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Hensikt med forelesningen
• Belyse hvordan menneskelige valg samspiller med 

teknologi og teknologiutvikling
• Hvordan henger personlige valg sammen med 

individualisering?
• Hva skjer når personlige (individuelle) valg hektes 

sammen med strukturelle (overindividuelle) 
tekno-løsninger 

• ”The filter bubble” – personliggjøring av datasøk
• Sosiale mediers funksjon – å fremheve individer eller bringe 

de inn i folden?
• Sofasurfing i ordnede former – tryggere og traustere
• Nudging og gamification – nye styringsformer med 

utgangspunkt i individuelle valg
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Menneskelige valg – innenfor rammer
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Dimensjoner i valgsituasjoner
• Enkle vs. komplekse
• Personlige vs. kollektive
• Autonome vs. tilpassede
• Trivielle vs. konsekvensrike
• Materielle (håndfaste) vs. kulturelle (symbolske) 

verdier
• Spontane vs. veloverveide

ü Å velge en snarvei er gjerne et enkelt, personlig, 
autonomt, trivielt, materielt og spontant valg
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Valgomaten: Samfunnsborgeren som kunde?
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Er valgomaten
• et bidrag til en mer politisk interessert offentlighet og større 

valgdeltakelse…… 
• eller en utvikling i retning sterkere egoorientering og 

forståelsen av politiske valg som en form for velinformert 
«shopping? 



To motsetningsfylte trekk
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Internett som den store 
muliggjører (det som åpner

opp for valgmuligheter). Alt 

det som gjør det mulig å

holde seg oppdatert, lære

ting, bare la seg underholde

eller være kreativ og aktiv. 

Et stort sett av prosumer-

roller

Internett som den store 
ensretter (det som lukker

og gjør de faktiske valg

mer ensartede eller at vi 

plasserer oss i ulike

båser). Teknologien som

standardiserer og virker

som ekkokammer

Valg

Produksjon av individualitet Produksjon av konformitet



Faser i utviklingen av hvordan
informasjon tilbys på Internett

1. Et potensielt kaos. Fravær av ordnende
prinsipper. Et vell av hyperlinker og åpne søk
kombinert med direkte søk ved hjelp av URL-
adresse

2. Page Rank. Introduksjon av algoritmer som
organiserer informasjonen basert på hvilke
spor den allmene internettbruker setter    
(lære av alle)

3. Det personliggjorte søk. Informasjon innrettes
etter din personlige søkehistorie (lære av deg)

14.02.2018 svein 7

Valg og struktur



Hva Internett skjuler for deg
• Utgangspunkt: Internett som en kilde til 

demokratisering av verden – en ny æra preget av 
gjennomsiktighet og informasjonsåpenhet

• 4.desember 2009: Google innfører et nytt 
søkeprisipp – det personliggjorte søk

• Fra dette tidspunkt blir nettsider skreddersydd for 
deg – du får opp de sidene Google predikerer at 
du vil klikke på. 

• Prediksjonen er basert på digitale spor – din 
tidligere klikkeadferd
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The filter bubble

http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
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Drivkreftene bak personliggjøringen
• Et ønske om å skreddersy informasjon for deg slik at du kan 

håndtere økende datamengder og tilbys informasjon som 
er relevant, interessant og nyttig for deg, altså en måte å 
orientere seg i informasjonsjungelen

• Bak de websidene du besøker skjuler det seg store 
kommersielle interesser. Hvert klikk du foretar er en vare og 
hvert museklikk kan auksjoneres bort til den eller til de som 
vil kjøpe det til høyest pris

• I bytte for et filtreringstilbud gir du store organisasjoner og 
økonomiske foretak en enorm mengde data om ditt 
dagligliv og dine preferanser

• Personliggjøringen er også knyttet opp mot en stor 
overvåkings- og spionasjeindustri som dels er drevet at 
motivet kriminalitetsbekjempelse, men også mer lyssky 
virksomhet. Både myndighetene og kommersielle aktører 
ønsker å vite hvem du er. 
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En ny dynamikk
Personliggjøringen av nettsøk plasserer deg i ei 
filterboble som innebærer tre nye sosiale 
dynamikker
1. Du er alene i denne bobla – du trekkes bort fra 

et sosialt fellesskap
2. Filterbobla er usynlig eller gjennomsiktig. 

Kanskje vet du ikke at de lager antakelser og 
prediksjoner om deg

3. Du kan ikke selv velge om du vil være inne i 
denne bobla – alle andre på nettet er også i sine 
bobler
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Oppsummering, Pariser
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Upworthy
Nettside startet i 2012 av Eli Pariser og Peter Koechley

Slagord: «to change what the world pays attention to»
The internet was supposed to open doors to new ideas. But too 
often it’s the opposite and narrows our world instead of 
broadening it. And fills it with empty stories that drown out the 
ones that matter most.

But sometimes a story opens a door to a new and better world. 
It might make you feel surprised, happy, inspired, motivated —
even sad. Stories like that give us what we're missing in life. 
They connect us with each other. They change our hearts and 
our minds. They are worth our time.

Upworthy tells those stories, and helps them reach millions 
every day. Stories that are worth your time — and that make 
the world a better place.
• https://www.facebook.com/pg/Upworthy/about/?ref=page_internal
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Individ og individualisering

Det som definerer et individ er 
selvbestemmelse og personlig egenart
• Med selvbestemmelse eller autonomi menes det å 

være og å oppfatte seg som en selvstendig, selvstyrt og 
uavhengig kilde til tenkning og handling

• Med personlig egenart eller autentisitet menes det å 
besitte og være opptatt av å besitte «individualitet» i 
betydningen særegne personlighetstrekk og identitets-
messige egenskaper som gjør at en skiller seg fra andre

• Kort formulert: Autonomi er noe en kan ha til felles 
med andre, autentisitet dreier seg om å skille seg fra 
andre
Kilde: G.C.Aakvaag 2006: 328
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«The ambivalence of individualism»

• Gjennom flere århundrer har det i vesten vært en 
motsetningsfylt diskusjon om en økende 
individualisme

• På den ene siden en frykt for at individualismen 
betyr svekket sosialt engasjement og involvering i 
fellesskap, isolasjon og sosial ensomhet

• På den andre siden fordelene og den økte 
friheten knytta til større personlig autonomi og 
styrking av menneskers selvbevissthet og 
selvbestemmelse

• Miller m.fl. 2016:181
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Sosiale medier og individualisme

• Mange har sett etter tegn på narsissisme 
(selvdyrking) og tilbaketrekning fra fellesskap i 
forbindelse med sosiale mediers økende 
popularitet

• Også her råder en dobbelthet: Dels har en vært 
bekymret for tap av fellesskap. Dels for tap av 
privatliv og økende sosial eksponering.

• Men er det tegn på en generelt økende 
individualisering, er eventuelt SM et uttrykk for 
det eller også en årsak til en slik prosess?
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Motsetningsfylte observasjoner

• Når Miller et al studerer måtene SM brukes på finner de ulike og 
sprikende tendenser som ikke passer inn i et bestemt 
tolkningsskjema

• De finner flere trekk som tyder på SM understøtter en tendens som 
bryter med hva en tidligere har sett i Internettets historie. SM står 
for en en «skalerbar sosialitet» og en sterkere og fleksibel 
orientering mot gruppedannelser enn det en har observert i 
foregående tiår. 

• Flere steder kan en observere at SM brukes på en måte som 
«reparerer» skadene som følger i det moderne individualiserte 
livets kjølvann, for eksempel gjennom en sterkere identifisering 
med (stor)familien

• Sosiale medier gjør oss ikke nødvendigvis mer eller mindre sosiale, 
men sosiale på andre og nye måter. Kontinuiteten består i at 
sosialitet opp gjennom menneskehetens historie alltid har dreid seg 
om å knytte seg mer eller mindre sterkt til sosiale nettverk av ulike 
slag. 
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Å passe inn mer enn å bryte ut

….social media may be 
employed for differentiation 
and mobility, but this may 
not imply individualism
since it is all performed with 
the moral censure of social 
conformity. The common 
point is that social media 
makes the creation and 
maintenance of conformity 
that much easier. (Miller et 
al 2016:188)
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https://finkbrave.files.wordpress.co
/2012/03/conformity1.jpg

Når folk står fritt til å gjøre som de 
vil velger de vanligvis å imitere 
hverandre.

Individualisme

https://finkbrave.files.wordpress.co/


Bruksmåter av sosiale medier med tanke på 
individualitet og sosialitet

• SM gjør det mulig å være sosialt konform ved aktivt å 
ta til seg informasjon og kommunisere om smak, 
trender, stil og verdier

• SM gjør det lettere å fininnstille sine relasjoner slik at 
de blir akkurat passe nære eller distanserte 
(skalerbarheten)

• SM gir muligheter til å reparere en sosialitet som har 
vært truet eller gått i stykker

• SM kan være en plattform for individualisme ved at det 
blir mulig å slite seg løs fra undertrykkende sosial 
kontroll og markere en form for personlig autonomi
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Coachsurfing
Parigi & State: 

Disenchanting the World: ”The impact of
technology on relationships”

• couch-surf
– 1 stay temporarily in a series of other people's homes, 

typically making use of improvised sleeping arrangements
– 2 engage in sedentary activities such as watching television

or browsing the Internet
• Hvordan påvirker ny teknologi tilbøyeligheten til å knytte 

vennskapsbånd?
• Internett gjør det lettere enn noen gang å knytte kontakt med 

likesinnede overalt i verden
• Sofasurfing er basert på et enkelt bytteprinsipp. Hvis du stiller 

din sofa til disposisjon (åpner hjemmet) for besøkende får du til 
gjengjeld tilgang til tilsvarende gratis overnatting hos andre 
som er medlemmer i denne frivillige non-profit organisasjonen 
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Teknologi og sosiale bånd



Vinning og tap ved institusjonalisering (1)
Coach-surfing: Tryggere, men mindre vennskapsbyggende
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2003 2011

Evnen til å generere 
sterke sosiale bånd

Muligheten for å innhente 
pålitelige opplysninger om 
henholdsvis gjester og verter

Teknologi og sosiale bånd

Økende desillusjonering



Vinning og tap ved institusjonalisering (2)
Når eBay Re-McDonaldiseres og mister mye av sin magi
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1995 2010

Evnen til å gjenskape opprinnelig 
motivasjon for prosum av eBay-
tjenester; spenning og risiko 

En rasjonalisert prosess for kjøp og 
salg preget av effektivitet, fart og 
bruk av teknologi

Økende desillusjonering

Teknologi og sosiale bånd



Bedre regi, men mindre magi 
• Fellesnevneren i de to eksemplene er at det foreligger 

en motsetningsfylt avveining mellom to hensyn eller 
motiv som vanskelig lar seg forene

• På den ene side ønske om spenning, variasjon, 
utfordring og utfoldelse og mobilisering av  individuelle 
ferdigheter, kunnskaper og talent

• På den andre side ønsket om kontroll, lettvinte, raske 
og pålitelige løsninger som skaper trygghet og 
reduserer risiko og tidsbruk 

• Eller sagt med andre ord kreativitet og individualitet 
kontra effektivitet og forutsigbarhet

• Innebærer dette også at det etter hvert blir mindre 
forskjell på Web 1.0 og Web 2.0?
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Nudging ved hjelp av teknologi
• Utgangspunktet for nudging som strategi er adferds-

psykologi og påvirkning av beslutningsarkitektur; 
• Beslutningsarkitektur kan betraktes helheten av den 

kontekst som er utslagsgivende for menneskelige valg. 
• I informasjonssamfunnet endres forutsetningene for 

menneskelige valg fundamentalt
• Ved hjelp av mobile innretninger kan vi ta avgjørelser 

med støtte i informasjon som skaffes til veie 
umiddelbart og er tilgjengelig overalt

• En sentral anvendelse av informasjonsteknologi er som 
et hjelpemiddel for påvirkning av handlingsvalg 
– Thomas m.fl. 2013

Nudging
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Hva er nudging?
• Nudging er et svar på at mennesker tar beslutninger 

som er begrenset rasjonelle eller og der det er mangel 
på samsvar mellom  hva vi sier vi skal gjøre og hva vi 
ender med faktisk å gjøre

• Ideologisk omtales nudging som ”libertarian (soft) 
paternalism”, 
– beslutninger skal tas av autonome individer som har frihet 

til å ta selvstendige beslutninger (libertarianismen)
– mangler ved vår beslutningsrasjonalitet kan veies opp ved 

at vi mottar en veiledende hånd (paternalismen)
• Technological nudging can be defined as designing 

computer-systems that augment human decision-
making through machine-knowledge and domain-
matching, particularly through mobile-device
interfaces. (Thomas m.fl. 2013:255)

Nudging
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Veier til mer rasjonelle valg: 

‘nudge’ og ‘think’

Nudge Think

Antagelser om aktørene Betydelige kognitive 

begrensninger

Fornuftige og 

kunnskapstørste

Kostnader for den 

enkelte

Små, men gjentatte Høye, men bare 

forbigående

Primær analyseenhet Individet Gruppen

Endringsprosess Nytte-kostnadsbasert 

endring i 

beslutningsomgivelser

Verdibaserte rammer for 

politiske valg

Begrunnelse/hovedmotiv Øke attraktiviteten i

pluss-sum-handling

Appellere til 

fellesskapets interesser

Statens rolle Skreddersy budskap, 

være ekspert og lærer

Skape rom for dialog, 

være responsiv

Nudging
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Ulike samfunnsmessige styringssystemer
Obligatorisk

Selvvalgt

Normativ Instrumentell

Håndheve lover Innkreve skatter

‘Tenke’ ‘Nudge’

Nudging
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https://www.youtube.com/watch?v=9hTV8wZFTq4

ToneCheck: 
Stavekontrollen som demper aggresjon

Nudging
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https://www.youtube.com/watch?v=9hTV8wZFTq4


Vennlig dulting
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Små og gradvise adferdsendringer

oppnådd ved å lirke folk i retning 

ønskverdige og erklærte mål ved 

hjelp av insentiver. I stedet for å 

tvinge oss til å gjøre det riktige, kan 

en utnytte psykologiske mekanismer 

til å ”dulte” oss til å velge rett. 

(Morgenbladet nr.49-2014, s.16) Når 

markedsmekanismene svikter, når 

politisk styring og regulering har 

svekket legitimitet og en ikke kan 

lene seg til en regulerende 

samfunnsmoral, kan det være 

fristende å ty til teknologiske quick

fix – muliggjort av ”smart” teknologi

Flaskepantautomaten: Godt innarbeidet 
nudging og gamifisering: Du vinner – vi 
vinner
35 mill i potten!

Nudging Gamification



Gamification
Definisjoner (Dale 2015)

• The use of game thinking and game 
mechanics to engage users and solve 
problems (Zicherman og Gunningman)

• The use of game design elements in non-game 
contexts (Dixon, Khaled og Nacke)

• The use of game mechanics and experience 
design to digitally engage and motivate 
people to achieve their goals (Gartner)
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Hovedelementer i gamification

• Spillmekanismer (game mechanics) 
– Poengscore, emblemer som signaliserer deltakelse, 

resultat- og ratinglister
• Prosesserfaring (Experience design)
– Handlingsvalg og feedback under spillets gang

• En metode for å engasjere folk digitalt, gjennom 
teknologi, ikke å skape direkte personlig 
engasjement med andre

• Målet er å motivere folk til å endre adferd, utvikle 
ferdigheter eller fremme innovasjon

• Spill-ifisering fokuserer på å sette deltakerne i 
stand til å nå sine mål
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Den digitale nyordning av valg
Skreddersydd informasjon som veiledning og påvirkning

«Vi vet noe om deg og vi kan hjelpe deg»
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Underholdende lokke-

midler: «Gamification»

Vennlig dulting:

«Nudging»

Statistikk om andres 

adferd: «Coachsurfing»

Statistikk om egne 

preferanser: «Valgomat»

Statistikk om egne 

handlingsvalg

«Strømforbruk» 

«Skritt-teller»

«Tone-check»

Personliggjorte søk:

«The filter bubble»

Mobilisering, 

informasjon, reklame 

og anbefalinger via 

sosiale medier


