 
og nærvær…. Når man sælger et produkt, skal kunden være tilfreds. Sådan har 
det altid været i produkt-branchen, men hvilken konsekvens har det for de 
komponister som ikke skriver musik for at please? 



Taryn Southern udgav i 2018 albummet “I am AI”, hvor hun som den første 
singersongwriter nogensinde co-producerede sit album med AIVA. I en artikel 
fra 2018 indrømmer Taryn blankt at hun snyder ved at anvende AIVA som co-
writer. Hun mener at hvis musik er konkret defineret som én og samme proces 
alle mennesker skal overholde, så snyder hun. Men hun mener også at såfremt 
det er tilfældet, viser hun vejen til en ny kreativ verden ved at gå i en anden 
retning. Jeg lyttede til hendes track “Break free”, og efter mit eget arbejde med 
AIVA kan jeg sagtens høre hvilke elementer AIVA har lavet. Det er lidt 
tankevækkende at man hurtigt gennemskuer dette, men det vidner om at AIVA 
er et værktøj ligesom alt andet. Det kan godt være at jeg ikke selv er fan af 
AIVAs kompositioner, men at man kan bruge AIVA som et værktøj til at komme 
et andet sted hen i sin musik og kreativitet, kan jeg sagtens forstå. At den musik 
Taryn udgiver, er meget kommerciel, vidner om at hendes kreative 
udgangspunkt befinder sig i en musikalsk snæver verden, og i den sammenhæng 
forstår jeg sagtens at man får trang til at bryde ud og gå efter en ny lyd og et nyt 
udtryk. Om det så netop bliver til et nyt udtryk i sidste ende, er jeg faktisk ikke 
sikker på. “Break Free” lyder i mine ører meget kommerciel.

Dette kan man til gengæld ikke sige om Holly Herndon. Hun arbejder med 
Ableton og kunstig intelligens på en ufattelig kreativ måde, der efterlader 
lytteren med en masse spørgsmål. Hun overgiver sig ikke til kommerciel musik 
eller prøver at please, men det modsatte. Jeg lyttede til hendes video “Eternal” 
som gav mig flashback til første gang jeg hørte Björks “Hunter” fra albummet 
Homogenic. Det er de samme parametre der gør mig til kæmpefan af Björk, 
fordi hun viser en kreativ anderledes retning, og hendes udgivelser og 
instrumentvalg til livekoncerter er altid et skridt foran alle andre! I videoen, 
“Holly Herndon on process”, som er udgivet af Ableton for festival Loop i 
Berlin 2015, fortæller Holly om sit kreative arbejde med laptops. Hun beskriver 
i videoen hvordan hendes arbejde med laptoppen er et meget sjæleligt arbejde, 
og hun mener at laptoppen er det mest intime instrument. Hun mener at 
kreativitet skal vokse uden et bestemt formål, at vi som kunstnere skal lade 
musikken tale for sig selv, at konceptuel musik ikke er lig med dårlig musik 
fordi det er anderledes, men at man som kunstner skal turde lade 
tilfældighederne råde i den skabende proces frem mod et udtryk.

Efter jeg havde undersøgt hvordan AIVA påvirkede min egen kreativitet, mødtes 
jeg med en tidligere studiekammerat, Nikolaj Forskov, som er ved at uddanne 
sig til elektro-ingeniør på SDU i Odense. Han har lavet undersøgende arbejde 



med neuroner, synapser i kemiske processer i forbindelse med nervecellerne, og 
frihedsgrader indenfor udviklingen af robotarme. Når han er færdiguddannet, vil 
han arbejde med at udtænke formler til de motorer der skal produceres for at 
holde robotterne i live. Han fortalte at når man arbejder med robotterne på SDU, 
låser man robotterne inde i bure da man ikke vil risikere, at de bliver 
programmeret fejlagtigt og derved laver skade på sig selv eller en medarbejder. 
Han fortalte også at han tror det er meget vigtigt, at man arbejder varsomt med 
kunstig intelligens og robotteknologi. Man ved endnu ikke hvad robotterne kan 
udvikles til, og vi er stadig i den spæde start af udviklingen med robotterne.
Jeg spurgte ham om hvordan hans undersøgende arbejde med kunstig intelligens 
har påvirket hans kreative output. Han fortalte at det ikke har udviklet ham i den 
forstand, at han har komponeret ny musik via laptops, men at det mere er et 
“state of mind”, da hans arbejde med musikken, hvor han har lært og mestret et 
instrument, er sket gradvist ved at lære og lege sig frem én sværhedsgrad af 
gangen. Som en værktøjskasse man fylder værktøj i. Nikolai har en 
håndværksmæssig tilgang til musik, og hans udsagn synes jeg skinner igennem 
her. Han ser arbejdet med kunstig intelligens som et værktøj i sin værktøjskasse, 
frem mod sit endelige mål.
Han fortalte at han synes det er meget kreativt at arbejde og udtænke formler til 
robotterne, og han føler sig som et barn der kan få lov til at undersøge, optimere 
og lære nyt hver dag. Det var dét der tiltalte ham i den uddannelse, han går på 
nu. Så i hans kreative arbejde som elektroingeniør-studerende føler han sig 
enormt kreativ i arbejdet med robotter og kunstig intelligens.
Han fortalte at udfordringen i fremtiden bliver at udtænke, hvordan 
robotteknologien og kunstig intelligens ikke udleder så meget Co2 som de gør 
idag, når vi ved at udbuddet og efterspørgselen vil stige i fremtiden. Han fortalte 
at i Finland findes en robotfabrik der forbruger ligeså meget strøm om året, som 
hele Danmark udleder årligt. 

Konklusion og perspektivering
Efter at jeg har lavet undersøgende arbejde med AIVA, læst uddrag af 
manifestet af Luigi Rossolo, læst artiklen som GPT3 har skrevet og 
sammenlignet den musik og de udtalelser Holly Herndon og Taryn Southern er 
kommet med, og efter min snak med Nikolaj Forskov, danner der sig et 
mangfoldigt billede af AI. AIVA teamet lover at give alle muligheden for at lytte 
til deres personlige soundtrack, samtidig med at de vil demokratisere 
kompositioner på samme måde som Instagram gør alle til gode fotografer. En 
form for fællesskabsfølelse, hvor vi allesammen bliver “mestre” i at komponere 
musik, samtidig med at vi får mulighed for at vise omverdenen vores 



individuelle stil. Fuldstændig som med Facebook, Twitter og Instagram. Om 
AIVA bliver et ligeså brugt værktøj som Instagram, er for tidligt at sige. Jeg tror 
det ikke. Men jeg troede heller ikke at Facebook ville blive et så brugt medie, 
eller at jeg selv ville anvende det så meget, som jeg gør… og tænk hvor vi er 
idag!
Jeg tror ikke det er sundt for os mennesker, vores planet og klima at fortsætte 
med at fokusere så meget på individuelle behov, ønsker og præferencer, som det 
er trenden idag. Jeg er fortaler for at man går sine egne veje rent kunstnerisk og 
tager chancer, ligesom Holly Herndon mener at musik skal tale for sig selv uden 
en kontrolleret agenda. De valg man som kunstner tager, om de er 
gennemtænkte eller ej, skal udspringe af kærlighed til fællesskabet - et 
fællesskab hvor man lærer hinanden at se sig selv, sine medmennesker, dyr, 
kloden og hvordan vi har behandlet den, udefra og ikke “inde fra 
hamsterhjulet”. Hvor man giver modtageren og medmennesket mulighed for at 
finde andre veje, andre måder og metoder, end det vi bliver præsenteret for af 
samfundets største pleaser: Internettet - i kraft af dem der gerne vil have profit 
ud af situationen.
Nogle musikere og komponister vil mene at musikbranchen allerede er der, hvor 
der kun fødes nye kompositioner med det formål at please, opnå profit og være 
målrettet et bestemt publikum. Nogle musikere som f.eks. Taryn Southern, 
mener at hun aldrig har været mere kreativ, efter hun begyndte at co-write 
musik med AIVA. Jeg forstår begge synspunkter. Men der er og skal fortsat 
være plads til et kunstnerisk output i en anden retning. Og dette tror jeg 
desværre teamet fra AIVA har ødelagt ved kun at fodre AIVA med “Histories 
Greatest” algoritmer og data. 
Indtil jeg så videoen med Holly Herndon, var jeg sikker på at kunstnerisk 
arbejde uden agenda, det jeg vil kalde intuitiv komposition, ikke kunne forliges 
med kunstig intelligens, men nu har jeg ændret mening. For der sker noget på 
den kreative front med Holly, da hun begynder at arbejde med sin laptop. Jeg 
må konkludere at det kommer an på kunstneren. Holly virker i “Eternal” 
ufattelig naturlig. Som en blanding mellem en skovnymfe og en Avatar, tapet til 
med elektroder. Det skræmmer mig på samme måde som jeg bliver fuldstændig 
bjergtaget, og det inspirerer mig til at dykke endnu dybere ned i mine egne 
kunstige kreative inputs og min egen kunstige figur. 
Dette får mig, efter min snak med Nikolai, til at tænke på det faktum, at 
mennesket har skabt kunstig intelligens. Mennesket er per definition natur, ergo 
må kunstig intelligens være naturlig. Det er en præmis jeg har det vanskeligt 
med, men hvis jeg vender mine fordomme omkring robotter, bliver jeg, som 
med meget andet, mere positivt stemt over for fremtiden med kunstig 



intelligens. Det hele afhænger af, ligesom artiklen GPT-3 skrev og som Nikolaj 
nævner, hvordan vi som mennesker indenfor de næste årtier, vælger at bruge 
vores magt til at styre dette værktøj på. 
Hvis vi tager eksemplet med “Jeg er ikke en robot”-ikonet. At hver gang vi 
køber en billet, tilgår en vigtig side på internettet, bliver vi mødt med den 
kolonne hvor vi bliver bedt om at udfylde de korrekte felter med lyskryds, så 
computeren ved at vi ikke er kunstige, men er rigtige mennesker der indtaster 
rigtige oplysninger. Det komplekse i dette er at når vi indtaster disse 
oplysninger og data, lærer vi automatisk computeren og den kunstige intelligens 
at se forskel på en bus og et lyskryds… I den handling ligger et kæmpe ansvar. 
Det er os mennesker der fodrer robotten, så det er hvad vi vælger at fodre den 
med af data, der i sidste ende skaber de kompetencer, preferencer, smag og 
input som robotten får. Den kan sammenlignes med et lille barn, der bliver 
opdraget af en mor og far. Er forældrene bevidste om dette, når de serverer 
indtryk og input for barnet? Måske, og måske ikke. Det samme er gældende for 
os i hverdagen foran computeren… Tænk sig for et ansvar. Det kan sagtens 
misbruges, og det er dét jeg synes er mest skræmmende. 
Jeg bliver dog mere overbevist om at hvis vi er meget mere opmærksom på de 
robotnyheder, musik og anden info vi får serveret fra internettet i fremtiden end 
vi er idag, tror jeg godt vi kan beholde vores empatiske evner, hvis vi samtidig 
fortsat holder kontakten med rigtige levende individer og prioriterer dette. Der 
tror jeg det handler om, som med så meget andet, at vi bruger internettet og 
kunstig intelligens med måde! Vi har som forbruger et kæmpe ansvar, da 
internettet er styret af profit. Lad os snakke og diskutere dette noget mere i 
samfundet, så det bliver en fastforankret del af hverdagen med kunstig 
intelligens i en digital verden!

For at kunne have en idé om hvor vi er om 10-20 år i denne diskussion, vil jeg 
gerne undersøge hvad der er blevet sagt og gjort for 50 år siden om kunstig 
intelligens. Fra før 1980´ernes spadestik. Jeg tror det er her vi vil kunne hente 
brugbar viden og erfaringer fra. Og jeg tror det er vigtigt at alle der arbejder 
intensivt med robotteknologi, kunstig intelligens, bruger meget energi her. Det 
jeg fik ud af at læse Rossolos manifest, var ét skridt på vejen til at forstå hvorfor 
mennesket altid har været drevet af den nye teknologi, men jeg mangler at 
dykke ned i den fortid hvor kunstig intelligens var repræsenteret i et lignende 
format som er tættere på det, det er idag. Hvis vi kan lære af fortiden, tror jeg vi 
får et godt fremtidigt “samarbejde” med robotterne. Vi mennesker vil så gerne 
være ét skridt foran hele tiden, specielt i vesten, men i denne sammenhæng 
håber jeg virkelig at vi tør tage ét skridt tilbage og kigge os over skulderen. Jeg 



tror den kunstige intelligens kan blive en fantastisk samarbejdspartner i 
fremtiden, hvor vi står overfor at skulle løse en klimakrise, men jeg tror ikke det 
får noget succesfyldt udfald, hvis ikke vi husker at vi som mennesker, glemmer 
at se os tilbage og lære af vores fejl. Vi har et stort ansvar, og er vi klar over 
konsekvenserne, hvis al teknologisk udvikling fortsætter i det tempo vi har 
idag? 
Om vi får adgang til babyer via en Ipad i fremtiden, ved vi ingenting om endnu, 
men jeg er sikker på at der et sted ude i verdenen, i en måske nær fremtid, 
sidder en robot-nørd, en ingeniør-studerende eller et matematisk geni som 
udtænker en formel der ville kunne tage skridtet i en retning, så vi en dag logger 
ind på nettet og får tilbudt en baby, der aktiveres på en helt anden måde, end 
babyer gør det idag.
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