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Seksjon 1

1 OPPGAVE

TFL102, forside
Emnekode: TFL102
Emnenavn: IT og samfunn
 
Dato: 31. mai 2016
Varighet: 4 timer
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader:
 
-----------------------------
 
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?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 1
IT og samfunnskonsekvenser (teller 30 %)
Diskuter følgende temaer, og begrunn synspunktene med utgangspunkt i pensumboka og
forelesningene:
 
a. Vil IT bidra til at vi får et bedre helsetilbud?
 
b. Hvilke endringer i arbeidslivet kan delingsøkonomi føre til?
  
c. Hvilke endringer i kompetansebehov og sysselsetting kan robotisering føre til?
 
d. Diskuter påstanden: "Økt bruk av IKT vil bidra til positiv utvikling for underutviklede land"
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) På mange måter er vi i startfasen (og på mange måter er vi ikke det) mtp utvikling av IT i helse. Men frem

til nå, kan man si at IT bidrar til å gi et bedre helsetilbud - men at det er i en utvikling som bare kan gå

fremover.  

 

Et eksempel på at IT er med på å bedre helsetilbudet er Telemedisin. Her er det blant annet gjort

undersøkelser på kolspasienter og hvordan telemedisin kan hjelpe. Her har deltakerne "møtt" hverandre  og

hatt forskjellige øvelser gjennom TV/skjerm. På denne måten får man dekket en større andel pasienter som

befinner seg på forskjellige steder med store avstander. Leger og annet helsepersonnel med relevant

kompetanse innen forskjellige helseomåråder, kan på denne måten dekke et større område enn der de

befinner seg. Man kan på denne måten spare på for eksempel reisekostnader.

 

Et annet eksempel er forskjellige helseapper som skal hjelpe oss frem mot en sunnere og bedre hverdag. Vi

har for eksempel apper som kan hjelpe folk med selvmordstanker og de som for eksempel har diabetes.

Apper som "hjelper" oss med å spise sunt, eller å foreta en kort treningsøkt hver dag, er også med på å bidra

til en bedre hverdag. 

 

IT vil, og har som mål å bidra til å bedre livskvaliteten og gjøre livet enklere. IT vil derfor bidra til at vi får et

bedre helsetilbud, og ikke minst vil det også spare miljøet.

 

Kandidat 9901

TFL102 1 IT og samfunn Page 3 av 13



b) Delingsøkonomi er en trend som har vært svært aktuell de siste årene. Delingsøkonomi gjør det lett for

privatpersoner å bli en aktør på et allerede etablert markedet, og dermed en konkurrent for de tradisjonelle

aktørene (forskjellige virksomheter) som allerede befinner se der ute. 

 

De aller fleste kjenner til finn.no der man kan selge egne produkter som for eksempel strikkeklær og ting man

har laget, men man har også muligheten til å gi bort forskjellige ting. For ikke så lenge siden kunne man

legge ut jobber på anbud der man også har fått mulighet til å skirve en anmeldelse av personen. 

 

I nyere tid har apper som AirBnB og über dukket opp. AirBnB gir f.eks konkurranse til hotellnæringen og

andre profesjonelle aktører som driver med utleie av rom/leiligheter/hus. AirBnB gir privatpersoner

muligheten til å selv leie ut, og etter avtale mellom eier og leietaker blir man enig om en pris for en aktuell

periode. über  gjør at privatpersoner uten linsens kan åle seg inn i taxiernæringen, som allerede er sprengt.

Dette har ført til irritasjon blant taxisjåfører som taper penger på privatpersonenes inntog som "privatsjåfører".

I Norge er det diskutert om dette faktisk er lovlig, spesielt med tanke på at ûber er med på å gi pirattaxier en

ekstra mulighet til å tjene inn penger.

 

AirBnB og über er eksempler på hvordan delingsøkonomi kan bidra til en enda større konkurranse mellom

tradisjonelle aktører som befinner seg i en allerede presset situason. Men for de aller fleste, er det snakk om

å ha et valg, noe som også kan bidra til å presse ned priser i et miljø som kan betraktes som dyrt.

 

Delingsøkonomi kan føre til økt konkurranse, men det kan også føre til en økning innen svart arbeid, som

gjør at andre, legaliserte, arbeidsmiljøer vil tape penger. Til tross for dette, gir delingsøkonomi også flere

muligheter og ideer til nyskapning og innovasjon, som både privatpersoner og bedrifter kan strekke seg etter. 

 

c) Frykten for roboter har vært der lenge. Og vi har eksempler fra da ludditene ødela maskiner av frykt for å

miste jobben sin. For ett århundre siden var det snakk om den industrielle revolusjonen, i dag er det snakk

om den digitale revolusjonen. Her er det snakk om frykten for at robotene skal ta over jobbene til folk, der for

eksempel systematiserte jobber er det som vil overtatt av maskiner. Men er det virklig så ille?

 

For at samfunnet skal gå fremover, så er det viktig med utvikling, og med utvikling kommer det behov for ny

kompetanse. Robotisering i arbeidslivet fører til at jobber kan forsvinne, men i like stor grad fører det også til

endringer i kompetansebehov som medfører oppretting av nye jobber.

 

Coop kan trekkes frem som et eksempel på en kjede i endring. Her har det den siste tiden blitt robotisert

(automatisert) på arbeidsplassen, der lagerarbeidet er utført at maskiner. I tillegg til dette har kassesystemet

blitt lagt mer og mer i hendene på kundene, der de selv er ansvarlige for å scanne inn egne varer, før de

betaler og går. Jobber som kassemedarbeidere ser ut til å være en ærea som er over om ikke så mange år.

Folk kan her bli bekymret for hva man skal gjøre i stedet, men et eksempel på et området der etterspørselen

for kompetanse  vil øke, er innen helse, et meget godt alternativ for den hyggelige medarbeideren.
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Et annet eksempel som kan trekkes frem er Watson (dr. Watson). Watson en maskin som er bygget på

kunstig intelligens (KI), og den er bygget slik at den lærer og etter hvert vil klare å sette sammen kompleks

informasjon og gi råd. Kreftleger har for eksempel tatt watson i bruk for råd og tips til ulike kreftbehandlinger.

 

Ser vi tilbake på historien de siste hundre årene, så ser vi at jobber vil forsvinne, men at det også kommer

nye behov for kompetanse som følge av denne utviklingen. Utviklingen med roboter vil mest sannsynlig ikke

være noe unntak. Selv om det pr. i dag kanskje vil være vanskelig å se hva slags ny kompetanse man

trenger som følge av robotisering (og kunstig intelligens), vil det allikevel være behov for endringer, eller ny

og teknisk komptanse.

 

d) Økt bruk av IT vil bidra til at utviklingen i u-land ikke vil stagnere. I dag ser vi eksempler på at det er flere

som eier en mobiltelefon enn at de har tilgang på rent vann. Generelt sett, så ser vi at IKT faktisk bidrar til en

generell postiv utvikling i alle land, så hvorfor skal ikke dette også gjelde u-land?

 

Økt bruk av IKT i u-land, vil blant annet bidra til forbedring innen f.eks utdanning og helse, ved at viktig

informasjon om helse lettere vil kunne bli gitt og nå frem til en person eller befolkning. Utdanning gir mer

kunnskaper, som videre vil gi et grunnlag for en høyere utdanning. En høyrere utdanning gir mulighet for

innovasjon og oppbygging av landet - kanskje målet i fremtiden kan være å bli en "smart city". 

 

Ulempen her er at mens industriland (land med penger) alltid vil komme først når det kommer til ny teknologi,

mens u-land ikke blir prioritert i like stor grad. U-land står derfor i fare for å holde på en vedvarende posisjon

som underdogs, men tross for dette, så vil utviklingen av IKT definitivt bidra til en positiv utvikling, og da

spesielt med tanke på informasjonflyt og en lettere tilgang til informasjon.
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3 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 2
Etikk (20%)
Læreboken i kurset beskriver hvordan ulike etiske teorier kan bidra til å avgjøre hva som er rett og
galt i ulike sammenhenger. Bruk av ulike teorier kan gi ulike svar. Ta for deg to etikk-teorier og vis
med caset nedenunder hvordan de kan bidra til å belyse om en handling er rett eller gal.
 
Case: Du er ansatt som seniorutvikler i et nystartet IT-selskap som utvikler et spennende nytt
system som gjør at selgere kan generere og maile salgsslagord og bestillinger fra smarttelefonen
sin. Selgere i selskapet ditt har fått et stort selskap til å tro at systemet vil bli tilgjengelig i løpet av
få uker. Dessverre så er det fremdeles noen småfeil (bugs) i systemet. Testlederen rapporterer at
alle de kjente feilene ser ut til å være små og enkle å rette, men det vil ta en måned før testgruppa
er sikre på at systemet ikke inneholder noen alvorlige feil. På grunn av den harde konkurransen,
så er det kritisk at dere er «først på markedet» med applikasjonen deres. Så vidt du vet vil et
velrennomert bedrift lansere en lignende applikasjon i løpet av noen få uker. Spørsmålet er: Vil du
anbefale lansering av applikasjonen allerede neste uke?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

I casen blir bugsene i appen omtalt som små og enkle å rette, men at det vil ta en mnd. før man vet at alt er i

orden. Hvis man her hadde spurt er dydig person om han/hun hadde lansert applikasjonen vel vitende om at

det fantes bugs, så ville nok den personen ha sagt nei. Her er det snakk om forskjellen på rett og galt, men

ville det vært så galt å lansere systemet? Bugsene blir jo omtalt som små, så kanskje man ikke ville ha lagt

merke til de i systemet? En måte å løse problemet på, kunne vært å være ærlig med selskapet som er

interessert i systemet at det er klart, men at det finnes bugs som kan skape noen få problemer. Løsningen

kan eventuelt være å lanseret systemet, men at det kan lanseres som et prøvesystem i en periode på en

mnd. før man begynte å ta betalt for det. På denne måten er man ærlig om problemene, men man tilbyr også

bedriften å teste ut et nytt produkt - gratis. Videre kan man også informere publikum om at det er blitt tatt i

bruk et prøvesystem, en såkalt betaversjon, som mest sannsynlig vil være klar om kort tid. Ærlighet varer

lengst, noe som i dette tilfelle kan rettferdiggjøre en tidlig lansering.

 

Sett fra et annet synspunkt, kan man trekke inn utilitarisme. Her er det snakk om å måle konsekvensene ut

fra egne handlinger (handlingsutilitarisme), og hva dette kan bety for allmennheten. Målet her er lykke, men

til hvilken pris? Lykke for utviklerne i IT-selskapet og lykke for selskapet som er interessert i produktet, og

senere lykke for kundene til selskapet som er interessert. Dersom IT-selskapet velger å lansere

applikasjonen, så kan det se ut til at dette blir gjort fordi de vil komme først med et nytt produkt, og dette er
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greit, men de tar en stor sjanse mtp. senere omtale og rykte. Bugsene er som nevnt små og lette å løse, men

dette er noe som lett vil skape irritasjon, som gjør at IT-selskapet kanskje ikke vil være like aktuelt å handle

med ved en ny anledning. Videre kan bugsene gå utover kundetilfredsheten til selskapet som tar

applikasjonen i bruk, og dermed skape problemer for dem. Man kan ha gode tanker bak handlingene, men

konsekvensen av en tidlig lansering av systemet kan være store og små. Det er ikke mulig å måle

konsekvensene av handlingene ved en tidlig lansering, men man kan si at mye baserer seg på tilfeldigheter,

og om IT-selskapet får ordnet med bugsene tidsnok før en eventuell stor skandale vil skje.

 

Det er derfor ikke godt å si hva som vil være rett og galt sett ut i fra et utilitaristisk synspunkt. Derfor står

det på om man skal ta sjansen på å lansere applikasjonen en mnd. før tiden og satse på at bugsene er så

små at ingen vil legge merke til dem, eller om man skal følge dydsetiske prinsipper og vente med

lanseringen, og satse på at selskapet som er interessert fortsatt vil ha det samme applikasjonen, eller om de

velger konkurrenten.

 

Å lansere systemet kan være både rett og galt, men det er viktig å belyse hva slags problemer som kan

komme, og evt. ikke komme tross en tidligere lansering - men som nevnt er konsekvensene av handlinger

vanskelig å forutse. Dersom man velger å gå den mest sikre veien, bør man vente en mnd. med lanseringen

- det kan hende at de andre konkurrentene også har bugser å fikse. Til slutt er det og viktig å tenke på ryktet

og omtale i forhold til å være "først på markedet" - hva er best? Man kan trygt si at etikk kan være en form for

sjansespill, der det er umulig å si hva som faktisk er rett og galt, og hva konsekvensene vil bli som følge av

handlingene.
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4 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 3
IKT-politikk (35%)
 
a. Stortingsmelding 23  - Digital agenda for Norge (2012-2013) gir regjeringens
   og  stortingets målsetting for IKT-politikk på ulike felt.
   Redegjør for 3 ulike målsettinger i denne meldingen.
 
b. Redegjør kort for noen ulike måter som digitaliseringen av samfunnet har
   bidratt til økt sårbarhet.
   Hvilke tiltak kan offentlig sektor bidra med for økt sikkerhet i samfunnet som
   helhet?
   
c. Forklar kort hva "persondata" er.
 
d. Forklar kort hva et "åndsverk" er
 
e. Hva er "sensitive persondata"?
 
f. Når og til hvem skal det søkes konsesjon for personregistere?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) - e-governance, effektivisere bruken av IT

- kompetanse for alle 

- lik tilgang for alle (forskjell mellom hastighet i Finnmark og Stavanger) fortsatt "lommer" der man ikke har

tilgang til nett

- e-helse

Stortingsmelding 23 går ut på å effetkivisere bruken av IT i hele Norge. Den digitale utviklingen går kun en

vei, og det er fremover. Stortingsmelding 23 går bl.a. ut på:

 

1: Kompetanse for alle. Her er det snakk om at alle skal få en grunnleggende kunnskap i bruken av IT i

hverdagen. Her er målet at alle, uansett bakgrunn, skal kunne ta ibruk IKT i hverdagen - altså, en papirløs

hverdag. Det er ikke uten grunn av det inngår i læreplanen at barn skal få opplæring i bruk av IKT.  
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2: Lik tilgang for alle. Det jobbes med å bygge ut tilgang til internett over alt. Pr. i dag dekker ikke dette alle i

Norge, der det finnes "lommer" som ikke gir tilgang til internett. I tillegg så er hastigheten på internett svært

forskjellig, der f.eks store områder i Stavanger kan ha en hastighet opp til 40mb/s mens stor deler av

Finnmark kanskje har mellom 10 og 20 mb/s hastighet. Her arbeides det altså for at alle skal kunne få lik

tilgang på IKT, et godt mål for fremtiden.

 

3: E-helse: Helse Norge er et organ som arbeider med å digitalisere helseinformasjon om for eksempel

pasienter. Her er målet en journal pr. person. Elektronisk pasientjournal (EPJ) er her et eksempel som kan

trekkes frem. En slik journal kan bidra til å redde liv i en nødsituasjon ved at man lett kan få tilgang til

helseopplysninger om den personen det gjelder. Her kan man få opplysninger om medisiner, blodtype eller

annen helseinformasjon som kan bidra til å gjøre behandlingsprosessen raskere.

 

E-resept kan også trekkes frem. I stedet for å styre med en haug med papirarbeid, kan man dra rett til

apoteket og hente ut det man har på den digitale resepten man får fra legen. Her er det også mulig å logge

seg inn (f.eks. via helsenorge.no) og sjekke hvilke resepter man har tilgjengelig. Her er det også mulig å

sjekke hvem som har fullmakt til å hente ut medisinen også.

 

b) (NorSIS) - norsk senter for informasjonssikkerhet

Digitaliseringen av samfunnet har eksplodert de siste 10-15 årene, og med dette har også sårbarheten økt. 

 

Et veldig stort problem er ID-tyveri. Dette går ut på at personlig informasjon, som for eksempel fødselsnr.

eller bankkortopplysninger kommer på avveie. Phishing er her et godt eksempel å trekke frem. Phishing går

ut at på man for eksempel får en e-post der det står at man må oppdatere informasjonen inne på den

respektive nettsiden. Her kan man bli lurt ved at man ikke stiller seg kritisk til kilden, og trykker seg inn på

linken, og dermed gir i fra seg sensitiv informasjon.

 

Viedere har vi spam, som ofte baserer seg på informasjon som er lagret i cookies på nettleseren. Her får man

tilbud knyttet til de siste søkene, kjøpene el.l man gjorde. Dvs. at det er uønsket reklame.

 

Tiltak som her kan bli gjort, er å gi tilstrekkelig med informasjon som forteller pulikum hva som er forskjellen

på de forskjellige farene, og forholdsregler man kan foreta seg får å unngå å havne i denne knipen. NorSIS

(Norsk Senter for Informasjonssikkerhet), er blant dem som arbeider med å gi ut informasjon og tips til

hvordan man kan holde seg trygg på nett. De anbefaler blant annet å oppdatere programvaren så raskt som

mulig, slik at man er ekstra godt sikret mot trusler og farer.

 

c) Persoondata er informasjon knyttet til en enkeltperson, og som gjerne er systematisk lagret i et

personregister.

 

d) Et åndsverk er et verk som man har laget/produsert, og som man dermed har rettigheter til, og rett til å

tjene penger på. Dette kan være filmer, TV-serier, fotografier, malerier, m.m. Et brudd på åndsverkloven kan
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være at verket blir gjort tilgjengelig uten opphavsmannens samtykke, slik at vedkommende ikke får mulighet

til å tjene penger på åndsverket sitt. Et stort problem i dag er f.eks. ulovlig nedlasting, der nedlasting av

programvare er et av de største problemene som finnes. Her blir det anslått at opphavsmennene taper i

overkant av 60 milliarder kroner hvert år fordi programvaren blir lastet ned ulovlig.

 

e) Sensitive persondata er f.eks. personnummer, informasjon om politisk tilhørighet, informasjon og etnisitet,

legning, reiligion, kriminell historikk m.m. Det er informasjon man helst ikke vil ha på avveie, eller at skal

havne i feile hender.

 

f) Man skal søke om konsesjon dersom man skal behandle personopplysninger i form av innsamling av data.

Skal man gjøre dette må man søke datatilsynet om konsesjon (lov) til å samle inne denne informasjonen.

Unntaket er dersom informasjonen blir gitt uoppfordret.
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5 OPPGAVE

TFL102 - oppgave 4
Fra semesteroppgavene (”presentasjonene”) (15 %)
a. Hvilke problem gir ”digitale skiller” i samfunnet?  
 
b. Pek på noen utfordringer eller problemer med barns tilgang til Internett
 
c. Forklar kort hvilke gevinster vi kan få i såkalte "Smart cities", og hva som
   gjør slike byer "smarte"
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

a) Digitale skiller i Norge har tidligre vært snakk om tilgang til data og internett, i dag er det snakk om

bruksmønster. De som kanskje er mest naturlig å peke ut er eldregenerasjonen. Eldregenerasjonen er kjent

for å være "trege" og "redd" for den nye teknologien som kom i stormende fart. Men det er også mange som

prøver seg ut, men bruker IKT i en begrenset forstand, dvs at de bruker de enkleste funksjonene, som f.eks å

betale regninger i nettbanken og sjekke saldo. 

 

Videre kan vi trekke frem de voksnes bakgrunn. Selv om man vokser opp i et digitalt samfunn, kan det hende

at det blir satt begrensinger i form av at foreldre mener at man ikke skal tilbringe så mye tid "foran skjermen".

Men dette kan også bidra til digitale skiller når barna begynner på skolen. En fem-åring som har fått erfaring

ved bruk av for eksempel nettbrett siden vedkommende var tre, har mye mer digital kompetanse enn en fem-

åring som begynner på skolen og som ikke har fått like mye erfaring ved bruk av digitale verktøy. Foreldres

bakgrunn og holdninger er derfor svært viktig mtp å minske eller øke det digitale skillet blant barn.

 

Et eksempel som taler litt imot forrige avsnitt: Det er blitt gjort undersøkelse innen kognitiv psykologi som

viser at ungdommer som bruker data til sosiale medier både i fritiden og på skolen, gjør det dårligere enn

ungdommer som bruke data til akademiske formål. Her ser vi at selv om man har mye kunnskap om IKT, så

er det allikvel viktig å "bruke kunnskapen riktig".

 

Innvandrer er også et problem når det kommer til digitale skiller. Her er det snakk om at informasjonsbehovet

ikke blir dekket godt nok, og derfor oppstår det et digital skille.
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Kompetanse er altså viktig. Som eksemplene viser over, så er det viktig med kompetanse innen IKT for å

kunne bli og være en del av det moderne samfunnet. Derfor er det viktig å ikke sette opp undøvendige

barrierer for barn, i tillegg til at det er viktig med en universell utforming - IKT for alle.

 

b) Utfordringer med barns tilgang til internett er mange. De verste tilfellene (etter min mening) er på mobbing

og pedofili på nett.

 

Internett er en arene der sensur står svakt. Med internett får man tilgang til "alt", når som helst og nærmest

hvor som helst. Som det er blitt bevist, så er internett blant annet et mekka for pedofile. Her utgir de seg for å

være en person på samme alder som dem de har kontakt med, før de eventuelt klarer å lure dem til et møte

der det skjer et overgrep. Overgrep kan også skje ved at de viser seg nakne (blotter seg) via webcam eller

bilder. De kan også få barn til å sende nakenbilder av seg selv. Det største problemet i dette tilfelle er at

anonymiteten kanskje blir verdsatt litt for høyt, men så handler det jo om å ikke misbruke ytringsfriheten sin

også.

 

Mobbing på nett er et svært alvorlig og hett tema. Det finnes eksempler på grov mobbing der et barn blir

sparket og slått der et annet barn står og filmer med mobilkamera, for senere å legge det ut. Videre har det

også blitt diskutert bilder som er tatt av elever i garderobene mens de dusjer, og som senere også blir lagt ut.

 

Problemed med mobbing har alltid vært der, men i dag er man konstant pålogget og alltid til stede, noe som

gjør at mobbingen som skjer i skolegården også fortsetter etter at man har kommet hjem. Den siste tiden har

mobilappen jodel blitt trukket frem i media som et eksempel på mobbing. Her er navngitte personer blitt

skrevet mye stygt om, uten at man vet hvem som har skrevet det. I de verste tilfellene er det kommet

drapstrusler mot enkeltpersoner.

 

Utfordringene her er å ikke bryte med ytringsfriheten, men behovet for personvern er absolutt tilstede. Barn

er det viktigste vi har, og derfor en mobbing på nett og de pedofiles inntog i forsjellige foraer, et definitivt

bekymringsmoment.

 

c) Smart cites, eller smarte byer bygger på fenomenet internet of thing (IoT). IoT bygger på prinsippet om et

"system av systemer". Dette kan for eksempel være en smarttelefon som har en app som kan gi informasjon

om en alternativ kjørerute dersom det har vært en ulykke, eller at det er mye trafikk og fare for kø - og derfor

tilbyr en alternativ rute for å få bedre trafikkflyt.

 

Smart cities baserer seg på kommunikasjon mellom forskjellige systemer. Her kan man trekke frem

eksempler som at man får informasjon om hvor man kan finne ledige parkeringsplasser, ledige

parkerinsplasser for el-biler som kan lades mens man handler, smarte lyssystemer som registrerer bevegelse

og som derfor slår seg på, eller for eksempel et bossystem som registrerer når et bosspann er fullt og klar for

å tømmes.

 

Kandidat 9901

TFL102 1 IT og samfunn Page 12 av 13



Et eksempel man kan trekke frem er bossystsmet i Bergen. Det er verdens største bossystem under bakken

og som kan håndtere ca 70 tonn med boss. I en by som Bergen med trange smau og hus det er vanskelig å

komme frem til, så er dette systemet ypperlig. Her blir bosset "sugd" fra bosspannene til et såkalt

"møtepunkt" innen avfall. Barcelona ligger på andre plass med samme system, som kan håndtere 50 tonn

med boss.
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