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Hvordan bliver vi 
bedre til at forstå og 
gennemskue 
digitaliseringen og 
dens etiske 
konsekvenser?



Vi vil ofte ende i 
situationer hvor vi ikke 
ved, hvad vi ikke ved.



Teknologi påvirker vores 
sociale liv og og vores 

evne til at opfatte 
naturen omkring os



Den skaber nye 
verdener med nye 

værdier og 
adfærdsmønstre



https://represent.us

Den skaber alternative 
virkeligheder som vi ikke 

kan skelne fra den virkelige 
virkelighed



https://www.tiktok.com/@diepnep/video/6961394017091259654

Note: Dette er ikke Boris Johnson



Den kan medføre en vis 
følelse af magtesløshed



Den kan være et uhyggelig 
effektivt kontrolredskab



https://www.youtube.com/watch?v=pfTUHR6EwDs



https://www.insightful.io/employee-monitoring

…og kan overvåge medarbejderne ned 
til det enkelte tryk på tastaturet



Hvordan forholder 
vi os etisk 
konstruktivt-
kritiske til 
digitaliseringen?



DIGITALISERINGSENTUSIAST MASKINSTORMER



”TEKNOLOGIETIK”

Hvad er etiske 
konsekvenser af at 
bruge teknologi X?

Er det acceptabelt at 
forøge mængden af 

pesticider for at kunne 
producere fødevarer nok, 

til at kunne brødføde 9 
milliarder mennesker?

”AI-ETIK”

Hvordan kan vi håndtere 
bias, transparens, 
fairness, data…?

Hvordan kan vi sikre, at 
forsikringsselskabets 

machine-learning-
baserede risikomodel 
ikke afviser gravide 

kvinder?

”KORT ETIK”

Kender vi menneskelige 
og organisatoriske 

konsekvenser?

Kan vi skade vores gode 
ry og brand ved at 

erstatte kundeservice-
medarbejdere med 

chatbots?

”LANG ETIK”

Er vi opmærksomme på 
problemstillinger vi ikke 

ved, vi ikke kender?

Havde vi som lovgivere 
tilladt det, hvis vi havde 
vidst, at Airbnb havde 

udraderet alt liv i 
centrum af store 
europæiske byer?



big-mother.dk



DATA-
KONTRAKTEN

BORGER-
PROFILERING

PRÆDIKTIVE
ALGORITMER

PROAKTIV
KONTROL

DIGITAL
ULIGHED

Når staten ved mere 
om dig end du selv 
gør

Når du ikke længere 
er et individ men 
tilhører en profileret 
gruppe

Når staten ved, hvad 
du gør i morgen – og 
agerer på det

Når du adfærds-
reguleres via 
overvågning og straf

Når digitaliseringen 
starter med de digitalt 
udsatte



https://anpg.dk



Algoritmisk
autoritet

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/dansk-socialraadgiverforening-vi-kan-ikke-automatisere-det-socialfaglige-skoen



Algoritmisk
(u)empati





Det er netop sproget, som gør digitaliseringsfeberen så 
smitsom - den kvasi-videnskabelige ingeniør-lingo, som 
gør udviklingen så svær at udfordre for en offentlig 
ansat, der nødig vil virke stillestående eller ineffektiv.

”Styrelsen for Digital Fornuft”, anmeldelse i Weekendavisen”
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Hvad gør vi?
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Det kunne være  – ikke udtømmende:

• Vi møder en problemstilling hvortil der ikke findes et enkelt (moralsk bestemt) svar
• Vi befinder os i en afvejning mellem godt og ondt
• Vi ved at gøre noget godt for fællesskabet, kommer til at skade andre
• Vi oplever en konflikt mellem fællesskabets og den enkeltes mål og ønsker
• Vi accelererer dødssynderne, f.eks. grådighed
• Vi ikke evner at forstå/rumme overvågningskapitalismen dens konsekvenser
• Vi ikke har erfaring/dannelse til at håndtere nye teknologier
• Vi er i konflikt med andre mål, f.eks. Verdensmål, generel etik, miljø
• Vi bryder med gængs etik, f.eks. privatlivets fred
• Vi forstår ikke til fulde konsekvenserne af den teknologi vi implementerer
• Vi forstår ikke at teknologien er umoden
• Vi forstår ikke at mennesker er mere avancerede end computere
• Vi tror på alt hvad techgiganten/organisationen/sælgeren siger
• Vi tror vi gør noget godt, men gør i realiteten en bjørnetjeneste

Så…,  hvor skal vi være beredt?



Gør vi det bedre?

• Effektivitet gennem automatisering
• Højere profit
• Gladere medarbejdere
• Mere sikker teknologi
• Fjerner kedelige arbejdsopgaver
• Federe image
• Respekt nede i VL-gruppen

…eller gør vi skade?

• Fjerner menneskelig beslutningskraft
• Ændrer kulturen (til det værre)
• Stiller for store kompetencekrav
• Fjerner hvad der allerede fungerer
• Skaber utryghed gennem overvåging
• Agerer ubæredygtigt
• Løser de forkerte problemer



Dataetisk Råd DDC Digitale Etikkompas D-mærket



Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

”Bildung”



DANNELSE
At kunne navigere i det, vi ikke ved, vi ikke ved

ALMENDANNELSE
At kunne anvende tillærte kompetencer

DIGITAL
DANNELSE

Forstå, bruge, reflektere over 
digitale medier samt hvordan man 

opfører sig socialt acceptabelt



MENNESKELIG
ETIK

DIGITALE
ØKOSYSTEMER

TEKNOLOGISAMFUND

TeknopsykologiDemokrati &
menneskerettigheder

Governance &
lovgivning Økonomi

DATAETISK

DANNELSE



Dilemmaspil



Homo Sapiens 4.0

DANNELSE

ETISK RAMMEVÆRK

NAVIGATIONSEVNE

HISTORIE KULTUR HOLISTISK
TÆNKNING NATUR SYSTEM-

TÆNKNING

BUSINESS
ETIK

TEKNOLOGI-
FORSTÅELSE

SAMFUNDS-
ANSVAR

PLANET-
RESPEKT

ANALOG
ETIK

PARADOKSER DILEMMAER ØKONOMISK
SMERTE NYTÆNKNING KRITISK

TÆNKNING



Jo mere digital verden bliver, desto mere har vi behov for at være analoge mennesker



Digital leder?



Digital leder?
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Kim Escherich
kim@escherich.biz

+45 6063 1133

Besøg også af-digitaliserings-initiativet Muldiverset
http://muldiverset.dk/


