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Like eller tie, det er spørsmålet

I lengden trenger vi kanskje et større repertoar for respons?

Valg



Tommel opp
Ikke-valget som ble en tvangstrøye
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Here is the complete list of all Facebook emoticons. 
As you can see, we have loads of great emoticons 
to choose from. You’ll find an incredible selection of 
familiar smiley faces and their codes along with a 
huge number of new Emoji emoticons that are also 
popular.
Now you can easily express yourself to your friends 
when you are happy, sad, in love, cranky, or 
experiencing just about any other emotion while 
decorating your Facebook status and comments 
using our Facebook emoticons list. Just choose 
emoticons that best suit your mood.

Valg



Algoritmene velger musikksmaken din
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Klager noen på musikksmaken din? Skyld på algoritmene!
Takket være noen smarte algoritmer kan Spotify-brukere hver 
uke få ny musikk til spillelisten Discover Weekly tilpasset sin 
musikksmak.
Om du var sånn passe ung en gang mellom 1980 og 2000, var du 
kanskje en av de heldige med en kjæreste eller flørt som ga deg 
en mixtape på kassett eller CD. Trolig ble du da glad av minst to 
grunner: Han eller hun kjente deg godt nok til å vite hva du likte, 
og du fikk en berikelse på musikkfronten.
Med den genererte spillelisten Discover Weekly ser dette også 
ut til å være Spotifys mål. Forskjellen er at det ikke er kjæresten 
som står bak denne spillelisten, men avanserte algoritmer. 
https://titan.uio.no/node/2091

Valg og struktur

https://titan.uio.no/node/2091
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Kan algoritmer velge?

• Algoritmene er menneskeskapt, det er
bruksanvisninger skapt av teknologer og
informatikere som et svar på et tenkt behov eller
en registrert etterspørsel
• Det stoffet du mottar resirkulerer dine tidligere

valg ved at nettsøkene er personliggjort, 
skreddersydd for DEG
• Dette er ikke et verdinøytralt valg, det er tilpasset

et prinsipp om optimalisering av markeder og
støtter opp under parolen: “Felling good about our 
own choices is enough” (Vaidhyanathan 2011: 43) 
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”The filter bubble”
• Belyse ”the filter bubble” (Eli Parisers 

betegnelse) som et trekk ved hvordan 
Internett fungerer for brukerne
• Hvilke krefter ligger bak utviklingen av denne 

funksjonsmåten?
• Hvilke konsekvenser har ”the filter bubble” for 

individers identitet og samfunnets 
funksjonsmåte?
• Hva slags teknologisyn kommer til uttrykk i 

Parisers bidrag?
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Personliggjøring og identitet: ”The You Loop”

• Facebook utgjør verdens mest kraftfulle teknologi for å 
forvalte og uttrykke hvem vi er

• Du har (tillegges) en identitet og den preger dine 
erfaringer og forventningene til deg der du ferdes

• Den teknologiske utviklingen baner veien for en sterkere 
personliggjøring enn vi noen hang har erfart tidligere

• For å kunne personliggjøre er det nødvendig med en god 
teori om hva utgjør/danner en person

• Media skaper identiteter. De kan ende med å skape en 
god match mellom deg og dine medier ved å endre deg.

• Kilde: Pariser 2011, s.109-113
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Tar Pariser feil?
• Greg Linden mener at Pariser har misforstått hva 

personliggjøring dreier seg om: 
• He talks about personalization as narrowing and filtering. But that is 

not what personalization does. Personalization seeks to enhance 
discovery, to help you find novel and interesting things.

• Recommandations and personalization exist to enhance discovery. 
They improve serendipity. If you just want people to find things they 
already know about, use search or let them filter things themselves. 
If you want people to discover new things, use recommendations and 
personalization

• Jeremy Pickens inntar en mer tvisynt posisjon:
• Would it be fair to say that personalization on its own neither 

expands or filters...but it is the particular personalization technique, 
the particular implementation, which may serve to expand or 
contract one’s world view?

(Både Linden og Pickens har vært engasjert i prosjekter der en 
jobber med ”collaborative filtering” og har slik sett noe å 
forsvare.)
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Den nye sosialiteten

• Rainie og Wellman (2012) argumenterer for at 
sosiale medier inngår i et fenomen de beskriver 
som ‘networked individualism’.

• Dette utgjør ikke en generell tilbaketrekning fra
sosialt liv, men dannelsen av et nytt fellesskap der 
de nye mediene blir det nye nabolaget.

• På SM betrakter folk seg som frie individer, men 
de er innvevd i nettverk. 

• Dette representerer ikke et steg i retning sosial 
isolasjon, men i retning det de kaller fleksibel 
autonomi – en mer «regulerbar» sosialitet enn 
den tradisjonelle.
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Individualisme



Selfien – ikke bare en ego-trip

• Det å ta selfier ble i den første tiden automatisk
plassert i kategorien for utartet individualisme og 
selvdyrking
• Det er imidlertid klare tegn på at det er en

sterkere kontinuitet med tidligere uttrykk for
markering av gruppetilhørighet med den måten 
mange i dag tar selfier på.
• Gruppe-selfien er en stadig vanligere måte å 

markere (små) fellesskap og dokumentere og vise 
fram tilhørighet overfor omverdenen
• Et parallelt eksempel er hvordan dataspill og e-

sport har etablert seg som en supersosial og 
gruppebasert virksomhet
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Gleden ved det ukjente
Når noen tar fra deg illusjoner (opplyser deg) skjer det 
noe med dine valg. Dette minner om det Max Weber 
kalte avmystifiseringen av verden (”die Entzauberung der 
Welt”). Gevinsten av dette er større trygghet og 
forutsigbarhet, ulempen er at ”fortryllelsen” fortar seg: 
Den spenning, nysgjerrighet læring og oppdagerglede en 
opplever når en åpner seg for noe ukjent. Denne 
fortryllelsen kan også legge grunnlag for sterke bånd. 
Opplysning innebærer at tilværelsen blir litt tryggere, 
men kanskje også litt kjedeligere og mindre inspirerende. 
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Rasjonaliteten i Cyberspace
Thomas m.fl. legger til grunn et 
teknologioptimistisk syn. De skisserer et 
konsept basert på ulike “sky-systemer” (Cloud
system) som integreres i et avansert og 
komplekst nettverk. I dette nettverket 
genereres “gode beslutninger” basert på 
utnyttelse av enorme, sammenkoblede 
kunnskapsressurser. Disse antas å muliggjøre  
en utvidelse av horisonten for menneskelige 
beslutninger, både individuelle og kollektive.
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For en kritisk overveielse om mulighetene i “big data” 
og “big nudging” se Dirk Helbings kommentar:
http://www.spektrum.de/news/big-nudging-zur-
problemloesung-wenig-geeignet/1375930

Nudging



‘Default’ og alternativer som ber om å bli valgt
Det som skjer hvis du ikke velger selv
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http://whatis.techtarget.com/definition/default

Et harmløst eksempel på nudging, vennlig dulting?

Nudging



Kritikk av nudging som strategi
• Uklart begrep som gis ulike innhold: “Mistaken nudges” 

og “fuzzy nudges” (Selinger og Whyte 2011)

• Kan resultere i noe som er teknologisk utvidet 
(augmented), men intellektuelt innskrenket (Morozov
2013)

• Problematiske forståelser av menneskelig viljesvakhet
(Morozov 2013) 

• Behavioristisk løsning som ikke er egnet til å håndtere 
de virkelig store samfunnsmessige problemer (Helbing
2015)

• Gir samfunnselite og eksperter et maktovertak

• Basert på manipulasjon og subtile påvirkninger
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Nudging



Ikke så vennlig
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Mange coop-kunder mottok 
denne «hyggelige» meldingen 
på smarttelefonen rett før jul. 
Men det var en fake og ikke 
noe butikk-kjeden sto bak.

Svindelforsøk presentert som 
«gamification»



En typologi for former for ettergivenhet
(Etzioni 1961, blå del av tabell)

Former for makt Former for ettergivenhet/involvering

Fremmedgjort Kalkulerende Moralsk Pragmatisk/fleks
ibel

Tvang Herre-trell

Feudalisme

Belønning Utveksling

(Industri-

kapitalisme)

Normativ Kultur og

lojalitet

(Avansert

kapitaisme)

Ny-paternalistisk
Tekno-paternalisme

Nudge-

samfunnet?
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Er vi vitne til et skifte i retning en ny type (balansert) ettergivenhet dominert av nudging og gamifisering. Er dette

løsningen på alle former for “misbehaving” (Thaler), så smidig og subtil at vi ikke tenker over det?

GamificationNudging



Hip or hype: Gartners “hype cycle” (2013)
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Kilder: 
http://www.business2community.com/marketing
/marketers-can-learn-gartner-hype-cycle-
0881153#HdiWkfz0kzYHeAob.97
og Dale 2015: 83

Smart dust

Internet of things

Gamification

Cloud computing

Speech recognition

Time

Gamification

http://www.business2community.com/marketing/marketers-can-learn-gartner-hype-cycle-0881153


Motforestillinger
• Om du vil at noen intenst skal gå inn for en sak eller et mål 

trenger du bare å gjøre dette målet vanskelig å oppnå (skape et 
indre driv)

• Om en “bestikker” noen og lokker med ytre belønninger er det 
fare for at deltakerne i det lange løp utvikler en form for avsky og 
mister interesse for de målene gamifiseringen skal fremme

• Mange organisasjoner holder tilbake informasjon eller har en 
kultur som er ugunstig når det gjelder å skape klima for vellykket 
gamifisering

• En hovedregel er at en ikke begrenser insentivene til ensidige 
belønninger som spiller på ytre motivasjon (f.eks. pengepremier)

• Det som virker over tid er gamifisering som innebærer 
personlige utfordringer og som skaper personlig engasjement

• Dersom gamifisering ikke i større grad fokuserer på hvordan en 
kan motivere folk til å oppnå egne mål kontra organisasjonens 
mål er det sannsylig at gamifisering som organisasjonsstrategi på 
lengre sikt vil mislykkes.
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Gamification



Teknologiske løsninger på
teknologiskapte problemer?

ØWe have a responsibility to make sure Facebook 
has the greatest positive impact of the world 
(Mark Zuckerberg, desember 2016)

ØFacebook har gjort det lettere å rapportere
useriøse eller ondsinnede innlegg.

ØDisse vil bli sendt til uavhengig tredjepart for 
faktasjekk og eventuelt flagges som antatt
suspekte

ØDette vil også reflekteres i organiseringen av
nyhets-feeden

ØDisse tiltakene er ment å gjøre det vanskeligere for 
“spammere” å spre feilinformasjon via Facebook
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Ettertanker 1
• I viktige henseende og i stort og smått står vi 

friere til å velge formen på og innholdet i våre 
liv nå enn noen gang tidligere
• Ny teknologi er en viktig kilde til denne 

friheten ved å gi umiddelbar tilgang til en 
uendelig rik informasjonsverden der en kan 
velge og vrake 
• Det som muliggjør har også i seg forhold som 

styrer og påvirker, ofte på subtile og indirekte 
måter, via kulturen generelt, gjennom sosiale 
medier eller i form av ”nudging” eller 
”gamification”
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Ettertanker 2

• Valgfrihet er et gode som er ekstremt ulikt 
fordelt globalt, som henger sammen med 
materiell, kulturell og sosial kapital, med 
økonomisk ulikhet og fravær av politisk 
demokrati og ytringsfrihet.
• Den valgfrihet og det mangfold av alternativer 

som informasjonssamfunnet byr på er bare ett 
element i menneskers totale tilgang på 
valgmuligheter, de samlede vilkår for å leve et 
trygt, rikt og mangfoldig liv.
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