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Vi vet at Norge kommer til å bli påvirket av 
eldrebølge, klimaendringer og økt globalisering. Og 
at vi må jobbe smartere og mer effektivt for å 
opprettholde konkurransekraften og velferdsnivået i 
årene som kommer. Digitalisering og ny teknologi er 
nøkkelen for å få det til – og kunstig intelligens 
kommer til å være helt sentralt.
(Nikolai Astrup, Minister of Digitalization, 2019)







Så hva forsker jeg på?
• Kritiske algoritme og data studier
• Etnografiske feltstudier i offentlig 

sektor, kombinert med intervjuer og 
dokumentanalyse



Mer, annerledes 
og ny data 

Avanserte metoder
(maskinlæring, kunstig intelligens) 

for å analysere data og resirkulere 
data i praksis

Fokus på å klassifisere, 
kontrollere og predikere Datadrevet 

offentlig 
forvaltning



Hva ser du på som de største utfordringene ved 
anvendelse av KI/data science i din organisasjon? 

Ingen 
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Fear of workforce cuts

Citizens insecurity and willingness to accept AI/data use

Pressure from leadership

Ethics

Technical infrastructure

Financing of projects

Competences

Uncertainty of where to use

Access to data

Data quality

Legal and regulatory frameworks

Privacy and Security

Organizational Culture

Don't know no/small challenge some challenge big/very big challenge



Hindringer
• Er alle hindringene dårlig?
• Kan hindringene fortelle oss noe? 
• Kan vi bruke hindringene som en inngang til 

å reflektere kritisk rundt hvilken vei 
velferdsstaten tar? 



Silences
• Store investeringer nødvendig
• Hva er egentlig borgernes rolle i denne 

utviklingen? 
• Hva med makt, demokrati og 

grunnleggende verdier i den norske 
velferdsmodellen?
• Kommodifisering av data 
• Etikk? 



«Datafication provides vastly enhanced
possibilities to understand, predict and control
citizen activities. It empowers the state […].» 
(Hintz, Dencik, & Wahl-Jorgensen, 2018)


