
Hensikt med forelesningen
Belyse spørsmål om ansvarshåndtering og kulturell  
endring i det digitaliserte samfunn

üHvordan skal vi plassere det moralske ansvar i 
komplekse samspill mellom teknologi, 
teknologiskapere og –brukere?

üHvordan preger den digitale kultur de liv vi lever og 
hvor forskjellig er vårt online liv fra det vi lever offline?

üHvordan muliggjør teknologien nye identiteter og 
hvordan skapes nye menneskelige selv?  

üDilemmaer som oppstår online, etiske utfordringer 
med ”det nye”

üKyborgen og designeres/informatikeres medansvar for 
utvikling av ”det posthumane”
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Moralsk ansvar og håndtering av kompleks teknologi
Mark Coeckelbergh (2012)

• To betingelser for at moralsk ansvar skal gjøres gjeldende:
– En må ikke bli tvunget til å utføre en handling 

(kontrollbetingelse)
– En må ikke være ignorant om hva en gjør 

(kunnskapsbetingelse)
• Disse to betingelsene er ofte ikke oppfylt i forbindelse med 

iverksetting og drift av kompleks teknologi
– I stedet for den konvensjonelle tilskriving av ansvar er det 

nødvendig med en alternativ tilnærming, en mildere og 
mindre ”brutal” tilnærming

• Spørsmålet om ansvar gjelder både tilbakeskuende (hvem hadde 
ansvar for at noe skjedde?) og framtidsorientert (hvem må påta 
seg ansvar for at negative ting kan komme til å skje?
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Et mangfoldig krav
0l refleksjon, 

selvbeherskelse og
dømmekra9
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Digital dømmekraft: 
Ansvaret vi som enkelt-
personer har for vår selv-
framstillling online der vi 
både kan “forsvinne i 
mengden” og etterlate noe 
som alle og enhver kan 
oppspore, kommentere og 
(mis)bruke 

Ansvaret vi har kollektivt, 
(politisk, kulturelt og 
intelektuelt) for å avveie 
ivaretakelse av vår 
menneskelige egenart, 
kontra det å utnytte alle 
de muligheter som den 
nye teknologien tilbyr

Det ansvaret “foresatte” i ulike roller har
for hvordan deres “håpefulle” bruker
nettet. dingser og artefakter på en måte
som er ansvarlig og hensynsfull

Det ansvaret de har som designer, utvikler 
og markedsfører den teknologien som 
utvider og kanskje også begrenser våre 
handlingsrom?

Teknologisk ansvarlighet i ulike roller
Moralsk ansvar



Hva mener vi med kultur i denne sammenheng?
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En leksikondefinisjon av kultur kunne typisk være
“de tanke-, kommunikasjons- og adferdsmønstre som kjenne-
tegner alle felter av samfunnslivet.” 
Kilde: Store norske leksikon, https://snl.no/kultur

Vi kunne skreddersy den litt for vårt formål og si at vi primært 
er opptatt av 
hvordan kultur skapes, gjenskapes og omskapes ved at nye 
kommunikasjonsmønstre på viktige måter preger 
samfunnslivets tanke- og adferdsmønstre

Kortfattet: Hva gjør informasjonssamfunnet med 
måtene vi konstruerer vår identitet på?



Identiteter online og “i det virkelige livet”
(Reed 2014)

Folk endrer sin • selvframs<lling og framstår med 
en annen iden<tet online enn offline
Mange spiller ut drømmer og bryter tabuer i kraE •
av den anonymitet som neFet gir
Svekkes tradisjonelle sosiale iden<teter generelt?•
SeFes den menneskelige egenart på spill slik at vi •
framstår som posthumane kyborger(e)?
Hvor omfaFende og dyptgripende er disse •
endringene?
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Tvetydigheter og dilemmaer
(Reed 2014)

• Er leken med nye identiteter farlig eller
frigjørende?

• Kan vi leke grenseløst med vår identitet uten å
miste oss selv? (“identitetsturisme”)

• Er det vi som leiker med teknologien eller er det
den som leiker med oss?
– The most important thing to ask about any technology 

is how it changes people. (Lanier 2011:36)
• Forfaller samfunsdebatten i et kor av sjikane og

overdrevent dogmatiske innlegg? 
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Internett og privatlivets død
(Reed 2014)

• Privatlivets fred: “the ability of an individual or 
group to seclude themselves or information about 
themselves and thereby reveal themselves 
selectively” (Reed 2014:57)

• Privatliv er en forutsetning for å forme en 
identitet og ha kontroll over ens sjølframstilling

• Ulike digitale generasjoner vurderer risikoen ved 
informasjonsdeling ulikt, unge er dristigere

• De store informasjonssankerne vet mer om oss 
en vi aner eller liker å tenke på, de tjener penger 
på å selge oss (informasjonen om våre verdier og 
preferanser).
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Troll på nettet
(Reed 2014)

• Følelsen av å være beskyttet av anonymitet og utstyrt med 
en gigantisk ropert kan folk kaste hemninger og framsette 
beskyldninger, ufiltrert kritikk, true, mobbe og trakassere 
eller forsøke å lure, forføre og svindle andre

• Anonymitet ser ut til å fremme dogmatiske og ekstreme 
ytringer og dermed undergrave heller enn å stimulere til 
seriøs samfunnsdebatt.

• Det virker rimeligere (og tryggere) å anta at det ikke finnes 
noe sånt som et absolutt anonymt cyberspace.

• Denne erkjennelsen kan på den annen side føre til en en 
defensiv innstilling, til overforsiktighet og sjølsensur. 

• I en empirisk studie av fenomenet konkluderte forskerne 
med at ”online trolling” var sterkt korrelert med sadistiske 
personlighetstrekk. (Buckels m.fl. 2014)
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Kulturimperialisme og hegemoni

Hegemoni• : ”a process  by which groups with greater 
economic, poli5cal and/or cultural power lead those 
with lesser power to adopt or at least consent to their 
dominant ideas as common sense, even when those 
ideas work against fairness, jus5ce or the self-interest 
of the dominant group.” (Reed, 2014:78)
Basert på en illusjon om at en tar frie valg, men som i •
realiteten inngår i store “kulturelle pakker”
I våre dager er hegemoniet bygget inn i de algoritmene •
som styrer våre informasjonssøk
Jfr. også Pariser med “det personliggjorte søk”, • Ritzer
om McDonaldisering, Miller et al om sosiale medier.
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Nye online-identiteter?
Nancy Baym (2010)

• Fysisk-geografisk nærhet ligger tradisjonelt 
til grunn for våre forståelser av hvordan 
menneskelige relasjoner, kjærlighet og 
vennskap oppstår

• Hva ligger grunn for folks identitetsskaping 
online?

• Online “ramler” vi inn i relasjoner til folk 
som deler våre interesser mer enn at de er 
geografisk nær

• Felles interesser eller verdier blir en viktig 
nærhetsbetingelse og grunnlaget for 
utvikling av sosiale bånd 

13.03.2018 svein 11

Leve online

https://www.sketchbook.com/blog/future-art-room-humans/



Tradisjonelt har ikke• -verbale tegn/spor vært vik7g for å 
utvikle sosiale bånd. Hvordan kan vi klare oss uten 
disse?
Tekstbaserte media online 7lbyr måter å u@rykke •
følelser, for eksempel ved bruk av emo7cons

Når en må stole på tekster og digitale ikke• -verbale tegn 
uEordres konvensjonelle forståelser av hva sosiale 
relasjoner er og bør være

Bare gode venner – – relasjonen mellom menn og kvinner
Vennskap på tvers av aldersforskjeller–
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Hvor forskjellige er vi online og offline?
Baym (2010)

Leve online



• Digitale medier gjør det mulig å sette parentes 
rundt kroppens betydning (disemodied identities)

• Det er ikke noe nytt at vi leker med identiteter, 
spiller roller og forsøker å påvirke andres bilde av 
oss gjennom bevisst inntrykksforvaltning 
(Goffman)

• En metafor for dette er at vi framstiller oss ut mot 
verden i ulike vinduer, der vår skikkelse og 
selvforståelse kan varieres
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Identitet med og uten den fysiske kroppen
Baym (2010)
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Opprik&ghet eller fors&llelse?
Baym (2010)

• Hovedtendensen er at det er kontinuitet heller enn 
brudd mellom folks online og offline tilværelse og at 
normene om ærlighet gjelder i begge

• Folk ser ut til å være minst like ærlige online som 
offline

• Evnen til å være oppriktig om sine følelser kan øke når 
en ikke må konfronteres med andre ansikt til ansikt

• En form for uærlighet henger sammen med at folk har 
et usikkert selvbilde kombinert med begrenset 
selvinnsikt. Dette kan ligge til grunn for forsøk på å 
presentere ens ideelle selv, en polert versjon
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Sherry Turkle: Alone Together
http://www.youtube.com/watch?v=MtLVCpZIiNs
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Nettsluket

http://www.youtube.com/watch?v=MtLVCpZIiNs


Tvetydig sosialitet
• I selskap med sosiale roboter

er folk alene, men kan føle 
seg tett forbundet med noe:      
In solitude, new intimacies

• Vi er i økende grad i kontakt 
med hverandre, men kan 
underlig nok føle oss mer 
ensomme: 
In intimacy, new solitudes

Turkle 2011: 18-19
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Ung jente prøver å få 
oppmerksomhet fra Kismet © 
Photo : Sam Ogden

Nettsluket



Hva gjør mobil teknologi så viktig?
People say that the loss of a cell phone can feel like a death 
(Turkle 2011: 16)

Tingen• i seg selv se>es høyt og blir en del av ens
idenBtet og personlige sBl
Avtaleregimene• endres og forutse>er at vi er Blkoblet
Skillet • mellom det som Blhører det offentlige og det som
er privat endres
Folk • er sammen (og adskilt) på nye måter
Gir• muligheter Bl å kontrollere sosial avstand
Nye • muligheter Bl å løsrive seg og Bl å bli overvåket
(frihetsopplevelsen)
Nye • beBngelser når det gjelder å oppleve trygghet og å
føle seg redd (risiko-opplevelsen)
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Alene sammen

• Teknologien framstår som en mulig løsning på våre 
nærhetsproblemer

• Vi aksepterer tanken om roboter som sosiable –
noe som kan bli gjenstand for kjærlighet og være 
ansvarlig

• Teknologi er forlokkende når den tilbyr noe som 
kan komme vår menneskelige sårbarhet i møte

• Teknologi skaper en nærhetsillusjon uten å 
avkreve det som er forbundet med menneskelig 
vennskap i tradisjonell forstand
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Nødvendige samtaler

When• we are at our best, thinking about
technology brings us back to ques6ons about
what really ma8ers. (s.295)
We• deserve be8er. When we remind ourselves
that it is we who decide how to keep
technology busy, we shall have be8er (s.296)
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Tommy dupliserer seg selv med enkel teknologi

https://www.cultofmac.com/254053/calvin-hobbes-comes-to-ibooks/



Selvet som omdannes

Det• utvidede selv
(extended self)

Det• forbedrede selv
(the enhanced self)

Det• reparerte selv
(digitally recovered)

Det• målende selv
(the quan=fied self)

https://www.furaffinity.net/view/22662944/

Menneskets egenart



Det utvidede selv
Russell • Belk skrev i 1988 en ar4kkel om “the extended self”. I 2014 
publiserte han “Extended Self in a Digital world”
I ar4kkelen drøHes de formene for utvidelse av selvet som er •
typiske i vår 4d. S4kkord for disse er “av-materialisering”, mangfold 
av selv via blant annet stedfortredere (avatarer), eksponering og 
bekreHelse av selvet via sosiale medier  og “distributed memory” 
(delegering av hukommelse med støOe i InterneO)
Med referanse 4l • Giddens framholder Belk at grunnlaget for 
iden4tet ikke er vår adferd eller relasjonene 4l andre, men i 
kapasiteten *l å holde en bestemt fortelling om våre liv gående. 
DeOe gjøres ved “con*nually integra*ng events in the outside
world into our ongoing story about the self”. (Belk 2014: 489)
I deOe “arbeidet” kan vi blant annet finne teknisk støOe i •
Facebook’s Timeline
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Informatikere lager ”kropps-
forlengende” verktøy ut fra 
bestemte idealer, men disse 
idealene formidles ofte på en 
måte som gjør begrunnelsene for 
dem vanskelige å forstå:
”We tinker with your philosophy 
by direct manipulation of your 
cognitive experience, not 
indirectly, through argument” 
(Lanier, 2010 s.6)

Illustrasjon:
AHenposten 22.april 2013

Menneskets egenart
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Det målende selv



Eksempel på “det reparerte selv”
Den digitale helbredelse

Med denne brikken kan blinde “se”
Det er noe nesten bibelsk over prosjektet som UiO-
forskerne deltar i: Ved hjelp av en liten brikke i hodet
kan hjernen til blinde motta signaler fra et kamera og
på den måten skape synsinntrykk.

Brikken som opereres inn på hjerneoverflaten til pasienten, måler 1,2 cm x 1,2 
cm. Den må tåle varmt, fuktig og salt hjernevev. 
Foto: BISC-prosjektet/Columbia University
https://titan.uio.no/node/2755

Menneskets egenart



Teknologiske framskri/ og menneskets egenart: 
Det forbedrede selv (Daniela Cerqui) 
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• Presenterer de sentrale idealer og ambisjoner når 

det gjelder hybridisering og integrering av mennesker 

og maskiner slik det forstås innenfor et 

teknovitenskapelig perspektiv (ingeniørblikket)

• Problematiserer dette ut fra et antropologisk 

perspektiv som betoner menneskets egenart, 

identitet og hva som utgjør det genuint 

menneskelige

h/p://www.youtube.com/watch?v=Nk31t5O5-G0&list=PLD9C48009759B86EF

Menneskets egenart
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Kevin Warwick: Cyborg Life

h6p://www.youtube.com/watch?v=RB_l7SY_ngI

Homer Simpson som cyborg
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Menneskets egenart

Kevin Warwick: 
I 1998 verdens første cyborg
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Analogi eller sammensmelting?

13.03.2018

Det 
menneskelige 
minne
(evnen til å 
vite, huske og 
glemme)

Den direktekoblede 
menneskemaskinen 
eller maskinmennesket
(Kyborgen)

Maskinens 
elektroniske minne 
(evnen til å lagre og 
gjengi informasjon, 
simulere, 
representere 
prosesser)

Tradisjonelt 
(kartesiansk) skille: 
Kroppen kontra 
sjelen

Nytt skille?:
Materielle dimensjoner 
ved kropp og sjel kontra 
oversettelsen av disse til 
informasjon

svein

Menneskets egenart
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Hva står på spill?
• The best questions will not be what are technologies 

going to do to us, but rather which technologies should 
we develop (and which not), and to whose benefit will 
those technologies be directed. The exciting thing 
about the cyborg metaphor is that it frees us from many 
confining notions of human nature. The frightening 
thing about the cyborg metaphor is that it frees us from 
many confining notions of human nature, leaving us to 
collectively struggle with the daunting issues of what we 
really are and what we want to be as human or 
posthuman beings.(Reed 2014:70)

• Kritisk spørsmål: Hvem har innflytelse over små og store 
beslutninger om hva vi i prinsippet bør gjøre og reint 
faktisk gjør når det gjelder menneskets begrensninger? 
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Etisk spørsmål: Går det noen grenser for 
menneskelig framskritt? 

Går det grenser mellom det som 7lhører det •
menneskelige og det som er maskinens verden?
Skjer det en hybridisering der disse grensene blir mer •
uklare eller der 7ng smelter sammen?
Kan grensene for det som er prak7sk• –teknisk mulig 
flyBes forbi et ”kri7sk” punkt?
Når sluBer et menneske å være et menneske og blir en •
menneskemaskin eller et maskinmenneske?
Kan det tenkes en grense for det som er e7sk •
akseptabelt når det gjelder å forsvare menneskehetens 
integritet, iden7tet og egenart?
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Flere store spørsmål om “det nye”

• Har vi en forpliktelse til å akseptere oss selv som
de vi er og ikke “klusse med naturen”?

• Har vi en kollektiv forpliktelse til å ta være på
menneskets egenart? 

• Hva er i grunnen menneskets egenart?
• Overskuer vi de langsiktige konsekvensene av å

overskride grenser og utprøve hittil ukjente
muligheter?

• Overskrider vi kulturelle rammer ved å mekke
med våre (og andres) identiteter på en uansvarlig
måte?

Menneskets egenart



Den visuelle kunsten i digitaliseringens 0dsalder

• Hvordan er det å jobbe med digital kunst forskjellig
fra tradisjonell kunst?
Today artists have so many options available, and I 
believe we shouldn’t limit ourselves to the old classic 
definition of art. Monika Zagrobelna

• https://www.sketchbook.com/blog/digital-drawing-different-traditional-art/

• Har framtidens kunstliv plass for menneskeskapt
kunst?
The best advice for artists is not to shy away from AI (and 
other) technology in their work… AI can also present 
opportunities to artists who are paying attention and 
using their own creativity and resourcefulness to work 
with the technology. Cameron Chapman

• https://www.sketchbook.com/blog/future-art-room-humans/



Et nytt ansvarslandskap, en ny kultur

• I og med Internett og (etter hvert) sosiale medier har 
det oppstått nye dilemmaer og andre valgsituasjoner i 
folks hverdagsliv som skiller seg vesentlig fra det vi 
tidligere har erfaring med 

• Det er teknisk mulig å lage en samfunnsmessig framtid 
der vår bruk, samspillet og sammen-smeltingen med 
maskiner er kvalitativt forskjellig fra det vi er kjent med 
og kanskje også fullt ut forstår og behersker

• Denne utviklingen stiller store krav til ansvarlighet, 
digital dømmekraft

• Designere og teknologer bærer et stort ansvar i kraft av 
å være mektige medskapere av denne framtiden
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