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OPPFØLGING AV FORSLAG FRA DR. CORY DOCTOROW

Allerede i dag foreligger dr. Cory Doctorows bok om stordata på norsk i bokform i HTML-
utgave fra linken nederst på siden her.1) Boken i trykket format ettersender vi så snart vi 
har fått den trykte utgaven fra Lulu.

        Fotote ) http://www.hungry.com/~pere/publisher/   

Hans bok er gitt en form som generelt drøfter problemstillingene som spesielt gjelder ut-
viklingen av stordata, og de største internasjonale aktører på nettet, men også peker på 
helt konkrete innsatsområder, som vi avgrenser til disse tre: 

- At vi som forbrukere trenger konkret informasjon når vi søker på nettet etter varer og tje-
nester og trenger nyttig informasjon, uten innlagte algoritmer som aktivt og kontinuerlig 
sterkt forstyrrer dette bildet. Oversiktlig og korrekt informasjon er en forutsetning for at 
markeder skal fungere som forutsatt. Boken gjennomgår detaljert hvordan stordatakon-
sentrasjoner og manglende markedsovervåkning er til hinder for dette. 

- De siste dagers bruk av sosiale medier i USA har satt et sterkt nødvendig søkelys på at 
nettet, med tilhørende algoritmer, raskt og kraftig samler oppslutning om aktiviteter som er 
i strid med lovgivningen i land med full ytringsfrihet og frie valg. Det har i vesentlig mindre 
skala nylig også skjedd her hjemme.

- Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til realiteter? Hvor-
dan bidrar det  til å befeste diskriminerende oppfatninger om ulike grupper av mennesker, 
med de konsekvenser det kan få.

Samarbeide om forbrukere og stordata

Det er særlig det første punktet vi tar opp nå, og vi foreslår at statsråden tar initiativ til å  
utvide samarbeidet mellom sitt departement og Kreditttilsynet om det som skjer på nettet 

1 ) http://www.hungry.com/~pere/publisher/   

mailto:postmottak@kmd.dep.no


og spesielt i netthandelen.2)

Konkurransetilsynet følger allerede med i det som her skjer internasjonalt i form av i årlige 
gjennomarbeidede kronikker.3)

Det er videre behov for konkrete utredningsprosjekter som grunnlag for nasjonal viderefø-
ring og deltakelse og påvirkning av EUs politikk på området. 

For egen del har Konkurransetilsynet allerede hjemmel for å øke innsatsen innenfor 
«stordata» i konkurranselovens § 11 som kan stanse at «et dominerende foretak for 
utilbørlig å utnytte og misbruke sin dominerende stilling». Et tilsvarende forbud omfattes 
også av EØS-avtalens artikkel 54. Boken går i detalj om serien av innskrenkninger vi 
møter i valgfriheten, innskrenkninger som denne lovgivningen nettopp skal forhindre. 

Håndhevelse av en slik lovgivning er også til fordel for mindre næringsdrivende som uten 
dette får begrenset sine faktiske eller potensielle muligheter for vekst og etablering. «Slik 
atferd kan utgjøre et misbruk og kan ta ulike former», skriver Konkurransetilsynet.

Gjennomføringen av EUs politikk tar tid, og det er derfor også grunn til å vise utålmodighet
i vårt EU-samarbeide, og i Norges aktive deltakelse både på statsrådsnivå og admini-
strativt i EUs prosjekter og arbeidsgrupper på feltet.

Om forfatteren

Forfatteren Cory Doctorow er en britisk-kanadisk forfatter, journalist og aktivist, kjent for 
sine science fictionromaner, for arbeidet for Creative Commons-bevegelsen, og for sine bi-
drag til reform av opphavsretten. Han er både æresdoktor og gjesteforeleser i datavitens-
kap ved Open University i UK, konsulent for Electronic Frontier Foundation, og godt kjent 
for innsiktsfullt å kommentere og skrive om digital utvikling, problemstillinger som også 
stadig blir bedre forankret i norske fagmiljøer. 

Om bokutgivelsen

Den norske bok utgaven utgis samtidig med den engelske, er oversatt på dugnad og leg-
ges også ut for fri nedlasting som ledd i arbeidet med fri programvare med Creative Com-
mons-lisens. 4) Nærmere informasjon om utgivelsen fremgår av kolofon-siden.

Med vennlig hilsen
For Oversettergruppen

Petter Reinholdtsen (sign)  Ole-Erik Yrvin
prosjektleder Gruppekontakt

2 Se spesielt bokens kapittel om «Sortering av søkeresultater og retten til fremtiden»
3 https://konkurransetilsynet.no/?s=amazon&submit=S%C3%B8k
4  http://www.hungry.com/~pere/publisher/  - eller bestilles som bok fra:
https://www.lulu.com/en/en/shop/cory-doctorow/hvordan-knuse-overv%C3%A5kningskapitalismen/ebook/
product-yk8neg.html?page=1&pageSize=4
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