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TFL102	generell	informasjon

Emnekode:	TFL102
Emnenavn:	IT	og	samfunn
Dato:	15.05.2018
Varighet:	4	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:	Ingen
	
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være
anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 TFL102	Spørsmål	1	Generelle	tema	(20%)

I	Digital	Agenda	(Stortingsmelding	27,	2015/2016)	presenteres	regjeringens	hovedmål	og	hovedprioriteringer	i
IKT-politikken.	Digital	Agenda	har	5	hovedmål	for	prioriteringer	i	IKT-politikken.		To	av	disse	er	«Brukeren	i
sentrum»	og	«Effektiv	offentlig	forvaltning».
	
a.	Et	av	områdene	som	prioriteres	i	politikken	er	«Digitalisering	av	offentlig	sektor».	Forklar,	med	eksempler,
hvordan	digitalisering	kan	bidra	til	en	mer	effektiv	forvaltning,	og	samtidig	setter	brukeren	i	sentrum.		Pek	også
på	noen	av	utfordringene.				
																																				
b.	Et	annet	område	som	prioriteres	i	IKT-politikken	er	«Helse	og	omsorg».	Forklar	hvorfor	dette	området	er
prioritert.																
																																																																																																																					
c.	Helse	og	omsorg	er	et	område	med	muligheter	og	utfordringer.	Forklart	kort,	med	noen	eksempler,	hvordan
digitalisering	kan	gi	muligheter	for	bedre	tjenester	for	innbyggerne.	Pek	også	kort	på	noen	av
utfordringene.									
																																																																																													
d.	Det	sies	at	“Digitalisering	fører	til	økt	sårbarhet».											
-	Hva	menes	med	sårbarhet?																																																																																																											
-	Forklar	hvorfor	digitalisering	kan	føre	til	økt	sårbarhet	og	redegjør	kort	for	noen	tiltak	som	kan	bidra	til	å
redusere	sårbarheten.
	

Skriv	ditt	svar	her...

	

a)	

E-Forvaltning	er	digitalisering	i	offentlig	forvaltning.	E-Forvaltning

innebærer	bruk	av	IKT	mot	innbyggerne,	poltikere	og	næringsliv.	Det

skapes	stadig	nye	digitale	løsninger	som	skal	forbedre	og	forenkle	ulike

gjøremål	for	folk	flest.	Digitalisering	i	offentlig	forvaltning	bidrar	til	en
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mer	effektiv	forvaltning.	Ulike	offentlige	plattformer	skal

være	brukervennlige	og	oppleves	effektivt	for	innbyggere.

Altinn	er	et	eksempel	på	en	offentlig	plattform	der	en	blant	annet	kan

sjekke	og	oppdatere	skattekortet	sitt.	På	Lånekassen.no	kan	studenter

søke	om	lån	og	stipende	for	sine	studier,	og	på	Samordna	Opptak	søker

en	seg	inn	på	ulike	studier.	Felles	for	disse	er	at	de	er	alle	digitale

offentlige	tjenester	som	forbedrer	innbyggernes	tilbud.

Empowerment	er	en	del	av	det	å	sette	brukeren	i	sentrum	da	det	handler

om	å	gjøre	brukeren	mer	uavhengig,	ved	å	gi	mer	kontroll	til	brukeren.

Brukeren	har	mulighet	til	å	ordne	ting	på	egenhånd	som	en	konsekvens

av	digitaliseringen.	Digitaliseringen	gjør	det	blant	annet	mulig	for

offentlige	virksomheter	å	ha	egne	hjemmesider	der	innbyggerne	kan

finne	informasjon.	For	eksempel	kan	en	finne	informasjon	om

kommunens	politikk	ved	å	finne	informasjon	på	kommunens

hjemmeside,	i	stedet	for	å	gå	ned	til	Rådhuset	for	samme	informasjon.

	

Digitalisering	forutsetter	at	bredbånd	er	godt	og	at	innbyggerne	har

tilgang	til	internett.	Utfordringer	ved	digitalisering	er	at	digitale	skiller

kan	skape	en	kløft	i	samfunnet	ved	at	det	ikke	er	gitt	at	alle	har	denne

muligheten.	Selv	om	Norge	er	et	av	landene	med	best	forutsetninger	for

god	teknologi,	har	ikke	hele	befolkningen	den	samme	tilgangen	og

kompetansen	som	kreves	for	å	benytte	seg	av	de	digitale	tjenestene.

Eldre	mennesker	som	har	levd	mesteparten	av	livet	sitt	uten	PC,

nettbrett	og	Internett	kan	ha	problemer	med	å	tilegne	seg	kompetansen.	I

tillegg	vil	grupper	i	samfunnet	som	har	funksjonsnedsettelser	ha

utfordringer	med	å	benytte	seg	av	de	ulike	tjenestene,	selv	om	det	er

ønskelig.	En	digitalisert	offentlig	forvaltning	må	derfor	ta	høyde	for,	og

ha	reserveløsninger	slik	at	det	er	mulig	for	alle	deler	av	befolkningen	å

kunne	delta	i	relativt	lik	grad.

	

b)

E-Helse	er	bruk	av	IKT	i	helse-	og	omsorgssektoren.	e-Helse	er	et	viktig

punkt	på	den	norske	digitale	agendaen,	fordi	det	er	viktig	med	et	godt

fungerende	helsevesen.	e-Helse	er	prioritert	fordi	det	er	et	av	de	viktigste
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offentlige	sektorene	vi	har	i	landet,	og	som	de	aller	fleste	mennesker	er

innom	flere	ganger	i	løpet	av	livet.	Økende	befolkningsvekst	og	lengre

forventet	levealder	gjør	at	det	kreves	mer	ressurser	og	mer	effektive

løsninger	for	å	kompensere	for	dette.	Med	den	digitale	tiden	vi	lever	i,

må	det	også	skapes	nye	løsninger	slik	at	tilbudet	stadig	kan	forbedres.	e-

Helse	er	derfor	høyt	på	prioriteringslisten	og	har	som	hensikt	å	gjøre

medisinsk	behandling	og	opplevelse	av	helsetjenestene	enklere	og	bedre

for	innbyggerne.

	

c)

Digitalisering	kan	på	flere	måter	gi	bedre	tjenester	til	innbyggerne.

Innbyggerne	har	rask	og	enkelt	tilgang	til	informasjon	på	nettet,	samt

muligheter	for	kommunikasjon	med	helsepersonell	digitalt.	e-Helse	skal

være	med	på	sikre	bedre	og	mer	effektiv	behandling	samt

kommunikasjon	blant	helsepersonell	og	innbyggere.	

	

Helsenorge.no	er	den	offentlige	digitale	helseportalen	i	Norge.

Plattformen	er	delt	i	to	med	selvbetjeningsløsninger	og

informasjonssider.	Som	selvbetjeningsløsninger	har	en	blant	annet

mulighet	til	å	fornye	resepter,	bytte	fastlege	og	sjekke	vaksiner.	Flere

gjøremål	kan	ordnes	på	nettet,	og	slik	er	en	ikke	lenger	avhengig	av	fysisk

måtte	møte	opp	på	sykehus	eller	legekontorer	hvis	det	ikke	er	absolutt

behov.	På	informasjonssidene	kan	en	lese	kvalitetssikret	og	oppdatert

helseinformasjon.	Inne	på	Helsenorge.no	har	alle	norske	innbyggere	også

tilgang	til	sin	kjernejournal	som	er	en	elektronisk	journal	som	inneholder

informasjon	om	din	helse.	Kjernejournalen	har	både	du	og

helsepersonell	tilgang	til,	og	den	kan	åpnes	fra	alle	sykehus	da	den	er

tilgjengelig	på	nettet	og	uavhengig	av	geografisk	plassering.	Dette	kan

redde	liv,	og	på	slik	måte	er	den	med	å	bidra	til	forbedring	av	den

offentlige	forvaltningen.

	

Telemedisin	er	medisinsk	behandling	som	forekommer	digitalt.	Det	vil	si

at	en	helsepersonell	og	leger	kan	komme	i	kontakt	med	og	kommunisere

med	pasienter	over	for	eksempel	video.	Altså	er	ikke	pasienter	lenger
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avhengig	av	og	fysisk	møte	opp	på	sykehus.	Telemedisin	gir	bedre

tjenester	til	innbyggerne,	blant	annet	ved	at	det	gjør	at	syke	eller	eldre

personer	kan	bo	hjemme	lenger	fordi	de	har	tilgang	til	helsepersonell	til

enhver	tid	digitalt.	Et	konsept	innenfor	telemedisin	er	TELMA

(Telemedisin	Agder).	TELMA	er	en	sentral	i	Agder	som	blant

annet	overvåker	pasienter	med	kroniske	lidelser.	En	person	med	kronisk

lidelse	kan	daglig	sende	inn	målinger	digitalt,	som	da	vil	bli	overvåket.	En

har	slik	mulighet	til	å	se	tendenser	i	sykdomsforløpet,	og	derav	ha

mulighet	til	å	gjøre	de	tiltakene	som	kreves	for	å	endre

sykdomsutviklingen.

	

Det	er	viktig	å	huske	på	at	fysisk	avstand	mellom	helsepersonell	og

trengende	pasienter	også	kan	bringe	med	seg	negative	sider.	Selv	om	det

er	positivt	at	det	er	mulighet	for	medisisnk	behandling	kan	skje	digitalt,

så	trenger	mennesker	fysisk	kontakt	og	nærhet.	Særlig	kan	ensomme	og

ofte	eldre	mennesker	ha	behov	for	noe	mer	enn	digital	kommunikasjon

for	å	opprettholde	en	god	psykisk	helse.

	

d)

Digitalisering	fører	til	økt	sårbarhet,	og	på	grunn	av	den	teknologiske

utviklingen	har	vi	i	stor	grad	blitt	sårbare.	Sårbarhet	kommer	som	en

konsekvens	av	hvor	avhengige	vi	i	dag	har	blitt	av	internett	og	de	digitale

tjenestene	vi	benytter	oss	av	hver	dag.	Dersom	telefonlinjen	er	nede	slik

at	en	ikke	kan	ringe	ambulanse	når	en	nødssituasjon	inntreffer	blir	vi

med	ett	rammet	og	vet	ikke	hva	vi	skal	gjøre.	Et	annet	eksempel	er	om

internett	stopper	å	fungere	når	en	skal	levere	eksamen.	Vi	har	blitt	så

avhengige	av	at	teknologien	fungerer,	at	vi	forventer	at	den	er	pålitelig,

sikker	og	fungerer	til	enhver	tid.	Sårbarheten	henger	slik	sammen	med

pålitelighet,	fordi	vi	stoler	såppass	mye	på	at	teknologien	er	pålitelig	og

til	å	regne	med.	Sårbarhet	henger	også	sammen	med	sikkerhet,	og	jo

større	sikkerheten	er,	jo	mer	sårbare	blir	vi.	Hacking	er	en	faktor	som

gjør	oss	sårbare	fordi	vi	er	redde	for	at	uheldig	informasjon	skal	komme

på	avveie.	Dersom	noen	krenker	eller	bryter	seg	inn	i	vårt	personvern

uten	tillatelse	vil	vi	ha	problemer	med	å	stole	på	teknologien	igjen.
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For	å	redusere	sårbarheten	er	det	flere	tiltak	vi	kan	gjøre.	Å	ha

fingeravtrykk,	brannmur,	koder	og	passord	på	de	digitale	enhetene	vil

øke	sikkerheten.	Å	ta	regelmessige	backups	av	viktige	dokumenter	er

også	et	tiltak	som	kan	gjøres	for	å	forhindre	å	miste	ønskelig	materiale.
	

Besvart.

2 TFL102	Smart	cities,	technologies	and	democracy	(25%)

a.	What	are	the	background	issues	of	Smart	city	initiatives	around	the	world?	(It	is	highly	recommended	to	refer
to	the	Italian	M5S	case	in	writing	your	answers.)																																														
	
b.	What	are	elements	making	the	Panasonic	case	unique?																																																																														
	
c.	Explain	the	positive,	and	the	negative	side	of	utilizing	social	media	in	democracy.																															
	
d.	Do	you	agree	with	the	statement	“more	connected	world	=	more	democratic	world”	by	Facebook?	Explain
your	opinion	using	answers	from	question	c.	
	
Skriv	ditt	svar	her...

a)

Smart	Cities	er	blitt	et	velkjent	begrep	i	dagens	samfunn.	En	smart	by

skal	integrere	fysiske,	digitale	og	menneskelige	systemer	i	et	bygget	miljø.

En	smart	by	skal	forbedre	livsskvaliteten	til	dens	innbyggere	på	en

bærekraftig,	velstående	og	inkluderende	måte.	Det	er	flere	grunner	til	at

smarte	byer	har	blitt	aktuelt	i	dag.

Flere	og	flere	mennesker	bosetter	seg	i	byer,	og	urbanisering	er	en	aktuell

problemstilling	som	må	tas	hensyn	til.	I	tillegg	er	det	store	miljøspørsmål

verden	over,	og	det	er	ønskelig	å	finne	og	benytte	seg	av	løsninger	som	vil

redusere	utslipp	som	er	skadelig	for	miljøet.	En	smart	by	skal	derfor	ved

bruk	av	teknologi	gjøre	en	by	best	mulig	forberedt	på	utfordringer	som

samfunnet	står	overfor.

	

Flere	byer	verden	over	tar	små	steg	for	å	bli	en	"smartere"	by.	Eksempler

på	løsninger	i	en	smart	by	kan	være	automatiserte	trafikkskilt	som	endrer

farten	i	forhold	til	den	aktuelle	trafikksituasjonen,	og	søppelkasser	som

sier	i	fra	når	de	er	fulle.	
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b)

Fujisawa	Sustainable	Smart	Town	er	en	smart	by	som	er	designet	av

Panasonic.	Fujisawa	er	et	prosjekt	som	har	en	tidsramme	på	100	år,	og

består	i	dag	av	1000	hus	og	3000	innbyggere.	Panasonic	designet	først

innbyggernes	livvsstil,	før	det	ble	laget	fem	grunnpilarer	som	skal	sørge

for	at	livsstilen	blir	opprettholdt.	Disse	grunnpilarene	er	velvære,

samfunn,	mobilitet,	sikkerhet	og	energi.

	

Energikilden	til	byen	er	solenergi.	Fujisawa	har	ulike	bygg	for	velvære

som	treningssenter,	eldreboliger,	omsorgsboliger	og	barnehage.	Fujisawa

har	en	egen	portal	på	nettet	hvor	innbyggerne	kan	følge	med	på

liveoppdateringer	og	livecamera,	for	å	se	hva	som	skjer	i	byen.	Hele	byen

er	overvåket,	og	innbyggerne	føler	seg	tryggere	enn	noen	gang	på	å	slippe

ut	barna	fordi	de	er	overvåket.	På	veien	er	det	selvlysende	maling	på

veiene	som	skal	fungere	som	gatelys.	Det	er	elektriske	biler	som

forhindrer	uønsket	miljøutslipp,	og	som	en	løsning	på	trafikkaos

oppfordres	det	til	deling	av	biler	og	mopeder.

	

c)

Sosiale	medier	er	digitale	sosiale	plattformer	som	gjør	det	mulig	med

mange-til-mange	kommunikasjon,	og	har	på	mange	måter	ødelagt	enveis

kommunikasjonen.	Sosiale	medier	er	på	flere	måter	med	på	å	styrke

demokratiet.	Det	er	positivt	at	mennesker	med	meninger	og	ytringer	som

ellers	ikke	ville	blitt	hørt	i	offentligheten,	har	muligheten	til	å	få	ut	sitt

budskap	på	sosiale	medier.	Ytringsfriheten	gjør	det	mulig	å	si	hva	man

ønsker,	mens	teknologien	og	de	digitale	plattformene	gjør	det	mulig	å	nå

ut	til	mange	mennesker	på	kort	tid.	I	tillegg	kan	de	styrende	i	landet

benytte	seg	av	sosiale	medier	til	å	fremme	sitt	politisk	syn,	og	til	å

kommuniserer	med	innbyggerne.

At	det	er	lettere	noen	gang	å	bli	hørt	kan	ha	med	seg	negative	aspekter.

Det	er	ingen	filtrering	på	hva	som	publiseres,	og	en	kan	i	praksis

publisere	hva	man	vil.	Krenkende	og	usaklige	ytringer	kan	forekomme	da

det	er	vanskelig	å	kontrollere.	I	og	med	at	det	som	publiseres	på	sosiale

medier	ikke	er	kvalitetssjekket	er	det	fare	for	at	mye	av	det	som	står	ikke
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er	sant,	og	såkalte	"fake	news"	er	å	finne	på	sosiale	medier.	Det	er	viktig

at	ikke	sosiale	medier	blir	eneste	kilde	for	nyheter	og	informasjon,	da

påliteligheten	er	meget	begrenset.

	

d)	Ja,	jeg	mener	at	en	mer	tilkoblet	verden	vil	gi	en	mer	demokratisk

verden.	Dette	er	fordi	sosiale	medier	gir	hvem	som	helst	mulighet	til	å

ytre	hva	en	måtte	ønske.	En	har	mulighet	til	å	få	frem	sitt	budskap	i	en

setting	som	ikke	ville	vært	mulig	på	andre	måter.	Slik	kommer	ulike

samfunnssyn	frem	i	lyset,	noe	som	bidrar	til	et	bedre	demokrati.	Ved	at	vi

har	tilgang	til	enorm	mengde	med	informasjon	på	Internett	har	vi	også

en	gyllen	mulighet	til	få	med	oss	informasjon	om	aktuelle	saker	i	verden,

og	dermed	ha	mulighet	til	å	delta	i	samfunnsdebatten.
	

Besvart.

3 TFL102	Spørsmål	relatert	til	prosjektene	(20%)

a.	Det	hevdes	i	aviser	og	radio/fjernsyn	at	sosiale	medier	er	en	arena	for	mobbing	blant	barn	og	unge.
Forklar	hvorfor	du	tror	det	er	slik,	og	hva	som	kan	gjøres	for	å
forebygge	dette.																										
	
																																																																																																																									
b.	Drøft	hvordan	framtidens	arbeidsmarked	vil	endre	seg	som	følge	av	kunstig	intelligens	(AI)
og	maskinlæring.																																																																																																																																							
	
c.	Hvordan	kan	eventuelt	kunstig	intelligens	(AI)	bidra	til	bedre	behandling	av
sykdommer?																																																																																																																																									
	
d.	Hvilken	betydning	har	rollemodeller	i	sosial	medier	for	barn	og	unge?																																										
	
	
e.	Hva	er	mikrotransaksjoner	og	hvilken	betydning	har	dette	for	spillmarkedet? 
	
	

Skriv	ditt	svar	her...

a)	Fenomenet	mobbing	er	ikke	noe	nytt,	og	det	har	forekommet	mobbing

i	lang	tid.	Likevel	er	det	et	skifte	i	dagens	samfunn	som	har	ført	til	at

mobbingen	har	fått	nye	arenaer	å	utfolde	seg	på.	Sosiale	medier	er	ikke

forbeholdt	voksne,	men	stadig	flere	barn	og	unge	benytter	seg	av	de	ulike

plattformene.	Instagram	er	et	eksempel	der	det	forekommer	såkalt

strategisk	mobbing,	der	det	blir	opprettet	private	profiler	hvor	det	legges

ut	trakasserende	bilder	med	påfølgende	krenkende	budskap	om	en

annen	person.	I	og	med	at	disse	profilene	er	satt	til	"privat"	vil	si	at	en	er

nødt	til	å	bli	godtatt	av	personen	som	styrer	profilen	for	å	ha	innsyn	til
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profilens	innhold.	Plattformene	Jodel	og	Sarahah	er	andre	eksempler	der

mobbing	forekommer.	Disse	sosiale	mediene	baserer	seg	på	anonym

deltagelse	og	derad	også	anonymt	innhold.	Mobbingen	på	disse

plattformene	forekommer	ved	at	det	blir	publisert	krenkende	ytringer

mot	andre	personer,	der	det	er	mulig	å	"upvote"	eller	"downvote"

(like/dislike)	budskapet.

	

Mobbing	på	digitale	arenaer	har	gjort	det	vanskeligere	og	mer

utfordrende	å	identifisere	mobberne,	og	ikke	minst	hvem	som	blir

mobbet.	Når	mobbingen	ikke	i	like	stor	grad	skjer	i	skolegården	lenger,	er

det	sannsynlighet	for	at	utenforstående	ikke	oppfatter	denne

mobbingen.	Ved	å	gjemme	seg	bak	en	skjerm	kan	være	en	faktor	som	gjør

terskelen	for	mobbing	lettere	for	noen.	Ved	at	en	kan	publisere	tekster

uten	å	skrive	sitt	eget	navn	gjør	at	brukerne	kan	være	anonyme.	Slik	kan

mobberen	få	en	følelse	av	at	de	er	en	annen	person,	og	terskelen	for	å	si

noe	stygt	på	nettet	er	lavere	enn	om	en	skulle	sagt	det	fysisk	til	personen.

I	tillegg	kan	en	vesentlig	grunn	være	at	mobberen	ikke	tror	det	er	mulig	å

bli	tatt.

	

Det	er	vanskelig	å	si	hva	som	kan	være	konkrete	tiltak	for	å	forhindre

digital	mobbing.	For	det	første	er	det	viktig	at	barns	foreldre	er	bevisst	på

barnas	mobilbruk	og	er	oppmerksomme	på	faresignalene	som	kommer

av	mobbing.	Bevissthet	rundt	de	ulike	sosiale	plattformene	tror	jeg	også

er	vesentlig	slik	at	foreldrene	til	barna	skjønner	hva	barna	snakker	om.

Mobbing	må	fortsette	å	være	fokus	på	skolens	agenda,	for	å	lære	barn	om

mobilvett	og	konsekvenser	av	mobbing.

	

b)	Kunstig	intelligens	(AI)	handler	om	å	lage	intelligente	maskiner

tilnærmet	lik	menneskets	intelligens.	Et	eksempel	på	kunstig	intelligens

er	roboter	som	kan	utføre	enkelte	menneskelige	handlinger.	Det	er

mange	som	er	bekymret	over	fremtidens	utvikling	som	en	følge	av

kunstig	intelligens	og	automatisering.	Kunstig	intelligens	vil	føre	til	at	en

del	arbeidsplasser	forsvinner	da	de	blir	tatt	over	av	ulike	maskiner	og

roboter.	Samtidig	som	at	noen	arbeidsplasser	vil	forsvinne,	er	det	likevel
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et	nytt	kompetansebehov	som	behøves,	noe	som	betyr	at	også	nye

arbeidsplasser	vil	skapes.	Det	viser	seg	at	ved	digitaliseringen	og

automatisering	som	vi	ser	i	dag,	så	trengs	det	mer	arbeidskraft	innenfor

IKT-sektoren.	Med	flere	teknologiske	maskiner	vil	det	trengs	flere	folk

med	kompetanse	til	å	reparere,	vedlikeholde	og	bygge	maskiner	og

roboter.	

	

c)	Kunstig	intelligens	kan	bidra	til	bedre	behandling	av	sykdommer	ved

at	maskiner	har	større	lagringskapasitet	på	informasjon	enn	det	en	lege

har	mulighet	til.	Det	vil	si	at	en	maskin	kan	holde	på	mye	mengder	med

informasjon	som	kan	hjelpe	med	videre	behandling	av	en	pasient.	I

tillegg	er	det	snakk	om	at	maskiner	kan	sette	diagnose	på	pasienter	ved	å

kjenne	til	ulike	symptomer.

	

d)	Barn	og	unge	bruker	mye	av	tiden	som	på	Internett.	Det	finnes

utallige	forskjellige	sosiale	medier	i	dag.	Twitter,	Instagram,	Facebook	og

Snapchat	er	eksempler	på	svært	populære	plattformer	på

verdensbasis	som	veldig	mange	personer	har.	Her	har	en	mulighet	til	å

følge	kjendiser,	opinionsledere	og	såkalte	"influencers",	som	ofte	har	en

stor	følgerskare.	Barn	er	mer	naive	enn	voksne,	og	vil	dessverre	da	også

ta	til	seg	budskap	lettere	enn	voksne.	Dette	er	ikke	heldig	når	det

kommer	til	dagsaktuelle	temaer	som	kropps-	og	utseendepress,	som	er

årsaken	til	en	del	av	de	psykiske	utfordringene	barn	og	unge	sliter	med	i

dag.	I	Norge	blir	for	eksempel	bloggere	sett	på	som	store	forbilder	for

barn	og	unge.	Mange	toppbloggere	skriver	om	temaer	som	nettopp	kropp

og	utseende,	samtidig	som	det	legges	ut	utallige	bilder	av	hvordan	de	går

kledd	og	hvordan	de	sminker	seg.	Kanskje	har	de	også	fikset	på

utseendet	sitt	med	plastisk	kirurgi.	Alt	dette	er	faktorer	som	de	unge,

spesielt	jenter,	blir	påvirket	av	i	stor	eller	liten	grad.	Derfor	ligger	det	et

ansvar	på	disse	kjente	rollemodellene	som	har	en	sentral	plass	i	sosiale

medier.	De	burde	være	bevisst	på	den	makten	de	har	i	å	påvirke,	og	tenke

seg	om	to	ganger	før	de	publiserer	noe	offentlig	på	sosiale	medier.

	

e)	Mikrotransaksjoner	er	transaksjoner	som	skjer	på	nettet.	Det	er
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transaksjoner	som	forekommer	på	forskjellinge	online	spill.	Det	går	ut	på

at	en	kan	betale	en	viss	sum	slik	at	en	kan	komme	seg	videre	i	spillet,

eller	få	bedre	utstyr,	avhengig	av	hva	slags	spill	det	er	snakk	om.	Spill	kan

for	mange	være	avhengighetsskapende,	og	det	kan	være	en	faktor	som

gjør	at	en	del	ønsker	å	betale	en	sum	for	å	"gjøre	det	bedre"	i	spillet.

Spillmarkedet	ønsker	jo	såklart	å	få	inn	penger,	og	de	kan	da

programmere	spillene	på	en	måte	slik	at	det	trigger	flere	og	flere	til	å

ønske	å	kjøpe	ulike	effekter.
	

Besvart.

4 TFL102	Personvern	(20%)

EU	har	vedtatt	en	ny	forordning	for	personvern,	GDPR,	som	Norge	er	forpliktet	til	å	følge.
	
a.	Hva	innebærer	denne	forordningen	for	selskap	som	behandler	data	om	innbyggere	i
EU?																																																																																																																																																							
	
b.	Hva	innebærer	GDPR-forordningen	i	forhold	til	ledelsens	ansvar	og	internkontroll?																			
	
	
c.	Dersom	en	bedrift	eller	offentlig	enhet	bryter	med	forordningen,	hva	er	sanksjonene	(dersom	det	er	noen)?
	
	
d.	Hvilke	typer	data	er	definert	som	særlig	sensitive	i	den	norske	personvernloven	(«Lov	om	behandling	av
personopplysninger»)?
	
	
e.	Hvilke	prinsipper	ligger	til	grunn	for	den	norske	personvernloven?
	
	
Skriv	ditt	svar	her...

a)	Den	nye	forordningen	for	personvern	i	EU,	The	General	Data

Regulation	Protection,	trer	i	kraft	i	mai	2018.	Loven	gir	nye	regler	og

retningslinjer	for	å	forsterke	personvernet	i	EU-landene.	GDPR	gjelder	i

alle	medlemsland	av	EU	og	dens	innbyggere.	Det	vil	si	at	disse	reglene

også	gjelder	for	et	selskap	som	behandler	data	om	innbyggere	i

EU,	uavhengig	om	de	behandlingsansvarlige	befinner	seg	i	et	land

utenfor	EU	eller	ikke.

	

b)	GDPR-forordninger	innebærer	ulike	hovedpunkter:	Kravet	om

personvernombud,	kravet	om	internkontroll,	kravet	om

programvareutvikling	med	innebygd	personvern	og	krav	om	sanksjoner.
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Punket	som	angår	internkontroll	innebærer	at	det	er	ledelsen	som	har

ansvaret	for	at	dette	blir	gjort.	Ledelsen	skal	for	det	første	sørge	for	at

alle	sine	ansatte	er	inneforståtte	med	de	nye	reglene	og	hva	de

innebærer.	I	tillegg	er	ledelsens	oppgave	å	regulere	og	sikre	at	brudd	på

reglene	oppdages.

	

c)	En	av	de	nye	tiltakene	i	GDPR,	er	kravet	om	sanksjoner	dersom	det

forekommer	brudd	på	loven.	Dersom	en	offentlig	virksomhet	eller	en

virksomhet	med	over	250	ansatte	bryter	loven,	kreves	det	sanksjon	på

ca.	10	milioner	euro,	eller	2%	av	virksomhetens	omsetning.	Det	høyeste

beløpet	gjelder.

	

d)	Vi	skiller	mellom	personopplysninger

og	sensitive	personopplysninger.	En	personopplysning	er	opplysninger

som	kan	kobles	til	én	enkelt	person,	for	eksempel	adresse	og	mobilnr.

Opplysninger	om	atferdsmønster	telles	også	som	en	personopplysning,

for	eksempel	informasjon	om	hvor	en	person	handler.	Sensitive

personopplysninger	er	opplysninger	som	etnisitet,	kriminell	bakgrunn,

helseforhold,	religiøst	syn,	politisk	ståsted,	medlemsskap	i	fagforeninger

og	seksuell	legning.	Dette	er	opplysninger	som	kreves	særlig	vern	om,	og

som	det	er	spesielle	krav	til	behandling	i	personopplysningsloven	§9.	

	

e)	De	prinsippene	som	ligger	til	grunn	for	den	norske	personvernloven

er;

-	Privatlivets	fred	og	personlig	integritet

-	Formålsbestemhet

-	Informasjonssikkerhet

	

Dette	innebærer	blant	annet	at	enkeltpersoner	må	gi	samtykke	ved

behandling	av	personopplysninger	for	å	sikre	privatlivets	fred.	De

personopplysningene	som	behandles	må	også	være	til	et	bestemt	formål

samt	at	det	kun	er	de	relevante	opplysningene	som	blir	brukt	i

behandlingen.
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Besvart.

5 TFL102	Digitalisering	og	arbeidsliv	(15%)

Skriv	et	notat	hvor	du	drøfter	hvordan	du	mener	digitaliseringen	har	påvirket	og	påvirker	arbeidslivet	med
hensyn	på	organisering	av	arbeidsplasser,	kompetansekrav,	mobilitet,	mulighet	for	tilpasset	arbeid,	stress,	og
skille	mellom	arbeid	og	fritid.
	

Skriv	ditt	svar	her...
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Skriv	ditt	svar	her...

Digitaliseringen	har	påvirket	ulike	arbeidsplasser	på	forskjellige	måter.

Noen	arbeidsplasser	vil	gå	tapt	som	en	følge	av	digitaliseringen,	enten

fordi	det	ikke	lenger	er	behov	for	det	arbeidet	lenger	eller	fordi	arbeidet

er	blitt	erstattet	med	automatiserte	maskiner.	Det	har	vært	mye

omdiskutert	hvorvidt	kassebetjening	i	butikker	vil	forsvinne	om	noen	år

eller	ikke.	En	kan	allerede	se	i	flere	matbutikker	at	det	er

selvbetjeningsløsninger	for	betaling.	Kanskje	vil	det	om	noen	år	ikke

lenger	være	mennesker	som	betjener	kassen.

Selv	om	noen	arbeidsplasser	vil	gå	tapt	vil	det	også	skapes	nye.	Det	er

anslatt	at	det	i	fremtiden	vil	skapes	svært	mange	arbeidsplasser	og

oppretting	av	nye	stillinger	som	vi	ikke	engang	har	i	dag.	Som	en

konsekvens	av	digitaliseringen	vises	det	at	det	trengs	mer	arbeidskraft	i

IKT-sektoren	i	fremtiden.	Det	vil	stilles	høyere	kompetansekrav	i	form	av

reparering,	bygging	og	vedlikeholdning	av	maskiner.

	

Digitaliseringen	gir	i	flere	tilfeller	muligheter	for	tilpassing	av	arbeid.	En

har	tilgang	til	internett	uansett	om	en	befinner	seg	på	jobb	eller	hjemme.

Dette	kan	i	enkelte	jobber	gjøre	det	mulig	å	jobbe	hjemmefra	eller	på	et

annet	sted	som	ikke	er	på	arbeidsplassen.	Dette	gir	en	stor	frihet	ved	at

en	til	større	grad	også	kan	tilpasse	arbeidsstider	og	arbeidssted.	Det	er

flott	hvis	personer	av	ulike	grunner	kan	jobbe	hjemmefra	hvis	det	av

forskjellige	grunner	er	nødvendig.

Som	en	konsekvens	av	at	Internett	alltid	er	tilgjengelig,	er	at	det	kan	bli

problematisk	å	skille	mellom	jobb	og	fritid.	En	har	mulighet	til	å	sjekke

e-post	og	være	tilgjengelig	på	mobilen	til	alle	døgnets	tider.	Det	kan

være	fare	for	at	en	ikke	klarer	å	legge	fra	seg	jobbrelatert	arbeid	når

arbeidsdagen	normalt	ville	vært	over.	Dette	kan	i	verste	fall	over	tid	føre

til	utbrenthet.	I	tillegg	viser	flere	undersøkelser	at	svært	mye	tid	foran	en

skjerm	ikke	er	bra	for	helsen.	Mye	tid	foran	skjermen	på	mobil	eller	PC

kan	føre	til	symptomer	på	stress	og	depresjoner.	Dette	vil	i	lengden	ikke

være	bra	hverken	for	den	ansatte	eller	for	bedriften	som	mister

arbeidskraft	dersom	personen	må	ta	ut	sykemelding	på	grunn	av

utbrenthet	eller	depresjoner.
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Besvart.


