
Vi er nødt til at stille disse spørgsmål, da 

vores digitale jeg’er (ja, vi har potentielt 

mange jeg’er) i princippet ikke har en ud-

løbsdato. Selv de jeg’er, vi overhovedet ikke 

aner eksisterer, men som påvirker vores eget 

og andres liv og muligheder, har heller ikke 

en naturlig udløbsdato.

Dybt problematisk
Når vi tænker over det, er alt dette virkelig 

problematisk. Dine karrierechancer, når du 

bliver ældre, kan begrænses af, hvordan an-

dre som dig, der nu for længst er gået bort, 

har formået at præstere. Var de langsomme 

– for langsomme? Var de mindre tilpasnings-

dygtige? Blødere, og derfor mere velegnet til 

kundeservice end højhastighedshandel med 

aktier. Eller til kompleks dataknusning?

Aldersdiskrimination sker i vid udtrækning, 

uanset om vi lige ser det eller ej. På DR P1 

mandag den 26. april blev en headhunter 

interviewet. Han rapporterede, at han ad-

skillige gange var blevet bedt af klienter om 
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Dit digitale 
jeg’s rettigheder
Hvad sker der med alle de fotos, søgninger på Google Maps, indlæg 
på sociale medier, produktivitetsscorer på arbejdspladsen, evaluerin-
ger og ”profiler”, du har lavet og er blevet påvirket af i dit digitale liv, 
når du bliver ældre og endda dør?

Ja, hvad sker der egentlig med vores 

data, når vi bliver ældre og senere 

dør?

Det lyder måske som et virkelig mærke-

ligt spørgsmål, men tænk over det et øjeblik.

Som jeg kom ind på i artiklen ”Det hand-

ler ikke kun om dig” i Forsikring 2021-1, har 

dine opsamlede data faktisk indflydelse på 

andre mennesker – ikke kun dig. Når data 

er blevet samlet, brugt i algoritmer eller til 

følgeslutninger om, hvad vi skal præsente-

res for af karrieremuligheder, reklamer og 

utallige andre ting på nettet, så manipulerer 

systemerne reelt vores arbejdsliv – og liv i 

det hele taget. Dine personlige data bliver 

repliceret, delt, solgt, sat sammen med an-

den information og solgt igen. Uden at have 

defineret en ”livslængde for data”, så kan din 

profil og dine data leve for evigt, selv når 

du er væk.

Dømt for evigt
Dette rejser mange spørgsmål: Vil ungdom-

mens fejl og dumheder belaste os langt op i 

livet? Vil alle vores dataprofiler fortsætte med 

at påvirke andres liv og valgmuligheder, selv 

når vi er døde? Vil dine karrieremuligheder 

senere i livet blive begrænset af, om du havde 

flere sygedage end gennemsnittet, da du var 

i 30’erne – eller måske har været overvægtig 

bedømt efter den norm, der var gældende 

dengang du var i 40’erne? Vil disse systemer 

så vurdere, at du stadig er en god investering 

for en arbejdsgiver, hvis du søger nyt job?

af Dr. Christina J. Colclough,
The Why Not Lab
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at frasortere ansøgere ud fra deres køn og/

eller alder.

Advarselsflag
I mine første tre artikler her i Forsikring 

hejste jeg en række advarselsflag, som vi 

skal tage dybt alvorligt i vores stadig mere 

datificerede verden. Jeg gav mit bud på nogle 

løsninger og fremhævede især fagforenin-

gernes og overenskomsternes nøglerolle i 

at vende udviklingen. Uden dem bliver det 

svært at sikre, at vores digitaliserede ar-

bejdsliv respekterer menneskerettigheder, 

er inkluderende og mangfoldigt.

I denne debatartikel vil jeg blive mere kon-

kret og foreslå nogle løsninger og politikker, 

som fagforeninger med fordel bør udforske.

Tilbage til rettighederne for dine digitale 

jeg’er. Hvordan kan vi undgå at blive udsat 

for manipulationer, der baserer sig på foræl-

dede data om os selv, eller på data fra perso-

ner, der nu er væk? Hvordan kan vi sikre os, 

at data opsamlet om vores liv ikke fortsætter 

med at påvirke andres, når vi selv er døde?

GDPR giver en hjælpende hånd
Den europæiske generelle databeskyttel-

sesforordning er baseret på syv vejledende 

principper. Disse er beskrevet i GDPR artikel 

5. Et nøgleprincip er dataminimering – hvil-

ket står i art 5 (c):

Hvad artikel 5 siger er, at databehandlere 

kun må indsamle de nødvendige data, og 

kun de nødvendige data til et givent formål, 

og at de data kun må bevares i det nødven-

dige tidsrum.

Hvis det respekteres, vil denne lovregel vir-

kelig hjælpe os med at forhindre, at vores 

digitale jeg’er fortsætter med at påvirke os 

selv og andre i al evighed.

Men det er dog ikke så simpelt i praksis. Ved 

vi faktisk, hvilken databehandling og hvilke 

analyser, der finder sted? Selv om virksom-

heder er forpligtet til at fortælle dig det, gør 

de det så også? Ifølge loven har du ret til at 

blive informeret om:

1.  Indsamling af data om dig

2.  Hvordan virksomheden planlægger at 

bruge disse data

3.  Årsagen til, at de indsamler dine data

4.  Hvorvidt formålet med indsamlingen af   

data kan opnås uden at indsamle dine 

data?

5.  Hvor længe dine data bliver bevaret for 

at opfylde formålet?

6.  Hvorvidt data regelmæssigt bliver gen-

nemgået i forhold til de foregående fem 

punkter, og slettes hvis de ikke længere 

er nødvendige?

I overensstemmelse med artikel 16 i 

GDPR har du også ret til at redigere de per-

sonlige data, der er indsamlet om dig, og ar-

tikel 17 giver dig desuden ret til at få slettet 

data, hvis de ikke længere er nødvendige for 

at opfylde det formål, hvortil de blev samlet.

Artikel 17 er nøglen til at forhindre, at data 

og datakonklusioner lever for evigt. Det er 

derfor meget vigtigt at sikre overholdelse 

af denne artikel, hvis man som fagforening 

ønsker at sikre retten til et langt og godt ar-

bejdsliv. Det er dog ingen lille opgave, så den 

bør løftes i fællesskab, da problemstillingen 

deles af alle fagforeninger – nationalt, euro-

pæisk og globalt.

Hvad kan fagforeningen gøre?
Som individ har du ret til at bemyndige din 

fagforening til at repræsentere dig i spørgs-

mål omkring databeskyttelse (se artikel 80 i 

GDPR). Dermed står du ikke alene med dine 

spørgsmål og eventuelle uenigheder, men 

har foreningens ekspertise og opbakning 

som støtte. Det vil alt andet lige stille alle 

stærkere, når I vil:

a.  Sikre, at arbejdstagerne rent faktisk in-

formeres om dataindsamling (punkt 1-6 

ovenfor)

b.  Gennemføre ”anmodninger om registre-

ret adgang”, som omfatter din ret til at få 

korrigeret/slettet lagrede data om dig

c.  Undersøge, hvorvidt din arbejdsgiver 

overholder GDPR’s syv principper – in-

klusive det om, hvor længe dine data 

kan bevares

d.  Kræve, at virksomheder overholder ar-

tikel 35 om konsekvensanalyser om da-

tabeskyttelse (DPIA). Da behandling af 

personoplysninger på arbejdspladsen 

er en ”højrisiko”-operation, er virksom-

heder faktisk forpligtet til at rådføre sig 

med arbejdstagerne, når de udfærdiger 

en DPIA. Jeg har kun kendskab til to ek-

sempler på, at dette rent faktisk sker.

Er alt så godt?
Nej, desværre ikke. Selv om alle ovenstående 

foranstaltninger virkelig kan hjælpe med at 

beskytte vores rettigheder og forhindre, at 

historiske og forældede data og dataprofiler 

får evig indflydelse på vores og andres liv, er 

vi nødt til at stille yderligere krav.

For det første: Den geografiske rækkevidde 

af GDPR er fastlagt i artikel 3 i regelsæt-

tet. Denne del af reglerne yder en god og bred 

beskyttelse af vores rettigheder, så længe vi 

taler om EU-området. Men verden strækker 

sig jo langt ud over de geografiske grænser, 

inden for hvilke GDPR gælder. Eksempelvis 

kan algoritmiske systemer trænes ved brug 

af data fra lande uden for EU, og dermed 

også påvirke de resultater, som systemerne 

leverer herhjemme – også selv om systemer-

ne overholder GDPR på alle punkter.

For det andet: GDPR er dårlig til at fastlægge 

vores rettigheder i forhold til de dataprofi-

ler, som vi underlægges, hvis disse ikke er 

baseret på vores egne data, men på data og 

profiler fra mennesker, der ligner os. Som 

nævnt i min artikel i Forsikring 2021-1 har 

fagforeningerne en vigtig rolle her.

Lad os forestille os et automatiseret ansæt-

telsessystem, som din arbejdsplads har købt 

fra en amerikansk IT-leverandør. Måske er 

dette system blevet udviklet og trænet på 

baggrund af data og analyser fra arbejdsta-

➤

Personoplysninger skal være 
tilstrækkelige, relevante og 
begrænset til, hvad der er 
nødvendigt i forhold til det 
formål, hvortil de behandles  
(’dataminimering’)
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The Why Not Lab bor i Svendborg
Efter mange år med tilknytning til fagbe-
vægelsen er Christina Jayne Colclough 
nu flyttet til Svendborg, hvor både familie 
og venner er lige om hjørnet. Men det har 
været en lang rejse for den nu 47-årige 
Christina, der med engelsk far og dansk 
mor startede ud med skolegang og studi-
er i England. Siden kom hun til Danmark, 
hvor Christina fik en karriere inden for 
public relations, før hun valgte at gå efter 
en ph.d. under FAOS på Københavns Uni-
versitet. FAOS er et anerkendt institut, der 
har fokus på arbejdsmarkedsstudier.

Studierne blev afbrudt for en tid, da hun 
blev ansat som generalsekretær for NFU, 
Nordic Financial Unions, med kontor i 
Stockholm. Det er en lobbyorganisation, 
der udfører EU-arbejde for de nordiske 

finansielle fagforbund, herunder Forsik-
ringsforbundet og Finansforbundet.

Under arbejdet for NFU i Stockholm blev 
hun ramt af en hjernesvulst, som krævede 
øjeblikkelig og meget kritisk operation. 
Vel gennem operationen genoptog og 
gennemførte Christina ph.d.-studiet. 

Fra NFU gik turen over UNI Europa i 
Bruxelles, som er en fælles organisation 
for de europæiske faglige organisationer 
inden for servicefagene, herunder også 
det finansielle område. Det førte videre til 
en ansættelse som ansvarlig for arbejdet 
inden for ’The Future World of Work’ hos 
UNI Global Union, der har hovedsæde i 
Nyon i Schweiz.

I den position rejste hun verden rundt 
for at holde taler og debatter, herunder 

for mange faglige organisationer. Hun 
opbyggede her sin position som en af 
verdens mest betydningsfulde debattører 
inden for ansvarlig brug af data, kunstig 
intelligens, maskinlæring og nye ansæt-
telsesformer.

I starten af 2021 flyttede Christina fra  
Nyon til Svendborg i forbindelse med 
etableringen af egen virksomhed, The 
Why Not Lab, der fører hendes arbejde 
som indlægsholder, debattør og inspira-
tor til særligt fagbevægelsen videre inden 
for fremtidens arbejde og den ansvarlige 
og etiske brug af data, algoritmer og kun-
stig intelligens.

Læs mere om Christinas arbejde og The 
Why Not Lab på thewhynotlab.com.

gere i USA. Derefter instrueres systemet i at 

sortere ansøgere ud fra bestemte sætninger, 

ord, oplevelser eller egenskaber. Men hvad 

nu hvis algoritmen har ”lært”, at en person 

med en bestemt uddannelse fra et bestemt 

årti og af et bestemt køn sandsynligvis ikke 

bliver hos virksomheden særligt længe? Eller 

ofte ikke er særligt produktiv?

Hvis du er en ansøger til et job i Danmark 

og har lignende karakteristika, tror du så, at 

du vil blive inviteret til samtale? Det er nok 

mest sandsynligt, at det bliver du ikke, selv 

om vi her i Danmark måske har helt andre 

tanker om, hvad der får medarbejdere til at 

blive på eller forlade en arbejdsplads.

Dette er en af årsagerne til, at fagforenin-

ger skal kræve plads ved bordet, så de får 

indsigt i og mulighed for at påvirke styrin-

gen af   disse algoritmiske systemer. De skal 

være i stand til at spørge ind til, hvilke data 

en given algoritme er trænet på, og hvilke 

egenskaber, ord og sætninger den har fået 

besked om at bedømme som positive eller 

negative. Og her skal fagbevægelsen spørge 

virksomhederne, hvordan alt dette vil på-

virke målet om at sikre et mangfoldigt og 

inkluderende arbejdsmarked.

Opbyg kapacitet og viden
Fagforeninger skal ganske enkelt opbygge 

kapacitet og viden til at italesætte og stå fast 

på disse vigtige spørgsmål. Tillidsvalgte skal 

uddannes, så de kan være de digitale vagt-

hunde på arbejdspladserne, så du som med-

arbejder kan nyde et langt arbejdsliv uden 

datadrevne manipulationer, der forhindrer 

dig og andre i at udnytte dit potentiale.

Og sidst, men ikke mindst: De digitale værk-

tøjer tager typisk ikke hensyn til nationale 

grænser, kun til egentlig lovgivning. Derfor 

skal fagbevægelsen samarbejde internatio-

nalt for at kræve, at regeringer kræver, at sy-

stemerne tager hensyn til det enkelte lands 

kultur, sædvaner og arbejdsforhold. Kun det 

kan sikre, at arbejdstagere, uanset hvor i ver-

den de befinder sig, kan nyde godt af samme 

stærke rettigheder og gode beskyttelse.

➤
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