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Begrebsafklaring  

I dette afsnit vil der kortfattet blive afklaret for begreber, som bruges igennem projektet.  

A.I.:  

(Artificial Intellegence) Betegnes som et paraply begreb som dækker over forskellige 

teknologiske delelementer af et samlet A.I. system.  

 

Algoritmer:  

Betegnes som en matematisk formel, som alt efter formålet, er grundlaget til at forudsige et 

givent output, eller finde kompliceret mønstre i et datasæt.  

 

Black-Box:  

Dette begreb bliver brugt på to forskellige måder. Det bliver brugt, som metafor for et samlet 

A.I. system, hvor man ikke kan forklare et output på baggrund af det input A.I. modellen har 

fået. Derudover bliver begrebet brugt til, som et centralt begreb i forbindelse med aktører og 

netværker indenfor ANT (aktør netværk teori). 

 

Bias:  

Bruges som forhåndsantagelser bygget på historiske data, som påvirker et datasæt, der derved 

bliver misvisende.  

 

Data:  

Kan betegnes som de informationer offentlige instanser har på borger. Her er der blandt andet 

tale om: Alder, køn, helbredsoplysninger osv.  
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Abstract 

This paper seeks to study the use and impact of artificial intelligence in the public sector 

focusing on the employment centers. Artificial intelligence is becoming a bigger part of the 

public sector in the hopes of streamlining processes and procedures. In order to understand how 

the implementation of A.I. will work. The underlying technology in A.I. will be analyzed in 

order to examine other parts of the technology. This will be done using the TRIN- model.  

 

The connection and interaction between humans and technology is analyzed using actor 

network-theory which will be supported by looking at the use of black box theory to get a 

better knowledge which consequences A.I. may have. Which raises the question how to use 

algorithms in the best and most ethical way. This is where Ethical Institute play a major role, as 

they give 8 ethical principles to help develop a practical framework for an A.I. One thing is the 

development of an A.I. but something as important is the implementation of A.I. in the 

employment centers which will be looked at by the use of Everett Rogers – “Innovation-

Decision Process”. 

 

Another important factor to this paper is the rules and regulation on the use of A.I.. 

Furthermore  that the Danish population lack knowledge and digital competencies on 

digitization as a whole, more specifically algorithms and the use of data. This will be examined 

and discussed through the ADD (Algorithms, Data, Democracy) study.  

 

This study outlines several ways of dealing with the issue, of artificial intelligence in the public 

sector, both in technical, ethical and societal structural ways. 
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Indledning 

Martin Heidegger hævder at vi skaber vores tilbagegang, ved at indsnævre vores oplevelser af 

tingene, som de er. Heidegger mener at vi nu – i den moderne tidsalder – ser på naturen og i 

stigende grad mennesket, som råmateriale til tekniske operationer (Blitz, 2014).  

 

Selvom Heideggers filosofi om teknologi og mennesker ligger mange årtier tilbage, er den mere 

relevant end nogensinde. Teknologi som Artificiel Intelligens, algoritmer og Machine Learning 

har i løbet af relativ kort tid, formået at løse nogle opgaver og problemer både hurtigere og 

bedre end mennesket har kunne. Mennesket har altså udviklet en teknologi, der i nogen 

sammenhænge overgår sin skaber. Dette har skabt stor værdi, både indenfor det økonomiske og 

videnskaben. 

 

Men hvor meget lid skal vi sætte til den nye teknologi, hvilke problemstillinger er egnede til 

den kunstige intelligens, og, måske endnu vigtigere, hvilke er ikke. Dette er et komplekst 

dilemma at gå ind i, et af områderne der er meget prægende, er inden for det offentlige. 

hvordan skal staten bruge denne nye teknologi? Der må være mange typiske bureaukratiske 

opgaver, der med A.I kan effektiviseres. Samtidigt er mange af velfærdsstatens opgaver, at 

hjælpe borgere med problemer, hvor løsningerne ofte har enorm betydning for individets 

skæbne. Hvor meget tillid kan vi have til A.I. i disse sammenhænge? A.I. kan i visse tilfælde 

ikke give begrundelse for et givent resultat. Dette vil uundgåeligt møde problemer overfor for 

eksempelvis lovgivningen om sagsbehandling, hvor man som borger, har ret til at vide hvorfor 

ens sag er blevet behandlet som den er (Aktindsigtshåndbogen, n.d.)  

 

Yderligere er det et problem at det kan være svært for en almen medarbejder, såvel som 

borgeren, i det offentlige, uden den tilstrækkelige viden at forstå teknologien, både på et teknisk 

plan, men også en forståelse af hvilke risici der kan være ved brugen af A.I. opbygget værktøjer.  
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Teknologien kan siges at være kompleks. Hvordan den bliver brugt vil påvirke mange 

mennesker. Derfor er det et vigtigt område at være opmærksom på, specielt i det offentlige. 

Hvor går balancen, risikere vi at ende i Heideggers dystopi, hvor mennesker blot er råmateriale 

til tekniske operationer? 

 

Problemfelt  

Dette projekt vil tage sit udgangspunkt i A.I. i jobcentre. Projektet vil tage sit afsæt i de 

algoritmer og typer af A.I. jobcentre eksperimentere med.  Denne undersøgelse vil bidrage til at 

belyse det etiske dilemma, om hvorvidt en teknologi kan tage en beslutning om menneskers 

livssituation. Dette vil blive belyst ved brug af “Etiske principper inden for teknologi”, som er 

en artikel af et forskningscenter, der beskriver hvordan en algoritme med etiske forbehold kan 

konstrueres (Ethical Institute, 2020). Disse principper bliver blandt andet benyttet af den 

humanitære organisation Børns vilkår for at sikre en transparent proces (Børns Vilkår, n.d.).  

 

Ud fra vores tidligere projekt “In the chains of algorithms” (Doberck, Feder-Helsted, Madsen, 

Hedengran, 2021), står det klart at A.I. kan bidrage med effektivitet og automatisering af 

opgaver, som mennesker normalt udføre. Dette har været medvirkende til at virksomheder 

benytter sig af teknologien i højere grad (Danmarks Statistik, 2021). Med de store mængder 

data, som teknologien kræver, samt den større anskaffelse af A.I. fra virksomheder, har EU valgt 

at lave love og retningslinjer, for at beskytte persondata og formindske forskelsbehandling, som 

er forårsaget af A.I.. Disse EU-direktiver vil blive klarlagt og vil i samspil med “Retssikkerhed og 

digitalisering i offentlig forvaltning” (Birkholm & Frølich, 2018), medvirke til et diskuterende 

element, om hvorvidt vi med disse direktiver, hindre A.I. i at udvikle sig rent teknologisk og om 

man kan undgå bias i data som benyttes i A.I.. Der er dog en anden opfattelse, når der er tale om 

A.I. i private virksomheder, kontra det offentlige ifølge adjunkt Naja Holten Møller:  
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 ”Algoritmer, der bruges i det offentlige, må selvsagt ikke skade borgerne. Ved at udfordre 

scenariet og altså selve ideen om, at målet for en ledig i et jobcenter altid er et job, kan vi få 

bedre hold om de etiske udfordringer. Ledighed kan have mange årsager, og her kan en hurtig 

afklaring af tidsforløbet for de mest udsatte borgere være et bedre mål, viser dette studie. På den 

måde undgår vi, at algoritmer gør stor skade,” - Naja Holten Møller, (Arbejderen, 2021) 

 

Ydermere vil projektet omhandle A.I. i kommuner og den bagvedliggende beslutningstagen. 

A.I. er netop begyndt at lave beslutningsgrundlaget for at profilere ledige i jobcentre. 

Udfordringen kan dog være at A.I. modellen, giver et beslutningsgrundlag på parametre, som 

jobkonsulenten ikke har viden nok om. Det er også her det etiske aspekt kan spille en rolle, da 

en A.I. model, kan forskelsbehandle mennesker på parametre, såsom religion, race og køn. Det 

puster ild til dilemmaet om effektivitet eller en bedre forståelse af de jobløse borgere i følge 

Naja Møller:  

 

“Hvis politikernes mål for en ledig primært er at komme hurtigt i job, er det jo besnærende at 

opfinde en algoritme, der fokuserer på det. Men problemet er, at man risikerer at stå med et 

værktøj, der forsimpler borgernes ofte komplekse problemstillinger, og som jobkonsulenterne i 

sidste ende vælger ikke at benytte, fordi andre forhold bør afklares først” - Naja Holten 

(Arbejderen, 2021)   

 

I en omfattende undersøgelse, Algoritmer, data og demokrati (ADD), af danskernes holdning til 

teknologiudvikling, har man fået 100 mio. kr. til at forske i de algoritmer, som i stigende grad 

omringer danskernes hverdag.  Undersøgelsen indebærer 1.409 besvarelser om digitalisering og 

teknologi. Denne undersøgelse vil blive belyst i dette projekt. ADD-projektet vil medvirke til at 

undersøge, hvilke muligheder og risici i det offentlige nu må have (ADD, Om os, n.d.).  
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Problemformulering 

Hvilke muligheder og risici er der ved indførelsen og brugen af A.I. i det offentlige med 

udgangspunkt i jobcentre?  

Metode 

TRIN-Modellen  

For at belyse A.I. i jobcentre, vil TRIN-modellen blive brugt til at analysere forskellige aspekter 

i A.I. teknologien, i forhold til arbejdsløse og den administrative sagsbehandling, som skal få 

borgerne i job igen. Modellen har 6 trin, som har til formål at belyse og analysere en teknologi.  

 

Trin 1: Teknologiens indre mekanismer  

Trin 2: Teknologiens artefakter  

Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter  

Trin 4: Teknologiens systemer  

Trin 5: Modeller og teknologier  

Trin 6: Teknologi som innovation  

(Jørgensen, 2020) 

 

Dette projekt vil tage sit udgangspunkt i trinene: Teknologiens indre mekanismer, Teknologiens 

utilsigtede konsekvenser og Teknologier som innovation. Trin-modellen vil have fokus på det 

teknologiske aspekt, af de tre ovenstående punkter, som vurderes mest relevant for at belyse 

A.I. i jobcentre. Ydermere kan de tre valgte trin være behjælpelige med at belyse den øget brug 

af A.I. i offentlig forvaltning.  
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Teknologiens indre mekanismer og processer  

Er de centrale mekanismer og processer i A.I., som bidrager til opfylde teknologiens formål. 

Dette trin vil belyse hvordan de forskellige delelementer i A.I. kan have indflydelse på 

arbejdssøgende i jobcentre og sagsbehandlernes arbejde (Jørgensen, 2020).  

Teknologiens utilsigtede effekter  

Dette forstås som effekter, der er negative og ikke nødvendigvis intenderet ved en teknologi. 

Ved A.I. i offentlig forvaltning det kunne eksempelvis være forskelsbehandling af borgere 

baseret på helbred, køn, religion og/eller alder (Jørgensen, 2020) (ADD, Hovedkonklusioner, 

2021). 

Teknologier som innovation  

Her menes der implementering af processer og effektivisering af organisationsformer. Dette trin 

bygger videre på teknologiens formål og belyser de drivkræfter og barrierer, der potentielt kan 

være ved udbredelsen af A.I i offentlig forvaltning (Jørgensen, 2020).  

Diffusion of Innovation  

I dette afsnit vil der blive redegjort for Everett M, Rogers Diffusion of Innovation  model for at 
se, hvilken rejse mennesket går igennem ved nye innovationer.  
 

Innovation-beslutningsprocessen, er den proces man som menneske, går igennem fra første 

kendskab til en innovation, som fører videre til en beslutning om at optage eller afvise, og 

slutteligt implementering af innovationen. Denne proces består af en række handlinger og valg 

over tid, hvor eksempelvis en person, organisation eller samfund, vurderer om den nye 

innovation skal inkorporeres eller ej, i den løbende praksis (Rogers, 1983).   
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Videnskabsteori  

I dette afsnit redegøres der for det videnskabsteoretiske standpunkt i projektet. Det gøres med 

formålet om, at give læseren en forståelse af tilgangen til projektet, samt hvordan viden og 

empiri er blevet indsamlet. Tilgangen er løbende blevet lagt igennem udarbejdelsen, af 

projektet. ANT er valgt på baggrund af den indsigt i problematikken, som er opnået om 

offentlig forvaltning, hvor mange aktører har indflydelse og betydning for implementeringen og 

brug af A.I. i det offentlige.   

Aktør-Netværksteori (ANT) 

Aktør-netværksteori (ANT) er en af de helt centrale videnskabsteorier indenfor STS- området 

(Science and Technology Studies).  Tilgangen i ANT er at skitsere og analysere relationer 

mellem entiteter af både ikke-menneskelige og menneskelige aktører, hvilket gør den til et 

meget omfangsrigt værktøj. Dette gør ANT ekstra relevant, hvis man ønsker at undersøge 

situationer, hvor flere aktører er involveret især entiteten mellem mennesket og teknologi 

(Jensen, 2010). 

  

En af grundene til at ANT vil blive benyttet i dette projekt, er for at bruge den, som 

rammesætning og tilgang i analysen. Projektet vil beskæftige sig med at undersøge et 

socioteknisk netværk, hvor der bliver inkorporeret en ny teknologi, men vigtigere, hvilken 

effekt den vil have på hele det sociotekniske system. Derfor giver ANT nogle gode redskaber til 

at beskrive handlinger og relationer mellem de aktører, som befinder sig i netværket (Jensen, 

2010). 

  

Aktør-netværk, som det fremgår af navnet, består af flere aktører i et netværk. Et aktør-netværk 

består af to komponenter; netværket og aktørerne og de kan ikke adskilles. Et netværk kan kun 

eksistere, hvis der befinder sig aktører i det. Omvendt kan en aktør først indtage sin rolle, som 

aktør når netværket anerkender det. I ANT tilskriver man ikke aktørerne magt, betydning eller 
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styrke af aktøren selv, men af aktørernes relationer til resten af netværket. Derfor er alle 

aktører, som udgangspunkt, på samme niveau og forholder sig først hierarkisk, lavere eller 

højere, når summen af aktørernes relationer dikterer det. Disse relationer er det som netværket 

består af og er hoved fokus for ANT. (Latour,1992) 

Translation 

Translations begrebet skal forstås som en form mediering, som samtidig viderebringer og 

forstyrre forbindelsen mellem aktører (Jensen, 2003).   

 

“Translation indebærer at noget flyttes eller erstattes, og dermed skabes et mønster som rummer 

både orden og uorden“ (Jensen, 2003; 8)   

 

Translation begrebet er brugbart i projektets anliggende, da det i forbindelse med nogle af de 

mulige problemstillinger, som der kan være ved indførelsen af algoritmer i det offentlige, er 

behov for, at der skabes en lighed og forbindelse mellem selve teknologien, hvorfor og hvordan 

den bruges, og de borgere den bruges på. Det overordnet netværk der er når man ser på 

problematikken med tilgangen ANT, er indførelsen af algoritmer i det offentlige, på den bedst 

mulige måde. for at styrke det netværk det ligger i. Kræver det at forskellige aktanter oversætter 

deres viden og videreføre denne til andre aktanter (Jensen, 2003).  

Black box 

Black box er et centralt begreb i forbindelse med aktører og netværker. Når aktører i et netværk 

når et punkt, hvor man har opnået en vis forudsigelighed og stabilitet, kan der opstå en 

situation, der bliver beskrevet som ”Black Box”.  Begrebet opstår når man ikke længere tænker 

over, hvordan noget fungerer og er dermed blevet en selvfølge. Altså at man starter med en 

form for input, ender med et output, uden man nødvendigvis ved hvordan det er blevet til. 

Formålet med ANT er blandt andet, at benytte black box begrebet til at undersøge og åbne det 

for at se, hvilke aktører der er centrale i projektets netværk. Derudover også at se hvordan de 
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forskellige aktører hænger sammen og de relationer de har skabt mellem hinanden (Jensen, 

2010).  

Empiri indsamling 

Her vil det blive kortlagt, hvilken empiri der bliver anvendt i projektet.  

 

Algoritmer i det offentlige, bliver i højere grad anvendt, i takt med den teknologiske fremgang 

(KL, n.d.). Der er dertil kommet et øget fokus på danskernes data og måden staten, kommuner 

og regioner bruger disse på (Petersen, Holm, 2020). Dertil hører problematikken om danskernes 

viden, om teknologien, som forskningsprojektet ADD har undersøgt. Dele af denne forskning 

vil blive belyst og analyseret. For at danne et grundlag til at analysere ADD forskningen, vil A.I. 

og delelementerne i teknologien blive forklaret, ved brug af videnskabelige artikler. Ydermere 

vil A.I. blive belyst mere specifikt til brug i det offentlige, ved at inddrage “Når algoritmer 

sagsbehandler”, som er udgivet af institut for menneskerettigheder, i TRIN-modellen. Denne 

artikel skal bidrage med et forøget kendskab til de algoritmer, som jobcentre bruger og hvilke 

krav en borger har om sine data. Der vil også blive kigget på EU som lovgivnings aktør på 

området, hvad de fokusere på og hvilken lovgivning der er i gang med at blive udarbejdet. 

 

Ydermere har projektgruppen været til Digital Tech Summit i DGI byen og ADD projektets 

befolkningsundersøgelses lancering i Politikens Hus. Dette gav et indgående kendskab til hvor 

teknologien er i dag, hvor den er på vej hen, samt hvilke muligheder og udfordringer brugen af 

A.I. står overfor. Det gav ligeledes anledning til at indsamle og få kendskab til empiri fra 

relevante forskere, blandt andet Rikke Frank Jørgensen, som er medforfatter af “Når algoritmer 

sagsbehandler”. Den viden som er opnået til disse konferencer, i samspil med artikler fra nettet, 

vurderes til at være retvisende i forhold til teknologien. Tilsammen vil disse artikler, forskning, 

statistikker og internetsider bidrage til en forståelse af teknologien i offentlig forvaltning, samt 

hvilke udfordringer og muligheder teknologien har. 
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Semesterbindingen 

Projektet vil tage udgangspunkt i dimensionerne Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

med et fokus på videnskabsteori. Derudover vil Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA) også 

blive inkluderet.  

 

STS dimensionen skal bidrage til at kunne identificere og belyse de individuelle- og 

samfundsmæssige problemstillinger. Det vil blive gjort ved hjælp af bogen “De skjulte 

algoritmer Teknoantropologiske perspektiver” (Birkholm & Frølich, 2018). Disse perspektiver 

bidrager med en klarlæggelse af A.I, algoritmer og de etiske udfordringer som teknologien står 

overfor. Det er i form af retssikkerhed og overholdelse af forvaltningsretlige krav. Derudover vil 

der blive kigget på “Ethical Institutes” etiske håndbog, som skal hjælpe aktører med at 

implementere A.I. i fremtiden.  

 

TSA dimensionen bliver inddraget for at få en bedre teknisk forståelse af teknologien der bliver 

brugt. Her vil det være oplagt at kigge på TRIN-modellen for at få et bedre indblik i den A.I. 

som den offentlige forvaltning benytter til beslutningsgrundlag.  

Hvad er kunstig intelligens? 

Artificial Intelligence (A.I.), kan forstås som et paraplybegreb, der dækker over flere 

delelementer i teknologien. A.I. gør det muligt for computere at udføre opgaver, som 

traditionelt har været udarbejdet af mennesker, men svært at beskrive med instrukser til en 

computer. A.I. finder mønstre og sammenhænge i data på baggrund af en algoritme. Derved 

lærer denne form for teknologi ud fra eksempler og ikke instrukser, hvilket giver mange 

muligheder, men også udfordringer. Der er i årtier blevet forsket i A.I., men det er først i de 

seneste år sub teknologierne machine learning og deep learning, har accelereret og bidraget til 

fremgangen af A.I. Denne fremgang har medført bedre forudsætninger for borgeres helbred, 
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samfund og virksomheder. Teknologien er også forbundet med etiske, retslige og sociale 

udfordringer (Thiebes, Lins, Sunyaev, 2020). 

 

Ved en færdig A.I. model, kan man måle hvor stor kvalitet den har ud fra to værdier, som 

modellen returnerer. Det kan måles ved at kigge på ‘precision’ og ‘recall’.  

Precision 

For at evaluere en model bruges precision. Det kan siges at være korrekte labels, som er udledt 

af modellen. Disse data bliver tildelt fire grupper:  

• True positives  

• True negatives  

• False positives 

• False negatives 

(Saito, Rehmsmeier, 2015).  

Også kendt som en confusion matrix: 

 

(Mohajon, 2020) 
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En måde at beregne dette på, er at tage det totale antal data og dividere med de udledte korrekt 

fordelte data.  

Recall 

Recall kvantificere de positive klasser ud fra alle positive eksempler i datasættet. Det giver 

derfor en større mængde, men mindre præcis række resultater. Et eksempel på en virksomhed 

som benytter sig i høj grad af recall, er Spotify. Hvis man bliver anbefalet noget musik, ud fra 

det man hører, får man en række resultater, altså flere sange. Dermed kan det siges at være flere 

resultater, som ikke nødvendigvis er de mest relevante, til forskel fra precision (Saito, 

Rehmsmeier, 2015).  

 

A.I. er som nævnt en samlet betegnelse for forskellige delelementer. For at danne grundlag for 

resten af dette projekt, vil disse delelementer kortfattet blive beskrevet i nedenstående afsnit. 

Algoritmer 

En algoritme er en matematisk formel, som trinvist beregner et resultat, på baggrund af det 

input som algoritmen får. Alt efter hvilken type data, model og resultat, som algoritmen skal 

danne grundlag for, er der forskellige typer algoritmer. En af disse algoritmer er en lineær 

regressionsmodel, som er brugbar, hvis man skal klassificere tabeldata (PKMedier, 2021). Det er 

også under algoritmer begrebet ‘Blackbox’, bliver brugt. Black box begrebet handler kortfattet 

om, at man får et output på baggrund af input (data), men ikke ved hvordan eller hvorfor, man 

netop opnår det resultat man udleder fra A.I. modellen (Asatiani, Malo, Nagbøl, Penttinen, 

Khalia, 2020).  
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Maskinlæring og Deep Learning 

Indenfor A.I. findes der et vigtigt element, som er machine learning. Derfor vil der blive 

redegjort for begrebet og for at få en bedre forståelse af teknologien jobcentrene potentielt 

kommer til at benytte sig af i fremtiden. 

 

Kigger man på A.I. verdenen, findes der mange teknologiske begreber. Der vil dog blive taget 

udgangspunkt i begrebet machine learning, da det er en hovedfaktor for at A.I. fungerer, som 

det gør. Begrebet kan være meget komplekst. For at gøre det lidt mere håndgribeligt, så vil 

machine learning blive sammenlignet med et almindeligt IT-program. Programmer har ofte et 

løsningsorienteret formål, hvilket machine learning ikke har. De programmer der bliver 

udviklet af programudviklere, kan blive skrevet i form af algoritmer, som så bliver integreret i 

en brugergrænseflade. Dette er ikke tilfældet for machine learning. Her er konsensus, at 

teknologien kan komme med en bredere form for løsningsmetode, som bliver hentet fra data. 

Med andre ord så kan machine learning træne sig selv ud fra specifikke problemer, den er 

blevet sat til at løse. Derudover vil den også kunne finde mønstre ud fra den træningsdata, som 

den er blevet fodret med (Christiansen, 2021).   

 

Supervised og unsupervised learning er to vigtige begreber, hvis man kigger på hvordan 

machine learning behandler den data den får.  

 

Giver man machine learning et forventet input, så får man også et forventet output - det kaldes 

supervised learning. Når ledige søger et job igennem jobnet.dk så afgiver de data, som 

automatisk er koblet til deres cpr-nummer (navn, alder, adresse osv.) (Kulager, 2021). På denne 

måde får algoritmen nogle bestemte data fra borgeren og kan dermed give et forventet bud på, 

hvilket job der vil passe til den jobsøgende. Med andre ord, så er data under opsyn i dette 

tilfælde (Christiansen, 2021).  
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Unsupervised learning videreudvikler idéer ud fra supervised learning. Machine learning går 

ind og træner sig selv ud fra data, den har fået fra den enkelte jobsøgende, men samtidigt 

sammenligner det med andre jobsøgere i databasen. På denne måde kan machine learning skabe 

mønstrer og komme med yderligere forslag. For eksempel kan algoritmen gå ind og foreslå den 

jobsøgende, at der vil være mulighed for at få et arbejde, i en anden branche ud fra tidligere 

jobsøgende med samme data inputs. Med unsupervised learning skaber algoritmen sin egne 

kategoriseringer (Christiansen, 2021). 

 

Machine learning har mange forskellige teknikker til at kunne finde dens løsninger. Nogle af de 

relevante teknikker er f.eks. “information extraction” og “data mining”. Her handler det om at 

kunne skabe relevante mønstre ud fra store mængder af data. Når machine learning laver disse 

mønstre hedder det “associationsregler”. Kigger man på de data jobcentrene får, så kan det være 

i form af navn, adresse, alder og evt baggrund (Christiansen, 2021).  

Data 

Denne del af et samlet A.I. system betragter mange, som værende den mest udfordrende. 

Dataindsamling til et givent A.I. system, kan være enormt tidskrævende og kan siges at være 

grundlaget, for at lave en model af høj kvalitet. Data skal på sin vis, afspejle den verden vi lever 

i og det er her udfordringen med bias typisk opstår. Data som repræsenterer virkeligheden kan, 

alt efter modellens formål, være diskriminerende eller forskelsbehandle. Det er netop dette EU 

har lavet regulativer til og som der stadig arbejdes på, så fx A.I. i offentlig forvaltning, ikke 

forskelsbehandler borgere. Ifølge A.I. konsulenthuset TodAI, er bias i data noget man skal 

forholde sig til og være bevidst om eksisterer (TodAI, n.d.).  
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A.I. i jobcentre  

I 2020 blev der igangsat 15 signaturprojekter af regeringen, som har til formål at afprøve kunstig 

intelligens i danske regioner og kommuner (KL, 2020). En af disse signaturprojekter omhandler, 

at få ledige i job i Odense kommune ved brug af A.I. og det har journalist Frederik Kulager fra 

Zetland fået ekstraordinær indsigt i. I dette afsnit vil der blive redegjort for A.I. i Odense 

kommunes jobcentre, med det formål at analysere teknologien ved brug af de valgte punkter i 

TRIN-modellen.  

 

Koncernchef på beskæftigelsesområdet i Odense kommune Gorm Hjelm Andersen, har i 

forbindelse med signaturprojekterne, udrullet en løsning for at få ledige i arbejde. Han kalder 

det selv “Netflixificeringen af det offentlige Danmark” og derfor menes der, at A.I. er en 

teknologi, som flere offentlige instanser i højere grad, kommer til at benytte fremtidigt. I 

Odense Kommune har man fået særlig tilladelse til at bruge data på tidligere ledige, hvilket har 

gjort det muligt at udvikle en A.I. model og komme i gang med projektet. Det har taget to år og 

7.2 mio. kr. at udvikle den nuværende jobcenteralgoritme, som vil blive forklaret i 

nedenstående afsnit (Kulager, 2021).  

Den nuværende løsning og A.I. model 

I dag er det valgfrit om en jobsøgende i Odense kommune, vil lade A.I. hjælpe med at finde et 

job. Hvis borgeren siger “ja” til brug af A.I., har man mulighed for at blive profileret, for at 

vurdere om der er høj eller lav risiko, for at være ledig om et halvt år. Det er her den tidligere 

data på ledige har en stor indflydelse, da modellen laver en forudsigelse baseret på borgens svar 

til et spørgeskema. Disse spørgsmål drejer sig blandt andet om; herkomst, køn, alder og 

uddannelse. Hvis borgerens svar matcher tidligere langtidsledige, er risikoen for at profileret 

som langtidsledig stor. Skulle dette være tilfældet, får borgeren en række råd til hvad den ledige 

kan gøre. Efter modellen har lavet profileringen på den ledige borger, bliver disse resultater 

sendt til en sagsbehandler, som dermed kan lave en vurdering på baggrund af algoritmen. Et 
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interessant parameter, er det der har størst indflydelse på, hvor lang tid en borger er ledig. I 

Odense kommune, er borgerens egen vurdering af, hvor hurtigt han eller hun, finder job det 

som har størst indflydelse på profileringen. Dette er baseret på 152.000 tidligere ledige borgere 

(Kulager, 2021). 

 

Koncernchefen Gorm Hjelm Andersen mener, at fordelen ved jobcenteralgoritmen, er den kan 

matche de forskellige ledige borgere med de mest effektive aktiveringstilbud. Det gør 

algoritmen ved at finde sammenhænge i tidligere data og den nuværende jobsøgendes situation, 

som en sagsbehandler muligvis ville have svært ved at kunne finde samme sammenhæng i. Der 

er dog også nogle udfordringer ved brug af A.I. Her peges der på, det som tidligere i dette 

projekt, er beskrevet som bias. Kulager kommer med et eksempel, som omhandler mænd og 

kvinders primære jobsektor:  

 

“Det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt. Sat på spidsen arbejder flest mænd i det 

private, mens flest kvinder arbejder i det offentlige.”  (Kulager, 2021). 

 

Det påpeges, at der kan opstå bias og derfor vil algoritmen blive påvirket af data, som 

ovenstående citat hentyder til. Netop hvilke parametre og data som borgeren bliver målt på og 

afgiver, skal være helt gennemsigtige, for at der ikke opstår en Black-Box situation (Kulager, 

2021).  
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Etiske principper inden for teknologien 

“The Institute for Ethical AI & Machine Learning” er et researchcenter i Storbritannien, som 

udfører teknologisk forskning i processer og frameworks inden for blandt andet machine  

learningssystemer. De ser på, hvordan man bedst muligt kan udvikle og implementere 

algoritmer ansvarligt. Medlemmerne af dette researchteam er frivillige, og har baggrund som 

blandt andet ingeniører, data scientists, industri eksperter og direktører.  

 

Instituttet har gennem deres forskning udarbejdet otte principper, for at sikre en etisk korrekt 

udvikling af algoritmer. Altså, er det en slags håndbog, som kan følges, for at minimere 

konsekvenser for slutbrugeren.  

1. Human Augmentation 

Dette punkt handler om, hvilke konsekvenser der kan opstå, hvis en algoritme kommer med 

forkerte forudsigelser. Når man introducerer automatiseringer inden for machine learning, så 

kan man hurtigt glemme, hvor stor en indflydelse det kan have hos slutbrugeren. Derfor skal 

teknologen eller beslutningstageren, som vælger at implementere teknologien, have for øje at 

algoritmen har de rigtige hensigter, da det ellers kan have alvorlige konsekvenser. Især hvis de 

teknikker bliver brugt indenfor eksempelvis transport eller velfærdssystemer (Ethical Institute, 

2020). 

2. Bias Evaluation 

Her forpligter man sig til, at løbende udvikler processer, som giver mulighed for at forstå og 

dokumentere “bias”. Det gælder både i udvikling og produktionsprocessen, når der skal bygges 

systemer der tager essentielle beslutninger. Vi vil altid stå over for den beregningsmæssige og 

samfundsmæssige skævhed, der er til stede i data, hvilket er umuligt at undgå, men er muligt at 

dokumentere og afbøde. I følge principperne bør man tage et skridt tilbage, fra kun at integrere 

etik i selve algoritmerne. I stedet bør teknologer fokusere på at bygge metoder og processer, som 
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kan identificere og dokumentere den skævhed i data, funktioner samt slutresultater og 

efterfølgende implikationer af denne skævhed. Når skævheden er identificeret, kan de rigtige 

processer etableres, for at mindske potentielle risici (Ethical Institute, 2020).  

3. Explainability by justification 

Mange teknologer er koncentreret om at skabe et slutprodukt uden egentlig at vide, hvordan de 

er kommet frem til resultatet. Med den store Machine Learning hype, så kaster mange 

teknologer enorme mængder af data igennem rørledningerne til algoritmen, med forhåbningen 

om “at det skal nok fungere”, uden egentlig at vide hvad der sker bag og hvordan teknologien 

har regnet sig frem til resultatet. Derfor opfordrer Ethical Institute teknologerne til at gøre en 

løbende indsats, i at forbedre værktøjer og processer, der giver dem mulighed for at kunne 

forklare de resultater de får (Ethical Institute, 2020). 

4. Reproducible Operations 

Et andet vigtigt princip inden for udviklingen af algoritmer, er at algoritmerne, og de resultater 

de kommer med, er reproducerbare. Det har nemlig betydning for, hvis man skal lave 

fejlfinding eller på anden måde diagnosticere. Samtidig er det, at algoritmen og 

resultatet/udregningen er reproducerbar. I produktionssystemer er det derfor vigtigt at udføre 

standardprocedurer, såsom at vende en model tilbage til en tidligere version eller gengive et 

input, for at fejlsøge en specifik funktionalitet, hvilket introducerer kompleksitet i 

infrastrukturen (Ethical Institute, 2020). 

5. Displacement Strategy  

Displacement Strategy, handler grundlæggende om de etiske problematikker, der kan opstå ved 

indførelsen af A.I., i en given jobfunktion eller lignende. Denne displacement, kan have 

indflydelse på de nuværende sagsbehandlere, som potentielt kan miste deres job grundet 

implementeringen af A.I.. Altså at teknologerne der udvikler teknologien, skal tænke på de 
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større samfundsstrukturelle konsekvenser, der kan være ved at A.I overtager pladsen for 

mennesker (Ethical Institute, 2020).  

6. Practical Accuracy 

En af de vigtigste ting ved at udvikle processer, er at kunne sikre sig at ens nøjagtighed og 

omkostnings metriske funktioner til ens applikationer er rigtige. Når man bygger systemer, der 

lærer af data, er det vigtigt at få en grundig forståelse af de underliggende teknologier, som 

vurderer nøjagtigheden. Ofte er det ikke nok at bruge grundlæggende/standard 

nøjagtighedsmålinger, da hvad der kan være ”korrekt” for en computer, kan være “forkert” for 

et menneske og omvendt (Ethical Institute, 2020).  

7. Trust by Privacy 

Her menes der håndtering af data, hvor man forpligter sig til at opbygge og kommunikere 

processer der forklarer, hvordan man håndterer data, som er opbevaret direkte/indirekte i 

systemet. Ved udvikling af systemer, som lærer af data, er der ofte et stort antal interessenter, 

der kan blive påvirket. Det er derfor vigtigt at opbygge en tillid hos de relevante aktører, som 

man kan gøre ved at informere om, hvilke data der bliver opbevaret - samt hvilke processer de 

går igennem. Dermed også vise at det er en prioritet at kunne beskytte den data man får. Altså 

bør teknologer have for øje at kunne lave et design, som er gennemsigtigt og forståeligt for alle 

aktører, især når der bliver arbejdet med brugernes data (Ethical Institute, 2020).  

8. Security Risks  

Udviklingen og forbedringen af processer og infrastrukturen til at sikre data under udviklingen 

af maskinlæringssystemer er en nødvendighed. Autonome beslutningssystemer kan åbne døren 

for nye potentielle sikkerhedsbrud. Endnu vigtigere er det, at pointere at en stor procentdel af 

sikkerhedsbrud opstår på grund af menneskelige fejl. Teknologer bør derfor forbedre sig på 

begge typer af sikkerhedsrisici, såsom at uddanne relevant personale, men også etablere 
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processer omkring data og vurdere implikationer af potentielle machine learning-bagdøre 

(Ethical Institute, 2020). 

 

 

(Ethical.io, 2020) 

Når algoritmer sagsbehandler 

Rikke Jørgensen har sammen med sine medforfattere af, “Når algoritmer sagsbehandler”, 

foretaget en større analyse af brugen af kunstig intelligens i den offentlige sektor i Danmark. I 

dette afsnit vil der blive redegjort for nogle af disse, som omfatter: 

 

• Den teknologiske ramme: Profilerings modeller 

• Gentræning af data  

• Automatiserings bias 
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Rapportens indhold omhandler AI i kommuner og fokusere på de juridiske og teknologiske 

aspekter heraf. I dette afsnit vil der blive redegjort for de ovenstående punkter (Jørgensen, 

Akhtar, Thomsen, Koch, 2021).   

Profilerings Modeller  

I den omfattende analyse af A.I. i den offentlige sektor, benytter rapporten sig af et begreb, 

profileringsmodeller, som dækker over en bestemt form for A.I.. Det pointeres at A.I. er en bred 

vifte af teknologiske delelementer og i virkeligheden et paraplybegreb, som også fremgår af 

ovenstående afsnit Hvad er kunstig intelligens og derfor er betegnelsen A.I. ikke retvisende når 

teknologien skal belyses (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 25). I rapporten fokuseres 

der på profileringsmodeller, som dækker over en data med basis i algoritmen og på baggrund af 

den givne data, danner grundlag for om personer er, eller ikke er, inden for målegenskab 

(Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 137). De modeller der bruges som eksempel i denne 

rapport, er baseret på maskinlæring, eller en læringsalgoritme. I den sammenhæng skal der 

stilles store krav til myndighederne, om hvilken type model der skal i produktion, hvordan den 

skal anvendes og i hvilken kontekst den skal indgå i en sagsbehandling (Jørgensen, Akhtar, 

Thomsen, Koch, 2021; 26).  

Offentlige myndigheder og data 

Den omtalte læringsalgortime, skal have træningsdata, således algoritmen kan trænes og blive så 

præcis og effektiv som muligt. Det stiller ifølge rapporten krav til den data, som bruges til input 

i algoritmen. Disse data skal være fra tidligere relevante sager eller data, om problemstillingen, 

for at få det bedste resultat. Læringsalgoritmen finder sammenhæng i data, som mennesker 

typisk vil overse og gør det på langt kortere tid. Dette gør modellen ved at analysere de 

parametre, som er bestemt af en udvikler eller domæneekspert. Det kan gøre modellen langt 

mere effektiv, men også medvirke til bias og dermed diskrimination, grundet den komplekse 

læringsalgortime (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 27). En af de væsentligste faktorer 

ved implementering af en profileringsmodel, er balancen mellem varians og bias. Med 
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udgangspunkt i en case og model, som indeholder borgeres data, kan en høj bias medføre en 

større fejlrate og dermed dårligere resultater. Varians betyder følsomhed overfor variationer i 

træningsdatasættet. Det vil sige, at en høj varians medfører en overrepræsentation af mønstre, 

som optræder tilfældigt i træningssættet og derfor ikke er brugbart i praksis. Til gengæld 

medfører det også en lav fejlrate.  En høj varians kan ligeledes medføre misvisende resultater 

(Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 29). På følgende figur ses et eksempel på høj bias og 

varians, samt et balanceret træningssæt.   

 
(Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 29) 

 

Generaliserbarhed bygger på modellens evne til at sortere data korrekt, når den er sat i drift. 

Ovenstående figur viser hvordan høj bias og varians kan medføre henholdsvis for høj og lav 

generaliserbarhed (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 30). 

 

Ovenstående hænger også sammen med, hvad der i ‘Når algoritmer sagsbehandler’, er omtalt 

som tabsfunktionen. Dette er et centralt begreb, når der er tale om den algoritme der ligger bag 

modellen og har derfor kraftig indflydelse på den færdige model (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, 

Koch, 2021; 29).  

 



Eksamensgruppernr: V2124809466 

 
 

 26 

En algoritme som er brugt hyppigt i A.I. sammenhæng, er en lineær regressionsmodel. Her kan 

en tabsfunktion beskrives som gennemsnittet af kvadrerede fejl. Et eksempel på dette er tabel 

klassificering, hvor en “label” skal forudsiges (prediction). Med udgangspunkt i anslåede 

huspriser, kan modellens kvalitet måles ved at finde husets vurderede og korrekte salgspris. 

Hver af disse afvigelser ganges op med sig selv og den gennemsnitlige kvadrerede værdi kan 

findes. Derfor er de data som bruges yderst afgørende for algoritmens kvalitet og i sidste ende 

modellens (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 31-32).  

Retssikkerhed og digitalisering i offentlig 

forvaltning 

I bogen “De skjulte algoritmer - Teknoantropologiske perspektiver” af Klavs Birkholm & Niels 

Frølich, som omhandler algoritmer, hvordan de bliver brugt og potentielle muligheder samt 

risici ved at bruge dem. Rikke Gottrup har skrevet en artikel, som er med i bogen, med 

overskriften “Når sagsbehandleren er en maskine – er retssikkerheden så i fare?”. Gottrups fokus 

i kapitlet ligger på anvendelsen af algoritme baserede sagsbehandlingssystemer og lignende i 

den offentlige sektor. Samt de dertilhørende udfordringer og problemstillinger, med fokus på 

retssikkerheden. (Birkholm & Frølich, 2018) Rikke Gottrup er uddannet jurist og har skrevet og 

været medforfatter til flere bøger om offentlig forvaltning, retssikkerhed og digitaliseringen. 

(Biblioteket.dk)   

Rikke Gottrup beskriver i starten af kapitlet udfordringen - en form for paradoks - som vi som 

samfund står overfor, mellem digitalisering og retssikkerheden: 

”Med digitaliseringen ændres det miljø, forvaltningsretten skal agere i. Hele den offentlige 

forvaltning er under forandring. Juraen må ikke blive en undskyldning for ikke at digitalisere, 

men digitaliseringen må ikke ske på bekostning af retssikkerheden.” (Birkholm & Frølich, 

2018;191) 
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Gottrup formår at beskrive kernen, i det som projektet gerne vil undersøge og arbejde med. I 

indledningen af kapitlet påpeger Gottrup at det, som mange juristers umiddelbare tanke og 

handling er, i denne udfordring med digitalisering, at slå bremserne i, grundet bekymringen for 

retssikkerheden. Det som Gottrup så derimod argumentere for, er at i stedet for, at slå 

bremserne i og bremse digitaliseringen, skal juristerne med ind i udviklingen af de digitale 

løsninger, for at sikre retssikkerheden og procesretfærdigheden bliver overholdt. (Birkholm & 

Frølich, 2018) 

Udviklingen i den offentlige forvaltning fra det manuelle papirarbejde til digitale systemer og 

(digitale) selvbetjeningssystemer, kan, ifølge Gottrup have sine udfordringer med juraen, i og 

med, at den lovgivning der er lavet omkring retssikkerhed og procesretfærdighed er kommet til 

med forvaltningsloven i 1987. (Birkholm & Frølich, 2018)   

Hvordan har loven, juristerne og ombudsmanden forholdt sig til at oversætte forvaltningsloven 

så de digitale løsninger ikke bryder den? 

Gottrup påpeger, at ombudsmanden i flere sager, har slået fast at de digitale løsninger skal, som 

udgangspunkt, være teknologineutral (medmindre andet er bestemt). Teknologineutral vil i 

dette anliggende sige, at de forvaltningsretlige regler og grundsætninger skal overholdes, og det 

er altså ligegyldigt om en sag behandles manuelt, med støtte fra digitale systemer eller 

fuldautomatiske IT-systemer (Birkholm & Frølich, 2018).  

“Borgernes rettigheder skal således være lige så god i den digitaliserede forvaltning som i den 

papirbaserede” (Birkholm & Frølich, 2018; 197)   

Her er altså stillet nogle krav til de digitale systemer, om det er algoritmer eller anden digital 

omgang som sikre borgernes rettigheder. 

Udover at det er slået fast at sagsbehandlingen og de dertilhørende afgørelser skal være 

teknologineutrale, altså at dommen skal være samme, om det er et IT-system eller en vilkårlig 

sagsbehandler der er beslutningstageren. Det er også slået fast, igennem forskellige sager ved 
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ombudsmanden, at de myndighederne har et ansvar om, ikke bare ved selve sagsbehandlingen, 

men også ved udviklingen af digitale systemer, har pligt til at overholde de forvaltningsretlige 

regler og principper. (Birkholm & Frølich, 2018) Det er slået fast at alle myndighederne har et 

ansvar, selv når de udvikler potentielle IT-systemer. Det er altså vigtigt at forvaltningsretten er 

gennemtænkt i IT-systemerne inden de sættes i drift, skriver Gottrup. (Birkholm & Frølich, 

2018) 

Rikke Gottrup beskriver i efterfølgende afsnit forskellige udfordringer ved den stigende 

digitalisering: 

”Den fremtidige digitalisering er ikke en udvikling, vi hverken kan eller skal bremse. Der er 

mange fordele ved digitaliseringen – ikke mindst for borgere og virksomheder. Men det er også 

vigtigt at huske, at ikke alle opgaver er egnede til algoritmernes univers. Det er vigtigt at 

identificere og afgrænse de områder, hvor det vil være en gevinst for både borger og 

myndigheder at automatisere. Det er samtidigt vigtigt at overveje, hvilke værdier og 

forvaltningsretlige regler der er så grundlæggende, at de skal kunne bevares også i en mere 

digital fremtid. Det er således vigtigt at styre udviklingen af den digitale forvaltning” (Birkholm 

& Frølich, 2018; 210-211) 

Her påpeger Gottrup problemstillingen, hvor det fremtidigt kommer til at handle om at 

identificere og afgrænse, hvor algoritmerne og automatiseringen giver mening. Det er antageligt 

hovedproblemet, som vi kommer til at stå overfor i en ikke så fjern fremtid, når den offentlige 

forvaltning i endnu større grad vil blive digitaliseret.  

Gottrup kommer efterfølgende med en potentiel løsning til problematikken: ”Jeg tror, en vigtigt 

forudsætning for en velfungerende digital forvaltning er etableringen af en supplerende analog 

infrastruktur (…)” (Birkholm & Frølich, 2018; 211). En af løsningerne som Gottrup foreslår her, 

er altså stadig at bibeholde en vis form for menneskelig sagsbehandling. Så vi på den måde 

undgår et fuldautomatiserede forvaltningssamfund, hvor muligheden for indsigt og 

retssikkerhed potentielt vil blive forringet. 
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Algoritmer, Data og Demokrati - 

Befolkningsundersøgelse 

Et ambitiøst 100 millioner kroners forskningskonsortium med RUC i spidsen, arbejder for at 

demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital 

dannelse og dialog. Projektet har navnet ”Algoritmer, Data og Demokrati” (ADD) og 

beskæftiger sig med grundlæggende problemstillinger som: Hvad den stigende styring, som de 

digitale processer har i vores samfund og hverdag. Men hvad gør de ved og for os? Og kan vi 

stole på en algoritme? (ADD, Om os, n.d.) 

 

Projektet giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale udvikling. 

Samt et indblik i hvor danskerne ser muligheder og risici ved den teknologiske udvikling (ADD, 

Om Befolkningsundersøgelse, n.d.). 

 

Der vil bruges uddrag fra undersøgelsens resultater og analyser, til at blive klogere på, hvor 

danskerne står i forhold til den digitalisering, der er i gang, da dette kan give et indblik i 

hvordan de forholder sig til digitaliseringen af den offentlige forvaltning. Samtidig med at det 

kan belyse potentielle problematikker. Dette kunne for eksempel være, ulighed blandt borgere i 

forhold til digitale kompetencer, som kan give problematikker ved eksempelvis digitale 

selvbetjeningsløsninger. Derudover kan uligheder i kendskab til hvordan teknologien, for 

eksempel algoritmer virker, give en skævvridning i samfundet (ADD, Hovedkonklusioner, 

2021).   

 

Ser man overordnet på undersøgelsens hovedkonklusioner, er der en grundlæggende 

problematik i det som beskrives som ”Digital ulighed”. Den digitale ulighed består af, at en del 

af befolkningen har underskud af ”digitale kompetencer”, i forhold til resten af befolkningen. 

Grundet skævvridningen, vil der opstå uligheder i samfundet, hvor dele af befolkningen ikke 
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vil kunne, eller vil have svært ved at følge med den digitale udvikling (ADD, 

Hovedkonklusioner, 2021). 

 

Dykker man ned i tallene fremstår det tydeligt at den digitale ulighed, er markant i bestemte 

befolkningsgrupper. Der er altså bestemte grupper, der relativt til resten af befolkningen, har 

lave digitale kompetencer. De grupper som har størst andel af “lave digitale kompetencer” 

beskrives i undersøgelsen således:  

 

“Den del af befolkningen med lave digitale kompetencer er kendetegnet ved, at de ofte er over 

40 år og har grundskole- eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste fuldførte. På den 

udviklingsrettede kompetencedimension er der en markant kønsforskel. Ud af de 29 pct. med 

lave digitale udviklingskompetencer er 68 pct. kvinder, hvorimod 66 pct. af gruppen med høje 

digitale udviklingskompetencer udgøres af mænd.” (ADD, Hovedkonklusioner, 2021) 

 

Her beskrives at, der er stor ulighed i forhold til alder, hvor de ældre specielt står dårligt i 

“digitale kompetencer”. Uddannelsesniveau har også statistiskset, stor betydning for de digitale 

kompetencer. Samt at køn også spiller en rolle, hvor kvinder er dårligere stillede end mændene. 

Det er tydeligt, at der er nogle bestemte befolkningsgrupper, der er dårligere stillet end andre. 

(ADD, Hovedkonklusioner, 2021)  
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* (ADD, Hovedkonklusioner, 2021) 

 

Men hvorfor er forskel på digitale kompetencer egentligt et problem? Ifølge ADDs 

befolkningsundersøgelse, fremviser de flere store problematikker, for hvorfor det kan være et 

problem for samfundet, samt individet selv, at have lave digitale kompetencer.  

Undersøgelsen påpeger blandt andet, at det kan være et problem, da personer med lave digitale 

kompetencer i lavere grad beskytter sig selv og deres privatliv på nettet. Dette er blandt andet 

brugen af en adblocker eller incognito mode. Men det ses også i forståelsen af mere tekniske 

facetter, som hvad ens IP-adresse er og hvordan den kan misbruges.  

Dette er selvfølgelig primært praktisk viden og kompetencer, men det har, ifølge undersøgelsen 

betydning for hvordan de selvsamme grupper ser på udviklingen af digitaliseringen, og hvilke 

udfordringer det kan give for demokratiet (ADD, Hovedkonklusioner, 2021).  

 

“Befolkningsundersøgelsen viser, at danskere med høje digitale brugs- eller 

udviklingskompetencer er markant mere opmærksomme på de udfordringer, vores digitale 

demokratiske samtale står overfor, end danskere med lav grad af digitale kompetencer er. 58 

pct. af danskere med høje digitale udviklingskompetencer er i høj eller meget høj grad 

opmærksomme på, at algoritmer på for eksempel sociale medieplatforme kan medvirke til 
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ekkokamre og polarisering i den danske debat. Det samme gælder kun for 27 pct. af danskere 

med lave digitale udviklingskompetencer.“ (ADD, Hovedkonklusioner, 2021) 

 

Der fremstår her et potentielt demokratisk problem, i og med, at hvis udviklingen fortsætter og 

skellet mellem de med høje digitale kompetencer og dem med lave bliver større, vil der opstå et 

demokratisk problem. Fordi at der vil opstå en såkaldt “oplyst” og en “Ikke oplyst” 

befolkningsgruppe. Dette er et problem, da “Digitale kompetencer er en forudsætning for at 

forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling” (ADD, Hovedkonklusioner, 2021) som ADD-

projektet påpeger (ADD, Hovedkonklusioner, 2021). 

 

Meget af det som undersøgelsen drejer sig om, er digitalisering generelt, borgernes placering i 

og holdninger om digitaliseringen. Brugen af internettet generelt, og den indflydelse sociale 

medier, som Facebook kan have. Men de selvsamme problematikker og kompetencer indenfor 

den teknologiske udvikling, må også kunne oversættes til digitalisering af det offentlige (ADD, 

Hovedkonklusioner, 2021) .  

 

Forestiller man sig at en borger skal tage stilling til om de, i forbindelse med den offentlige 

forvaltning, om de vil have deres sag behandlet af en algoritme eller menneskelig 

sagsbehandler. Må det siges at borgerens digitale kompetencer har indflydelse på deres valg. 

Borgere med lavere digitale kompetencer er ifølge ADD, i lavere grad bevidste omkring de 

potentielle risici, der kan være ved at vælge maskinen frem for mennesket (ADD, 

Hovedkonklusioner, 2021).  

 

Et andet scenarie man kan forestille sig, ville være i forbindelse med et demokratisk valg, hvor 

befolkningen politisk skal tage stilling til hvor digitaliseret samfundet skal være. Her kan det 

tænkes, at de, med lave digitale kompetencer, er dårligere stillet til at kunne tage stilling. Dette 

ville i værste scenarie være til fare for demokratiet, i hvert fald hvis man følger Grundtvigs 
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filosofi, om at folkeoplysning er en forudsætning for et velfungerende demokrati. (Bjerager, 

2016)  

EU på AI området 

I EU’s hvidbog (Whitepaper) om A.I., beskrives hvilken retning EU gerne vil skubbe A.I., og 

hvordan det skal styrke individet, økonomiske interesser og den fælles velfærd (EC, WHITE 

PAPER On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, 2020). I 

rapporten beskrives, ud over de mange interesser og mål også nogle risici man skal være 

opmærksom på, ved brugen af AI:  

 

“While AI can do much good, including by making products and processes safer, it can also do 

harm. This harm might be both material (safety and health of individuals, including loss of life, 

damage to property) and immaterial (loss of privacy, limitations to the right of freedom of 

expression, human dignity, discrimination for instance in access to employment), and can relate 

to a wide variety of risks. A regulatory framework should concentrate on how to minimise the 

various risks of potential harm, in particular the most significant ones.” (EC, WHITE PAPER 

On Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust, 2020) 

 

Her viser kommissionen, at der er opmærksomhed om de risici, der kan være ved indførelsen af 

A.I., specielt i de mere kritiske infrastrukturer og systemer. Det er på baggrund af denne viden 

og indsigt, at EU udvikler den lovgivning, der i øjeblikket er undervejs. 

 

At lave lovgivning på A.I. området er ingen let opgave, teknologien er kompleks, brugbar i 

mange vidt rækkende aspekter, ny og har næppe nået sit fulde potentiale endnu. EU, med sine 

27 medlemslande, og dermed brede omfang, står overfor et større regulativt arbejde. Indtil 

videre har processen involveret mange forskellige interessenter fra både den offentlige og 

private sektor, inkluderende her, er blandt andet regeringer, kommercielle og ikke-
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kommercielle organisationer, eksperter, akademikere og EU-borgere. (EUR-Lex - 52021PC0206, 

2021) 

 

EU har som lovgivnings aktør i længere tid fokuseret på digitaliseringen, det ses blandt andet i 

GDPR-lovgivningen, der skal sikre de europæiske borgeres data i den digitale tidsalder. EU har 

nu fremsat planer for at lave lovgivning inden for A.I. området, hvor der er fremsat nogle 

grundlæggende principper og retning for hvad A.I. skal i den Europæiske Union, samt for at 

føre den globale digitale udvikling i en mere europæisk retning. Overordnet set bliver dette 

kaldt EU Artificial Intelligence Act: The European Approach to AI. (EC, 2021, #1)  

 

“The global leadership of Europe in adopting the latest technologies, seizing the benefits and 

promoting the development of human-centric, sustainable, secure, inclusive and trustworthy 

artificial intelligence (AI) depends on the ability of the European Union (EU) to accelerate, act 

and align AI policy priorities and investments” (EC, Brussels, 21.4.2021;3) 
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I EU Artificial Intelligence Act bliver der opsat et overordnet regelsæt for udvikling, 

kommercialisering og brug af A.I.-drevet produkter, services og systemer. Inden for det regelsæt 

er der opsat en kategorisering bestående af fire risiko kategorier. 

 

 

 

 

 

Falder en brug af A.I. inden for High Risk kategorien, hvilket noget af det som, offentlig 

forvaltning beskæftiger sig med gør, er der nogle krav som A.I. skal leve op til (EC, 2021, #2).  

• Passende risikovurderings- og afbødning systemer 

• Høj kvalitet af de datasæt, der bruges i systemet, for at minimere risici og 

diskriminerende resultater  

• Logføring af aktivitet for at sikre sporbarhed af resultater 

• Detaljeret dokumentation med alle de oplysninger, der er nødvendige for systemet, og 

dets formål med myndighederne til at vurdere dets overholdelse  

• Klar og fyldestgørende information til brugeren  

• Passende menneskelige tilsynsforanstaltninger for at minimere risikoen  

• Høj grad af robusthed, sikkerhed og nøjagtighed 

(EC, 2021, #2) 

(EC, 2021, #2) 2 

(EC, 2021, #2) 1 
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Dette stiller store krav til brugen af A.I. teknologi. Dog er de stadig nogle relativ løse principper 

der ikke er lovgivning endnu. Kommissionen arbejder stadig med lovgivningen, der regnes med 

at være færdig i 2024 (EC, 2021, #2).  

TRIN - Model 

I dette afsnit vil A.I. teknologien i jobcentre i Odense kommune blive belyst. Det vil blive 

analyseret ud fra trin 1, 3 og 6 i TRIN modellen. Dette er også med henblik på at se hvilke 

barrierer og muligheder der er i teknologien.  

Teknologiens indre mekanismer og processer  

Dette TRIN har til formål at kortlægge de mekanismer og processer som er i spil i et samlet 

system.  

A.I. i jobcentre 

Odense kommunes algoritme bygger på 152.000 tidligere sager om ledige borgere, hvilket giver 

et stort nok datagrundlag, til at kunne finde mønstre og sammenhæng, for så at kunne forudsige 

et resultat (Thiebes, Lins, Sunyaev, 2020).  

Formålet med at bruge maskinlæring i sagsbehandlingen er ifølge Digitaliseringschef Tina 

Iversen følgende tre punkter (Iversen, 2020):  

• Frigøre tid til medarbejdere 

• Koble systemer og data bedre sammen 

• understøtte standarder og minimere fejl 

• Give plads til fokus på faglighed  

Hvis man tager udgangspunkt i de tre første punkter, er løsningen Odense kommune har 

udrullet, med profilering af ledige, lovende. Algoritmen som kommunen har arbejdet på i to år, 

er bygget op omkring en lineær regressions model, som er den løsning, der hyppigst bliver brugt 

i forbindelse med tabeldata (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021). 



Eksamensgruppernr: V2124809466 

 
 

 38 

 

Algoritmen er så blevet skræddersyet til netop det antal og type features samt udregninger, som 

giver en profilering af den jobsøgende (Kulager, 2021). Profileringen sker på baggrund af en 

beslutningsmodel, som kan siges at være det sidste skridt, inden sagsbehandleren får et output 

om borgeren.  

Her er et eksempel, på hvordan en beslutningsmodel kan se ud:  

 

Beslutningsmodel 

Mulige input Mulige 

output 

Sandsynlighed Handlinger 

Uddannelse, køn, alder, etc Klassificering <= 95% Automatisk 

profilering 

Varighed af ledighed, 

kompetencer etc 

Klassificering >95% Manuel håndtering 

 

En beslutningsmodel er instruks baseret og er en forlængelse af en A.I. model, som forbinder 

det originale IT-system med A.I. modellen. Ved ovenstående eksempel, kan det siges at hvis 

modellen er 95% eller mere sikker på dens output, vil der blive foretaget en automatisk 

profilering af den ledige borger. Er modellen mindre end 95% sikker, vil en sagsbehandler 

håndtere sagen manuelt og give en vurdering af den ledige.  

 

I et samlet A.I. system, er der forskellige mekanismer i spil som nedenstående figur illustrerer:  
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(Asatiani, Malo, Nagbøl, Penttinen, Khalia, 2020;  261) 

Data input  

Den ledige borger udfylder en række spørgsmål, når vedkommende opretter sig som ledig i 

jobcentret. Disse spørgsmål omhandler blandt andet:  

• Alder  

• Køn  

• Uddannelse 

• Etnicitet  

• Varighed af ledighed 

• Alkoholforbrug  

• Helbredsoplysninger 

(Kulager, 2021) 
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Dette er bare nogle af de oplysninger, som der bliver indhentet, når man opretter sig som ledig. 

Som tidligere nævnt er den brugte træningsdata, baseret på 152.000 tidligere sager og muliggør 

derfor den model, der er grundlaget for de nye jobsøgende (Kulager, 2021). 

 

Machine Learning er en del af det, ovenstående figur, beskriver som “model”. Her benytter 

systemet Supervised Learning, da man kender til de parametre A.I. modellen skal finde 

sammenhænge og mønstre i, baseret på tidligere data. Hertil er modellen koblet på jobcentrenes 

oprindelige system. En måde hvorpå jobcentre, kan evaluere deres A.I. model, er ved brug af en 

confusion matrix. En sådan analyse af modellen vil bidrage med en belysning af de parametre 

som er mest væsentlige og uvæsentlige. Ved en evaluering af modellen, vil det give et overblik 

over modellens svagheder og styrker.  

Teknologiens utilsigtede konsekvenser 

Helt grundlæggende, er der en konsensus om at A.I. er forbundet med moralske og etiske 

udfordringer. Det er primært store tech giganter som eksempelvis Google, Facebook og Apple, 

der har bygget deres systemer op med A.I.. Der kan dog forekomme en større kløft og anledning 

til diskussion når en velfærdsstat som Danmark, vil bygge sin IT-infrastruktur op med A.I. Den 

store bekymring stammer fra beslutningstagen eller beslutningsgrundlag, som en sagsbehandler 

ikke kan gøre rede for (Thiebes, Lins, Sunyaev, 2020). Diskrimination og forskelsbehandling er 

ligeledes en række af de bias en A.I. model kan indeholde. Odenses koncernchef Gorm Hjelm 

Andersen deler sin bekymring om køn og job sektorer:  

 

“Vi skal ikke have en algoritme, der peger på, at den enkelte vil være bedst tjent med et job i en 

lavtlønssektor. Her skal vi i stedet sige: Vi kan godt opkvalificere dig, så du kan få et bedre 

lønnet job.” (Kulager, 2021) 

 

Denne udtalelse kommer på baggrund af, at mænd i højere grad bliver matchet med jobs i den 

private sektor og kvinder i den offentlige sektor. Dette er som sagt bygget på historiske data og 
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dermed en repræsentation af den virkelige verden. Det kan være problematisk for en 

sagsbehandler at forklare denne bias af en A.I. model til en borger, Ifølge ADD projektets 

omfattende undersøgelse, om danskernes kendskab til algoritmer.  

 

  

 

(ADD, Demokrati og rettigheder, 2021) 

 

Generelt kan det udledes fra ovenstående figur, at mange danskere ikke har den fornødne 

viden, om at algoritmer kan forskelsbehandle eller diskriminere (ADD, Demokrati og 

rettigheder). Spørgsmålet er så om en sagsbehandler kan formidle dette til den ledige borger. Ser 

man dog på det input som en A.I. er blevet trænet med, kan store dele af problematikken findes 

der (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021).  

 

Uden en decideret evaluering af modellen, kan minoritetsgruppe ligeledes blive 

underrepræsenteret, hvilket vil føre til en høj varians, og dermed en undertilpasning af 

datasættet (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021; 29).  
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Teknologier som innovation  

Drivkraft 

I 2020 tog den danske regering, en beslutning om, at der skulle bruges midler på at 

implementere A.I. i det danske velfærdssystem. Det kan give et billede af at A.I. er en teknologi, 

der er kommet for at blive (KL, Økonomi og administration, 2020). Selvom det var på en prøve 

periode, har man allerede implementeret A.I. i dele af systemet i nogle jobcentre. Ydermere er 

der signaturprojekter, som omhandler sundhedsvæsenet, vandskader i kommuner og kortere 

svartid på byggeansøgninger. Disse signaturprojekter har alle til formål at effektivisere og 

forbedre de nuværende processer (KL, Økonomi og administration, 2020).  

 

Allerede i dag, har profilerings modeller givet jobcentre i Odense kommune en ny måde at 

møde jobsøgende på, til trods for udfordringer med gennemsigtighed og data. Hvis udviklingen 

fortsætter, kan man potentielt om få år, lave tilhørende systemer til A.I. modeller, som kan 

forklare grundlaget til et output i form af en beslutningsmodel (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, 

Koch, 2021).  

 

Hvis man kigger på drivkræften af A.I. i det offentlige, er forståelsen af teknologien mindst lige 

så vigtig som selve teknologien. Det er ADD projektet et godt eksempel på.  

Barrierer  

A.I. er forbundet med usikkerhed hvis man sammenligner med instruks baseret IT-systemer. 

Ligeledes kan A.I. modeller være omfattet af bias, diskrimination og forskelsbehandling. Dette 

er en stor udfordring for kommuner, regioner og andre statsapparater, hvis man skal 

implementere teknologien i Danmarks velfærdssystem og er barrieren for hurtigere og større 

udbredelse (Jørgensen, Akhtar, Thomsen, Koch, 2021) (ADD, Hovedkonklusioner, 2021).  
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En af de tydelige barrierer som indførelsen af A.I. i det offentlige står overfor, er danskernes 

digitale kompetencer. Som påpeget i det tidligere afsnit “Algoritmer, Data og Demokrati - 

Befolkningsundersøgelse”, her bliver der, med udgangspunkt i befolkningsundersøgelsen påvist, 

at en af de større problematikker - barrierer - som der kan være ved indførelsen af algoritmer i 

det offentlige, er danskernes evner til at kunne forstå og forholde sig til dem. De grupper med 

lave digitale kompetencer har ifølge undersøgelsen, et dårligere beslutningsgrundlag over for 

den stillingtagen de i fremtiden kan risikere at stå overfor i sagsbehandling eller anden 

interaktion med det offentlige. Det kan i og for sig, resultere i at en borger med lave digitale 

kompetencer, som har svært ved at forholde sig til teknologien, vælger ikke at lade algoritmer 

være en del af sin sagsbehandling. Såvel som det i andre sager kan være en bedre beslutning, at 

lade sagsbehandlingen være af et menneske. Det er et dilemma der er svære at forholde sig til og 

tage den rigtige beslutning om, hvis man ikke har de kompetencer der er behov for.  

Samtidigt giver denne viden og indsigt et praj om at, opkvalificere de borgere med lave digitale 

kompetencer så de er bedre stillet. Her kunne det nemlig tyde på at der er behov for noget 

folkeoplysning, så vi undgår et A og B hold i den digitale tidsalder.     
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Innovation decision model 

I dette afsnit vil der blive kigget nærmere på Ethicals Institutes’s otte principper til at gøre 

algoritmer mere forståelige og håndgribelige for teknologerne og forbrugeren “end-useren”. For 

at kunne analysere deres forslag, vil der blive taget udgangspunkt i “Innovation-Decision 

Process” modellen, som sociologen Everett M. Rogers har lavet. 

 

Med den forøget indsats af at bruge A.I. i jobcentre i Danmark, kan det give ledige (jobsøgende) 

endnu mere at tænke over. Ikke nok med at ledige skal ind og tilmelde sig på Jobnet.dk for at få 

lavet en profil, så skal de også besvare spørgeskemaer, som algoritmerne vil kunne bruge til at 

lave associationsregler. Det gør det nemmere for algoritmen at kunne gruppere de ledige, som 

søger arbejde. Det bliver også som tidligere nævnt kaldt profilering. Ledige skal nu også 

forholde sig til alle disse parametre, som der følger med et A.I. system, som der tidligere er 

blevet argumenteret for, at de skal have indsigt i, hvordan den teknologiske proces egentlig 

fungerer. Især nu hvor dele af sagsbehandlingen potentielt bliver udfaset og udskiftet med en 

A.I model. (Kulager, 2021) 

 

 

Der findes måder at gøre det nemmere for borgeren at forstå A.I.. Everett M. Rogers har blandt 

andet lavet modellen “Innovation-Decision Process”. Igennem hans forskning, fandt Rogers ud 

af, at individer ikke opfanger eller forstår innovationer med det samme. Det er i stedet en 
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proces, som kræver forskellige faser, før individet har en chance for at kunne forstå det: 

 

Knowledge - er en af de vigtigste faser i processen. Det er her individet får den første 

interaktion med algoritmen og forhåbentlig får en vis form for forståelse, om hvordan 

algoritmen fungerer. For at kunne gøre det til en realitet kan man tage udgangspunkt i nogle af 

Ethical Institutes principper. Første princip Ethical Institute kommer med er “Human 

Augmentation”, som foreslår at man ikke digitalisere hele processen men bibeholder 

medarbejdere, som skal holde øje med de resultater algoritmerne kommer med. Det kan man 

gøre i en bedømmelses periode, hvor medarbejdere går ind og laver stikprøver for sikre sig at 

algoritmen ikke laver unødvendige fejl. Især når det gælder noget så vigtigt, som at få folk i 

arbejde (Rogers, 1983), (Ethical Institute, 2021). 

 

Persuasion - her finder individet ud af, hvordan attituden er over for algoritmen. Individet kan 

imødekomme idéen om algoritmen med både positive og negative holdninger alt efter, hvad 

individet har været igennem i “knowledge” fasen. I virkeligheden gælder det om at jobcentrene 

skal overbevise individet om, at det vil være en fordelagtigt, at en algoritme skal overtage dele 

af jobsøgningsprocessen. Det kan gøres på forskellige måder. F.eks. ved at forklare at 

algoritmen, vil kunne komme med jobforslag inden for brancher, som hverken individet eller 

en sagsbehandler ville kunne forudse. Det fortæller koncernchefen for Odense kommune Gorm 

Hjelm Andersen; 

 

““Vi ved, at nogle redskaber er mere effektfulde end andre,” (…) “Men hvad er mest relevant 

for lige præcis dig? Skal du i praktikforløb i detailbranchen? Eller byggebranchen? Eller 

opkvalificeres? Jeg tror, at kunstig intelligens kan hjælpe ved at sige, at ledige, der ligner dig, 

profiterede af at gøre det her.” - Gorm Hjelm Andersen” (Kulager, 2021) 

 

I tilfælde af at dette redskab virker, så ville det både have fordele og ulemper. Fordelen er at de 

ledige, som har ventet på at finde et job indenfor en bestemt branche, kan have held med at 
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finde et job hurtigere i en anden branche, som ikke har været relevant før algoritmen, har 

foreslået det. Omvendt kan det have en negativ effekt, især hvis man har bestemt sig for at være 

tømrer og at algoritmen pludselig foreslår, at man “burde” være bager i stedet. Dermed kan det 

siges, at en profileringsmodel kan muliggøre at få den ledige i job mere effektivt, men deres 

ønsker bliver nedprioriteret i forhold til hvis det udelukkende var menneskelig sagsbehandling 

(Rogers, 1983) (Ethical Institute, 2021).  

 

Decision - her kan individet vælge at deltage i aktiviteter, som i sidste ende er med til at 

beslutte om individet vælger at benytte sig af innovationen, i dette tilfælde algoritmen, eller 

omvendt afslår den. Et eksempel på aktiviteter individet kunne deltage i - er for eksempel tests 

af algoritmen, som løbende bliver evalueret af menneskelige medarbejdere. På denne måde kan 

jobcentrene sikre sig at individets jobsøgningsproces ikke bliver helt automatiseret. Det 

understøtter Ethical Institutes regel tre “Explainable by justification” og regel fire “Reproducible 

operations”. De to regler understreger at det er enormt vigtigt for dem, som har lavet eller ejer 

algoritmen, har en forståelse af hvordan algoritmen fungerer.  

 

I Odense kommunes tilfælde, ville det give borgerne og sagsbehandlerne værdi, at få en 

forklaring på, hvordan algoritmen egentlig fungerer. Det er ikke nok med at få noget input, som 

kører igennem “maskinrummet” og bliver til output. Dermed er hele mellemleddet af processen 

en blackbox, som ingen kan forklare. I stedet kan de kræve værktøjer og redskaber, som kan 

hjælpe medarbejderne i jobcentrene med at forstå, hvordan de har fået det output algoritmen 

har givet. Muligheden for at forstå hele processen kan også være med til at overbevise individet 

om, at det er en god idé at benytte algoritmen (Rogers, 1983) (Ethical Institute, 2021) (Kulager, 

2021). 
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Implementation - her har individet valgt at “implementere” algoritmen i jobsøgning 

processen. Det kan gøres ved hjælp af evalueringer af teknologien, men også se hvordan 

individet reagerer med A.I. modellen igennem jobsøgningsprocessen. Her er det essentielt at 

jobcentrene gør det klart hvad algoritmen er i stand til.   

 

“Men algoritmen skal også kunne finde jobforslag i brancher og jobfunktioner, som den ledige 

ikke selv har tænkt over, men som algoritmen mener er et godt match. Ligesom i Odense bliver 

det op til sagsbehandleren at bruge algoritmens indspark eller ej. Men kommunens langsigtede 

mål er, at algoritmen skal stilles til rådighed på Jobnet.dk, hvor borgere selv vil kunne spørge 

den til råds” - Gorm Hjelm Andersen” (Kulager, 2021) 

 

Som Gorm Hjelm Andersen udtaler, så er det meningen at A.I., i denne proces, skal kunne 

andet end at finde jobs til ledige. Ser man på den langsigtet plan kommunerne har lagt, så skal 

man også kunne spørge algoritmen til råds. Sådan nogle funktioner er vigtige at fortælle 

individet, så de har en idé om hvad algoritmen kan og potentielt kan i fremtiden så individet får 

implementeret systemet på en ordentlig måde.  

 

Tales der om håndtering af data, så er det vigtigt, at man forpligter sig til at opbygge og 

kommunikere processer der forklarer, hvordan man håndterer data, som kan blive 

direkte/indirekte i systemet. Ved udvikling af systemer, som lærer af data, er der ofte et stort 

antal interessenter, der kan blive påvirket. Det er derfor vigtigt at opbygge en tillid hos de 

relevante aktører, som man kan gøre ved at informere om, hvilke data der bliver opbevaret - 

samt hvilke processer de går igennem. Dermed også vise at det er en prioritet at kunne beskytte 

den data man får. Altså bør teknologer have for øje at kunne lave et design, som er 

gennemsigtigt og forståeligt for alle aktører især når der bliver arbejdet med brugernes data. 

(Ethical Institute, 2020) 
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Confirmation - denne fase er vigtig grundet, at så snart et individ har valgt at godkende og 

benytte sig af algoritmen, så skal alt køre som lovet. Er det ikke tilfældet og der opstår uventet 

problemer eller fejl, så skal der ikke meget til før individet mister tiltroen til algoritmen. I det 

tilfælde kan individet hurtigt blive skeptisk og skabe en domino-effekt overfor andre individer, 

om at algoritmen ikke kører optimalt og ikke burde anvendes. Her er Ethical Institutes ottende 

forslag “Security Risks” relevant, hvis man gerne vil undgå mistillid fra individerne overfor 

algoritmen. De foreslår blandt andet, I tilfælde af der skulle være et hackerangreb, så gælder det 

om at være transparente overfor dem, som det berører. Det har i virkeligheden ikke så meget 

med algoritmen at gøre. Da der dagligt findes masser af hackerangreb på andre arbejdspladser, 

hvor det er mennesker der sidder med den daglig gang. Individet kan dog have tendens til miste 

tillid overfor en computer hurtigere frem for mennesker. Det gælder derfor om at forklare 

individet om, hvad deres data bliver brugt til og være klar i spyttet, hvis data er blevet hacket 

(Rogers, 1983)(Ethical Institute, 2021). 

 

Ser man på implementeringen af dette system med tilgangen ANT, så kan man få skabt sig et 

overblik over de aktører, som er nødt til at kunne sammenarbejde for at implementeringen af 

A.I. skal blive til en succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamensgruppernr: V2124809466 

 
 

 49 

Under denne proces bliver vi introduceret til aktørerne; 

 

 

 

Illustrationen viser, hvordan et netværk ville komme til at se ud når A.I. bliver brugt til 

jobsøgningsprocessen. Her er det essentielt at alle aktører sammenarbejder. Det gælder derfor 

om at teknologoerne laver systemer, som medarbejderne på jobcenteret forstår. I tilfælde af, at 

det bliver for teknisk, så skal der være redskaber og værktøjer til rådighed, som kan gøre det 

nemmere for sagsbehandlerne at forstå. Når jobcenteret vælger at benytte sig af algoritmen, skal 

sagsbehandlerne være transparente og tydelige i deres sprog overfor de ledige, om hvordan 

algoritmen vil blive brugt, men vigtigere hvordan de lediges data bliver anvendt. Det skal 

hjælpe de ledige til, at kunne forstå algoritmens funktion og bygge en tiltro til at algoritmen går 

ind og hjælper med at finde dem et job (Latour,1992).  

 

  

Teknologerne

Algoritmen

JobcenteretSagsbehandler

De ledige
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Diskussion  

I dette afsnit vil de teknologiske aspekter, som der tidligere er blevet redegjort for og analyseret, 

blive bragt ind i en diskussion sammen med de mere samfundsmæssige problematikker der 

tidligere er blevet beskrevet.  

Algoritmer, machine learning og A.I. er teknologiske værktøjer, som det tyder på vil gavne 

samfundet i mange facetter. Fra frigørelse af arbejdsopgaver, der tidligere har krævet mange 

mandetimer, til komplekse udregninger der før har været utilregnelige. Dette har og vil 

medføre stor værdi. Man skal dog ikke lade sig blinde af de positive effekter, for det er ikke alle 

arbejdsopgaver der skal overgives til den kunstige intelligens. Og det er ikke alle 

samfundsproblematikker ( og individ? ) der skal lave til matematiske udregninger og 

Excelificeres  (detailstyre?). 

Det fremgår gennem tidligere analyser at, der i brugen af A.I. er nogle indgroet utilsigtede 

konsekvenser, som ofte er bundet sammen med hvilken træningsdata der er brugt. Disse 

problematikker kommer ofte til udtryk igennem diskrimination eller anden form for 

forskelsbehandling. Der er nok diskrimination og forskelsbehandling mange steder i den 

offentlige forvaltning, af sagsbehandlere der bevidst eller ubevidst diskriminere bestemte 

befolkningsgrupper, eller anden form for negativ forskelsbehandling. Det er svært at undgå, 

sagsbehandlere er mennesker, og mennesker er fejlbarlige. Et langt større problem er det så, 

hvis selvsamme diskrimination bliver institutionaliseret gennem A.I.  

Her er det altså vigtigt, at man er meget opmærksom på disse risici der er ved brugen af A.I.. 

Dette gælder i hele kæden, fra politikerne der laver lovgivningen, myndighederne der indkøber, 

firmaerne der udvikler, sidst og ikke mindst borgeren som skal stå overfor systemerne.   

Juridisk set er der heldigvis nogle regler der gerne skulle sikre borgernes retssikkerhed og 

sagsbehandling, hvor det i tidligere afsnit er påvist, at alle offentlige myndigheder har ansvar 

for, både i brugen og udviklingen af, at overholde de forvaltningsretlige regler og principper.  
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For at borgeren kan være opmærksomme på de problematikker, der kan være ved brugen af A.I, 

kræver det også en generel forståelse for teknologi. Som beskrevet i tidligere afsnit, igennem 

ADD’s folkeundersøgelse, er det tydeligt at store dele af befolkningen, primært ældre, kvinder 

og personer med mindre lang uddannelse, scorer lavt på digitale kompetencer. Igennem 

analysen fremvises det at der kan forekomme et demokratisk problem, hvis der grundet ulighed 

i de digitale kompetencer, opstår et A og B hold.  Her er der derfor et behov, for at oplære de 

befolkningsgrupper for at løfte deres digitale kompetencer. Det er vigtigt, fordi det kræver 

viden for at kunne tage valget, som borgere om hvilken form for system man gerne ville møde i 

den offentlige forvaltning, kræver det selvsagt at man tager beslutningen på et oplyst grundlag. 

Det er blandt andet her, at evaluering af en model, er vigtig for at kunne sikre transparens, 

styrker og svagheder i ens data, såvel som algoritme. I den såkaldte profileringsmodel, bliver en 

borgers ledighed profileret på baggrund af tidligere data, hvor der kan forekomme bias og 

varians. For at finde en balance mellem disse, er det væsentligt, at en gruppe ikke er over – eller 

underrepræsenteret i et datasæt. Denne udfordring kan man komme til livs ved at manipulere 

de under – eller overrepræsenteret grupper, således der bliver skabt balance mellem varians og 

bias. En anden måde at håndtere usikkerhed på, er ved at bruge en beslutningsmodel i A.I. 

systemet. Hvis fx modellen evaluerer en models precision til være for usikker, kan en 

sagsbehandler håndtere sagen manuelt.  

Ser man på de udfordringer jobcenteret står overfor, når det gælder implementering af A.I. i en 

proces, som altid har krævet arbejde fra mennesker, så bliver de nødt til at have en plan med 

teknologien ifølge ethical intitute. Det kan virke uhensigtsmæssigt at implementere systemet 

uden at have lavet nogen tests, hvilket i virkeligheden giver sig selv, men kan have en stor 

betydning for benyttelsen af A.I i jobcentrene. Jobcentret i Odense kommune brugte 7 mio. Kr. 

på at udvikle den algoritme, som de bruger i dag til at profilere jobsøgende. Ifølge ethical 

intitutes principper ville det være en fordel, at har værktøjer, som forklarer hvordan man 

kommer fra input til output, men vigtigere, viser mellemregningerne. Det ville både være 

behjælpeligt overfor sagsbehandlerne, som aktivt skal benytte sig af algoritmen, for at kunne 

udføre deres arbejde hensigtsmæssigt. Det vil også være en fordel, i tilfælde af, at der skulle 
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opstå problemer, hvor det kræver man forklarer overfor den jobsøgende. Kan man opfylde de 

kriterier så vil de ledige, som afgiver deres data højst sandsynligt føle sig mere tryg ved at 

benytte algoritmer i deres jobsøgning. 

 

Selv med et effektiviseret velfungerende A.I. system i det offentlige, kan danskernes forståelse 

af teknologien være en barriere for udbredelsen og den endelige vedtagelse af denne A.I.. 54% 

af danskerne vurderer at de slet ikke eller i mindre grad ved hvordan algoritmer fungerer og 

træffer beslutninger. Det kan selvfølgelig blive problematisk at hver anden dansker ikke forstår 

teknologien, som potentielt kan komme til at påvirke deres liv. Omvendt kan det siges at 

danskerne i den grad fik tilegnet sig internettet i dens fremdrift, hvor 91% af danskerne i 2017 

brugte internettet dagligt og NemID (Mediernes udvikling, 2017). Så hvorfor ikke også A.I. 

baseret systemer?  

A.I. er en teknologi med momentum, som de statslige investeringer i A.I. er en indikator for. 

Tech giganter som Google og Facebook har i en årrække benyttet sig af denne teknologi med 

stor effektivitet. Netop effektivitet skal ses som drivkræften bag denne teknologi i offentlig 

sammenhæng, hvor et hårdt prøvet velfærds samfund skal forsøges optimeres. En stigende grad 

af automatisering ved brug af A.I., kan være med til at forøge sundhedsvæsen, jobcentre og 

andre offentlige instansers kapacitet. 

Langt hen af vejen, er den store udfordring for det offentlige, at finde den rigtige balance i hvor 

A.I. teknologi kan bruges, hvor det ville have en overvejende positiv effekt for borgeren, og 

hvor A.I. ikke skal bruges. Det kan være svært at præcist beskrive problematikken, men ofte 

kan det handle om at man må have tillid, til at sagsbehandleren med sin faglige uddannelse og 

erfaring, kan vurdere en jobsøgendes sag bedst muligt, ofte på baggrund af et professionelt skøn. 

Som ikke kan direkte oversættes til objektive kriterier, hvilket gør det svært at overdrage en 

sagsbehandlers job til A.I..  
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EU’s kommende reguleringer inden for A.I. og nuværende direktiver indenfor persondata, kan 

siges at give den enkelte borger visse rettigheder og ejerskab, når det gælder ens data. Hvis man 

ser det fra aktørernes synsvinkel, kan det give anledning til at bruge mange ressourcer for netop 

at efterleve EU’s krav, hvilket kan sætte en dæmper på udbredelsen af teknologien.  
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Konklusion 

Det står klart at danskernes viden om algoritmer og dertilhørende digitale kompetencer er en 

barriere for implementeringen af A.I. i den offentlige forvaltning. Borgeren kan ikke uden 

denne viden tage et oplyst valg og derfor har borgeren ikke den fornødne forståelse om de risici, 

der kan være ved brugen af A.I. i sagsbehandlingen.  

Udover danskerne skal forstå A.I., skal de ikke-tekniske aktører som politikere og 

sagsbehandlere have en bredere viden, om hvordan algoritmer fungerer og påvirker borgere. 

Derudover er der forskellige måder, problematikken kan mødes på. Blandt andet ved at 

implementere evaluerings moduler, som en Confusion Matrix eller en beslutningsmodel, vil 

man kunne opnå en vis grad af transparens af beslutningsgrundlaget til modellen, som vil øge 

forståelsen. En anden måde man kan opnå transparens, er ved at benytte sig af Ethical Institutes 

principper. Dermed kan teknologerne være en væsentlig aktør, som kan være medvirkende til 

at minimere bias i data og øge gennemsigtigheden af det mellemværende, mellem input og 

output i en A.I. model. En yderligere risiko ved at indføre A.I. i det offentlige, er at ende i en 

black-box situation, hvor at hverken borger eller medarbejder kan forklare outputtet. 

Derudover kan bias, som kan føre til forskelsbehandling, være en af de store farer ved 

implementeringen. Her er det nærliggende at pointere at modellen er bygget op om historiske 

data, så hvis der forekom forskelsbehandling historisk set, vil der også gøre det i en A.I. model. 

En mulighed er man kan skabe balance mellem varians og bias ved at manipulere datasættet til 

fordel for under – eller overrepræsenteret grupper i datasættet. Derved kan der skabes en langt 

mere objektiv behandling af den enkelte borger. Ydermere kan en potentiel implementering af 

A.I. være medvirkende til et langt mere effektivt velfærdssamfund.  

Derudover kan det konkluderes, at en af de større problematikker som den offentlige 

forvaltning står over for, er at finde balancen mellem hvor A.I. skal implementeres og hvor det 

ikke skal. Da teknologiens fordele i senere tid har fremstået meget tydelige, skal en kortlægning 

af hvilke opgaver der ikke egner sig til A.I. undersøges yderligere.   
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