
HK: Data som fagdisciplin
Dataetisk Råd
Formand Johan Busse
6. september 2022



Hvem er Dataetisk Råd?



Dataetisk Råd har til opgave at understøtte
en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse
i erhvervslivet og i den offentlige sektor
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Opgaver i Dataetisk Råd

Sparre med
myndigheder

Bred 
samfundsdebat

om de dilemmaer, 
som data og ny
teknologi rejser

Rådgive om
dataetiske
spørgsmål

Anbefalinger til, 
hvordan

data bør anvendes i
den offentlige og

private sektor

Sikre
et internationalt

udsyn

Debatskabende
aktiviteter

om dataetiske
problemstillinger

Tage emner op 
af egen drift og på

opfordring



Dataetisk Råds øvrige bidrag

Coronapas AnsigtsgenkendelseSmitte|stop



Hvad er dataetik?



EtikLovgivning
Datatilsynet Dataetisk Råd

Databeskyttelse

Tilsyn/myndighed

Samfundsmæssige værdier

Rådgiver/vejleder/diskuterer





Dataetik – Sådan gør du



Dataetik
Sådan gør du

Identificer Analysér Afvej Beslut Evaluer



Dataetisk dilemma
Hvor langt kan man gå i brugen af
data for at forebygge stress hos
medarbejdere?



Velfærd

Værdighed

Privatliv

Selvbestemmelse

Lighed

Frihed

Retssikkerhed

Gennemsigtighed

Sikkerhed

Ansvarlighed



1 Identificer
Hvilke data indgår i din 
databehandling?

• Medarbejdernes digitale ‘fodspor’

• Data om adfærd

• Ikke personfølsom data, men stadig meget 
personligt

Hvilke data indgår i din 
databehandling?

• Adfærdsdata fra arbejdspladsen

• Sundhedsdata fra smartwatch

Hvad skal din databehandling opnå?

• Mindske antallet af  sygemeldinger pga. 
stress

• Sikre bedre trivsel ved at identificere de 
medarbejdere, som har størst risiko for at 
blive stresset



2 Analysér

For

• Kan bruges til at skabe bedre 
trivsel for medarbejderne da 
man kan få personlig støtte og 
vejledning.

• Mindske stressrelateret 
sygdom hos medarbejderne, 
hvilket også er økonomisk 
fordelagtigt for virksomheden

Imod

• Data kan misbruges til andre 
formål end det oprindelige 

• Risiko for at resultatet er 
misvisende

• Kan gøre det modsatte af 
systemets intention – skabe 
mere mistrivsel ved at 
medarbejderne føler sig 
overvåget. Det kunne føre til 
mere stress blandt 
medarbejderne.



3 Afvej

Kan du opfylde samme formål med 
mindre indgribende data?

• Alt data opbevares decentralt

• Et værktøj, som kun kunne tilgås af 
medarbejderne selv?

• Kan medarbejderne fravælge 
deltagelse?



4 Beslut

• De dataetiske konsekvenser står på
nuværende tidspunkt ikke i et rimeligt
forhold til de formål, som man gerne vil
forfølge.



5 Evaluer

• Man bør løbende evaluere de 
dataetiske konsekvenser, der er 
forbundet med behandlingen af data.



Samkøringsværktøjet



Hvorfor er samkøring af data et etisk 
dilemma? 



Tak for ordet!
Dataetik er et emne, vi som samfund skal fortsætte med at debattere.
Rådet modtager derfor også meget gerne  forslag til justeringer.

Kontakt sekretariatet for Dataetisk Råd: post@dataetiskraad.dk
Hjemmeside: dataetiskraad.dk

mailto:post@dataetiskraad.dk

