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«The people involved»: Facebook eller kollektivet?
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FB samlet inn brukernes biometriske data (ansiktgjenkjenning) 
uten deres samtykke, for å kartlegge identiteter.



5 MB 1956
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2022:  2,5 million terabytes data – AI og teknologi utvikler
seg i et ekstremt tempo
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Apple’s Mesa Data Center
Arizona USA

Én terabyte = 1 000 000 MB

Det finnes over 7 millioner datasentre verden over, som bruker alle data (fakta, fake) – liten eller ingen sjekk av datakvalitet!



Enda mer data => AI-generert innhold
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innhold
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Teknologi og menneske blir sammenvevd 
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Human-computer integration
Human-AI-interaction
Human-robot interaction



Algoritmer avslører politiskorientering, seksuellorientering, personlighet….. 
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Algoritmer og data former barn og unge
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Det digitale og fysiske skal smelte sammen
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1992

Formålet med Metaverset: Et felles 3D-univers for alle handlinger (jobb, sosialisering) som enten bare er fysiske eller 
bare digitale per i dag

Sveriges ambassade 2007-2012, SecondLife



Ved å bruke en blanding av fysisk og 
atferdsbiometri, følelsesgjenkjenning, og 
personlige data, vil metaverset skape en 
persontilpasset og virkelighet for hver 
enkelt

Dette er data som kan brukes til å 
måle, forutse og manipulere følelser!

https://nypost.com/2022/01/08/experts-predict-living-in-the-metaverse-by-2030/

Metaverset – en digital arkitektur som omfavner alle aspekter av livet



Digital identitet blir sentralt i Metaverset
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• Mange avatarer
• Åpne muligheter for å forflytte seg, handle 

og kommunisere
• En stor anonym brukerbase
• Bots?



Kommersielle aktører får mer innsikt, 

(gjennom sensorer, briller, drakter, armbånd 

og hansker) om:

- Sanser

- Følelser 

- Helse 

- Bevegelser

16



Utviklere lager teknologi som etterligner berøringer som føles 
intime og ekte. 

Teslasuit: en helkropps-haptisk drakt som ligner en våtdrakt.

Meta: Utviklet en prototype på en haptisk hanske som er 
langt mer sofistikert enn dens nåværende håndkontroller 



Uoversiktlig opplevelse av 
personvern
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Mer komplekst: Lite kunnskap (innbilt innsikt)

61%
Ingen eller svært lav kunnskap om algoritmer (kun 10% rapporterer relativt høy

kunnskap om algoritmer)

Referanse: Anne-Britt Gran, Peter Booth & Taina Bucher (2021) To be or not to be algorithm aware: a question of a new digital divide?, Information, 

Communication & Society, 24:12, 1779-1796, DOI: 10.1080/1369118X.2020.1736124 
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GDPR – personvernsforordningen 

• Hvilken informasjon er lagret

• Hvem har tilgang

• Hva blir informasjonen brukt til

• Rett til å få korrigert, slettet informasjon



Hva med Metaverset?
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Når det digitale og menneskelige smelter sammen               
Balansen mellom menneskets egenkontroll og metaverset
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