
Hensikt	med	forelesningen

• Gi	praktisk-administrativ	informasjon	om	
undervisningsopplegget	

• Presentere	emnet	og	dets	(for)historie	kort
• Angi	noen	holdepunkter	i	studiet	av	IT	og	
samfunn
– Å	forstå	digitale	kulturer.	Trekk	ved	samspill	i	
internettsamfunnet

– Å	utfordre	teknokratiske	perspektiver.	Hva	er	
samfunnsinformatikk?

– Å	få	innblikk	i	endringsprosesser.	Hva	er	
McDonaldisering?

svein 116.01.2018

Skulptur:	Siri	Berqvam



IT	og samfunn

1972:	“datateknologi i	arbeidernes
interesse”	med	Kristen	Nygaard
1979:	“databehandling (EDB)	og
samfunn”	med	KN
1997:	“IT	og samfunn”	med	Tone	
Bratteteig som emneansvarlig
2012:	INF	3700	tilbys som
bacheloremne
Det ble ikke undervist i	emnet
mellom 1999	og 2012
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Velkommen	til	INF	3700
Informasjonsteknologi	og	samfunn

Emneansvarlig foreleser:	Svein	Hovde		s.a.hovde@sosgeo.uio.no
Forelesninger:	Onsdager	12.15-14:		Seminarrom	C	(OJD)
Første	gang:	17.	januar	

Gruppe	1:	Emilie	Mæhlum emilima@student.matnat.uio.no
Seminarrom:	Prolog	(OJD)		Mandag	10.15-12
Første	gang:	22.	januar

Gruppe	2:	Emilie	Mæhlum
Seminarrom:	Shell	(OJD)		Onsdag	10.15-12.00
Første	gang: 24.	januar
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På	emnesidene	finner	dere
ü Forelesningsplan,	og	pensum	til	enkeltforelesninger
ü Forelesningsnotater	som	legges	ut	fortløpende
ü Pensum	og	hvordan	det	er	tilgjengelig
ü Beskjeder	og	påminnelser
ü Plan	for	de	to	øvingsgruppene	med	tid	og	sted
ü Informasjon	om	grupper	og	gruppeøvelser
üObliger og	obligfrister
ü Retningslinjer	for	semesteroppgaven
ü Innleveringsfrister	og	eksamensdatoer

4svein16.01.2018
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http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3700/v18/bakgrunnsnotat/



Eksamen	og	obligatoriske	innleveringer
1. Individuelt	essay.	Innlevering	20.februar	kl.16.00

– Oppgavetekst	vil	foreligge	innen	neste	forelesning.
2. I	forbindelse	med	siste	forelesning	med	frammøte-

registrering	(28.	februar)	vil	det	bli	gjennomført	en	liten	
Kahoot der	kunnskapsnivået	deres	om	må-delen	av	
pensumet	testes.

3. Prosjektbeskrivelse.	Prosjektgruppene	leverer	en	skisse	av	
det	sentrale	spørsmålet	som	skal	undersøkes	og	hvordan	
gruppene	skal	legge	opp	undersøkelsen.	Innlevering	
13.mars	kl.16.00

4. Eksamen;	gruppebasert	innlevering	av	prosjektrapport.	
Evalueringsform:	Godkjent/ikke	godkjent.	Tidspunkt	16.mai	
kl.18.00

5. Gruppebasert,	muntlig	presentasjon	av	prosjektet	som	en	
del	av	eksamen.	Dato	foreløpig	ikke	fastsatt	(slutten	av	mai)
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“Min”	undervisningsmetode
• Kan	ha	store	mengder	lysark	og	rekker	ikke	alltid	å	gå	
gjennom	alle
– Men	legger	alltid	disse	ut,	oftest	dagen	før	forelesning

• Bruker	lysarkene	for	å	ha	en	tydelig	struktur
– Men	faller	ofte	for	fristelsen	til	innfall	i	form	av	friere	
assosiasjoner	og	digresjoner

• Kan	bli	veldig	engasjert	og	prate	som	en	foss
– Men	vil	gjerne	avbrytes	av	spørsmål,	innvendinger	og	
eksempler

• Lager	jevnt	og	trutt	notater	som	er	skriftlige	
bearbeidinger,	både	for	å	formidle	stoff	og	for	at	jeg	
bedre	skal	huske	og	reflektere	over	sentrale	spørsmål

16.01.2018 svein 6
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”Analytiske	
tankemodeller”

For	å	begripe	trenger	vi	begrep

Valg	og	individualisme

svein 716.01.2018

Analyse

Måling	og	skalering

Intro

Tematisk
utdyping



Inntak til IT	og samfunn

• Å gjøre digitale kulturer forståelig (Thomas.	V.	Reed)

• Samfunnsinformatikk som fag:	Forskning,	
undervisning og praksis (Robert	Kling)

• McDonaldisering som en “idealtypisk”	prosess i	
samfunnet (George	Ritzer)

16.01.2018 svein 8
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Reed:	Hvordan	gjøre	digitale	kulturer	forståelige?

• Internett	rommer	ett	hav	av	data	som	på	en	
dyptgripende	måte	endrer	innholdet	i	og	
rekkevidden	av	menneskelig	kommunikasjon

• Å	studere	digitale	kulturer	dreier	seg	om	å	
undersøke	hvordan	disse	kulturene	
– reflekterer	en	større	sosial	verden,
– bidrar	til	å	skape	nye	kulturelle	relasjoner
– og	hvordan	de	i	neste	omgang	omdanner	den	sosiale	
verden

• Hva	gjør	de	nye	dingsene	med	oss	og	hva	kan	vi	
gjøre	med	dem?	(Reed	2014:	1-3)

16.01.2018 svein 9
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Reeds	“posisjon”
• Gode	spørsmål	er	vel	så	viktige	som	presise	svar
• All	kunnskap	er	situert	kunnskap,	den	må	sees	i	lys	av	
en	kontekst

• For	å	gjøre	ting	forståelig	må	en	tydeliggjøre	
ambivalens	og	usikkerhet

• Et	sentralt	normativt	spørsmål	er	hvordan	IT	hemmer	
eller	fremmer	sosial	rettferdighet

• Argumenterer	for	teknokulturell	forståelse	framfor	
teknologisk	determinisme	

• Hovedfokus	på	den	kultur	som	omgir	og	er	forankret	i	
de	digitale	innretninger	vi	gjør	bruk	av.
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Reeds	kritiske spørsmål

• Er	det	fruktbart	å	skille	mellom	en	virtuell	kontra	en	
virkelig	verden	og	hva	er	det	som	forener	de	to?

• Hva	er	det	nye	i	ny	teknologi	og	hvilke	konnotasjoner	
har	ordet	ny?

• Når	vi	snakker	om	informasjonssamfunn,	betyr	det	at	
tidligere	samfunn	ikke	har	basert	seg	på	informasjon?

• Hvilken	betydning	har	det	at	for	meningmann	er	
‘nettet’	bare	en	abstrakt	forestilling	og	ikke	noe	en	kan	
se	for	seg	eller	forstå	hvordan	virker?

• Hvordan	kan	det	ha	seg	at	vi	blir	så	oppslukt	av	og	så	
fort	tilpasser	oss	digitale	erfaringer?

16.01.2018 svein 11
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Står	det	digitale	i	veien	for	det	sosiale?

Like	før	jul	hadde	Petter	Bae	Brandtzæg,	
teknologiforsker	ved	SINTEF,	en	kronikk	med	denne	
overskrifta:	

25	år	siden	vi	var	sosiale	på	ordentlig

16.01.2018 svein 12

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/L0nwMV/Kronikk-
25-ar-siden-vi-var-sosiale---pa-ordentlig--Petter-Bae-Brandtzag
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Brandtzægs	observasjoner	(fakta)
• I	2016	ble	det	i	Norge	utvekslet	5,5	milliarder	
tekstmeldinger

• Julaften	2016	sendte	nordmenn	1,27	millioner	
billedmeldinger

• Enkelte	mottar	og	sender	opp	mot	500	til	1000	
snaps	daglig

• I	gjennomsnittet	tar	vi	på	mobiltelefonen	2617	
ganger	hver	dag.

• Jordmødre	ved	OUS	har	sett	seg	nødt	til	å	henge	
opp	en	plakat	med	teksten	”Her	skjer	undere	hver	
dag.	Vær	til	stede.	Legg	vekk	mobilen”.
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Noen	av	Brandtzægs	påstander	
• Det	er	grunn	til	bekymring	når	det	gjelder	hvilken	vei	

mellommenneskelig	kommunikasjon	går
• Moderne	kommunikasjonsformer	både	forenkler	og	kompliserer	

hverdagen	– med	høyt	kommunikasjonstempo	oppstår	digitalt	
stress

• Mobilen	har	blitt	en	protese	– en	forlengelse	av	oss	selv
• Skjermkommunikasjon	på	Facebook svekker	folks	velvære	og	

distraherer
• Den	konstante	trangen	til	å	permanent	være	online	handler	om

– En	opplevd	nødvendighet
– Et	sosialt	press
– En	redsel	for	å	gå	glipp	av	noe
– En	stadig	mer	manipulerende	teknologi

• Forskjellen	fra	tidligere	medier	som	hadde	makt	over	menneskers	
liv	(for	eksempel	TV)	er	at	den	digitale	er	mer	invaderende	og	gjør	
det	mulig	å	manipulere	mennesker	enkeltvis

• Vi	må	ta	tilbake	samtalen	mellom	mennesker	
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Our	current state of the world,	ifølge	Steve	Cutts
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http://www.stevecutts.com/animation.html
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Skumle	ting	skjer!!Hello,

I've made an	interesting discovery and	I	would like	to	share it	with you.

Because I	noticed strange	things that my	computer	and	phones were doing I	decided to	study this problem	
more	closely.	So	I	analysed at	the microscope the motherboard of three of my	computers	and	I	noticed that on
all	of them contained unusual components.	After studying them I	concluded that these components were
capable of wirelessly transmitting and	receiving data	from	a	far	away source.	These components are 357	
nanometers	in	size.	I	discovered similar components in	two computer	mouses.	The	model of one of the mouses
is	ASUS	WT465.	The	size of some of the components in	the mouse is	51	micrometers.	Using	these components
the mouses and	the keyboards of computers	can remotely be	controlled even when they are not	connected to	
the internet.	This	can be	done	in	Windows,	Linux,	and	other OSs and	even in	the computer's BIOS.

I	believe that the US	secret services	are forcing computer	and	
phone manufacturers to	covertly add nanoscale components in	
their products.	This	is	done	to	spy	on people and	to	gather lots
of data	about them.	The	data	is	transferred using low frequency
electromagnetic waves.
If	you can confirm my	findings please let	me know.

Kind	regards,	Alex
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’Social informatics’

’Social informatics’	er	et	
forskningsfelt	som	undersøker	
design,	bruk	og	konsekvenser	av	
informasjons- og	
kommunikasjonsteknologi	på	
måter	som	inkluderer	
teknologiens	samvirke	
(interaksjon)	med	den	
institusjonelle	og	kulturelle	
kontekst.	(Kling	2000,	s.217)	
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Stikkord	for	samfunnsinformatikk
• Ståsted og	egenplassering	har	betydning

– Hvordan	forstår	vi	faget	og	hva	er	bakgrunnen	for	denne	
forståelsen?

• Reflektert	praksis	- fagkritisk	tilnærming
– Hva	er	de	sosiale,	politiske	og	etiske	implikasjoner	av	
digitalisering	og	informasjonssamfunn?

• Fagets	kontekst	og	rekkevidde,	det	situerte
– Hva	er	de	umiddelbare	omgivelser	for	IT-utvikling	og	bruk?	
(Betingelser	og	effekter)

• Fagets	bakteppe	og	klangbunn,	den	sosiale	
konstruksjon
– Hva	kjennetegner	den	større	sammenhengen	IT	fungerer	
innenfor?

18svein16.01.2018
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Mot	lokal forskjellighet og global	samforståelse

• De	ulike versjonene av samfunnsinformatikk preges
dels av kulturell og institusjonell treghet

• De	formes og omformes ved	at	det som er gjenstand
for	studier,	teknologien og samfunnet endrer seg

• Faget preges av en	fragmentering og bevegelse i	ulike
retninger mellom individer og fagmiljøer innbyrdes
(praksisene spriker)

• Samtidig skjer det en	utvikling mot	en	mer ensartet
forståelse av hva faget skal handle	om gjennom
internasjonalt forskningssamarbeid (programmene
forener)

16.01.2018 svein 19
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Samfunnsinformatikk:	Det	store	samspillet

Teknologi-
endring

20

Et	kunnskapsområde	som	handler	om	å	forstå	samspillet	
mellom	teknologi	og	samfunn.	Teknologi	kan	være	både	det	
som	konstitueres	av	samfunnet	og	det	som	konstituerer	
(vekselvirkning)

svein16.01.2018

De	sosiale	
(kulturelle,	

økonomiske	og	
politiske)	effekter	
eller	påvirkninger	

som	følger	av	
teknologiendring

De	sosiale	
(kulturelle,	
økonomiske	og	
politiske)faktorer	
som	ligger	til	grunn	
for	eller	former	
teknologiendring

Samfunnsinformatikk
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Ulike	fenomener	som	vinduermot	samfunnet

• Ethvert	kulturfenomen	eller	–objekt	kan	være	
utgangspunktet	for	forskning	om	egenskaper	
ved	helheten	og	trekk	ved	den	omfattende	
sosiale	verden

• Et	eksempel	på	dette	er	hvordan	
kredittkortet/hurtigmatrestauranten	eller	
mobiltelefonen	og	bruken	av	disse	både	
uttrykker	(speiler)	og	former	(danner)	en	
tidstypisk	mentalitet

svein16.01.2018
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Hva	er	McDonaldisering?

• En	prosess	der	fast-food-restaurantens	
(fartsfødebuas)	prinsipper	begynner	å	dominere	flere	
og	flere	sektorer	av	det	amerikanske	samfunn	så	vel	
som	resten	av	verden

• Kredittkortet	er	et	parallelt	eksempel.	Expressing
refererer	både	til	at	kredittkortet	uttrykker	
(expresses)	noe	av	essensen	i	den	moderne	verden	
og	at	denne	betalingsmåten	”farer	fram”	som	et	
ekspresstog

• Hvorfor	skjer	dette	og	hvordan	arter	denne	viktige	
samfunnstransformasjonen	seg?

svein16.01.2018
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Hva er de dominerende trekk ved 
McDonaldisering?

• Effektivitet – valg av midler som er optimale i 
forhold til et mål

• Kalkulerbarhet – vektlegging av ting som kan 
telles, måles og kvantifiseres

• Forutsigbarhet – antagelse om at folk ikke 
ønsker eller venter overraskelser

• Ikke-menneskelig erstatter menneskelig 
teknologi

Dette er identisk med de trekk Max Weber 
forbandt med ”rasjonaliseringen av samfunnet”

svein16.01.2018
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Determinisme og motkrefter

• Felles	for	Reed	og	Kling	er	kritikken	av	teorier	
som	betrakter	sider	ved	samfunn	og	sosialt	liv	
som	preget	av	kausalitet	og	forutsigbare	
forløp.	

• Representerer	“Mc Donaldisering”	en	form	for	
determinisme,	at	vi	i	viktige	henseende	er	
dømt	til	å	følge	et	forløp	eller	gjennomgå	en	
bestemt	prosess?

• Drives	digitalisering av	et	“meta-prinsipp”?
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Digital	av-McDonaldisering?
• Er	Starbucks	et	eksempel	på	dette?	Ritzer avviser	det	og	

hevder	at	det	først	og	fremst	dreier	seg	om	en	forskjell	i	
iscenesettelse	(framtoning)	og	ikke	i	grunnleggende	struktur

• Er	overgangen	fra	Web	1.0	til	Web	2.0	et	tegn	på	en	ny	
tendens	bort	fra	McDonaldisering?

• Web	2.0	er	i	prinsippet/i	retorikken	mer	preget	av	design	og	
produksjon	nedenfra	og	opp	og	ikke	ovenfra	og	ned	som	
Web	1.0.	Web	2.0	driver	fram	”prosumernes”	æra.

• Kanskje	er	dette	et	eksempel	på	at	McDonaldisering ikke	er	
en	universell	tendens?

• Den	som	vil	avdekke	absolutte	lovmessigheter	i	
samfunnsmessige	forhold	leter	forgjeves.

• På	hvilke	måter	minner	Facebook om	McDonaldisering og	
hvordan	avviker	det	fra	det	og	kan	være	et	tegn	på	av-
McDonaldisering?	Og	hva	med	e-Bay?
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Prosessperspektiv	på	sosiale	fenomen
Drivkrefter	og	
samfunnsmessige	
vilkår	(Bakgrunn)

Hva	ligger	bak et	
fenomen	og	bidrar	til	
utvikling	i	en	bestemt	
retning	og	med	et	
bestemt	omfang?

Eks:	Kapitalistiske	
fortjenestemotiv,	
kontrollbehov,	
standardiserings-
bestrebelser

Trekk	ved	et	fenomen	
eller	en	prosess:	
Hvordan	kan	dette	
beskrives?

Konkret	:	Å	spise	på	
en	McDonald-
restaurant

Generelle	trekk:
Kalkulerbarhet
Effektivitet
Forutsigbarhet
Teknifisering

Virkningene/	
konsekvensene

Det	som	kommer	
ut	av	noe	i	vid	
forstand	på	kort	
og	lang	sikt

Effekter	på	
kulturelle	
identiteter,	helse,	
miljø,	
samværsformer

svein16.01.2018
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Vi	prøver	å	finne	en	balanse

Kreativitet
Variasjon
Smidighet

Individualitet

Kontroll
Forutsigbarhet
Effektivitet
Kalkulerbarhet

”The	irrationality of rationality”:	Når	samfunnsinstitusjoner	er	slik	
innrettet	at	det	gjør	oss	ensidig	instrumentelle.	Det	er	irrasjonelt	
om	det	går	på	bekostning	av	våre	utfoldelsesmuligheter	og	
mulighetene	til	å	leve	et	rikt,	mangfoldig	og	skapende	liv

svein 2716.01.2018

Tenk på slow-food og slow-TV som reaksjon 
mot fast-food og flimmer-TV!

McDonaldisering
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Folk	rives	i	flere	retninger

svein16.01.2018

• Forutsigbarhet	og	
kontroll	tilstrebes

• Vi	jakter	alle	
muligheter	til	
tidsbesparelser

• Vi	hengir	oss	mye	til	
formålsrasjonelle		
måter	å	tenke	og	
handle	på	– alt	blir	
midler	til	noe	annet	i	
en	evig	runddans	

• Vi	søker	variasjon,	
utfordringer	og	spenning	

• Vi	erfarer	at	vi	er	
stresset	og	satt	under	
tidspress

• Vi	søker	mening,	
identitet	og	tilknytning	
og	drømmer	om	å	bryte	
mønstre	og	tre	ut	av	
konvensjonelle	krav	og	
forventninger.	Søker	noe	
”å	tro	på”	– en	dypere	
mening

McDonaldisering



Teslifisering?
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En	prosess	som	ivaretar	effektivitet (akselerasjon,	fart,	lastekapasitet),	
forutsigbarhet (økt	kjørelengde),	kakulerbarhet (”mye”	bil,	omfattende	
førerinformasjon,	tidsbesparende)	og	økt	kontroll ved	å	erstatte	menneskelig	
teknologi	med	digitale	styringsprosesser,	avansert	navigering,	førerløs	kjøring	osv.

Den	nye	”merverdien”	er	knyttet	til	at	en	forener	komfort	(luksus)	med	
samfunnsansvar	(miljøbevissthet).	Med	Tesla	får	en	i	pose	og	sekk.
Vi	kunne	definere	Teslifisering som	en	prosess	der	en	forsøker	å	forsvare	og	
videreutvikle	tradisjonelle	konsumverdier	og	forene	dette	med	omtanke	for	og	
hensyn	til	fellesskapsverdier.

Tegn i	tiden



• For	meg	gir	det	mening	å	tenke	at	bilen,	personbilen	har	formet	
en	bilperson.	Bilpersonens privilegium	er	råderetten	over	en	
bevegelig	privatsfære.	Kroppen	slipper	å	være	prisgitt	andre	
kropper	når	den	forlater	hjemmet.	Hjemmet	blir	utvidet,	det	får	
en	“satelitt”.	Gunstein	Bakke,	Klassekampen	20/09-2014

• Med	den	“førerløse”	bilen	kan	vi	tenkes	å	gå	inn	i	en	ny	æra	for	
bilismen.	Bilen	blir	igjen	automobil,	et	transportmiddel	som	gir	
mobilitet	på	en	automatisert	måte.	Hva	slags	“ikke-førere”	lager	
automobilen?	Hva	skjer	da	med	bilpersonen?

Tida,	veien og friheten
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http://no.woowals.c
om/agera-
koenigsegg-biler-
cghuj/
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• Dette “spleiselaget”	er muliggjort av en bestemt teknologi,	en
generell kompetanse og bruksmåte,	en situert stemning
(“skiglederus”)

• Hva kan være mer langsiktige konsekvenser av at	vi	finansierer
generelle formål og fellesgoder ved	å “vippse”og ikke finansiere
over	skatteseddelen?

Skitur i	digitalt landskapTegn i	tiden



NSB’s stillevogn	– ikke	musestille

Gradvis	og	uoffisielt	lempes	det	på	trivselsregelen;	du	
kan	bruke	elektronisk	utstyr,	men	ikke	veldig	høylytt!
Slik	skjer	den	stillferdige	tilpasningen	til	et	mer	
bråkete	samfunn,	også	i	stillevogna!	
http://www.vg.no/reise/artikkel.php?artid=220594
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Tegn i	tiden

Trivselsregler
Vennligst	ikke	snakk	her
Vennligst	ikke	bruk	mobil	her
Vennligst	ikke	bruk	PC	her
Vennligst	ikke	bruk	musikkspiller	her



Sammenfatning	– det	analytiske	blikket
• Stille	gode	og	presise/velspesifiserte	spørsmål
• Beherske	et	analytisk	begrepsapparat	(nøkkelbegrep)
• Mobilisere	forestillingsevnen	og	bryte	ut	av	konvensjonelle	

tankebaner
• Skjerpe	iakttakelsesevnen	i	dagliglivet,	”grave	der	en	står”
• Se	på	samspillet	mellom	individuelle	tilpasninger	og	

institusjonell	tilrettelegging
• Studere	prosesser	– deres	forutsetninger	og	hva	de	fører	

med	seg
• Være	oppmerksom	på	paradoksale	effekter,	tvetydighet	og	

ambivalens
• Variere	perspektiv	og	”utsiktspunkt”	– kombinere	generell	

samfunnsteori,	teknologiperspektiver	og	konkrete	studier
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