
Hensikt	med	forelesningen	

•  Forstå	og	vurdere	den	informasjonsmessige	
infrastruktur	som	kompleks	og	avansert	
ordningsmåte	

•  Reflektere	over	hvorfor	vi	har	og	bruker	
standardiseringer,	klassifiseringer,	rangeringer	og	
målinger	i	så	stor	grad	og	hva	som	kommer	ut	av	
at	de=e	

•  Drø@e	hvordan	vi	lager	og	bruker	et	
manøvreringsrom	i	en	stramt	ordnet	verden	
online	

•  Kommentere	ordningsmåtenes	velsignelser	og	
forbannelser	
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”Computers are useless. 
They can only give you answers.” 

Pablo Picasso 
(1881-1973) 
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Hvordan kan vi vite så nøyaktig? 

KvanHfisere	

Måle	og	
selvmåle	

Klassifisere	

Rangere	

Standardisere	

Den	
informasjons-
ordnende	
virksomhet	
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Orden	i	sakene	



Å	forstå	moderne	ordningsmani	
•  Informasjonssamfunnet	er	en	bestemt,	dynamisk	
og	kompleks	infrastruktur	

•  En	vikHg	måte	å	gjøre	informasjon	Hlgjengelig	på	
er	bruk	av	kvanHfiseringer,	målinger,	
klassifiseringer,	rangeringer	og	standardisering	

•  Hva	er	det	som	hver	for	seg	karakteriserer	disse	
virksomhetene?	

•  Hva	ligger	Hl	grunn	for	disse	virksomhetene	og	
hva	fører	de	Hl?	
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Orden	i	sakene	



Dataisme	som	en	dobbelt	prosess	
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Dataisme	er	den	almene	antakelsen	om	at	folk	og	
ins1tusjoner,	holdninger	og	adferd	kan	representeres	på	en	
adekvat	og	objek1v	måte	gjennom	kvan1fiseringer	og	“big	
data”.	(van	Dijck	2014)	

Individer	som	i	økende	
grad	anskaffer	og	bruker	
selvmålingsteknologi	Hl	å	
måle,	overvåke,	
dokumentere	og	
rapportere	ulike	sider	
ved	sin	egen	adferd	(the	
quanHfied	self)	

SamfunnsinsHtusjoner	
som	i	økende	grad	
bruker	datateknologi	Hl	
å	uXøre	
klassifiseringer,	
målinger,	evalueringer	
og	rangeringer	som	
beslutningsunderlag	

To	prosesser	
som	løper	
paralellt	med	
digitalisering	
som	felles	
muliggjører	

Orden	i	sakene	



Eksempler	på	målinger	

•  Når	kvalitet	blir	kvanHtet:	Terningkastet	
•  I	hodet	på	en	pasient:	Smertemålinger	
•  Når	pasienten	selv	kan	overvåke	sin	egen	kropp	
•  Verdens	beste	universitet:	Om	rangering	av	
læresteder	

•  Kunden	har	re=	og	har	en	stemme	(Jfr.	bilde	s.7)	
•  Popularitet	og	jakten	på	”likes”	

Ø Hva	måler	en	”like”?	
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Når	kunden	deler	ut	karakterer		
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Måling	



Den	nødvendige	målevirksomhet	

•  Vi	trenger	lister,	oversikter,	terningkast,	scorer,	
klassifiseringer,	evalueringer,	staHsHkk	og	rangeringer	
	(med	”vi”	menes	her	myndigheter,	insHtusjoner,	
	organisasjoner,	foretak	og	enkeltpersoner)	

for	å…………	

•  Kunne	sammenligne,	foreta	mer	rasjonelle	valg,	spare	
Hd,	rasjonalisere	saksbehandling	og	arbeidsprosesser,	
orientere	seg	i	et	kaoHsk	forbrukssamfunn,	gjøre	
kompleks	og	mangetydig	informasjon	mer	kompakt	og	
entydig	osv.	
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Den	problemaHske	målevirksomheten	
•  Rasjonalitetens	irrasjonalitet	(Ritzer)	
•  Det	håpløse	i	å	måle	kvalitet	
•  Perverteringer	og	uHlsiktede	effekter	
•  KvanHtet	vinner	over	kvalitet	
•  Juks,	løgn	og	fanteri	–	manipuleringsindustrien	
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Meningen?	
•  Vi	blir	bedre	og	bedre	Hl	å	dele	inn,	telle,	rangere,	
sammenligne	og	sjølovervåke	–	mye	i	kra@	av	ny,	
digital	teknologi	som	gjør	denne	virksomheten	
le=ere	Hlgjengelig,	mer	presis	og	rask,	mer	
omfa=ende	og	fokusert.	

•  En	mulig	begrensning	er	at	de=e	ikke	gjør	oss	
bedre	Hl	å	sHlle	mer	grunnleggende	spørsmål	om	
mening	og	hensikt,	hva	i	alt	vi	teller	som	virkelig	
teller.	

•  En	annen	kan	være	at	vi	fester	for	mye	Hllit	Hl	
målingenes	korrekthet	eller	i	for	stor	grad	godtar	
at	Hng	lar	seg	måle.		
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Måling	og	poliHkk	

•  Et	samlemoHv	bak	mye	av	den	ordnende	virksomhet,	
standardisering,	rangering,	sammenligning	og	måling	
kan	være	“mer	for	pengene”.	

•  Det	poliHske	bakteppe	for	vår	“målemani”	er	det	såkalte	
revisjonssamfunnet	(“audit	society”)	og	“new	public	
management”	Her	fokuseres	markedsløsninger	og	økt	
kostnadsbevissthet	for	å	redusere	offentlige	utgi@er	og	
reguleringer.	

•  De=e	innebærer	at	Economy	og	Efficiency	får	forrang	
framfor	EffecHveness,	at	fokus	på	hvor	mye	kan	
fortrenge	overveielser	om	hvor	godt	
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Løsrivelse	og	individuering	(1)	

Utprøvelse,	disiplinering	og	
markering	av	selvet	
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Benjamin	Franklin:	En	Hdlig	“selv-overvåker”	
En	ukeplan	for	livets	sentrale	dyder	

Dyder	 Søn	 Man	 Tirs	 Ons	 Tors	 Fre	 Lør	

Selvbeherskelse	

Beslu=somhet	

Sparsomhet	

Orden	

SHllhet	

Moderasjon	

Arbeidssomhet	

Renslighet	

Ro	

Ydmykhet	

Trofasthet	

Reperdighet	

Redelighet	
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Selvmåling	



Former	for	selv-representasjon	
Re=berg	2014	

•  Tekstlig	(eks.	Twi=er	og	blogger)	
•  Visuelt	(eks.	Selfies	og	Instagram)	
•  KvanHtaHvt	(Selvmåling	–	det	kvanHfiserte	
selv)	
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Selvmåling	



MåleopHmismen	

•  The	wonderful	thing	about	digital	media	is	
that	you	can	measure	everything.		
(representant	for	Facebook,	sitert	av	Re=berg	2014:62)	

•  Å	være	i	stand	Hl	å	måle	gir	følelsen	av	å	
kunne	kontrollere	

•  og	en	tendens	Hl	å	glemme	det	som	ikke	kan	
måles	
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Self	Knowledge	Through	Numbers	

•  De=e	er	slagordet	Hl	det-kvanHfiserte-selv-
bevegelsen	

•  De	selvmålende	dingsene	Hlbyr	et	nøyakHg,	men	
også	et	snevert	bilde	av	vårt	selv	

•  Bevegelsen	spiller	sammen	med	et	samfunn	som	
stadig	investerer	mer	i	kvanHtaHve	mål	og	
indikatorer	som	en	håper	kan	forbedre	ytelser	på	
alle	plan	

•  Vi	stoler	på	og	gjør	oss	stadig	mer	avhengig	av	
tallmessige	representasjoner	framfor	kvalitaHve	
fortolkninger	
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Besnærende	nye	innsikter	

•  Dingser,	apper	og	sensorer	fôrer	oss	med	
informasjon	med	stor	appell,	selv	om	det	kan	
være	informasjon	vi	aldri	før	har	visst	at	vi	
trengte	

•  Det	kan	oppstå	en	foresHlling	om	at	det	er	mulig	
å	oppnå	fullstendig	kunnskap,	den	hele	og	fulle	
sannhet	om	samfunnet	i	stort	og	vårt	selv	i	små=.	

•  Opplevelsen	av	objekHviteten	og	nøyakHgheten	i	
teknologien	og	de	målingene	den	forsyner	oss	
med	kan	være	forførende	
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…de	steg	som	måles	
er	noe	annet	(og	noe	
mer)	enn	steg	som	
bare	gåes……	

Once	visualized,	the	data	
generates	new	kinds	of	
affec1ve	1es	between	
people	and	their	
measured	ac1ons	and	
reac1ons.	(Ruckenstein,	i	
ReOberg	2014:71)	

Selvmåling	



Standardisering	av	format	
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h=ps://www.youtube.com/watch?v=KGAW6NuKdms	

En	liten	film	om	“containerizaHon:	Se	her!	

Standardisering	



Hva	er	en	standard?	
•  Klassifiseringer	og	standarder	er	nært	kny=et	Hl	
hverandre,	men	ikke	idenHske.	Noen,	men	ikke	alle	
klassifiseringer	etableres	som	standarder.		

•  En	standard	er	ethvert	se=	av	vedta=e	regler	for	
produksjon	av	tekstlige	eller	materielle	objekter	

•  En	standard	dekker	mer	enn	et	praksisfellesskap	eller	
virksomhetsområde.	Den	har	utstrekning	i	rom	og	
varighet	over	Hd	

•  Standarder	utvikles	for	å	få	Hng	Hl	å	samvirke	på	tvers	
av	geografisk	rom	og	håndheves	o@e	av	myndigheter	
eller	re=slige	organ	

•  Det	finnes	ingen	naturlover	om	hvilke	standarder	som	
skal	vinne	fram	(BETA	vs.	VHS	vs.	Blue	Ray)	

•  Standarder	har	innebygget	en	betydelig	treghet	som	
gjør	Hng	vanskeligere	å	fornye	og	endre.		
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Standard-observasjoner	(1)	
•  Hensikten	med	standarder	er	er	nivellere,	
viske	ut,	nøytralisere	en	ellers	uendelig	
variasjon	

•  Moderne	mennesker	forholder	seg	Hl	utallige	
standarder	som	er	bygd	inn	i	samfunnets	
infrastruktur	

•  Vi	er	i	økende	grad	tvunget	Hl	å	bruke	og	føye	
oss	e=er	disse	standardene	

•  Sosiotekniske	standarder	fordeles	sosialt	
ujevnt	–	de	merkes	mest	”midt	på”	–	mindre	
av	de	rikeste	og	fawgste	i	samfunnet	
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Standard-observasjoner	(2)	
•  Standarder	iverkse=es	og	fungerer	i	en	kontekst	
og	oppleves	ulikt	avhengig	av	hvor	en	er	situert	

•  Standarder	er	fle=et	sammen	i	komplekse	
avhengigheter	og	systemer	

•  Personer	og	insHtusjoner	har	interesser	i	og	får	
innflytelse	gjennom	å	skape	og	forvalte	
standarder	

•  Standarder	er	forbundet	med	kvanHfisering,	
formalisering,	formell	representasjon	–	de	
muliggjøres	gjennom	en	avansert	informasjons-
messig	infrastruktur	
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Standarder	passer	aldri	helt	

•  Standarder	er	allHd	ufullstendige	og	Hlbyr	
mangelfulle	løsninger	på	uXordringer	og	
problemer	

•  Det	er	ikke	uvanlig	at	Hlpasningen	Hl	standarder	
er	preget	av	formell	e=ergivenhet,	men	uten	av	
praksiser	endres	i	samme	grad	

•  Når	folk	Hlpasser	seg	hender	det	også	at	de	klarer	
å	manøvrere	utenom	standarder	

•  Mange	standardiseringsprosesser	er	
irreversible….	
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..og	det	finnes	eksempler	på	ikke-
standardisering	

•  at	den	eksisterende	
sosiale,	kulturelle	og	
materielle	infrastruktur	er	
slik	at	universelle	
standarder	ikke	lar	seg	
innføre	eller	prakHsere	

•  slik	er	det	med	
sHkkontakter…	

•  ladere	Hl	dingser		
•  og	skruehoder	
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Ikke-standardisering	



Hva	er	en	klassifisering?	
En	klassifisering	er	en	oppdeling	av	verden	i	Hd	
og	rom	–	en	samling	bokser	(metaforisk	eller	
bokstavelig	talt).	En	klassifisering	har	ideelt	se=	
følgende	egenskaper	

– De	beny=es	konsistente,	unike	
klassifiseringsprinsipper,	for	eksempel	basert	på	
menneskelig	DNA		

– Kategoriene	som	inngår	er	gjensidig	utelukkende	
– Klassifiseringene	er	u=ømmende	og	inkluderer	
alle	Hlfeller	som	klassifiseringen	er	ment	å	omfa=e	
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Klassifisering	



Klassifiseringer	blir	vikHgere	
•  Klassifiseringer	har	økende	betydning	i	
organiseringen	av	virksomhet	basert	på	
informasjonsteknologi.	

•  De	har	o@e	gamle	og	dype	historiske	rø=er	
•  I	bruken	av	Interne=	og	datateknologi	forholder	
vi	oss	Hl	utallige	klassifiseringer	og	standarder	

•  Gjennom	søkemotorer	og	den	måten	disse	
klassifiserer	og	ordner	informasjon	på	oppstår	
dilemmaer	og	moralske	problemer	
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Samspillet	mellom	digitalisering	og	
et	klassifiserende	samfunn	

Bruk	av	digital	
informasjonsteknologi	
forutse=er	som	”input”	
at	informasjonen	er	
ordnet,	formalisert	og	
kategorisert		

I	samfunnet	e=er-
spørres	en	”output”	i	
form	av	administrer-
bare	lister,	kataloger,	
oversikter,	klassifiser-
inger,	staHsHkker….	

En	teknologi	og	teknologer	som	har	økende	kapasitet	
Hl	å	Hlby	administrerbar	informasjon,	staHsHske	
oversikter,	matemaHske	beregninger	osv.	

Et	samfunn	som	i	økende	grad	viser	vilje	og	evne	Hl	å	
overse=e	informasjon	Hl	noe	teknologien	kan	
bearbeide,	sammensHlle	og	presentere	

Hva	teknologien	forutse=
er	 Hv

a	
te
kn
ol
og
ie
n	
in
ne

bæ
re
r	
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Tekstpasienten	
(Underland	2010)	

•  Pasientjournalen	inneholder	all	relevant	
informasjon	om	pasienten	i	en	standardisert	og	
spesialisert	versjon	

•  Elektroniske	pasientjournaler	tas	i	bruk	for	å	
håndtere	den	enorme	og	konHnuerlige	
informasjonsflommen	på	et	sykehus	

•  Data	fra	pasientjournalen	kan	kombineres	med	
systemer	for	klassifisering	av	sykdommer	

•  For	at	de=e	skal	fungere	må	informasjonen	være	
søkbar,	strukturert	og	muliggjøre	integrasjon	
mellom	ulike	systemer	
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Den	digitale	konstruksjon	av	pasienten	

•  Nødvendig	for	å	effekHvisere	sykehusbehandling	
•  Journaler	er	mer	mobile	enn	den	fysiske	
pasienten	

•  Helsepersonell	kan	forholde	seg	Hl	den	objekHve	
teksten	uten	å	kommunisere	mye	med	
pasientene	ansikt	Hl	ansikt	

•  Diagnosen	formuleres	gjennom	medisinsk	
fagkunnskap	og	i	en	terminologi	som	er	vanskelig	
Hlgjengelig	for	lekfolk	
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Sammenfatning	om	klassifiseringer	
•  Klassifiseringer	er	et	vikHg	element	i	
informasjonssamfunnets	infrastruktur	

•  Klassifiseringer	utøver	et	sHllferdig	og	lite	
synlig	”arbeid”	i	samfunnet	

•  Klassifiseringer	må	forstås	innenfor	sin	
bestemte	sosio-kulturelle	kontekst	

•  Klassifiseringer	inngår	i	og	er	en	forutsetning	
for	andre	former	for	informasjonsordnende	
virksomhet…..som	tas	opp	i	neste	forelesning	
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Mennesker	som	unndrar	seg	standardisering	og	
klassifisering	

•  I	dagens	utgave	av	Klassekampen	er	det	et	
oppslag	om	“idenHtetslause	tvilarar”og	
Aasmund	Olavsson	Vinje	(1818-1870)	
presenteres	her	som	en	representant	for	
tvilerne	(Klassekampen	24/1-18)	

•  Han	omtales	i	arHkkelen	som	en	klassisk	
“veiHkkjar”	

•  Hører	vei$kkerne	Hl	utenfor	standarder	og	
klassifiseringer,	eller	er	veit-ikkere	en	
kategori	på	andre	som	mener	noe?	
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Løsrivelse	og	individuering	(2)	

Å	bygge	inn	fleksibilitet	gjennom	
skalererbar	sosialitet	
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Vendepunkt	-	oppmykning	
•  Teknologi	rommer	mange	bruksmåter	
•  Vi	må	se	forbi	standardene	og	fokusere	hva	
folk	fakHsk	velger	å	gjøre	

•  Brukere	Hlegner	seg	kunnskaper	som	gjør	det	
mulig	å	skreddersy	valget	av	plaporm	Hl	
kommunikasjonsinnhold	

•  Bruksmåtene	innebærer	en	viss	risiko	som	en	
håndterer	ved	å	vise	manøvreringsevne	og	
utny=e	de	ulike	plapormenes	forskjellighet		
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Kilde:	Miller	et	al,	2016:	3	

Skalering	
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Kilde:	Miller	et	al,	2016:	3	

Skalering	
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	System	og	livsverden	
online	Verden	av	

materialiserte	
standarder	og	

formelle	
kontroll-	og	
sanksjons-
systemer	

	

Verden	av	
konvensjoner,	
uskrevne	lover,	

verdier	og	
sosiale	normer	
for	hva	som	
passer	seg	
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Verden	av	
prakHske	
erfaringer,	
konkrete	

bruksmåter	og	
gjensidig	læring	

Skalering	



Klassifiseringer og målinger  
Ordnende virksomhet i flere trinn 

Lage (teoretiske) 
kategorier eller identifisere 
dimensjoner ved et 
fenomen eller et artefakt 

Operasjonalisere, peke 
ut hva som skal måles 
og hvordan målingen 
skal foregå 

Foreta målingen i form 
av registreringer, 
avstemninger, utfylling 
av skjemaer mm  

Telle opp og framstille 
resultatene i form av 
”scorer”, rangeringer, 
lister, statistikker, kåringer 

Identifisere nye 
(empiriske) kategorier 
basert på målinger eller 
rangeringer 
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Rangering	av	universiteter	

Et	universitets	samlede	
kvalitet		og	produkHvitet	
relatert	Hl	andre,	Hlsvarende	
insHtusjoner	

Produksjon	av	studiepoeng,	
studentgjennomstrømming,	
andel	utenlandske	studenter,	
publisering	i	anerkjente	
Hdsskri@er,	anseelse		

InnhenHng	av	alle	relevante	
data	som	skal	inngå	i	
evalueringen	av	studiestedet	

Beregning	av	samlet	
score	og	kunngjøring	
av	rangering	av	en	
staHsHkkførende	
insHtusjon	

Academic	Ranking	of	World	
Universi>es	er	en	årlig	rangering	av	
verdens	beste	universiteter,	som	blir	
utgi=	av	Jiaotong-universitetet	i	
Shanghai.		
Kilde:	h=p://no.wikipedia.org/wiki/
Academic_Ranking_of_World_UniversiHes	
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h=p://www.shanghairanking.com/
ARWU2015.html	

På	denne	lista	var	UiO	i	
2015	nr.	58	

I	følge	Times	Higher	EducaHon,	en	
annen	rangering,	er	UiO	nr.	135	
h=ps://www.HmeshighereducaHon.com/
world-university-rankings/2016/world-
ranking#!/page/5/length/25	

Rangeringer	
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IKT	og	KMKSR-virksomhet	

IKT	som	drivkra@	i	den	
ordnende	virksomhet		

Interne=	publiserer	og	
gjør	resultatene	av	den	
ordnende	virksomhet	le=	
Hlgjengelig		
(det	som	skyver,	“push”)	

IKT	og	Interne=	utgjør	en	
selvstendig	kra@	som	øker	
e=erspørselen	e=er	
ordnende	virksomhet	(det	
som	trekker,	“pull”)	



Datamaskiner er nyttige 

De gir grenseløst mange svært presise 
svar som vi gjør oss mer og mer 
avhengige av……….. 
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Illustrasjon	hentet	fra:	
h=p://www.tek.no/
arHkler/datamaskiner-
vil-en-dag-bli-
selvbevisste/161321	


