
Hensikt	med	avrundingen	

•  Sentrale temaer i forelesningsrekka: Tilbakeblikk
•  Hva mener vi når vi snakker om samspill mellom IT 

og samfunn?

•  Posisjoner i deba>en om IT og samfunn

•  Endringer – varianter og betydning

•  Hva er det nye? Noen li> sære eksempler

•  Kontroll, ansvar og dømmekraG

•  Bekymringer…............
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11	tema-forelesninger:	Overskri=ene	

•  Informasjons-
sikkerhet	og	
personvern	

•  InterneB	og	Big	
data	

•  IT	og	det	moderne	
arbeidslivet	

•  Digital	idenGtet	
•  Utopier	og	
dystopier	
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”Den		
analyGske	

verktøykasse”	

Måling	og	
skalering	

Makt	og	
ulikhet	

Valg	og	
frihet	

Kultur	og	
ansvar	

	

Læring	og	
danning	

Feil	og	
risiko	

Forelesningene	



Hybridisering	
sammenfiltringens	levemåte	

 
 

	
Online						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Offline	

	 					 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	
	
	
Hva	er	du	innkoblet	i	(og	frakoblet	fra)	online	og	offline?	
Hva	er	virtuelt	og	hva	er	reelt	med	cyberspace?	
Hva	kjennetegner	dine	virtuelle	og	reelle	selv,	din	idenGtet?	
Prosessen	kan	beskrives	som	’entanglement’	(sammenfiltring)	
Husk	det	norske	ordet	for	InterneB	–	VERDENSVEVEN!	
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De	stadige,	raske	og	knapt	
registrerbare	bevegelser	
mellom	og	kombinasjoner	av	
en	Glværelse	på	neB	og	den	
fysiske	Glstedeværelsen	

svein	

Forelesningene	



SamfunnsinformaGkken	–	en	gjenvisiB	
Marcinkowski,	2015	

•  Effektene av kriLkken fra samfunnsinformaLkken 
når det gjelder aktuelle digitaliseringsprosesser er 
tvetydige: 
– Mange av de kriLske synspunktene har vunnet fram og 

bli> innarbeidet ved implementering av ny teknologi
–  På den annen side har teknologiopLmismen seiret. 

Hvorvidt en skal eller ikke skal ta i bruk ny teknologi 
som er utviklet er gjerne et entydig og ukriLsk ja.

•  De>e gjør det nødvendig å utse>e fagområdet 
samfunnsinformaLkk for en kriLsk selvrefleksjon 
både når det gjelder dens teori og prakLske 
implikasjoner.



Nytenkning	om	samfunnsinformaGkken	

•  Hva er kjernen i IT-teknologiens “uimotståelighet”? 
Det er ikke dens overbevisende ideologi, men det den 
“leverer” og hva vi kan gjøre med den, det prakLske, 
konkrete engasjement den skaper.

•  We do not need to believe in data, we only need to 
clasp a fitness tracker around our wrist, submit our 
data points, and the ideological effect will come of 
their own accord. It does not ma>er if we believe in 
the power of data analy?cs, only that they work when 
put into prac?ce. (Marcinkowski, 2015: 1271)
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Det	nye	



Det	store	samspillet	

	
	
	

Teknologi-	
endring	

	
	
	
	
	

De sosiale 
(kulturelle, 
økonomiske 
og poliLske) 
faktorer som 
ligger Ll 
grunn for 
eller former 
teknologi-
endring

De sosiale 
(kulturelle, 

økonomiske 
og poliLske) 

effekter eller 
påvirkninger 

som følger av 
teknologi-

endring
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Forelesningene	



Samspillet	-	et	mer	konkret	bilde	

Interne>brukere 
som både er 
innholds-
produsenter og 
forbrukere av 
ne]nnhold og de 
varer og tjenester 
som ne>et 
“pusher”

“Kverna” som basert på 
innholdet og gjennom 
bruk av AI, filtrering og 
produksjon av Big Data 

bearbeider og gjør 
innholdet omse>elig på 

ulike markeder

Teknologi-imperier 
som høster store 
fortjenester, fôrer 
vare og tjeneste-
produsenter med 
med reklamekanaler 
og markedsførings-
data og myndigheter 
med overvåkingsdata



hBps://www.recode.net/2018/4/14/17236504/jaron-lanier-
ted-talk-social-networks-behavior-modificaGon-ads	

Jaron	Lanier	12.april	2018	
ProblemaGsk	
kontrakt	



Hvem	gjør	jobben?	

•  ….even if robots and algorithms take away all our jobs 
someday, they s?ll won’t be doing anything? All the 
informa?on in a robot or a cloud algorithm ul?mately 
comes from people. All the value. You are being picked 
apart for data all the ?me, and that data will be used to 
drive mul?tudes of machine learning schemes that will 
put you out of work.

•  The algorithms seem to be self-sufficient, but they are 
actually repackaging value that comes from hidden 
individuals. Pull back the curtain of AI and there are 
millions of exploited people. (Lanier 2017: 323-324)

ProblemaGsk	
kontrakt	



ProblemaGsk	
kontrakt	



PerspekGver	på	informasjonssamfunnet	(I)	
Advokater/Llhengere KriLkere

Økonomiske 
relasjoner

Høyere kompetansenivå og –
krav, flatere organisasjoner, 
myndiggjøring av forbrukere, 
økt lønnsomhet i 
næringslivet

Økonomiske skiller (”digital 
divide”) Dekvalifisering av 
middelklasseyrker - 
informasjonsproletariat

Sysselse]ng Mer friLd, mer 
kunnskapsbaserte jobber og 
økt fleksibilitet

Næringer og fagområder 
utraderes av IKT, 
nedbemanninger og økt 
anse>elsesutrygghet

IKT og 
demokraLet

To-veis, desentralisert poliLsk 
kommunikasjon, utvikling av 
”elektronisk demokraL”

Nyliberal dominans, 
omfa>ende poliLsk apaL, 
vekst i statlig og 
foretaksbasert overvåking

Kilde:	Hassan	2008,	s.27	
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Posisjoner	



PerspekGver	på	informasjonssamfunnet	(II)	

Advokater/Llhengere KriLkere

Global 
dimensjon

”Global landsby” og 
teknologiske sprang 
(”leapfrogging”) i den tredje 
verden (Særlig Kina og India)

Den kommersielle 
kapitalismen får et økende 
overtak, forsterking av global 
ulikhet og økonomisk makt

Informasjon 
og kultur

KraGig økning av Llgangen Ll 
informasjon, Interne>ets 
kolossale betydning og 
utvikling av ne>verkssamfunn

’Informasjon uten mening’, 
tap av virkelige fellesskap, den 
Anglo-amerikanske 
kulturimperialismens overtak

Rom og Ld Slu> på avstandenes tyranni, 
rasjonell koordinering av 
internasjonalt forretningsliv, 
store Ldsbesparelser

”Øyeblikkets tyranni”, mangel 
på refleksjonsorientert, sakte 
Ld, overfladiske, distraherte 
og oppjagede kulturformer

Kilde:	Hassan	2008,	s.27	
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Posisjoner	



Flertydigheter	og	rom	for	tvil	
•  Det er ikke vanskelig å finne 

dokumentasjon og argumenter både for 
advokatenes og kriLkernes posisjon.

•  Tegn i Lden peker i ulike retninger og er 
omgi> av usikkerhet, sårbarhet, risiko 
og spenninger

•  Informasjonssamfunnet er ikke 
homogent og likt for alle, men brukes og 
erfares høyst forskjellig

•  To survive, mankind must also favor 
people who thrive in ambiguity and 
haven’t pledged a blood oath to a single 
social organzing principle. 
–  (Lanier 2017: 334)
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Posisjoner	



Digitale	posisjoner	
Velvillig Ambivalent Motvillig

Høye Llgangs- 
og bruks-
ressurser

Innsiderne Velinformerte 
tvilere

KriLkerne

Lave Llgangs- 
og bruks-
ressurser

De utestengte De som si>er 
på gjerdet

De marginali-
serte

Undring: Hvordan ser ”flyttestrømmene” mellom 
disse posisjonene ut og hvordan virker det 
tilbake på samfunnets digitaliseringsprosesser? 
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Posisjoner	



Overvurdert?	
Forført/skremt	av	idéen	om	akselererende	endringer?	
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•  Glemmer vi at endring historisk se> er det normale?
•  at Ldligere samfunn også var kunnskapssamfunn
•  at mange av ujordringene vi står overfor verken er 

skapt av eller kan løses med teknologi?
•  undervurderes de bremsende og modererende 

kreGene (”the revenge of analog”)?
•  ses det bort fra at vi fortsa> er velgende og handlende 

mennesker som står overfor alternaLve framLder
•  og har et poliLsk og eLsk ansvar for å forvalte disse 

mulighetene gjennom kloke og veloverveide valg

Endringer	



Et	nyB	potensiale	for	automaGsering?	
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The tasks that occupy the majority of the workforce are, on 
some level, largely rou?ne and predictable. As we’ve seen, 
rapidly improving specialized robots or machine learning 
algorithms that churn through reams of data will eventually 
threaten enormous numbers of occupa?ons at a wide range of 
skill levels. None of these requires machines that can think like 
people. (Ford 2015: 226)

Grensen mellom jobber som kan ujøres av avanserte maskiner 
og teknologi og de som ikke kan det, fly>er seg. Det er usikkert 
hvor denne grensen går, hva som hører hjemme i den ene og 
den andre kategorien.

Endringer	



Dynamikker	i	informasjonssamfunnet	
•  Akselererende endringer?

–  Informasjonsmengde og Big Data
–  Komprimering – nedgang i lagervolum
–  InformasjonsbehandlingshasLghet
–  Virtuelt ersta>er materielt (eks. ne> vs. papir)
–  Maskiner overtar mer komplekse oppgaver
–  Kommersialisering og skreddersydd reklamebombardement

•  KvalitaLvt nye koblinger
–  Nye prinsipper for informasjonssøk (Jfr ”The filter bubble”)
–  Nye former for feedback mellom maskin/teknologi og bruker 

– smart teknologi som lærer
–  Allianser mellom aktører i den etablerte økonomien og 

wikinomien/crowdsourcing
–  Kyborgen og det nye maskinmennesket (Jfr. Kevin Warvick) 
–  Nanoteknologisk gjennombrudd?
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Endringer	



Endringstyper	
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   Overskridelse – noe kvalitaLvt ny>?





Skredder-
sydde 
løsninger?

Ja Nei

Ja Dynamisk fornyelse: Retnings- 
og eller innholds-forandringer, 
vesentlige skiGer når det 
gjelder hvilke mål som 
forfølges eller hvilke midler 
som tas i bruk i 
samfunnsutviklinga.

Kopierende fornyelse:
Det skjer en massiv endring på 
et eller flere felt, men 
endringene følger en 
standardmodell og Llpasser 
ikke løsningene Ll spesifikke 
situasjoner eller kontekster

Nei Dynamisk ensre]ng: 
Akselererende eller 
selvforsterkende prosesser 
der mål, midler eller både mål 
og midler ensre>es

Kopierende ensre]ng: Et 
konsept overføres og blir 
toneangivende på andre 
områder og for andre typer 
insLtusjoner (standardisering)

Endringer	



Thynk	
Skru	deg	selv	av	og	på	

•  Smartelefon koblet Ll 
elektroder montert i pannen

•  Gir deg “vibber” som 
alternaLvt kvikker deg opp eller 
roer deg ned

•  Kroppsmanipulerende 
teknologi som hjelper deg å 
overvinne manglende sjølisiplin

•  I hvilken forstand er de>e 
teknologi som fly>er grenser?



	
hBp://www.thync.com/how-it-works?
__hssc=&__hstc=&hsCtaTracking=c89b38ec-70e
e-48b6-9bed-4f984743bc7d
%7C2e5fdfd0-5do-4779-a1a0-030dc7209396	
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Det	nye	



Forhistorien	
•  Facial AcLon Coding System: En 

taksonomi som beskriver 46 ulike 
ansiktsbevegelser som kan 
kombineres på utallige måter og 
tolkes som u>rykk for spesifikke 
sjelelige Llstander.

•  Utviklet på slu>en av 70-tallet og 
brukt Ll å kode følelsesmodus.

•  De>e ble gjort manuelt basert på 
videoanalyse og var et møysom-
melig og Ldkrevende arbeid.

•  ”So we built algoritms that 
automate it” (Kaliouby) Ill:	Trine	Røssevold.	Det	lydlause	kor	

hBp://www.galleritrine.com/tr/no/
node/232	
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Det	nye	



Datamaskiner	som	vet	hva	du	føler		
vil	snart	være	overalt	

•  Affdex et dataprogram som ujører avansert lesning 
av ansiktstrekk og –u>rykk

•  Programmet er basert på lesing av 2.8 millioner ansikt 
i 75 land og omfa>er totalt 11 milliarder datapunkter

•  ”Personally, I’m not going to stop unLl this tech is 
embedded in all of our lives”

•  ”It’ll sit on your phone, in your car, in your fridge. It 
will sense your emoLons and adapt seamlessly 
without being in your face”
–  Rana el Kaliouby, forskningsleder i MIT Media Lab

•  h>p://www.wired.com/2015/04/computers-can-now-tell-feel-face/
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Det	nye	



Den	besnærende	teknologien	

”The most profound 
technologies are those that 
disappear. They weave 
themselves into the everyday 
fabric of life unLl they are 
indisLnguishable from 
it.” (Reed 2014:196) 

Technologies will remake us as 
we make and remake 
technologies, but we by virtue 
of consciousness and self-
consciousness, have the edge 
in those processes, and with 
that advantage comes great 
responsibility. (Reed 2014:198)

Tendensen til at 
fristende og løfterike 
løsninger sømløst glir 
inn i dagliglivet 

Forpliktelsen til å skjerpe 
det kritiske blikket og 
mobilisere nødvendige 
motforestillinger 
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Kontroll	
og	ansvar	



Gangs	informaGkere?	

•  Som forbilder bør informaLkere kunne utvise 
god digital dømmekraG

•  Pedagogisk oppgave: I kraG av kunnskap om 
informasjonssamfunn og digitale løsninger spre 
kunnskap og gi råd om hvordan vi ordner oss 
med digital informasjonsteknologi

•  Utviklingsoppgave: Som teknologer og 
programutviklere ha en bevissthet om og en 
praksis som fremmer digital klokskap
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Kontroll	
og	ansvar	



Ansvarsplassering	
Hvordan	ordner	vi	oss	med	teknologien?	

Hva vi gjør (deskripLvt) Hva vi burde gjøre? 
(normaLvt)

Ordner selv 
(individuelt)

De digitale valg og 
praksiser som det 
enkelte samfunns-
medlem utvikler

Våre verdier og 
foresLllinger om 
digitale “dyder”

Ordnet på 
forhånd 
(strukturelt)

Hvordan kollekLve 
aktører (myndigheter, 
ideelle og kommersielle 
opptrer) og griper inn i 
det digitale feltet

Erklærte mål og 
retningslinjer og 
aktørenes selvpålagte 
verdier i form av 
forretningseLkk, 
“grønne verdier” osv.
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Kontroll	
og	ansvar	



Grenser	og	overskridelser	

Hvordan fly>es og forskyves grensene for 
hva vi anser for å være….? 

– Mulig: På bakgrunn av fakLske erfaringer og 
læring utvide foresLllingsevnen og endre 
forståelsen av det som teknologisk lar seg 
gjøre

– Godtakbart/ønskelig: Ut fra erfaringer og 
verdier ta sLlling Ll hva som er eksistensielt, 
sosialt og poliLsk forenlig med en 
ønskverdig framLd.
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Kontroll	
og	ansvar	



Kontroll-erfaringer	

Hvordan spiller de nye mulighetene 
digital teknologi gir sammen med 
følelsen av kontroll eller tap av 
kontroll?

–  Eksternt: Kontroll av ytre 
livsbeLngelser, sosialt og poliLsk, 
forståelse for hvordan en sjøl er 
gjenstand for kontrollbestrebelser

–  Internt: Hvordan teknologien kan 
inngå i regimer for utøvelse av 
sjølkontroll og –disiplinering, 
innovasjoner i forvaltning av selvet.    

Kontroll	
og	ansvar	



Digitale	bekymringer	
Mest	om	hvordan	vi	ordner	oss	

ü  Forført av fikse løsninger
ü  Hele Lden på overflaten

ü  Alene sammen, heller tekste 
enn snakke

ü  Inne i personlig-
gjøringsbobla

ü  Storebror ser deg
ü  I distraksjonsfella

ü  Digitale avhengigheter

Mest	om	noe	ordnet	på	forhånd	

ü  RoboLsering, 
automaLsering og 
arbeidsløshet

ü  Digitale kløGer og 
forskjellssamfunn

ü  En forflatende målemani

ü  Algoritmene kommer
ü  Apper for alt?

ü  Produkteksplosjon og 
gjenvinningstrøbbel
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Bekymringer	



DET	VIKTIGSTE	SPØRSMÅLET:	
HVA	SITTER	DERE	IGJEN	MED	ETTER	Å	
HA	TATT	EMNET	’IT	OG	SAMFUNN’?	

10	vekBall	+	 	 	 	 	 	 	+ 	???	
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HVA	HÅPER	LÆREREN	AT	DERE	
SITTER	IGJEN	MED?	

•  Større	nysgjerrighet	og	interesse	for	forholdet	mellom	
teknologiutvikling	og	samfunnsliv	

•  En	del	kunnskap	om	samspillet	mellom	IT	og	samfunn	
•  Et	mer	kriGsk	blikk	på	hvordan	samfunn	anvender	

teknologi	og	hvordan	teknologer/informaGkere	definerer	
og	løser	sine	oppgaver	

•  Noen	analyGske	Glnærminger	som	en	kan	bygge	videre	på	
•  Ikke	så	mye	en	ferdighet	som	en	form	for	dannelse	og	

refleksjon	
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No	Signal	
	

KrisGn	Sæterdal:	Vevnad	på	“found	objekt”		
(hBps://osloopen.no/en/kunstnere/2454)	


