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Indstilling af serie om databeskyttelse 

 

Jakob Sorgenfri Kjær for dækning af lovgivningsprocessen op til vedtagelse af databeskyttelsesloven og 

analyser af den digitale transformations betydning for borgerne og det danske samfund  

 

Indledning 

 

Der er meget få journalister, der sætter sig grundigt ind i og formidler de ekstremt komplicerede retlige 

og tekniske forhold, der gør sig gældende inden for områderne databeskyttelse og digitalisering (tech) – 

og frem til Jakob Sorgenfri Kjærs arbejde i 2017 og 2018 var der ingen, der havde haft held med skabe 

interesse for og dække digitaliseringens reelle betydning for borgere og samfund.  

 

Området er så komplekst – og bliver for læsere og lyttere så kompliceret – at dette for fremtidens sam-

fund meget vigtige område let fravælges til fordel for mere klassiske temaer om f.eks. bedrageri i den pri-

vate sektor eller sager om embedssvigt i det offentlige. At der i dag er en livlig offentlig debat på området, 

skyldes Jakob Sorgenfri Kjærs pionerarbejde i den omtalte periode. 

 

Om indstillingens hovedtema 

 

Jakob Sorgenfri Kjær står som et fortrøstningsfuldt og opmuntrende eksempel på, at den danske journa-

liststand stadig virkelig formår at tage svære og komplicerede temaer op og afdække dem til trods for, at 

sådanne temaer hverken er ”breaking news” eller lette at formidle. Han har formået at formidle det virke-

lig komplicerede – og med eksemplarisk grundighed finde eksempler, der har været relevante for og 

skabt forståelse hos de læserne.  

 

Det skal særligt fremhæves, at Jakob Sorgenfri Kjærs artikelserie om databeskyttelse, digitalisering og 

tech har bygget på et grundigt fodarbejde. Flere af underskriverne af denne indstilling er blevet kontaktet 

af Sorgenfri Kjær i forbindelse med hans arbejde, idet de regnes som eksperter inden for området. Det 

har stået alle disse indstillere klart, at Jakob Sorgenfri Kjær ikke som mange andre har skaffet sig et over-

fladisk kendskab til området – og ønsket juridiske og it-tekniske eksperters slagkraftige udsagn. Derimod 

havde Sorgenfri Kjær selv sat sig ind i både komplicerede tekniske, markedsmæssige og retlige forhold – 

hvad der kræver læsning af omfattende redegørelser og dokumenter. Det har således fremgået med al øn-

skelig tydelighed, at, at Sorgenfri Kjær tydeligvis byggede sit arbejde på en imponerende teknisk, sam-

fundsmæssig og juridisk forståelse samt viden. 

 

Hertil kommer, at Jakob Sorgenfri Kjær gennem et tilsvarende grundigt arbejde afdækkede en række ek-

sempler på den omfattende dataindsamling, der pågår i det digitale samfund. Her dækkede Sorgenfri 

Kjær ikke kun Cambridge Analytica som så mange andre, men afdækkede selv en række sager, der tyde-

liggjorde for befolkningen, hvilken betydning dataindsamlingen har for dem – og skabte forståelse, debat 

og interesse. 

 

Det var således Jakob Sorgenfri Kjær, der afslørede brugen af ulovlige trivselsmålinger i folkeskolen – et 

arbejde, der ikke alene fik befolkningen til at reagere, men også fik betydning på det politiske niveau. 
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Tilsvarende var det Sorgenfri Kjær, der opdagede og fik skabt opmærksomhed om den såkaldte Gladsaxe-

model – hvor oplysninger fra tandlæger, jobcentre og en række andre kilder via avancerede algoritmer 

skulle identificere ressourcesvage børnefamilier – og dermed identificere udsatte børn. 

 

At Cavlingprisen bør tildeles for et så usædvanligt og grundigt arbejde skyldes især, at dette til trods for, 

at der ligefrem blev stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor ministeren ikke ville besvare Jakob 

Sorgenfri Kjærs velunderbyggede spørgsmål, endte med at få betydning både på kort, mellemlangt og 

langt sigt.  

 

På kort sigt blev der indsat en række ændringer i det danske lovforslag og indgået et politisk forlig, der 

var så direkte relateret til Sorgenfris arbejde, at formanden for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, valgte 

at betegne den helt unikke procedure for udvalgsbehandling af en bekendtgørelse efter databeskyttelses-

loven som ”Sorgenfri-proceduren”.  

 

På mellemlangt sigt har Sorgenfris arbejde ført til, at også andre medier end Politiken har taget temaet op 

– og bevidstheden synes bid for bid at øges i forhold til, at digitalisering og brug af data kan være såvel 

nyttig som skadelig for både borgere og samfundet som helhed.  

 

Det skal i den forbindelse påpeges, at der gik ganske lang tid, før de øvrige medier tog disse problemstil-

linger op – men efter Sorgenfris pionerarbejde dækkes temaerne i dag af ganske mange, ligesom digitali-

seringens fordele og ulemper var et af de dominerende temaer på Folkemødet i 2018 og Tech-festivalen i 

efteråret 2018. Dette ville – efter indstillernes opfattelse – ikke have været tilfældet uden Sorgenfri Kjærs 

arbejde i 2017 og foråret 2018. Det er således hans arbejde med området, der er fundamentet for den gry-

ende forståelse hos både borgere og beslutningstagere af, hvilken betydning tech-virksomhederne og digi-

taliseringen har for de vestlige samfund og de enkelte borgere. 

 

På langt sigt er der ikke tvivl om, at den omfattende politiske debat, som Sorgenfris arbejde var primus 

motor for, betød, at de involverede politikere langsomt blev mere og mere bevidste om, hvilke grundlæg-

gende værdier der er på spil ved at digitalisere og bruge data uden omtanke. Dette illustreres af, at alle 

partier meldte, at de ville stemme ja ved førstebehandlingen af lovforslaget om databeskyttelsesloven. 

Ved tredjebehandlingen havde pressen – i skikkelse af Sorgenfri Kjær – udfyldt den meget vigtige rolle, 

som er forudsat i den danske grundlov; nemlig at skabe en fakta-baseret, grundig og ordentlig offentlig 

debat. Derfor ændrede Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet deres 

stemmeafgivning.  

 

At dette på langt sigt kan få en større betydning skyldes, at politikerne og organisationerne forlod proces-

sen langt mere oplyste og interesserede i området, end tilfældet tidligere har været. Dette kan føre til, at 

også politikerne og interesseorganisationer fremover sikrer mere debat og information på de tech-base-

rede områder.  

 

Om at udfylde pressens vigtige rolle i forandringstid  

 

Jakob Sorgenfri Kjærs arbejde har – som beskrevet ovenfor – haft endda meget stor betydning for den 

danske lovgivningsproces i forhold til en lov, der har meget stor betydning for både virksomheder, myn-

digheder og borgere. Derudover har han skabt en hel bevægelse, der faktisk synes at justere den danske 

kurs i forhold til de krav, vi vil stille til de teknologier, der får større og større betydning for borgere og 

samfund. Hans arbejde har således vist, at pressen også har en vigtig rolle i nutidens samfund – endda 

inden for en så klassisk ramme som lovgivningsprocessen. 

 

Dette har formentlig sammenhæng med, at Sorgenfri Kjær ikke alene har skrevet sine grundige, dybdebo-

rende artikler i den trykte og elektroniske version af Politiken. Han har yderligere anvendt Twitter til at 

fremføre indhold og skabe debat.  



 

  

På denne front har han vist nye veje ved at dække sit område seriøst og vedholdende – men samtidig de-

monstrere netop den pointe, som var en del af debatten: Nye teknologier er hverken i sig selv gavnlige  

eller skadelige for samfundet. Det afhænger af anvendelsen. Sorgenfri Kjær forstod, at hans artikler ikke 

kunne stå som en envejskommunikation med en publiceringsplatform, hvor læserne kan kommentere i 

den elektroniske udgave. Ved at anvende bl.a. Twitter fik Sorgenfri Kjær selv en aktiv dialog med læsere 

og politikere, samt en række eksperter og meningsdannere inden for området.  

 

Om Jakob Sorgenfri Kjærs baggrund 

 

Sorgenfri Kjær startede karrieren i 2001 som journalistpraktikant på TV3/Viasat Sports Onside redak-

tion. Her fortsatte han med sportsnyheder, redaktionelt ansvar for et ugentligt magasinprogram og som 

tilrettelægger for fire dvd-produktioner. Herefter fulgte et par år med freelance-arbejde bl.a. for Viasat 

Sport, Journalisten og Politiken sideløbende med journaliststudiet på Syddansk Universitet (SDU). End-

videre ansvarshavende chefredaktør for studieavisen Lixen med ansvar for 8 udgivelser. I 2006 blev han 

journalistpraktikant på Politiken, hvor han var tilknyttet forbrugerredaktionen, sportsredaktionen, Bru-

xellesredaktionen og Christiansborgredaktionen. 

 

I 2008 fik han sin BA i journalistik fra SDU med topkarakter efter reportageserie fra Somalia om remit-

ter-strømmene af penge og viden fra dansk-somaliere. Fortsat tilknyttet Politikens netavis og forbruger-

redaktion. Endvidere reporter på Nyhedsavisen på redaktionen Vores Liv med fokus på nære og vedkom-

mende nyheder og reportager. Desuden researcher på EU-dokumentarfilmen ’Præsidenten’ af Christoffer 

Guldbrandsen/Everest Pictures. Frem til 2010 ansat på Politikens forbrugerredaktion med primært fokus 

på at producere vedkommende nyheder, case-historier og reportager til Lørdagsliv samt dagsordensæt-

tende nyheder til A-forsiden. Herefter fulgte 3 år på Politikens økonomi- og erhvervsredaktion som en af 

avisens flittigste leverandører af dagsordensættende historier til forsiden. Fokusområder var blandt andet 

offentlige virksomheder, detailhandlen, e-handel samt international rekruttering og fastholdelse. I 2013 

blev han ansat på Politikens ”graveredaktion”, hvor han stod bag prisvindende artikelserier som Lux- 

leaks, Swissleaks og Football Leaks, der blev til i et omfattende samarbejde med en lang række internatio-

nale journalister og medier. Desuden undersøgende projekter om blandt andet metrobyggeriet i Køben-

havn, CSC-hackersagen, offentlig it-sikkerhed samt Big Data og datahøst. 

Siden 2015 er Sorgenfri Kjær ansat på Politikens indlandsredaktion. Her har han et selvtilrettelagt stof-

område med fokus på samfundets infrastruktur – fra kollektiv trafik og postomdeling til den digitale in-

frastruktur, herunder it-sikkerhed og databeskyttelse.   
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