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Internett, globalisering, sosiale og etiske aspekter 
DRI1002  30.3.2006 

Temaer 
• Internett og globalisering 

– Hva er årsak og virkning ?
• Skaper eller forsterker bruk av Internett 

digitale skiller 
• Er det forsatt relevant å snakke om kjønn når det 

utvikling og bruk av IKT?
• Blir verden mer og mer usikker 
• Sikkerhet eller etikk 

• Pensum : Liestøl og Rasmussen, kap. 14

?
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IKT og samfunnsmessige forhold  

I: Teknologideterminisme : IKT-utviklingen medfører/har skapt 
en rekke (økonomiske, sosiale og kulturelle) virkninger: Eks: 

• IT gir arbeidsløshet 
• Internet virker demokratiserende 

II: Sosial styring av teknologien: IKT er resultat av bestemte 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer. Eks: 
– IKT er verken slem eller god, det kommer an på hvordan vi bruker den
– VI kan få de løsninger vil ønsker 

III: Sosial konstruksjon av teknologi: IKT er er utviklet i et 
samspill mellom bestemte økonomiske, politiske, sosiale og 
kulturelle faktorer og de spesifikke egenskaper ved IKT

• Vi kan verken forutsi eller styre virkninger av teknologiske 
utviklinger

• Enhver teknisk artefakt er bærer av bestemte verdier og 
preferanser, men disse kan overprøves/overstyres og endres 

• Eks: bil, mobiltelefon, sykkel,…..
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Globalisering – et mangehodet ”troll”? 

• Globalization (or globalisation1) refers to the 
worldwide phenomenon of technological, economic, 
political and cultural exchanges, brought about by 
modern communication, transportation and legal 
infrastructure as well as the political choice to 
consciously open cross-border links in 
international trade and finance. It is a term used 
to describe how human beings are becoming more 
intertwined with each other around the world 
economically, politically, and culturally. Although 
these links are not new, they are more pervasive 
than ever before. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalisation
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Hvilken rolle spiller IKT i denne utviklingen 

Globalisering forutsetter blant annet 
• Effektive og lett tilgjengelige transportmidler
• Samordning av ulike kommunikasjonssystemer
• Samordnet juridisk rammeverk? 
• Felles økonomisk forståelse?
• Forutsigbare politiske systemer 

Men er IKT den dominerende drivkraft i denne
utviklingen ?
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The Victorian Internet :  The mother of all networks
Litt om tidligere utviklingen  av telegrafen på 1800 –tallet 

Kommunikasjonsbehov vitenskapelig nygjerrighet 

• Morse-alfabetet( ...---...) http://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code)

• 1838 : Telegram Euston – Camden (langs jernbanelinja) 
– Bidro til å fanget en lommetyv (!) 

• 1844: Oversjøisk (transantlantisk kabel) 5. august 1858  
• 1874: > 1 Mkm. kabel, 20 000 byer tilknyttet i 5 verdener 
• Telegrafi og Kjærlighet 

– Første ”elektriske ekteskap i 1876 (Camp grant Arizona )
• Koding, hackers and bedrag 

– Videreutvikling av kryptografi – regulering av lovlig koding 1875-85 
• Telegrafen som fredskaper (Krimkrigen,…
• Skapte (forsterker) grunnlag for informasjons-ubalanse
• Informasjon overflod 
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Utviklingen av telegrafen - noen lærdommer 
• Telegrafen understøtter og supplerer annen 

kommunikasjon 
Positive visjoner
• ” ..rapid communication might mean the avoidance of war or the 

saving of a fortune; that, in affairs nearer to the heart of the people, 
it might bring a husband to the bedside of a dying wife, or saving 
the life of a beloved child, apprehend the fleeing criminal , or
commute the sentence of an innocent man. 

Men Telegrafen ble raskt misbrukt : 
– Aksjekjøp og salg 
– Hesteveddeløp: Forsøk på å lure bookmakere (!)

• ”ever since people has invented things, other people have found way 
to pt those things into criminal use” . No other section of the 
population avail themselves more readily and speedily of the latest 
triumphs of science than the criminal class” (inspector J. Bonfield, 
Chicago 1988)
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Ulike teoretiske tilnærminger :

• Castells network society:
– Informasjon/kunnskap som råvare (egen produktivkraft)

• IKT skaper lettere (billigere) tilgang på informasjon 
– Informasjon inngår i alle faser av verdikjeden 

• Utvinne, produksjon, distribusjon, salg, forbruk,..
– IKT kan behandle alle typer informasjon (! Data)  
– IKT er allstedsnærværende 
– Nettverksøkonomi: øker verdier for alle tilknyttet

• Økt fleksibilitet i alle ledd
Men :
• Hva er positivt og hva er negativt her? 

– På 90-tallet : Ny økonomi forståelse, men 
– 1999- : .com-bølgen/boblen som brast!
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Modernisering og risiko 
(A. Giddens og Ulrich Beck) 

1. Førindustrielle (landbruks) samfunn 
– Bevissthet om garer og risiko stammer (stort sett) fra naturen 

(naturkatastrofer, fødsler, epidemier, …)
2. Industrisamfunnet 

– Risiko også et resultat av menneskeskapte forhold og uforutsette 
bevirkninger

3. Risikosamfunnet
– Forsøker på alle måter å redusere risiko  og samtidig 

minimalisere skadene dette kan få
Framveksten av stadig mer avanserte styrings og 

kontrollsystemer som skal gi sikrere samfunn 
(ekspertsystemer , standardisering, spesialisering og 
kompleksitet 

men også
– Økende mistillit, ny bevissthet om farer og risikoer 
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Er dette et fruktbart bilde? 
• Utviklingen viser at virusene blir mere og mere aggressive. 

Virus er mest utbredt for PC med Windows operativsystem, 
men det kommer flere og flere virus som ...
www.usit.uio.no/it/pc/virus/virus.html

• Nye og meget aggressive virus sprer seg med rekordfart via 
e-post, nettsteder og ulike messenger og fildelingsverktøy, 
og kravene til en trygg antivirus ...
info.aproco.no/oslo/aproco.nsf/id/8CC4578A9635C7BB4125
6B1E005F5815?OpenDocument

• QXL-svindler pågrepet
• Politiet har pågrepet en mann som forsøkte å svindle 

nettbrukere med falske auksjoner på nettauksjonen QXL.
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Hvor er  risikoene størst ?

Nettverk/infrastruktur 

Lokalt utstyr 
Grensesnitt 

bruker - system

Sentrale 
dataressurse

r

Bruker
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Noen problemområder og trusler

• På lokalt  utstyr:
– Virus, ormer, hacking, informasjonskapler (cookies) 
– Dårlig brukergrensesnitt som skaper ’unødvendige’ feil 
– Menneskelige/organisatoriske feil 

• I infrastrukturen 
– Avlytting, ødeleggelse/misbruk 
– Tyveri av identitet, falske nettsteder, 
– Trådløse nett innebærer spesielle sikkerhetsproblemer 

• ”På sentrale ressurser
– Virus, ormer, hacking,.tjenestenekting, kapasitetsproblemer, ..
– Data- og informasjonskvalitet knyttet til både tekniske og 

organisatoriske forhold  
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Eksempler på tiltak 

Nettverk/infrastruktur 

Lokalt utstyr 
Grensesnitt 

bruker - system

Sentrale 
dataressurse

r

Bruker

•Slurv
•Misbruk 
av passord
•Feil bruk
•……

•Antivirus, 
•spamfilter
•Brukernavn/
•passord

•Antivirus, spamfilter
•Autentiserings- og 
autorisasjons-mekanismer
•Innbruddsdetektering, 
•overvåkning,..

Sikre nettet 
fysisk  

Brannmurer

Kryptering 
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Kan vi styre teknologiutviklingen mot sikrere 
løsninger ?

• Hva er problemene
– Utilfredsstillende løsninger
– Dårlig organisering og administrasjon 
– Manglende kunnskap, slurv og tankeløshet  

• (Hvordan) kan vi utvikle mer sikre systemer?
• Kan vi lage sikrere organisasjoner ?
• Kan vi bli sikrere brukere? 

Se f  eks: http://www.nettvett.no/

Men kan vi ligge foran de som ønsker å misbruke systemene ?
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Ulike aktorer og interesser (konflikter) knyttet 
til Internett 

• Infrastrukturer Nettleverandører 

• Forbrukere Innholdsleverandører

Allmenning

Ytringsfrihet, 
Personvern,.

.

Konkurranse-

hensyn …

Eien
dom

sre
tt 

(f 

eks
. gj

enn
om

DRM

Har disse forenlige 
syn på sikkerhet, 

sårbarhet og 
tilgjengelighet av 
Internett og IKT-

systemer 

DRI1002-V06  30. mars   Arild Jansen , AFIN

Skaper IKT  digitale forskjeller?

• Digitale skiller forstår som sosiale, økonomiske, 
kulturelle skiller som drives fram eller aksentueres av 
de digitale prosesser og av informasjonsteknologien. 

Vi kan snakke om ulike nivåer av skiller:
1. 1Tilgang til teknologien (infrastrukturen) 
2. Bruk av teknologien, dvs. de tekniske løsningene 
3. Utnyttelse av dette på ulike områder i arbeid og fritid
4. Kompetanse og dannelse – som også omfatter 

mulighetene til å påvirke det som skjer
De to siste nivåer knyttes til ”digital literacy”
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Hva er bildet i dag ?

Norge 
http://www.ssb.no/emner/10/03/ikt/’
http://www.ssb.no/ssp/utg/200503/04/
http://www.itu.no/Nyheter/1141715977.38

EU: 
http://europa.eu.int/information_society/soccul/eincl/ind
ex_en.htm

Verden (FN) : http://www.unpan.org/#
http://www.unpan.org/dpepa-kmb-eg-egovranda-ready.asp

Se også
http://www.digitaldivide.net
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Kvinner og IKT 
Noen påstander på 90-tallet

• Teknologiske fag produserer fortsatt ulikhet mellom kjønn. 
• Teknologien er formet av maskuline verdier, sosiale og kulturelle 

barrierer, som motvirker kvinnerekruttering
• Framveksten av IKT-faget og IKT-yrker har forsterket dette og er 

fortsatt et fag som er svært mannsdominert 
• Noen IKT-miljøer har skapt en sterk teknikkfokusering, hvor bruk av 

datamaskinen og nettverkene blir et mål i seg sjøl, ikke et middel, jf 
‘hackere ’eller ’nerder’

• Kvinner ser på IKT som et verktøy for å løse andre oppgaver
• IKT-utviklingen har framelsket en 24-timer/7 dager i uka kultur (alltid 

tilgjengelig) som passer dårlig med omsorgsoppgaver og sosialt liv?

Er dere enig i dette ??
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Hva er kjønn:  ’Sex’ eller ’Gender’ (Genus)

• Kjønn er biologisk definert (det biologiske kjønn =sex )
– Egenskaper ved kvinner og menn er bestemt av naturgitte, 

’globale’ og stabile  fysiske og biologiske egenskaper 

• Kjønn er sosialt og kulturelt definert (’det sosiale kjønn= 
gender)
– Egenskaper ved kjønnene er formet av de sosiale og kulturelle 

normer/verdier, strukturer og institusjoner vi fødes og lever i 

Mellom disse motpoler finnes en rekke mellomposisjoner, 
mitt ståsted er å forstå kjønn son konstruert i en sosial 
og kulturell kontekst, som en ’dynamisk’ relasjon i tid og 
rom, men hvor også biologiske egenskaper ikke kan 
oversees
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Hvilken kjønnsmakt ligger i IKT 
Er maskulinitet et dominerende perspektiv ?

• Militær forskning og militære anvendelser, som preger så
vel terminologi som språk,  har hatt avgjørende innflytelse 
på utvikling av I(K)T. 

• Matematikk og matematisk/logisk basert 
problemformulering/løsning.

• Harde "ingeniør-fag" danner basis for mye av IKT-
utviklingen. "Myke fag" framstår ofte som rene brukerfag, 
uten større innflytelse på utformingen
– Spill, ofte krigsspill eller andre spill utviklet av gutter/menn for

gutter
– I(K)T appellerer mer til gutter enn jenter i oppveksten, og mange 

IT-bedrifter er startet på gutterommet

Maskulinitet ligger innebygd i teknologien, men koblingen er 
nøytralisert i den grad at vi ikke får øye på den (Lie 2002)  
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Kvinneperspektivet i IKT-utviklingen 
Den norske historien

• 1950-60 : Kvinnene fraværende – bare noen få pionerer
• 1970-80: Kvinner blir ’ofre’ – arbeidsplasser forsvinner 
• 1985  : Likestillingsdebatt i datapolitikken

– Jenter nesten fraværende i datautdanningen
– Mangel på kvinner i data-faget et problem : tiltak iverksettes
– Gradvis økning av kvinnelige informatikk-studenter – men meget få

kvinnelige lærere
• 1995:  Jenteandelen i informatikkfaget på et lavmål
• 1996:  Damer@Data prosjektet ved NTNU, tilsvarende 

prosjekter  ved UiO, flere høgskoler, KuF’s prosjekt++ 
• 2000:   25-40 % jenter ved informatikk-utdanningene, men 

fortsatt store ulikheter 
• IKT-Norge:OD@-PROGRAMMET http://www.ikt-

norge.no/templates/Project.aspx?id=414
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Ulike problemforståelser og løsninger

1. Kvinnekritikk: De forstår ikke faget!
Kvinnene ’eier’ problemet -> Må endre kvinners holdning og adferd

– Holdningskampanjer, kvotering, nye rollemodeller,

2. Fagkritikk: Faget tiltrekker seg ikke kvinner
Faget eier problemet -> Må endre faginnhold 

– Nye studiemodeller, endre opptakskrav&faglig profilering, 
fra informatikk til informasjonsvitenskap. IKT-folk er ikke 
’hackere’ men mennesker med sosial intelligens og empati

3. Samfunnskritikk: Samfunnet eier problemet -> Må
endre samfunnet 
– Endring av mer grunnleggende forståelse av samspill 

teknologi og samfunn, økonomisk og sosial utvikling. Også
IT-jobber må få et nytt innhold- tilpasset kvinners behov 
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IKT og kvinner 
er dette fortsatt noe å mase med i 2006? 

• Hva er problemet – jenter og kvinner bruker da både 
mobiltelefon,  Internett og  ’data’

• Hvorfor skal flere jenter stimuleres til ta IKT-utdanning? 
• Hvorfor skal flere kvinner delta i utviklingen av 

informasjonsteknologien  ?
Fra Verdande http://folk.uio.no/verdande/ Er jenter 

generelt mindre flinke enn gutter innen praktisk IKT?
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Hvordan er stoda i dag ?

• NTNU: 
http://www.3k.ntnu.no/dokument/program_samling2.pdf

• IKT-Norge:OD@-PROGRAMMET  http://www.ikt-
norge.no/templates/Project.aspx?id=414

Kvinnene myker opp nettet (Aftenposten 28.3) 
• Norske kvinner har invadert nettet. Men de bruker det 

annerledes enn menn: Kontakt med venner og kjente er 
viktigere enn håndfaste resultater. 


