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TFL102,	forside
Emnekode:	TFL102
Emnenavn:	IT	og	samfunn
	
Dato:	22.05-2017
Varighet:	09.00	-	13.00
	
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,	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.	Kan	IT	og	telemedisin	bidra	til	at	innbyggere	som	bor	utenom	de	store	byene	får	et	bedre	offentlig	tilbud?
		
c.	Hvilke	effekter	kan	robotisering	føre	til?
	
d.	Hvordan	kan	IT	bidra	til	at	vi	får	en	mer	åpen	offentlig	forvaltning?
	
Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	1:
a.	Tradisjonelt	har	man	målt	kvalitet	i	helsetjenester	ved	å	se	på	om	behandlingen	har	hatt	ønsket	effekt,	dvs.
om	pasientene	blir	friske.	Når	teknologien	innføres	i	helsetjenester,	tenker	man	at	det	bør	bidra	til	flere	ting:
1)	bedre	pasientsikkerhet	og	effekt	av	behandling,
2)	økt	effekt	av	pasientkostnader,	evt.	reduserte	kostnader	og
3)	bedre	pasientens	erfaring/	opplevelse	av	tjenesten.
	
Det	er	veldig	mange	områder	innenfor	helsetjenester	der	IT	blir	brukt	i	større	og	større	grad.	Jeg	vil	trekke	frem
som	eksempel	at	mange	eldre	kan	få	hjelp	til	å	bo	lengre	hjemme	i	sitt	eget	hjem	ved	at	de	f.eks.	har	en
automatisk	medisinutdeler	som	sørger	for	at	de	får	riktig	medisiner	til	riktig	tid	hver	dag.	Dette	bidrar	til	at
hjemmesykepleier	ikke	trenger	å	kjøre	ut	til	pasientene	for	å	dele	ut	medisin.	Dersom	pasienten	selv	skal
passe	på	å	ta	medisinene	sine	uten	hjelp,	bidrar	en	slik	automatisk	medisinutdeler	til	å	redusere	risiko	for	over-
eller	feilmedisinering	eller	at	pasienten	glemmer	å	ta	medisinen	sin.	I	denne	situasjonen	mener	jeg	at	den
første	målsetningen	nevnt	over	kan	sies	å	være	oppfylt.
	
Men	hvorvidt	målsetning	nr	2	er	oppfylt,	avhenger	både	av	hvor	mye	alternative	tiltak	koster,	dvs.	man	må
sammenligne	kostnadene	av	å	få	en	maskin	hjemme	hos	pasienten	i	forhold	til	at	hjemmesykepleien	kommer
hjem	til	pasienten.	Men	hvis	vi	antar	at	det	er	dyrere	med	en	maskin,	kan	det	likevel	være	at	effekten	av	hver
brukte	krone	øker	likevel	pga.	reduserte	tilfeller	av	feilmedisinering	og	kostnader	til	oppfølging	av	dette.
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Den	siste	målsetningen	er	den	mest	interessante	i	så	måte:	pasientens	opplevelse	av	om	tjenesten	er	god.	Og
her	har	vi	et	dilemma	i	dagens	samfunn.	Det	finnes	nok	endel	eldre	mennesker	som	kun	får	besøk	av
hjemmesykepleier	og	ikke	så	mange	andre.	Man	kan	jo	da	tenke	seg	at	dersom	du	spør	om	de	eldre	er	mer
eller	mindre	fornøyd	med	en	maskin	istedet	for	et	menneske,	er	det	svært	sannsynlig	at	de	vil	svare	at	de	heller
vil	ha	hjemmesykepleier	på	besøk.
	
Dette	er	bare	et	av	mange	eksempler.	Av	andre	ting	kan	nevnes	at	funksjonshemmede	eller	pleiepasienter	kan
kommunisere	med	helsepersonell	via	video.	Automatiske	fall-alarmer,	som	gir	beskjed	til	helsepersonell	at	nå
har	pasienten	falt	hjemme	hos	seg	selv.	De	kan	kanskje	via	et	kamera	se	på	situasjonen	og	kommunisere	med
pasienten	og	dermed	ha	et	mye	bedre	grunnlag	for	å	vurdere	om	de	trenger	å	dra	ut	til	pasienten	for	å	hjelpe.
	
Her	kan	også	nevnes	helsenorge.no	som	er	en	portal	der	det	offentlige	har	samlet	informasjon	fra	mange	kilder
om	hver	enkelt	innbygger	gjennom	elektronisk	pasient	journal	(EPJ)	og	informasjon	om	flere	ulike
helsetjenester	som	det	offentlige	tilbyr	(bl.a.	eresept,	pasientreiser	osv).	Dette	gjør	informasjonen	enklere
tilgjengelig	og	hver	enkelt	av	oss	kan	faktisk	sjekke	om	informasjonen	som	er	registrert	om	oss	er	korrekt.
	
Hvorvidt	tjenestene	blir	bedre,	avhenger	altså	av	flere	ting,	bl.a.	pasientens	opplevelse	av	den	leverte
tjenesten.	Ikke	bare	om	de	blir	friske.	Teknologien	vil	altså	ikke	i	seg	selv	alltid	tilføre	økt	kvalitet	på	tjenesten.
	
b.	For	innbyggere	som	bor	i	grisgrendte	strøk,	har	man	naturlig	nok	ikke	det	samme	tilbudet	som	i	store
tettsteder	eller	byer.	Siden	oppgaven	nevner	telemedisin	spesielt,	vil	jeg	fokusere	på	helse	og	tilknyttede
tjenester.	IKT	vil	kunne	bidra	til	at	man	lettere	kan	komme	i	kontakt	med	autorisert	helsepersonell.	Her	kan
nevnes	at	en	lokal	lege	via	videokonferanse	og	deling	av	f.eks.	røntgen-bilder	og	pasientjournal	og	med
pasienten	tilstede,	kan	konferere	med	spesialister	på	et	større	sykehus	og	dermed	kanskje	få	gode	råd	om
behandling	eller	vurdering	av	om	det	er	nødvendig	å	sende	pasienten	videre	til	et	større	sykehus.	Eller	det	kan
være	at	en	lege	fra	et	sykehus	et	helt	annet	sted	i	landet	kan	følge	opp	pasienten	direkte.
	
Som	nevnt	i	forrige	deloppgave	(a)	er	det	likevel	endel	vurderinger	som	må	gjøres	knyttet	til	om	tjenestene
faktisk	blir	"bedre"	eller	ikke	på	denne	måten.	Man	kan	tenke	seg	at	det	også	kan	være	noen	utfordringer	i
forhold	til	dette.	En	ting	er	de	rent	tekniske	forholdene,	at	man	må	ha	gode	linjer/	stabilt	nett	og	at	sikkerheten
må	være	ivaretatt	slik	at	ingen	uvedkommede	får	innsyn	i	informasjonen	som	utveksles.	Men	en	litt	mindre
målbar	utfordring	kan	være	at	man	mister	muligheten	til	å	tolke	sinnsstemning/	kroppsspråk	-	både	hos	legen
og	hos	pasienten.	Det	kan	gjøre	at	man	misforstår	budskapet.	Det	er	altså	ikke	noe	entydig	svar	på	dette,	men
jeg	mener	i	utgangspunktet	at	det	vil	skape	et	bedre	offentlig	tilbud.
	
c.	Med	robotisering	tenker	jeg	først	og	fremst	på	at	endel	arbeidsoppgaver	som	nå	blir	utført	manuelt	av
mennesker	vil	automatiseres.	Ikke	i	den	forstand	at	en	maskin	utfører	det	som	et	menneske	ville	ha	gjort,	men
at	hele	arbeidsprosesser	endres	og	automatiseres	slik	at	oppgaver	som	tidligere	har	vært	utført	manuelt	blir
overflødige.	Effektene	av	robotisering	er	mange,	men	jeg	vil	fokusere	på	effektene	det	vil	få	i	arbeidslivet.	Vi
står	nå	midt	i	en	digital	revolosjon,	en	voldsom	utvikling	innen	digitalisering	og	automatisering.	Til
sammenligning	kan	man	se	tilbake	på	det	som	skjedde	i	den	industrielle	revolusjonen,	da	Ludittene	ødela
maskiner	som	i	stor	grad	erstattet	menneskene	i	produksjon,	for	å	forsøke	å	forhindre	tap	av	eksisterende
arbeidsplasser.	Man	trodde	da	at	utviklingen	ville	føre	til	færre	arbeidsplasser.	Istedet	har	historien	vist	at	det
stikk	motsatte	skjedde.	Man	fikk	andre	typer	jobber	istedet.
	
Mange	mener	at	vi	står	overfor	den	samme	utfordringen	i	arbeidslivet	nå.	Endel	yrker	vil	kanskje	forsvinne	i
fremtiden	fordi	automatisering	gjør	at	de	blir	overflødige.	Et	yrke	som	er	litt	utsatt	i	så	måte,	kan	være
bibliotekarer.	Det	finnes	allerede	biblioteker	som	har	droner	som	henter/setter	på	plass	bøker	i	hyllene.	Men
det	å	bygge	opp	bibliotekdatabasen	og	kategorisere	bøkene	vil	likevel	måtte	designes	av	mennesker.	Dette	er
et	eksempel	på	hvordan	noen	arbeidsoppgaver	forsvinner,	og	at	det	vil	være	behov	for	en	litt	annen
kompetanse	i	fremtiden.	Det	samme	kan	tenkes	å	skje	for	regnskapsførere.	Økonomi-	og	regnskapssystemer	er
nå	så	integrerte	og	mye	er	automatisert	slik	at	oppgaver	som	å	punche	bilag,	bokføre	og	avstemme	ulike
grunnlag	mot	hverandre	ikke	lenger	trenger	å	utføres	manuelt	av	en	person.	Men	det	å	programmere	og
vedlikeholde	systemene	vil	det	fortsatt	være	behov	for.
	
Det	kreves	en	kartlegging	av	hvilken	type	kompetanse	det	vil	være	mest	behov	for	i	ifremtiden.	Det	er	ikke	alt
det	offentlige	kan	planlegge	og	legge	til	rette	for.	Det	er	derfor	viktig	at	arbeidsgiverne	forsøker	å	se	inn	i
krystallkulen	for	å	forutse	hva	slags	kompetanse	virksomheten	vil	ha	behov	for	i	fremtiden	og	utarbeide	en	plan
for	hvordan	man	kan	løfte	kompetansen	til	de	ansatte	man	allerede	har	for	å	bedre	møte	dette	fremtidige
behovet.	Et	godt	eksempel	på	en	bransje	som	har	vært	igjennom	mye	omstilling	i	så	måte	er	banksektoren.	Nå
er	det	en	selvfølge	for	oss	at	vi	kommuniserer	med	maskiner	for	å	få	ut	penger	eller	betale	regninger.	Mange
bankansatte	som	tidligere	satt	i	skranken	og	tok	i	mot	fysiske	blanketter,	stemplet,	signerte,	telte	penger	og
utbetalte	det	til	kundene,	fikk	for	noen	år	tilbake	tilbud	om	omskolering	til	bankrådgivere	og	har	nå	fått	helt
andre	oppgaver.
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d.	Med	offentlig	forvaltning	forstår	jeg	tjenester	som	leveres	av	det	offentlige	til	privatpersoner.	Som	eksempel
kan	nevnes	enkeltvedtak	om	arbeidsledighetstrygd	eller	andre	støndader	fra	NAV,	Skatteetatens	beregning	av
skatten	vår	eller	Lånekassens	vedtak	om	stipent	og	lån	til	studenter	eller	kommunenes	tildeling	av
barnehageplass.	Alle	disse	tjenestene	som	er	nevnt	kan	man	nå	kommunisere	med	det	offentlige	om	på	nett.
De	har	elektroniske	søknadsprosesser/	portalløsninger	istedet	for	utfylling	av	papirer,	mange	har	automatisk
behandling	av	sakene	slik	at	man	umiddelbart	får	svar	på	om	vilkårene	er	oppfylt	for	en	tjeneste	eller	ikke.	Man
kan	chatte	med	saksbehandlere	og	man	har	gode	søkefunksjoner	på	nettsidene.	Jeg	mener	absolutt	at	dette
bidrar	til	en	åpnere	offentlig	forvaltning.	Det	gir	innbyggerne	bedre	forståelse	av	prosessene	og	de	får	lettere
innsyk	i	sin	egen	sak.
	
For	den	eldste	generasjonen	nå,	som	ikke	er	like	vant	til	å	bruke	teknologi,	kan	det	imidlertid	hende	at	de	ikke
er	helt	enige	i	dette.	De	som	har	vært	vant	til	å	gå	inn	på	et	NAV-kontor	eller	til	kommunen	for	å	snakke	med	et
menneske	om	saken	sin,	vil	kanskje	mene	at	offentlig	forvaltning	var	mer	"åpen"	før.	Men	til	tross	for	at	jeg
forstår	frustrasjonen,	mener	jeg	likevel	at	informasjonen	fra	det	offentlige	er	mye	mer	tilgjengelig	for	folk	flest	nå
enn	før.

	

Besvart.

2 TFL102,	oppgave	2
Studentprosjekter	(20%)
	
Her	følger	en	rekke	deloppgaver	som	knytter	seg	til	studentprosjektene.	Besvar	hver	enkelt	av	dem	kort.
	
a.	Fortell	kort	noen	måter	IT	kan	styrke	lokalsamfunn	i	krisesituasjoner	i	Norge	og	i	den	3.	verden
	
b.	Hvordan	tror	du	sikkerheten	er	til	barn	på	nett?
	
c.	Er	det	noen	spesielle	utfordringer	med	hensyn	til	personvernet	til	barn,	og	Internett?
	
d.	I	et	av	prosjektene	ble	det	presentert	noen	applikasjoner	for	funksjonshemmede.	Presenter	kort	en	av	disse
applikasjonene,	eventuelt	en	annen	applikasjon	for	funksjonshemmede	som	du	kjenner	til	
	

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

Oppgave	2:
a.	Kommunikasjonsmessig	kan	teknologi	bidra	til	å	nå	raskere	ut	til	innbyggerne	med	informasjon	i	en
krisesituasjon,	eller	varsle	i	forkant	for	å	f.eks.	igangsette	evakuering.	Det	kan	også	bidra	til	at	man	enklere	kan
få	oversikt	over	situasjonen	ved	innhenting	av	informasjon	fra	mange	ulike	kilder	som	f.eks.	kartdata,	
informasjon	fra	kraftstasjoner,	vannverk,	antall	innbyggere	i	ulike	områder	osv.	Det	kan	bidra	til	at	man	raskere
får	iverksatt	tiltak	for	å	minimere	skader	som	en	følge	av	krisesituasjoner.	Det	blir	enklere	å	planlegge
redningsaksjoner.	Dette	kan	igjen	føre	til	at	man	reduserer	konsekvensene	av	krisesituasjoner	og	kanskje	kan
redde	liv.
	
b.	Barna	våre	blir	mer	og	mer	fortrolig	med	bruk	av	internett	og	ungdommer	bruker	store	deler	av	fritiden	sin	på
PC,	nettbrett	eller	smarttelefon.	Det	som	gjør	sikkerhet	til	barn	litt	spesielt	er	at	det	ikke	er	vanskelig	å	utgi	seg
for	å	være	noen	andre	enn	man	er	på	nett.	Det	vil	si	at	barn	kan	utgi	seg	for	å	være	eldre	enn	de	egentlig	er	og
også	voksne	kan	utgi	seg	for	å	være	barn.	Sikkerhet	for	barn	handler	både	om	at	de	kan	bli	lurt	og	utnyttet	til	å
gi	fra	seg	informasjon	som	senere	benyttes	av	kriminelle.	Men	det	kan	også	handle	om	at	de	blir	lurt	til	å	treffe
noen	og	kan	bli	utsatt	for	overgrep.	Barn	er	ekstra	sårbare	fordi	de	ikke	alltid	forstår	rekkevidden	av	det	de	gjør
på	nett.	En	av	presentasjonene	handlet	om	at	sosiale	medier	(Momio),	som	veldig	mange	barn	bruker,	ikke	har
beskyttet	informasjonen	om	barna	godt	nok.	Dette	ble	demonstrert	gjennom	at	gruppen	som	skrev	oppgaven
selv	opprettet	en	fiktiv	profil	som	om	de	var	en	elev	på	barneskolen	og	de	lette	deretter	opp	informasjon	om
mange	andre	elever,	bl.a.	navn,	alder,	klasse	og	skole.
	
c.	Barn	har	akkurat	de	samme	rettigheter	knyttet	til	personvern	som	voksne.	Grunnloven	har	bl.a.	bestemmelser
om	gir	alle	i	Norge	rett	til	et	privatliv.	Dette	gjelder	også	barn.	Personopplysningsloven	gjelder	også	behandling
av	informasjon	om	barn.	Flere	andre	lover	er	også	aktuelle	i	denne	sammenhengen.	Det	kreves	bl.a.	samtykke
for	å	kunne	ta	bilder	av	andre	(også	barn)	og	legge	det	ut	på	nett.
	
Men	utfordringen	for	barn	mht.	personvern	er	at	de	ikke	nødvendigvis	forstår	rekkevidden	av	å	dele	informasjon
om	seg	selv	og	hvilke	konsekvenser	det	kan	få	for	dem	senere	i	livet.	Siden	nesten	alle	nå	har	telefoner	med
kamera	og	enkelt	tilgang	til	sosiale	medier	overalt,	er	veien	fra	å	ta	et	bilde	og	publisere	det	på	nett	blitt	veldig
kort.	Vi	tar	mye	mer	bilder	av	hverandre	og	vi	deler	mye	mer	på	nett.	Det	er	også	veldig	vanlig	at	barna	selv	tar
bilder	av	hverandre	og	legger	ut	på	sosiale	medier	eller	deler	informasjon	om	seg	selv	eller	andre	"bare	for
gøy".	Det	finnes	også	mange	eksempler	på	at	foreldre	legger	ut	informasjon	om	sine	barn,	og	noe	av
informasjonen	kan	til	og	med	være	av	sensitiv	art,	f.eks.	helseinformasjon.	Dette	kan	få	negative	konsekvenser
for	barnet	senere.	Foreldre	er	jo	de	som	skal	ivareta	barnets	personvernrettigheter	inntil	barnet	er	gamelt	nok	til
å	ivareta	det	selv.	Men	når	foreldrene	heller	ikke	passer	godt	nok	på,	er	det	bekymringsfult.	Hvis	vi	tenker	oss
at	vi	summerer	opp	all	informasjon	og	bilder	som	finnes	av	et	barn	på	nett,	kan	det	være	nok	til	å	danne	seg	en
profil	av	barnet.	Datatilsynet,	Medietilsynet,	ikt-senteret	og	Redd	Barna	er	noen	av	aktørene	som	bidrar	til	å
spre	informasjon	om	barns	bruk	av	teknologi	og	barnas	rettigheter	mht.	personvern	i	Norge.
	
d.	Med	funksjonshemmede	tenker	jeg	først	og	fremst	på	de	som	har	fysiske	utfordringer,	men	jeg	mener	at
gruppen	som	skrev	om	temaet	også	tok	for	seg	utviklingshemming.	Jeg	skiller	derfor	ikke	mellom	disse	to	her.
For	blinde	finnes	det	hjelpemidler	som	tekst-til-tale,	der	en	tekst	blir	lest	høyt	for	deg.	Dette	vil	være	til	svært
god	hjelp	for	svaksynte	eller	blinde	når	de	f.eks.	skal	handle	i	butikken.	Her	kan	nevnes	at	det	også	finnes
karttjenester	med	slike	funksjoner.	Videokameraer	som	kan	fjernstyres	av	den	funksjonshemmede	selv,	tas
også	i	bruk	i	økende	grad.	Slik	at	de	enkelt	kan	få	kontakt	med	helsepersonell	og	formidle	hva	de	trenger	hjelp
til.	Det	finnes	også	interaktive	programmer	tilpasset	ulike	nivåer	av	utviklingshemminger,	som	gjør	at	de	kan	få
meningsfylte	oppgaver	i	det	daglige	og	blir	mindre	passive.	Robot	i	klasserommet	er	også	en	oppfinnelse	som
nå	kan	bidra	til	at	barn	som	av	ulike	årsaker	ikke	kan	være	på	skolen,	likevel	har	få	følelsen	av	å	være	tilstede	i
klasserommet	sammen	med	andre	barn.	Læreren	kan	kommunisere	med	roboten	og	barnet	kan	svare	tilbake.
	
	

	

Besvart.

3 TFL102,	oppgave	3
Etiske	teorier	og	etiske	beslutninger	(25%)
	
Læreboka	beskriver	ulike	etiske	teorier.	Blant	disse	blir	5	presentert	som	de	mest	brukbare	i	praksis.	Brukbare
teorier	gjør	det	mulig	for	en	person	å	presentere	et	overbevisende	logisk	argument	til	en	gruppe	skeptiske
enkeltpersoner,	som	likevel	har	et	åpent	sinn.	De	5	brukbare	teoriene	er	handlingsutilitarisme,	regelutilitarisme,
kantianisme,	sosial	kontraktsteori	og	virtue	ethics.
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Case
Du	arbeider	for	et	programutviklingsfirma	som	akkurat	fikk	en	stor	kontrakt	for	en	stor	internasjonal	bedrift.
Kontrakten	gjelder	utvikling	av	en	portal	for	online	spill	og	gambling,	og	vil	brukes	globalt	(også	i	Norge)	av	denne
bedriften.	Online	gambling	er	ikke	tillatt	i	Norge,	men	siden	programvaren	hostes	på	en	utenlandsk	server,	så
gjelder	ikke	norsk	lov.	Du	blir	spurt	om	du	kan	tenke	deg	deg	å	delta	i	dette	prosjektet.	Hvis	du	deltar	så	blir	du
prosjektleder	og	vil	få	lede	gruppen	som	vil	uvikle	portalløsningen.	Hvis	du	bestemmer	deg	for	ikke	å	delta	så	vil
du	forbli	på	det	prosjektet	du	er	på	der	du	har	en	underordnet	tolle.	Hva	ville	du	gjøre?
	
A.	(15%)
Bruk	enten	sosial	kontraktsteori	eller	virtue	ethics	for	ta	beslutninger	for	caset	som	er	beskrevet.	Beskriv
beslutningen	din,	gi	et	kort	overblikk	over	den	etiske	teorien	du	velger	og	begrunn	beslutningen	din	med	basis	i
den	teorien	du	velger.		Vil	beslutningen	din	bli	annerledes	om	du	velger	den	andre	av	de	to	teoriene?
	
B.		(10%)
Boka	beskriver	også	etiske	teorier	som	er	mindre	brukbare.	Blant	disse	er	kulturell	relativisme,	og	etisk	egoisme.
Beskriv	kort	disse	to	teoriene	og	gi	en	god	grunn	til	at	de	kanskje	ikke	er	egnet	til	å	gi	et	logisk	overbevisende
argument	til	en	gruppe	ulike	enkeltpersoner.
	

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

Oppgave	3:
A.	Jeg	vil	ta	utgangspunkt	i	sosial	kontraktsteori	for	å	vurdere	hva	slags	beslutning	jeg	bør	ta.	Sosial
kontraktsteori	går	ut	på	at	menneskene	i	et	samfunn	inngår	en	slags	"kontrakt"	om	at	det	skal	gjelde	visse
regler	for	hvordan	vi	oppfører	oss	og	at	representanter	på	vegne	av	folket	skal	håndheve	disse	reglene	slik	at
brudd	på	reglene	vil	føre	til	en	eller	annen	form	for	straff.	Dette	er	naturligvis	ikke	en	fysisk	kontrakt	man	har
underskrevet	på,	men	en	stilltiende	aksept	for	de	reglene	som	gjelder	ved	at	man	bor	i	dette	samfunnet	og	tar
imot	sin	straff	dersom	man	bryter	reglene.
	
Hvis	jeg	tar	som	en	forutsetning	at	å	være	prosjektleder	for	dette	prosjektet	vil	ha	en	positiv	effekt	på	min	videre
karriere,	så	vil	det	etiske	dilemmaet	her	om	jeg	være	prosjektleder	for	utvikling	av	en	ulovlig	tjeneste	i	Norge	for
å	fremme	min	egen	karriere?
	
Det	blir	presisert	i	oppgaven	at	norsk	lov	ikke	gjelder	dersom	programvaren	hostes	på	en	utenlandsk	server.
Men	likevel	er	det	tenkt	at	tjenesten	skal	tilbys	i	Norge.	Det	vil	aldri	være	mulig	for	norske	myndigheter	å
bestemme	over	andre	land,	så	et	forbud	er	ikke	mulig.	Men	man	kan	godt	tenke	seg	hva	som	er	formålet	med	å
forby	slike	tjenester	i	Norge,	f.eks.	at	ikke	folk	skal	kunne	spille	seg	fra	gård	og	grunn.	Å	tilby	slike	tjenster	til
tross	for	at	myndighetene	i	Norge	ikke	ønsker	det,	oppfatter	jeg	da	å	være	i	strid	med	tanken	som	ligger	til
grunn	i	sosial	kontraktsteori.	Lover	og	regler	mot	online	gambling	er	vedtatt	av	Stortinget,	som	er	folkets	valgte
representanter.	Dvs.	vi	har	stemt	på	våre	representanter	og	gitt	dem	lov	til	å	bestemme	hvilke	regler	vi	skal	rette
oss	etter	i	Norge.	Dersom	vi	bryter	reglene,	vil	myndighetene	håndheve	lovene	og	domstolen	kan	gi	oss	bøter,
fengselsstraff	osv.	I	dette	tilfellet	kan	man	argumentere	med	at	selskapet	jeg	jobber	for	ikke	faktisk	vil	bryte
loven	i	Norge,	så	konklusjonen	kan	ende	med	at	ifølge	sosial	kontraktsteori	så	er	det	ingenting	i	veien	for	å
gjøre	dette.
	
Men	jeg	mener	likevel	det	er	moralsk	feil	å	gjøre	det	ettersom	myndighetene	i	Norge	har	gjort	det	de	har	kunnet
for	å	forby	denne	typen	tjenester	i	Norge.	Konklusjonen	min	blir	derfor	at:	nei,	det	vil	jeg	ikke.
	
Dersom	jeg	hadde	lagt	til	grunn	den	andre	etiske	teorien,	Virtue	ethics,	mener	jeg	svaret	faktisk	ville	blitt	det
samme.	Spørsmålet	ifølge	denne	teorien	er	hva	et	dannet	og	fornuftig	menneske,	som	ønsker	å	gjøre	de
moralsk	riktige	tingene	ville	ha	gjort?	Tanken	bak	denne	teorien	er	at	jo	flere	moralsk	riktige	valg	en	person	tar,
jo	viktigere	blir	dette	"moralske	kompasset"	for	de	beslutningene	personen	skal	ta.	Her	legger	jeg	til	grunn	at
selv	om	norsk	lov	ikke	forbyr	å	tilby	tjenesten,	så	vil	det	være	umoralsk	å	gjøre	det	fordi	det	er	i	en	gråsone	og
da	vil	virtue	ethics	teorien	tilsi	at	man	ikke	bør	gjøre	det.
	
I	begge	tilfeller	kan	man	også	argumentere	for	at	selv	om	jeg	ikke	ville	påta	med	prosjektlederjobben,	så	vil
selskapet	jeg	jobber	for	likevel	gå	videre	med	prosjektet.	Man	kan	jo	da	stille	seg	spørsmålet	om	det	er	riktig
sted	å	jobbe	på	dersom	man	mener	at	strategiske	beslutninger	som	tas	av	selskapet	faktisk	er	umoralsk.	En
annen	ting	man	kan	spørre	seg	er:	hvis	jeg	istedet	velger	å	gå	viderer	med	prosjektlederjobben	-	vil	det	ha	en
positiv	effekt	på	min	videre	karriere?	Noen	vil	kanskje	mene	at	det	er	umoralsk	å	påta	seg	å	lede	et	slikt
prosjekt	og	hvis	jeg	skal	søke	på	andre	jobber	senere	så	kan	det	ha	en	negativ	effekt?	For	å	trekke	inn	flere
momenter	i	resonnementet,	måtte	jeg	tatt	utgangspunkt	i	andre	teorier,	som	handlingsutilitarismen	og
kantianismen.
	
B.	Kulturell	relativisme	innebærer	at	den	kulturen	man	har	vokst	opp	i	og	lever	i,	har	avgjørende	betydning	for
hvilket	moralsk	ståsted	man	har.	Hvis	man	f.eks.	vokser	opp	i	en	strengt	religiøs	kultur,	vil	normer	og	regler
innenfor	religionen	ha	stor	påvirkning	på	de	valgene	man	tar.	Det	som	gjør	det	vanskelig	å	bruke	som	logisk
argumentasjon,	er	at	for	de	som	ikke	har	vokst	opp	i	samme	religiøse	miljø	så	vil	argumentasjonen	ikke	være
logisk	i	det	hele	tatt.	Et	litt	banalt	eksempel	kan	være	at	alkohol	er	strengt	forbudt	i	noen	religiøse	miljøer,	men
helt	ok	i	andre	miljøer.	Å	forsøke	å	overtale	noen	til	å	endre	standpunkt	på	et	slikt	tema,	vil	være	fånyttes.
	
Etisk	egoisme	innebærer	at	man	(enkeltvis	eller	som	en	gruppe)	tar	moralske	valg	uten	påvirkning	fra
samfunnet	for	øvrig,	andre	grupper,	mennesker	eller	religioner.	Eksempler	kan	være	personer	som	har	vært
isolerte	fra	omverden	i	lang	tid	eller	samfunn/	landsbyer	som	er	vanskelig	tilgjengelig/	har	dårlig	infrastruktur	og
dermed	ikke	får	impulser	eller	påvirkning	fra	andre.	På	samme	måte	som	over,	vil	det	være	vanskelig	å	komme
til	en	"enighet"	om	en	moralsk	riktig	beslutning	med	dette	som	utgangspunkt	fordi	man	har	for	få	felles
holdepunkter	og	vil	ha	problemer	med	å	forstå	hverandres	argumenter.

	

Besvart.

4 TFL102,	oppgave	4
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Personvern	og	opphavsrett	(15%)
	
a.	Lov	om	personvern	opererer	med	begrepet	sensitive	persondata.	Hva	slags	data	er	sensitive?
	
b.	Loven	har	regler	om	både	meldeplikt	og	konsesjon.	Hva	er	forskjellen	på	de	to	begrepene	og	når	kreves	det
konsesjon?
	
c.	Og	hva	sier	loven	om	innsynsrett
	
d.	Hva	er	hensikten	med	Åndsverksloven?
	
Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	4:
a.	Sensitive	persondata	er	informasjon	som	kan	knyttes	til	en	enkeltperson	og	som	er	av	sensitiv	karakter.
Dette	kan	være	informasjon	om	rase/	opphav,	helse,	seksuell	legning,	religiøs,	filosofisk	eller	politisk
overbevisning,	medlemskap	i	fagforeninger	osv.
	
b.	Meldeplikt	inntreffer	når	man	skal	innhente	og	lagre	persondata	elektronisk.	Dette	innebærer	at	man	melder	i
fra	at	man	planlegger	å	innhente	slike	opplysninger,	hva	formålet	er	og	når	man	er	ferdig	å	behandle	dataene.
Man	vil	da	få	en	påminnelse	om	å	slette	dataene	når	dette	tidspunktet	er	nådd.
Konsesjonsplikt	betyr	at	man	må	søke	Datatilsynet	om	tillatelse	til	å	behandle	sensitive	persondata.	Når	dette
blir	innvilget,	er	man	forpliktet	til	å	følge	regler	om	beskyttelse	av	informasjonen	og	etablering	av	intern	kontroll
for	å	sikre	at	informasjonen	ikke	kommer	på	avveie	eller	blir	brukt	til	andre	formål	enn	det	konsesjonen	gjelder
for.
	
c.	Innsynsrett	innebærer	at	alle	har	rett	til	å	kreve	innsyn	i	opplysninger	som	er	lagret	om	oss	selv,	slik	at	vi	skal
kunne	vite	at	informasjonen	er	korrekt	oppført/	gjengitt.
	
d.	Hensikten	med	Åndsverksloven	er	å	beskytte	alle	verker	som	er	av	kunstrerisk	eller	vitenskapelig	art,	f.eks.
et	musikkstykke,	scenekunst,	skuespill,	bøker,	artikler,	muntlige	foredrag,	programvare,	billedkunst,	skulpturer,
slik	at	den	som	har	utviklet	verket	har	eierskapet	til	det	og	kan	bestemme	hvorvidt	det	skal	kunne	brukes,
gjengis	eller	refereres	til	av	andre.

	

Besvart.

5 TFL102,	oppgave	5
Digitale	skiller	(10%)
	
Noen	vil	påstå	at	IT	kan	bidra	til	at	fattige	land	utvikler	seg	raskere	enn	den	vestlige	verden	utviklet	seg,	og	at
fattige	land	faktisk	kan	"ta	igjen"	de	rike	landene.	Diskuter	denne	påstanden	med	bakgrunn	i	pensum	og
forelesningene	i	kurset.
	

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

Oppgave	5:
Teknologi	blir	stadig	mer	brukervennlig	og	billigere.	Stadig	flere	får	øynene	opp	for	at	teknologi	også	kan
hjelpe	fattige	land,	bl.a	ved	at	de	lettere	kan	kommunisere	med	omverden	og	både	få	tak	i	og	dele	informasjon
med	innbyggerne	for	å	redusere	skadene	ved	evt.	naturkatastrofer	o.l.
	
Det	forutsetter	imidlertid	at	man	har	teknisk	utstyr	på	plass,	at	man	har	infrastruktur	for	å	frakte	utstyr	og	også
vedlikeholde	og	beskytte	utstyret	mot	vær,	vind	og	naturkatastrofer.	Man	er	avhengig	av	at	myndighetene	tar
sin	del	av	ansvaret	ved	å	yte	økonomisk	bistand,	men	også	ved	å	gi	tillatelser	til	utbygging	osv.	Det	er	også
avgjørende	at	fattige	land	bygger	opp	kompetanse	på	bruk	av	teknologien.	Forsøk	i	fattige	land	tidligere	har
vist	at	det	ikke	hjelper	å	bare	gjøre	teknologien	tilgjengelig	for	innbyggerne.	Man	må	også	bygge	opp
motivasjonen	til	at	de	skal	lære	seg	å	bruke	det	og	antakelig	vil	det	også	være	nødvendig	å	demonstrere	hva
slags	effekt	det	kan	få/	hvordan	dette	kan	hjelpe	dem	til	et	bedre	liv/	en	enklere	hverdag.
	
Utviklingen	på	teknologisiden	i	rike	land	har	pågått	over	lang	tid.	Fattige	land	som	følger	etter	nå,	vil	kunne
nyte	godt	av	at	rike	land	har	prøvd	og	feilet	endel.	Sånn	sett	vil	de	fattige	landene	muligens	kunne	"hoppe	over
noen	steg"	i	utviklingen.	De	fattige	landene	har	tilgang	på	mye	informasjon	fra	hele	resten	av	verden	og	kan
bygge	kompetanse	på	en	helt	annen	måte	enn	det	som	har	vært	vanlig	i	rike	land	frem	til	nå.	Kurs	og
opplæringstiltak	er	mye	mer	tilgjengelig	for	alle	nå	enn	før.	Et	eksempel	er	Massive	Open	Online	Courses
(MOOC)	som	gjør	at	man	kan	ta	kurs	på	anerkjente	skoler	via	nettet	og	på	den	måten	få	en	utdanning	på	lik
linje	med	de	som	vokser	opp	i	rike	land.
	
Selv	om	teknologi	er	blir	mye	rimeligere,	er	det	likevel	slik	at	noen	må	investere	for	å	gjøre	den	tilgjengelig	for
innbyggerne	i	fattige	land.	Spørsmålet	er	jo	da	hvem	som	er	villige	til	å	ta	denne	regningen,	hvis	det	er
avkastning	på	investering	som	teller	mest	for	investorene.
	
	
	

	

Besvart.


