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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.	Digitalisering	av	offentlig	sektor,	eForvaltning,	er	å	ta	i	bruk	IKT	i

offentlig	sektor	for	å	effektivisere,	bedre	og	gjøre	arbeidet	mer

bærekraftig.	eForvaltning	kan	bidra	til	bedre	helsetjenester	til

innbyggerne,	bedre	interaksjon	med	næringslivet,	empowerment	av

innbyggerne	gjennom	tilgang	til	informasjon	og	en	mer	effektiv	offentlig

forvaltning.	En	mer	effektiv	forvaltning	vil	si	at	brukerne	får	større
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tilgang	på	informasjon	og	mulighet	til	å	utføre	ulike	handler	digitalt	på

nett.	Som	student	kan	du	nå	søke	om	studentlån	via	lånekassen.no	hvor

lånekassen	kan	få	dine	opplysninger	digitalt,	og	du	trenger	ikke	møte	opp

fysisk	noe	sted	for	å	få	lån.	Altinn	og	skatteetaten	er	også	to	nettjenester

som	effektiviserer,	da	dette	foregår	digitalt.	Disse	digitale	tjenestene	er

eksempler	på	hvordan	offentlig	forvaltning	effektiviseres	og	tjenester

gjøres	mer	tilgjengelig	og	brukervennelig	for	brukeren.	En	kan	med	dette

si	at	brukeren	settes	i	sentrum,	da	det	jobbes	for	empowerment	av

innbyggerne	ved	å	gi	de	tilgang	til	informasjon.	

Noen	av	utfordringene	med	digitalisering	av	offentlig	forvaltning	er	at

det	ikke	er	alle	som	har	like	god	digital	kompetanse.	At	Norge	skal	være

et	land	med	høy	digital	kompetanse	er	et	av	Norges	ambisjoner,	men	de

eldre	som	har	levd	et	helt	liv	uten	internett	henger	naturligvis	ikke	alltid

med	i	denne	digitaliseringen.	Det	at	vi	blir	mer	og	mer	avhengig	av

tjenester	på	nett	gjør	oss	også	mer	sårbare.	Sårbarhet	handler	om

konsekvenser	ved	pågang	og	stress.	Altinn	kan	være	et	eksempel	på	dette,

da	det	blir	stor	pågang	på	siden	når	skattemeldingen	kommer	ut	og	siden

kan	dermed	slutte	å	fungere	hos	brukerne.	Det	er	også	en	risiko	for	at

sikkerheten	kan	være	dårlig,	slik	at	noen	kan	gå	inn	og	endre	på	data,	og

dermed	er	det	ikke	lenger	pålitelig.	

	

b.	Digitalisering	av	helsesektoren,	eHelse	er	at	teknologi	tas	i	bruk	for	å

bedre	helse-	og	omsorgssektoren.	eHelse	er	viktig	fordi	at	forventet

levealder	blir	høyere,	befolkningen	vokser,	noen	bygder	står	i	fare	for	å

miste	sykehus/legekontor	og	det	er	flere	og	flere	med	kroniske	lidelser.

eHelse	gir	muligheter	vi	ikke	før	har	hatt.	Det	kan	bidra	til	at	de	eldre

kan	bo	lenger	hjemme,	at	tilbudet	til	bygdene	uten	nær	tilgang	til	sykehus

og	de	med	kroniske	lidelser	får	et	bedre	helsetilbud.

	

c.	eHelse	kan	gi	muligheter	for	bedre	tjenester	for	innbyggerne	blant

annet	via	kjernejournal,	Helsenorge.no	og	telemedisin.	Kjernejournalen

er	en	elektronisk	journal	som	inneholder	en	persons	helseopplysninger,

og	denne	journalen	har	både	eier	og	helsepersonell	tilgang	til.	Uansett

hvilket	sykehus	du	er	på	har	legene	tilgang	til	denne.	Det	kan	være
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avgjørende	fordi	da	kan	helsepersonell	gi	deg	riktig	behandling

uavhengig	av	hvor	du	befinner	deg.	Helsenorge.no	er	en	tjeneste	på	nett

hvor	man	kan	få	tilgang	til	diverese	helsetjenester.	En	kan	logge	inn	og	få

oversikt	over	vaksiner	og	resepter,	en	bytte	fastlege	og	få	tilgang	til	sin

egen	kjernejournal.	i	telemedisin	tas	det	i	bruk	teknologi	til	medinisk

formål.	Telemedisin	kan	blant	annet	behandle	og	overvåke	pasienter.	For

de	eldre	betyr	telemedisin	at	de	kan	bli	boende	lenger	hjemme.	De	kan

kommunisere	med	helsepersonell	digitalt	og	det	er	digitale	tjenester	som

fallalarm	og	demensalarm	som	gjør	at	de	kan	føle	seg	trygge	i	eget

hjem.	Telma,	Telemedisin	Agder,	er	en	sentral	for	de	med	kronisk

sykdom.	De	kan	kommunisere	med	helsepersonell	via	videokamera	på

nett,	og	sentralen	sitter	da	og	overvåker	og	passer	på	pasientens

helsetilstand.	De	kan	for	eksempel	få	informasjon	om	når	en	diabetiker

står	i	fare	for	å	få	føling.	De	kan	da	ta	kontakt	pasienten	og	gi	medisinske

råd.	På	denne	måten	kan	kronisk	syke	slippe	utallige	legebesøk	og

heller	få	tilpasset	og	god	behandling	hjemmefra.	

	

d.	Med	"sårbarhet"	menes	det	konsekvenser	av	pågang	og	stress.

Sårbarhet	handler	om	å	tåle	-	og	konsekvensene	av	og	ikke	tåle.	Ulike

digitale	tjenester	og	systemer	kan	være	sårbare	mot	for	eksempel	virus	og

hacking.	Stor	sårbarhet	går	utover	tjenestens	pålitelighet.	Har	noen	tatt

seg	inn	på	nettbanken	din	vil	påliteligheten	bli	svekket.	Det	er	dermed

viktig	med	god	sikkerhet.	Er	sikkerheten	dårlig,	er	det	stor	risiko	for	at

uheldige	hendelser	forekommer	og	påliteligheten	svekkes.	

Noen	tiltak	som	kan	bidra	til	å	redusere	sårbarheten	er	for	eksempel

konfidensialitet.	Ikke	alle	skal	ha	tilgang.	Samtidig	som	ikke	alle	skal	ha

tilgang,	må	de	nødvendige	ha	tilgang.	De	digitale	tjenestene	må	ha

integritet:	Dataen	må	være	korrekt.	I	tillegg	kan	innsyn	og	gode

sikkerhetssystemer	og	rutiner	bidra	til	å	minske	sårbarheten.	
	

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.)																																														
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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	City,	smarte	byer,	er	byer	som	benytter	seg	av	teknologi	for	å	bli

mer	bærekraftige	og	moderne.	Konseptet	skal	gjøre	byene	i	stand	til	å

møte	endrede	miljøforhold	som	befolkningsvekst,	klimaendringer,

forurensing	og	knapphet	i	råvarer.	Smart	City	skal	være	effektivt	og

brukervennlig	for	innbyggerne.	Det	skal	effektivisere	offentlig	og	privat

sektor	og	skape	fler	miljøvennlige	løsninger.	

Et	hovedelement	i	smarte	byer	er	gatene.	Gatelyktene	er	koblet	sammen

og	samler	inn	data	som	innbyggerne	får	tilgang	til	via	sin	smarttelefon.

Dette	kan	være	informasjon	om	hvor	det	er	ledig	parkering	eller

ladestasjoner	til	bilen.	I	tillegg	er	det	en	værsesonsor	som	kan	sense	når

det	trengs	å	bli	vannet,	og	dermed	sette	i	gang	dette.	Den	kan	også

oppdage	lekkasjer.	Dette	er	elementer	som	gjør	byen	mer	effektiv	og

bærekraftig.	

	

b.	I	prosektet	Fujisawa	Smart	Town	designet	Panasonic	innbyggernes

livsstil.	For	å	få	til	denne	livsstilen	trengtes	det	fem	serviceområder:	

1.	Energi:	Det	ble	brukt	solenergi.	De	har	lagret	opp	et	strømlager	for

tre	dager	om	noe	skulle	skje.	Innbyggerne	har	også	mulighet	til	å	se	en

oversikt	over	eget	strømbruk	slik	at	de	kan	følge	med	på	hvor	mye	de

bruker	og	dermed	regulere	dette.	Det	gir	innbyggerne	mulighet	til	å	være

mer	miljøbevisste.	

2.	Sikkerhet:	Hele	byen	blir	overvåket.	Her	kan	de	bare	sende	barna	ut	i

gatene	alene	for	å	leke	fordi	de	vet	at	det	er	noen	som	følger	med	på	dem

via	overvåking.	I	tillegg	er	det	veimaling	som	lyser	og	på	utsiden	av

husveggene	er	det	også	lys	slik	at	alle	skal	føle	seg	trygge.	

3.	Mobilitet:	Det	er	leie	av	elbiler,	sykler	og	elmopeder.	Disse	byttes	på

mellom	alle.	Det	er	trafikkskilter	som	endrer	seg	i	forhold	til

trafikkensituasjonen,	noe	som	effektiviserer	trafikken.	
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4.	Velvære:	Byen	har	treningssenter,	eldreomsorg,	hjemmesykepleie,

sykehus	og	andre	slike	tjenester.

5.	Samfunn:	Det	er	en	egen	nettside	for	innbyggerne	hvor	de	får

informasjon	om	hva	som	skjer	i	byen.	Siden	minner	om	Facebook	og

hjelper	innbyggerne	å	ha	god	kommunikasjon.	Hver	måned	arrangeres

det	ulike	arrangementer	alle	familiene	deltar	på.	Dette	gjør	at	familiene

ikke	trenger	å	lure	på	hva	de	skal	finne	på,	fordi	det	er	tilrettelagt	for

sammenkomster	med	resten	av	innbyggerne	i	byen.

Disse	faktorene	er	med	på	å	skape	et	effektivt,	bærekraftig	og

sammensveiset	samfunn.	

	

c.	Det	er	både	positive	og	negative	sider	ved	sosiale	medier	i	et

demokrati.	De	positive	sidene	er	at	alle	får	kommet	til	ordet.	Sosiale

medier	er	en	digital	plattform	hvor	den	som	måtte	ønske	det	kan	ytre	sin

mening.	Dette	bidrar	til	en	styrket	ytringsfrihet.	I	de	tradisjonelle

mediene	som	aviser	er	det	ikke	alle	som	kan	komme	til	ordet	og	dermed

ikke	alle	meninger	som	får	komme	frem	i	lyset.	På	sosiale	medier	kan

dette	mangfoldet	av	meninger	bli	ytret.	Det	faktum	at	alle	kan	få	en

stemme	kan	også	være	negativt.	Ikke	alle	ytringer	er	gode,	og	det

forekommer	hatefulle	utsagn.	Sosiale	medier	har	for	eksempel	blitt	en

arena	for	mobbing	og	krenking	av	medmennesker.	Sosiale	medier	har

blitt	en	digital	møteplass	og	dette	kan	være	både	positivt	og	negativt.

Negativt	fordi	det	kan	bli	opprettet	uheldige	"samfunn"	med	hatefulle

meninger.	Mennesker	med	dårlige	intensjoner	kan	finne	hverandre.	I

tillegg	har	bloggere	og	såkalte	"influensere"	fått	stor	påvirkningskraft	og

makt	i	dagens	digitale	verden.	Flere	bloggere	har	høyere	besøkstall	enn

noen	av	de	største	nettavisene,	som	da	gir	disse	bloggerne	stor	makt.

Journalister	må	følge	Vær	Varsom-plakaten,	mens	bloggere	ikke	har	slike

retningslinjer	å	følge.	På	grunn	av	dette	kan	flere	av	bloggerene	ha	dårlig

påvirkningskraft	på	unge	lesere,	og	de	kan	ytre	seg	så	og	si	helt	fritt.

	

d.	Jeg	må	si	meg	enig	i	Facebook	sitt	utsagn;	"more	connected	world	=

more	democatric	world"	fordi	at	ved	at	alle	er	samlet	digitalt	vil	også

flere	bli	hørt.	I	et	demokrati	er	det	viktig	å	høre	på	hva	innbyggerne	har	å
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si,	og	via	internett	kan	en	få	frem	dette	budskapet	og	spre	det	til	resten	av

befolkningen.	Dette	til	tross	for	at	ikke	alle	ytrer	like	saklige	budskap.	I

dag	kan	en	også	få	tilgang	til	all	informasjon	om	ulike	politiske	partier	og

politiske	beslutninger	digitalt,	noe	som	gjør	at	det	er	lettere	for

innbyggerne	å	ta	del	i	den	politiske	debatten.		
	

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.	Jeg	tror	sosiale	medier	har	blitt	en	arena	for	mobbing	blant	barn	og

unge	på	grunn	av	den	fysiske	avstanden.	Det	er	lavere	terskel	for	å

skrive	noe	stygt	til	noen	på	nett	enn	å	stå	ansikt	til	ansikt	i	skolegården	og

si	det.	Det	har	kommet	flere	ulike	apper	som	gjør	det	mulig	å	være

anonym,	noe	jeg	også	mener	er	en	viktig	faktor	for	mobbingen.	Når

frykten	for	å	bli	tatt	for	å	mobbe	ikke	er	til	stede	gjør	det	det	enklere	å

mobbe	og	sende	slemme	meldinger	eller	legge	ut	uheldige	bilder	av

andre.	Det	er	mulig	at	barna	ikke	tenker	konsekvenser	når	de	skriver	noe

stygt	til	en	annen	på	nett.	I	spillet	Momio,	som	spilles	av	barn	helt	ned	i

niårsalderen	møter	en	barn	fra	hele	landet,	og	det	kan	være	vanskelig	for

barn	å	forstå	at	animasjonsfiguren	de	skriver	til	i	spillet	faktisk	er	et

annet	barn	med	følelser.	

Bildedelingsappen	Snapchat	baserer	seg	på	at	en	kan	velge	hvor	lenge

bildet	skal	være	mulig	å	se	av	mottaker,	alt	fra	1-10sekunder,	og	så

forsvinner	det.	Dette	senker	terskelen	for	hva	de	tenker	er	greit	å	sende

da	de	tenker	at	bildet	vil	forsvinne	etter	at	mottaker	har	sett	det.	Slik
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trenger	det	nødvendigvis	ikke	være.	Mottaker	har	mulighet	til	å	ta

en	såkalt	"skjermdump"	og	da	lagre	bilde.	Dermed	er	det	også	mulig	at

bildet	blir	spredt	videre.	Appen	er	tilrettelagt	for	at	en	kan	både	ta	bilde,

filme	og	sende,	og	det	gjør	den	så	brukervennlig	at	det	er	enkelt	å	sende

av	gårde	noe	uten	å	tenke	konsekvenser.	Foregår	mobbingen	over

Snapchat	og	meldingene	og	bildene	forsvinner	uten	at	mottaker	har

lagret	de	kan	dette	også	bidra	til	at	mobbingen	fortsetter,	da

mobbeofferet	ikke	har	noen	"bevis"	på	at	han	eller	hun	blir	mobbet.	På

Snapchat	får	avsender	varsel	om	mottakeren	tar	skjermdump,	slik	at

sannsynligheten	for	at	en	som	blir	mobbet	tør	å	gjøre	det	er	lav,	da

personen	ikke	vil	gjøre	vondt	verre.	

Det	som	kan	gjøres	for	å	forebygge	mobbingen	er	først	og	fremst	digital

kompetanse.	Barn	må	fra	tidlig	alder	lære	at	det	ikke	er	greit	å	sende

meldinger	eller	bilder	med	slemme	budskap	på	nett.	Det	å	ha	stort	fokus

og	vise	til	virkelige	hendelser	kan	gjøre	barna	mer	bevisste	på

konsekvensene	av	dette.	I	tillegg	tenker	jeg	at	foreldene	har	et	stort

ansvar.	Flere	barn	får	sin	første	smarttelefon	når	de	er	ni	år	gamle,	og	da

har	foreldrene	all	rett	til	å	følge	med	på	hvilke	apper	de	bruker,	hvem	de

prater	med,	hva	som	blir	sagt	osv.	Foreldrene	må	være	til	stede	digitalt

der	barna	er.	De	må	vise	interesse	og	henge	med	i	den	digitale

utviklingen	barna	er	en	så	stor	del	av.	

	

b.	Kunstig	intellingens	(AI)	er	når	en	tar	i	bruk	tenkikk	for	å	tillegge

maskiner	intelligens.	Dette	gjør	maskinene	i	stand	til	å	løse	utfordinger

som	vi	mennesker	før	måtte	løse	med	vår	intelligens.	AI	vil	påvirke	det

fremtidige	arbeidsmarkedet	på	flere	måter.	Noen	arbeidsplasser	vil	falle

bort,	men	det	vil	også	føre	til	nye	arbeidsplasser,	da	det	vil	bli	nye

kompetansebehov.	Det	vil	bli	et	behov	for	mennesker	med	kompetanse

til	å	vedlikeholde	og	reparere	programvare	og	maskiner.	Mange	har

lenge	vært	redde	for	denne	robotiseringen,		og	det	vil	være

arbeidsplasser	som	forsvinner	fordi	det	vil	være	mer	effektivt	og

lønnsomt	med	maskiner.	Det	er	viktig	at	et	samfunn	går	fremover,	og	da

må	det	utvikles,	slik	at	denne	robotiseringen	kan	være	viktig	i	vårt

samfunns	utvikling.	
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c.	Maskiner	med	kunstig	intelligens	har	mulighet	til	å	lagre	og	sette

sammen	enorme	mengder	data.	Dette	kan	gjøre	dem	svært	intelligente.

Innen	helsesektoren	kan	kunstig	intelligens	bidra	til	at	det	blir	satt	bedre

og	mer	presise	sykdomsdiagnoser	da	maskinene	har	denne	enorme

tilgangen	til	data.	Det	vil	bidra	til	at	pasienten	vil	få	riktig	behandling.	I

fremtiden	kan	det	bli	mulig	at	maskinene	lagrer	"The	big	data	of	DNA"	og

dermed	kan	det	bli	lettere	å	kurere	sykdommer	som	for	eksempel	kreft.	

	

d.	Betydningen	rollemodeller	i	sosiale	medier	har	for	barn	og	unge	i	dag

er	enorm.	Barn	og	unge	har	i	all	tid	hatt	rollemodeller	de	har	sett	opp	til,

men	i	dag	har	de	langt	mer	tilgang	til	dem	enn	tidligere,	da	en	kanskje

bare	så	de	i	diverse	ukeblader.	I	dag	har	barn	og	unge	full	tilgang	til

livene	deres	via	sosiale	medier	og	apper	som	Instagram,	Snapchat	og

YouTube.	Påvirkningskraften	og	makten	de	sitter	med	er	stor,	da	de	kan

ytre	sine	meninger	og	få	så	mange	til	å	lytte	og	si	seg	enig.	Et	eksempel	er

Sophie	Elise	Isachsen,	som	en	påske	for	et	par	år	siden	uttrykte	sin

misnøye	ovenfor	Freias	påskeegg	og	bruk	av	palmeolje.	Det	endte	med

masse	medieoppslag	og	barn	og	unge	som	nektet	å	spise	disse

påskeeggene	så	lenge	de	inneholdt	palmeolje.		Dette	er	et	eksempel	på	en

positiv	påvirkning,	da	hun	oppfordret	følgerne	til	å	være	mer

miljøbevisste,	men	det	finnes	også	de	med	dårlig	påvirkning.	I	dag	er	det

store	debatter	om	plastisk	kirurgi	og	hvorvidt	det	bør	frontes	av

rollemodeller	i	sosiale	medier.	Flere	står	frem	og	forteller	om	inngrepene

det	er	gjort,	og	jenter	helt	ned	i	10årsalderen	kommenterer	og	stiller

spørsmål	rundt	det	og	sier	de	gleder	seg	til	de	kan	gjøre	det	samme.

Dette	er	en	skremmende	side	ved	rollemodeller	i	sosiale	medier.

	

e.	I	de	fleste	online	spill	er	det	vanlig	med	mikrotransaksjoner.	For

eksempel	i	spillet	CandyCrush.	Her	får	du	utdelt	omkring	fem	"liv".

Spiller	du	og	og	går	tom	for	disse	må	du	ofte	vente	flere	timer	på	å	få

utdelt	nye	slik	at	du	kan	spille	videre,	men	du	kan	også	velge	å	betale	deg

videre.	Spillet	tilbyr	deg	å	kjøpe	nye	liv.	Dette	er	mikrotransaksjoner.	I

flere	spill	har	du	mulighet	til	å	betale	et	beløp	for	å	få	fordeler.
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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.	EUs	forordning	for	personvern,	GDPR,	gjelder	på	lik	linje	i	alle	EU-

land	på	lik	linje	med	landets	egne	lover.	Selskap	som	skal	behandle	data

om	innbyggere	i	EU	må	også	følge	disse	reglene.	For	å	kunne	behandle

sensitive	personopplysninger	er	det	ulike	faktorer	som	spiller	en	rolle:

-	Den	registrerte	må	ha	samtykket,	eller	det	må	være	fastsatt	lov	om	at

personopplysningene	kan	behandles.

-	Det	må	være	nødvendig	og	til	den	registrertes	interesse	at	de	behandels,

og	den	registrerte	er	ute	av	stand	til	å	samtykke.

-	Det	kun	behandles	personopplysninger	den	registrerte	har	gjort

alminnelig	kjent.	

	

b.	GDPR-forordningens	hovedpunkter	i	forhold	til	ledelsens	ansvar	og

interkontroll	er:

Krav	til	personvernombud:	En	offentlig	myndighet	(med	visse	unntak)

eller	en	virksomhet	med	over	250	ansatte	må	ha	et	personvernombud.	

Krav	til	internkontroll:	Denne	kontrollen	utføres	av	leder.	Denne

kontrollen	skal	være	av	blant	annet	om	regler	overholdes.

Internkontroll	består	av	styrende	dokumentasjon,	kontrollerende

dokumentasjon	og	behandlende	dokumentasjon.	



TFL102	1	IT	og	samfunn Candidate	5996

11/14

Krav	til	programvare	med	innebygd	personvern:	Registrerte	har	krav	til	å

vite	hvilke	opplysninger	som	lagres	og	til	hvilket	formål	de	er	ment.

Sanksjoner	ved	ulovlig	behandling	av	personopplysninger.	

	

c.	Ved	ulovlig	behandling	av	personopplysninger	vil	en	bedrift	eller

offentlig	enhet	få	sanksjoner.	Det	kan	enten	være	en	skriftlig	advarsel,

om	forbrytelsen	ikke	er	så	stor,	eller	det	kan	være	en	bot	hvor

bedriften/offentlige	enheten	må	betale	et	stort	pengebeløp.	

	

d.	Særlig	sensitive	personopplysninger	er:	

Rasemessig	og	etnisk	bakgrunn

Politisk,	religiøs	og	filosofisk	oppfatning

Medlemskap	i	fagforening	

Helseforhold

Seksuelle	forhold

Om	en	har	vært	mistenkt,	tiltalt,	siktet	eller	dømt	for	en	straffbar

handling

	

e.	Prinsippene	som	ligger	til	grunn	for	den	norske	personvernloven	er:

-	Personlig	integritet	og	privatlivets	fred

-	Formålsbestemthet:	Behandlingen	av	de	bestemte	personopplysnignene

må	ha	et	formål.	

-	Informasjonssikkerhet:	Skal	være	sikker	på	at	personopplysningene

ikke	havner	hos	noen	som	ikke	skal	ha	tilgang	til	dem.	

Personvernlovens	formål	er	å	sørge	for	at	personvernet	ikke	blir	krenket

gjennom	behandling	av	personopplysninger.	Loven	skal	bidra	til	at

personopplysningene	blir	behandlet	i	samsvar	med	disse	prinsippene.	
	

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...

Digitalisering	har	påvirket	og	vil	påvirke	arbeidslivet	i	økende	grad.	Da

digitaliseringen	først	satte	i	gang	trengtes	det	arbeidskompetanse	på

dette	området,	slik	at	nye	arbeidsplasser	ble	skapt.	Med	robotisering	og

kunstig	intelligens	vil	flere	arbeidsplasser	forsvinne	da	det	er	mer

effektivt	og	lønnsomt	å	bruke	maskiner	til	dette	arbeidet.	Et	eksempel	på

dette	i	dag	er	at	flere	og	flere	matbutikker	får	selvbetjente	kasser.

Kundene	må	selv	scanne	inn	varene	sine,	betale,	og	bruke	kvittering	til	å

åpne	porten	ut	av	butikken.	Det	tradisjonelle	kassesystemet	er	mulig	på

vei	bort.	Innen	journalistyrket	er	det	ikke	maskiner	som	gjør	at	mediehus

må	kutte	ned	på	ansatte,	men	rett	og	slett	det	at	folk	flest	helst	vil	lese

nyheter	digitalt	og	dermed	er	ikke	inntekene	på	papiravis	og	annonsering

like	høy	som	tidlgere.

Til	tross	for	at	flere	arbeidsoppgaver	og	arbeidsplasser	forsvinner	så	vil

det	med	digitaliseringen	dukke	opp	nye	arbeidsplasser.	Innen

robotisering	vil	det	komme	nye	kompetansekrav	da	det	trengs	folk	til	å

vedlikeholde	og	reparere	maskinene.	

En	positiv	faktor	med	digitalisering	er	muligheten	for	tilpasset	arbeid.

Det	er	ikke	lenger	slik	at	du	må	møte	fysisk	opp	på	jobb	hver	dag.	På

arbeidsplasser	hvor	arbeidsoppgavene	foregår	digitalt	er	det	mulig	å	sitte

hvor	som	helst	i	verden	og	ta	seg	av	det.	Møter	kan	også	skje	digitalt,	og

en	trenger	ikke	reise	noe	sted	for	å	møte	en	som	muligens	sitter	på	andre

siden	av	jordkloden.	Dette	kan	skje	digitalt	via	ulike	tjenester	som	tilbyr

videosamtaler.	

I	vårt	digitaliserte	samfunn	hvor	smarttelefon	og	PC	er	en	stor	del	av

manges	arbeidsdag	er	det	vanskeligere	å	skille	mellom	arbeid	og	fritid.

Følelsen	av	å	alltid	"være	på"	er	stor,	og	en	har	alltid	med	seg	arbeidet

hjem.	Dette	kan	være	en	faktor	til	stress	fordi	man	aldri	helt	får	fri.

Mailinnboksen	er	bare	et	lite	tastetrykk	unna	og	terskelen	for	å	åpne	den

er	lav	når	den	er	så	tilgjengelig	og	en	ser	at	innboksen	fyller	seg	opp.	Slik

stress	kan	føre	til	utbrenthet	og	dermed	også	sykemeldinger.	Det	er

påvist	at	mye	tid	foran	digitale	skjermer	som	mobil	og	PC	er	faktorer	som

kan	trigge	depresjon	og	søvnvansker,	slik	at	digitaliseringen	også	byr	på

flere	utfordringer	for	mennesket.	
	

Besvart.
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Besvart.
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