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Synlighet og personvern

Presentasjon basert på mitt
bidrag til antologien

Enli, G. og Skogerbø, E. (2008)
Digitale dilemmaer. Nye
medieformer og utfordinger.
Oslo: Gyldendal Akademisk.
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Relevant personvernsproblematikk

 Statlige eller kommersielle institusjoners krenking av
personlige rom, f.eks. gjennom bruk av
overvåkingsteknologi for å samle inn og arkivere personlig
informasjon, sporing av elektroniske handlinger og
bearbeiding og behandling av personlige data.

 Frivillig avsløring og arkivering av personlig informasjon,
til dels kontrollert av individuelle brukere. Uttrykk for hva
enkeltpersoner ønsker å dele med andre.
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Dilemmaet for brukeren

Når den antatte og opplevde verdien av å være til stede på
nettet kolliderer med behovet for å verne privatlivet.

Et dilemma med to ufordelaktige alternativer:

Enten å beskytte eget privatliv ved å unngå sosiale
nettverkstjenester.
Eller å være til stede på nettet og dermed sette eget
personvern I fare.

4IKT

Utrygge iscenesettelser?

«Hei! Så spennende, hvorfor vil du intervjue meg?
Jeg mener, hvor fant du meg?  :-)»
(e-postkorrespondanse med Dina 4.4.2005).
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Utrygge iscenesettelser?
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Utrygge iscenesettelser?

«Dokumentering er en ‘form for vitnesbyrd’.
På et personlig plan er det en form for å
bekrefte og memorere våre liv – vår
eksistens, våre aktiviteter og erfaringer, våre
forhold til andre, vår identitet, vår ‘plass i
verden’»

(McKemmish 1996:28, egen oversettelse).
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Strategier for trygg deltakelse

 Ingen tilstedeværelse
 Kontrollert tilstedeværelse
 Bevisst åpen tilstedeværelse
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1) Ingen tilstedeværelse
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2) Kontrollert tilstedeværelse

”[…] ideen om at ‘personvern’ innebærer en
håndhevende rett til å hindre delingen av
(enkelte former for) personlig identifiserbare
data, ser ut til å være i konflikt med
grunnleggende sosiale verdier som opphøyer
valgfrihet over tvang, ytringsfrihet over
håndhevet stillhet, og ‘lys’ over ‘mørke’»

(Cohen 2000:1375, egen oversettelse).
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2) Kontrollert tilstedeværelse

 

Linnea (18, Oslo): (…) Du begynner på en måte med blanke
ark og kan presentere deg selv som du ser deg selv. (…) Det
er som å begynne på en helt ny skole
hvor ingen kjenner deg og flytter til ett helt nytt sted. Du kan
velge og utelukke det du ikke har lyst til å fortelle.

Marika: Gjør du det da? Tenker du på hva du skriver om deg
selv og hvilke erfaringer du skriver om og sånn for å fremstå
på en spesiell måte?

Linnea: Litt kanskje. Det er jo ting som skjer i livet mitt som
jeg ikke har lyst til å snakke om og ikke har lyst til å fortelle i
det hele tatt. Så det er ofte at jeg bare hopper over det. (…)
Det er jo meg alt sammen. Men det er små biter av meg, så
det er kanskje de bitene jeg er mest fornøyd med som jeg
skriver mest om da.
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Ettersom opptredener på nettet ofte oppleves som
integrerte deler av livet, med sammenhenger mellom
ulike sosialiseringsformer, er det å være fullstendig
anonym på nettet heller ikke et alternativ. Den
grunnleggende funksjonen er å dele erfaringer og følelser
med virkelige venner. Derfor er det nødvendig å ha en
gjenkjennelig tilstedeværelse.

2) Kontrollert tilstedeværelse
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3) Bevisst åpen tilstedeværelse

”[…] under vilkårene som preger moderne
samfunn, for lekmenn så vel som for
eksperter på spesifikke områder, er det å
tenke i forhold til risiko eller risikovurdering
en mer eller mindre konstant øvelse, av
delvis ubestemmelige karakter»

(Giddens 1991:123-124, egen oversettelse).
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3) Bevisst åpen tilstedeværelse

«Jeg skriver stort sett om mine meninger,
enkelte tanker og ellers ting jeg kommer på.
Jeg skriver ikke om mitt privatliv, eller mine
innerste tanker og følelser.»

Thomas, 17 år
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Enkelte brukere velger (u)bevisst å bryte allment aksepterte
regler for offentlig oppførsel.

En motstand mot forventninger i forhold til oppførsel?
Opprør
“mot den beskjedenhet og skam som er innlemmet i
forståelsen av det private”

(Koskela 2004: 210, egen oversettelse)

Bevisst åpen tilstedeværelse
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TAKK!


