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Abstract 

This study investigates, how facial recognition technology, FRT, functions, and what political            

aspects that needs to be considered, if implemented. To answer this thesis, we have utilised               

theories by Langdon Winner on the politics of technology. In addition, Foucault and his              

words on panopticism, and Benjamin Hales theory on human behavior when confronted with             

unavoidable mass surveillance. Furthermore this project includes interviews with experts, an           

analysis of FRT through Niels Jørgensen’s model on how to break down a technological              

artefact, and a simple software program called HIC. Through these different processes, we             

have been able to analyse the various aspects of FRT. This have led us to the conclusion that                  

FRT can’t reach its full potential without implementation, but FRT can’t be implemented             

without a political discussion on what a society prioritizes, security or freedom. 
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Begrebsafklaring 

● Ansigtsgenkendelses teknologi vil fremover blive refereret til som AGT.  

● CNN - Cascade Neural Network. 

● GDPR - General Data protection Regulation, EU’s databeskyttelses 

lovgivning.  

● Biometrik - Identifikation gennem menneskets fysiske kendetegn for eksempel 

fingeraftryk, stemme, øjets iris, ansigtet m.fl.  

● CPU - Central Processing Unit, teknologi der bruges i computere til beregning 

og behandling af data - hjernen i computeren. 

● GPU - Graphics Processing Unit, teknologi der bruges i computere, specifikt 

til billedbehandling - håndterer 3d billedbehandling. 

● Båndbredde - Afgøre mængden og hastigheden data kan sendes med, over en 

given forbindelse. 
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1.0 Indledning 

Projektet tager udgangspunkt i overvågning af mennesker gennem intelligente         

overvågningssystemer, mere præcist overvågning af det enkelte menneske gennem         

ansigtsgenkendelse teknologi. AGT er et system der opfanger ansigter på billeder, og            

genkender hvem de er. Systemet bruger biometrisk kunstig intelligens til at kortlægge            

ansigter på billeder og video. Dette ved at anvende information fra en database med allerede               

kendte ansigter, til at finde sit match. (Sharma og Dahiya, 2018, s. 54-55). Formålet med               

projektet er at dykke ned i AGT, for at få en større forståelse for teknologien og dens                 

funktioner. Herefter sættes teknologien i et samfundsperspektiv, samt ses der på, hvordan            

teknologien kan udnyttes. Projektet tager udgangspunkt i, hvordan teknologien fungerer,          

hvad den kan og rummer af muligheder, samt hvilke politiske dilemmaer den medfører. 

 

1.1 Problemfelt  

AGT består af en række programmer, algoritmer og systemer, der bruges til identifikation af              

individer. Der findes adskillige variationer angående brugen af AGT. En simpel google            

søgning giver et omfattende indblik i brugen af teknologien. AGT bruges i bl.a.             

mobiltelefoner som sikkerhedsfunktion, på sociale medier i bl.a. facebooks Tag suggestions, i            

fotodatabaser til klassificering af billeder, til ID-sikkerhed som i den nye automatiske            

paskontrol. AGT spiller samtidig også en stor rolle i nyere overvågningssystemer, som dette             

projekt vil se nærmere på. Ydermere lægges fokus specifikt på Danmark, hvor EU’s GDPR              

lovgivning begrænser mulighederne for at misbruge den data der indsamles via AGT. Vi har              

derfor valgt at fokusere på brugen af AGT i statsstyret overvågning, da staten kan ignorerer               

GDPR lovgivningen, hvis begrundelsen er baseret på et argument om national sikkerhed            

(Forordninger, 2018, Artikel 2, pkt. b). 

Teknologien har på grund af overvågnings aspektet, betydning for flere lande verden 

over. Overvågning er for mange mennesker blevet en del af hverdagen, med kameraer på              

gaderne og i butiksvinduer. AGT løfter denne form for overvågning til nye højder, i gennem               

evnen til at observere og kortlægge hver enkelte borgers handlinger i det offentlige rum.              

Dette gør AGT til et eksempel på en ekstrem overvågning, der netop sætter dilemmaet op om,                

hvorvidt et demokratisk samfund kan udbrede denne teknologi, og samtidigt fastholde den            

individuelle borgers frihed.  
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AGT rummer muligheden for en omfattende funktionalitet, gennem dens egenskab til 

at spore specifikke mennesker i bybilledet. Heri ligger også dens politiske karakter, som gør              

AGT til et svært og omdiskuteret emne, når det kommer til udbredelsen i forskellige samfund               

verden over. Teknologien ses afprøvet i London, USA og Kina. I London er teknologien i år                

2018 blevet testet på ti forskellige lokationer, med henblik på at implementere teknologien på              

længere sigt (Metropolitan Police, 2018). Samme tilknytning til AGT som          

overvågningssystem, ses også i USA. Her afprøver Secret Service teknologien omkring Det            

hvide hus, for netop at vurdere, om AGT skal udbredes i et større omfang (Schuppe, 2018).                

Kina har taget skridtet videre, og forsøger at implementere et kontroversielt pointsystem, der             

ved hjælp af AGT forfølger hver enkelte borgers hverdag og handlinger. Systemet kaldes for              

Skynet, og er på nuværende tidspunkt i pilotfasen i de større byer, men forventes at blive                

implementeret på nationalt plan ved 2020 (TV2, Ekstrem overvågning i Kina, 2018). 

På grund af større fokus på AGT rundt om i verden, er det relevant at tage fat i                  

teknologiens muligheder i et demokratisk samfund, hvor AGT rummer dilemmaer som retten            

til privatliv, og en diskussion om en forøget sikkerhed. Vi har valgt at have vores fokus på                 

Danmark, som allerede gør brug af et simpelt, men omfattende overvågningssystem. I år             

2015 meddeler DR, at danskerne er et af de mest overvågede folkefærd i verden, målt pr.                

indbygger. I Danmark er der statsligt opsat 500.000 kameraer til at overvåge bylivet.             

Derudover er der formodet opsat omkring 100.000 privat installerede kameraer til           

overvågning af privat grund (Bjørn-Hansen, 2015). Dette viser hvor omfattende overvågning           

er i Danmark, og derfor hvor effektivt AGT ville være, hvis det blev udbredt til hele                

samfundet. Indtil videre gøres der i Danmark kun brug af klassiske           

videoovervågningssystemer, hvor AGT ikke er implementeret. Forskellen er, at klassisk          

overvågning er en teknologi, der kun kan observere passivt, hvorimod AGT som            

overvågningssystem går ind og aktivt identificerer individer. AGT sætter overvågning i et            

helt nyt perspektiv, da det ikke længere kun er muligt at overvåge områder, men også enkelte                

personer. Som sagt ses teknologien afprøvet i USA og London, og er allerede indført i Kina,                

men hvorfor ikke også i Danmark? - Jurist og GDPR specialist Birgitte Kofod Olsen kommer               

med et godt bud på, netop hvorfor danskerne udviser skepsis over for denne overvågnings              

form. 
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“Jeg tror rent politisk og med den samfundsstruktur vi har så ville vi ikke se det i                 

Danmark, den form for masseovervågning, og grundrettighederne ville helt klart sætte           

begrænsninger på det. Så kan du selvfølgelig sige, at hvis vi nu så siger; “ja men vi                 

har da indført her i Danmark, at teleselskaberne skal registrere al vores teletrafik”. Så              

vi har en masse metadata hvor vi laver masseovervågning. [...] De fleste nok ville sige               

“puha, ansigtsgenkendelse på gaderne”. Men hvis vi så kradser lidt i overfladen og             

kigger bagved så sker der masseovervågning men på noget vi ikke kan se.” (bilag 1, s.                

20)  

Birgitte pointerer danskernes skepsis ved AGT, som fremtrædende på grund af AGT’s            

synlighed, relativt til f.eks. registrering af teletrafik, som også er underlagt lovgivningen om             

dataindsamling. Synligheden og viden om konstant overvågning er en af de ting der skaber              

fokus på AGT som overvågningssystem, hvilket lægger op til en generel debat om             

overvågning og dataindsamling. Debatten stiller politiske spørgsmål til vores egen          

bevægelsesfrihed, som er vigtigt at tage op til debat i en verden, hvor den teknologiske               

udvikling er hurtigt stigende. Det er her interessant at se på, hvad teknologien er i stand til,                 

samt hvilke politiske aspekter den rummer, og ikke mindst hvordan den påvirker vores frihed.              

Politisk stiller teknologien spørgsmålstegn ved, hvad frihed er og hvorvidt teknologien er            

med til at danne et nyt slags samfund, hvor borgerens privatsfære indsnævres. Med dette som               

fokus, er det relevant at sætte spørgsmålstegn ved individets sikkerhed i en teknologisk             

verden. Det er dertil også vigtigt at se på, hvad sikkerhed og tryghed egentlig er. Teknologien                

binder sig til en politisk karakter, og det er derfor vigtigt at tage stilling til ovenstående                

spørgsmål om hhv. privatsfære og sikkerhed. Herunder AGT´s potentiale til at gribe ind i              

privatlivets værdier, samt spørgsmålet om sikkerhed, og hvor langt staten skal gå for at opnå               

dette for det enkelte individ. Her åbnes der op for en diskussion om hvorvidt teknologiens               

politiske karakter ønskes implementeret i et samfund. Dertil også en diskussion om, hvilke             

værdier der skal prioriteres i et givent samfund.  

Gennem dette projekt ønskes der at ses nærmere på, hvordan AGT virker og hvor              

præcis teknologien er. Ydermere at sætte fokus på de forskellige politiske karaktere, som der              

medføres ved udbredelsen af AGT. Projektet vil gennem et makroniveau, se på relationen til              

samfundet, og hvordan teknologien kan bruges hhv. intenderet og uintenderet, samt hvilke            

for- og ulemper der forefindes ved teknologien. Projektets primære fokus ligger på Danmark             

og det danske samfund, men tager fat i eksempler og cases fra resten af verden.  

                                                                                    7 



 

1.2 Problemformulering 

Hvordan fungerer ansigtsgenkendelse som overvågningsteknologi, og hvilke politiske        

dilemmaer medfører udbredelsen af teknologien?  

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan kan vi gennem TRIN-modellen belyse ansigtsgenkendelses teknologien? 

- Hvad er de centrale principper ved en teknologi, som bidrager til at opfylde             

teknologiens formål? 

- Hvilke utilsigtede effekter binder sig til teknologien? 

- Hvordan er systemer med til at skabe teknologiens funktionalitet? 

- Hvilke drivkræfter og barrierer findes der for teknologien? 

Med disse spørgsmål ønskes der besvarelse på, hvordan teknologien fungerer, hvilke           
utilsigtede effekter der findes ved den, samt hvordan teknologien hænger sammen i et             
system af overvågning. Sidst ønskes der at se på, hvilke barriere der er for              
udbredelsen af ansigtsgenkendelse. Disse spørgsmål er valgt ud fra TRIN-modellen,          
med fravalg af trin 2.  
  

2. Hvordan er lovgivning med til at besværliggøre implementeringen af         
ansigtsgenkendelse i overvågningssystemer i Danmark? 
Her ses på, hvorvidt lovgivningen i Danmark er med til at sikre borgernes accept af               
udbredelsen af intelligente overvågningssystemer. Derudover ses der på, hvordan den          
danske samfundsstruktur fremmer eller bremser udbredelsen af denne overvågnings         
form. 
 

3. Hvordan kan der ses en sammenhæng mellem panoptismen og Ansigtsgenkendelses          
teknologier som overvågningssystem?  
Her ses på, hvordan teknologien danner rammerne for samfundet, som kan overføres            
til et panoptisk samfund. Der ses her på Michel Foucaults teori om            
disciplinsamfundet og Benjamin Hale’s kritik af overvågning.  
 

4. Hvilke politiske aspekter knytter sig til teknologien ansigtsgenkendelse, som         
overvågningssystem? 
Her ses på, hvilke politiske tiltag, samt hvilke samfundsformer der hhv. fremmer eller             
begrænser mulighederne for intelligent overvågning. Dette i perspektiv til fordele og           
ulemper ved overvågning i forskellige samfundsstrukturer.  
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1.4 Dimensionskrav 

TSA: 

TSA står som hoved dimension for dette projekt, og forankres gennem analyse af             

AGT som overvågningssystem. Denne analyse har til formål at sætte teknologien i            

perspektiv og undersøge, hvilke samfund der bidrager til udbredelsen af teknologien,           

samt hvilke samfund der modsat ikke ønsker denne form for overvågning. Analysen            

af teknologien vil tage udgangspunkt i TRIN-modellen. Dette for at se på            

teknologiens indre mekanismer, samt hvilket fordele og ulemper der kan være ved            

sådan teknologisk udvikling. TRIN-modellen tager samtidig fat i flere aspekter, som           

er relevant i videre undersøgelse af teknologien set i forhold til dimensionen STS. 

 

STS: 

Med dimensionen STS lægges der fokus på at analysere, hvilke politiske           

problematikker AGT medfører. Her er det vigtigt at nævne håndteringen af data, og             

regler for indsamling af data. Der ønskes at se på overvågningssystemer fra            

forskellige politiske perspektiver, samt at skabe en forståelse for forskellige          

samfundsstrukturers syn på teknologien. Der tages primært udgangspunkt i Danmark,          

men der vil fremgå eksempler fra hele verden, for at kunne stille spørgsmål til              

teknologiens hensigter, samt dens indtrængen i et samfund. STS dimensionen          

forankres gennem TRIN-modellens 6. punkt, og gennem videre analyse af          

samfundsstrukturer og GDPR som lovgivende barriere i EU.  
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1.5 Introduktion til rapportens opbygning 

Denne rapport vil med ovenstående projektemne, og angivet dimensioner formidle AGT som            

overvågningsteknologi. Rapporten vil først og fremmest gå i dybden med brugen af metoder,             

for at danne et overblik over, hvordan resultater og viden er fundet. Herefter vil de forskellige                

teorier blive belyst og hvordan de bruges i rapporten. 

Der vil så tages fat i en analyse af AGT gennem TRIN-modellen, som i sit 

sidste punkt leder over i rapportens STS del. Det er vigtigt at pointere, at TRIN-modellen               

ikke følges slavisk i denne rapport. Dette er valgt på baggrund af ønsket om en naturlig                

overgang mellem de forskellige trin, der i sidste ende skal stå som en klar analyse af                

teknologien. I STS delen af rapporten formidles de politiske aspekter og samfundsstrukturer            

som binder sig til udbredelsen af AGT i forskellige samfund. Disse to sidstnævnte afsnit, står               

som grundlag for rapportens diskussion. Rapporten afrundes i en konklusion, og           

efterfølgende en skitse på den visuelle præsentation af projektet.  

 

 

2.0 Metode  

Der vil i dette kapitel klargøres, hvilke metoder der er brugt under projektet, samt hvordan de                

er anvendt. Metode afsnittet har til formål at skabe en forståelse for projektets konklusioner              

og sætte fokus på, hvordan projektet har taget form. Heri bliver de to ekspertinterviews,              

beskrevet som den anvendte metode til at skabe en vidensbasis for projektemnet. Dertil bliver              

TRIN-modellen som analyseværktøj belyst, for at sætte ord på, hvordan TRIN-modellen er            

med til at skabe en dybere forståelse for AGT som både teknologi, men også som værktøj i et                  

politisk samfund.  

 

2.1 Kvalitative interview  

Vi har valgt i dette projekt, at gøre brug af det semistruktureret interview. Dog tager vi ikke                 

fat i den fænomenologiske metode, da vi ikke benytter personinterviews, som fokuserer på             

oplevelse og fortolkning. I stedet bruger vi ekspertinterviewet, hvor fokus ligger på den             

professionelle erfaring eksperten har, og ikke deres personlige mening. For at understøtte            

vores projekt, har vi interviewet to eksperter indenfor deres områder. Birgitte Kofod Olsen,             

der er jurist og arbejder med GDPR, og love omkring biometrisk dataindsamling. Og             
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Henning Christiansen, der er professor på RUC, som arbejder med AGT og systemerne der              

lægger grundfundamentet for teknologien. Vi har valgt at bruge det semistruktureret           

interview, fordi det gav os en bedre mulighed for at få dybdegående svar fra vores               

interviewpersoner, og en platform hvor de bedre kunne forklare deres synspunkter.  

 

2.1.1 Det semistruktureret interview 

Det semistruktureret forskningsinterview fokuserer på subjektets oplevelse af det givet emne.           

Denne interviewform læner sig mere op af en samtale end det struktureret interview, men har               

stadig som et professionelt interview formål, og følger derfor en specifik tilgang. Det er              

hverken en åben samtale, eller et spørgeskema. Det er tætterer på en samtale, og              

interviewformen opfordrer til en mere fri dialog. Interviewpersonen har dermed større           

mulighed for at udtrykke sine meninger og erfaringer, samtidig med at intervieweren stadig             

kan styrer interviewet gennem en interviewguide (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49).            

Interviewguiden er et dokument, som bruges til at lede interviewet. Dens funktion er at              

opretholde emner og temaer som er essentielle for interviewet, og guide interviewet i den              

rigtige retning. Interviewguiden står som modsætning til survey interview, som benytter sig            

af et interviewskema, også kaldt spørgeskema. Her er rækkefølgen af spørgsmålene altid den             

samme, hvorimod interviewguiden hjælper, ved at gøre interviewet mere åbent og mindre            

fastlåst på én rækkefølge af spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 185). Ved ikke at have                

den samme struktur, tillader det semistruktureret interview igennem interviewguiden, at stille           

opfølgende spørgsmål, og ændre visse spørgsmål så de bedst egner sig til interviewet. Herved              

bliver det semistruktureret interview mere fleksibel, end f.eks. det struktureret interview.  

Det semistruktureret interview er bygget op omkring 12 forskellige nøgleord eller           

aspekter, som skal hjælpe med at strukturere interviewet. Disse assisterer intervieweren, og er             

med til at skabe en forsknings samtale, der kan danne brugbar empiri. I begge vores               

interviews har vi taget udgangspunkt i et par af disse nøgleord:  

● Bevidst naivitet; Intervieweren skal have en forudsat naivitet, hvorved alle tidligere           

antagelser, og interne forståelser for ord skal glemmes. Der skal spørges ind til, hvad              

der menes med det der bliver sagt, og hvorfor de ord der bruges til at beskrive                

situationen blev valgt.  
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● Specificitet; I tilfældet af at interviewpersonen ikke nødvendigvis ser relevans i           

pointerne, er det vigtigt at intervieweren tager fat i de pointer og bringer dem op igen                

så interviewpersonen kan forklare, hvad de mener med det.  

● Fokus; Interviewet er fokuseret på bestemte temaer og emner. Som tidligere nævnt            

betyder dette, at det er op til intervieweren at lede interviewpersonen frem til bestemte              

temaer og emner inden for undersøgelsesområdet  

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 51-52).  

 

Det semistruktureret interview har fundament i den fænomenologiske metode, og          

derfor er der aspekter af metoden vi har undladt, da de ikke understøtter vores brug af                

interviews. Med fokus på ekspertinterviewet, frem for interviews med privatpersoner, har vi            

udvalgt nogle enkelte aspekter inden for det semistruktureret interview. 

 

2.1.2 Asymmetrisk magtforhold 

Selvom det semistruktureret interview nemt kan betragtes som en meget åben og fri dialog              

mellem to parter, er det stadig et forskningsinterview med en dagsorden, hvilket betyder at              

der er et asymmetrisk magtforhold mellem intervieweren og interviewpersonen. Da          

intervieweren har et fokuspunkt, og et område han eller hun gerne vil belyse, betyder det at                

intervieweren kan risikere at lede interviewpersonen mod et specifikt svar (Kvale &            

Brinkmann, 2015, s. 55). Hvor det asymmetriske forhold mellem intervieweren og           

interviewpersonen kan danne grundlag for besvær ved interviews med private subjekter. Har            

det i meget mindre grad en faktor ved ekspertinterviewet, som har været vores fokus. 

 

2.1.3 Ekspertinterviewet 

Ekspertinterviews ligger stadig inde under det kvalitative interview og følger derfor mange af             

de samme formalia. I modsætning til almindelige interviews der fokuserer på private            

menneskers oplevede verden, er ekspertens kvalifikationer baseret på deres ekspertise og           

erfaringer indenfor feltet. Det almindelige asymmetriske forhold mellem intervieweren og          

interviewpersonen er i tilfældet af ekspertinterviews meget mere symmetrisk, på grund af            

ekspertens omfattende og afklaret viden indenfor emnet. Grundet denne forståelse af det            

undersøgte emne har eksperten også nemmere ved at styre interviewets gang. Dette kan f.eks.              
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ske gennem eksperternes interesse i at repræsentere deres felt, og derved bestemme hvor             

samtalen skal gå hen. Der skabes derfor en risici for at intervieweren ikke får stillet               

opfølgende spørgsmål, da eksperten kan være vant til interview og dermed kører ud af              

tangenter (Kvale & Brinkmann, 2015, 201-202). Det er essentielt, at intervieweren har et             

bredt kendskab til forskningsområdet, behersker fagsproget og er bekendt med          

interviewpersonens baggrund. Ved at have en god forståelse indenfor emnet, skabes der en             

mere flydende dialog. Derigennem grundigere svar, hvor intervieweren bedre kan navigere           

gennem svarene, og finde frem til de vigtige pointer (Kvale & Brinkmann, 2015, 201). 

 

2.1.4 Begrundelse for valget af ekspertinterview 

Vi har valgt at udføre disse to interviews, da de danner en bedre forståelse for, hvordan                

teknologien, og lovene omkring fungerer. Interviewene er med til at skabe en bredere             

forståelse for det makroniveau, som projektet her tager udgangspunkt i. Med dette fokus gav              

det mening for os at tage afstand til individet, og derfor lave ekspertinterviews, som gav os en                 

bredere forståelse for den samfundsrelaterede kontekst. 

 

2.1.5 Interview med Birgitte Kofod Olsen 

Dette interview blev valgt på baggrund af vores brug for indsigt i, hvordan lovene omkring               

AGT fungerer, og mere specifikt GDPR. Gennem henvisninger fandt vi frem til Birgitte             

Kofod Olsen, der er partner i Carve Consulting, hvor hun rådgiver virksomheder om GDPR              

lovene. Hun har siden 90’erne arbejdet med lovene om dataindsamling, og skrev i sin ph.d.               

om biometri. Birgitte fik tilsendt et dokument, hvor hun godkender at vi bruger hendes              

udtalelser i vores endelige rapport.  

Som det kan ses i bilaget, gav hun et meget omfattende og nemt interview, i den                

forstand at hun taler meget åbent om sit emne. Vi brugte en interviewguide med specifikke               

spørgsmål, og spurgte derudover ind til hendes svar. Interviewguiden var bygget op på             

baggrund af research om, hvordan GDPR loven fungere, samt de tiltag EU- og Danmark har               

udvilklet til understøttelse af GDPR. Det kan diskuteres hvorvidt vi lykkedes i at styre dette               

interview. Birgitte ville ofte styre samtalen og snakke længe om det hun vidste, hvilket kunne               

gøre det svært at bryde ind og stille opfølgende spørgsmål. Det hun vidste var til gengæld det                 

vi gerne ville undersøge, og derfor var det ikke til vores hindring at lade hende tale inden for                  
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hendes ekspertområde. Det kan diskuteres om der var gjort nok forberedelse til at fuldføre              

dette interview, eller om vi skulle havde udskudt, for at kunne danne et bedre grundlag for                

interviewet. Da intervieweren dog formåede ikke at påvirke interviewpersonens udsagn, kan           

Birgittes synspunkter stadig ses som værende hendes egne og ikke pålagt af vores dagsorden              

med interviewet. 

 

2.1.6 Interview med Henning Christiansen  

Interviewet med Henning er valgt på baggrund af et ønske om at få en større indsigt i vores                  

TSA dimension af rapporten. Da Henning er professor på RUC, og er forbundet med den               

humanistisk-teknologiske studieretning, var det et belejligt interview som fandt sted på RUC.            

Henning gav en verbal tilladelse til at vi brugte hans udtalelser i den endelige rapport, dog var                 

han af den grund lidt påpasselig med hans udtalelser. 

“uha uha, altså det kommer helt an på hvordan det politiske klima ændre sig. Nu har 

du gang i mikrofon, så jeg vil ikke nævne bestemte lande, men det sker jo at i nogle                  

lande, så er der statsledere der bliver meget paranoide over for hvad befolkningen går              

og synes om det der IT og går over til massearrestationer og sådan nogle ting.”  

(bilag 2, s. 13). 

 

Til interviewet blev der lavet en interviewguide, som blev skrevet ud fra litteratur, som              

Henning bruger i sin undervisning. I modsætning til Birgitte Kofod Olsen, oplevede vi et              

meget anderledes magtforhold med Henning. Henning talte meget langsommere og kom med            

kortere svar, hvilket betød, at det somme tider var intervieweren der førte samtalen mere end               

Henning. Risikoen ved dette kan være at interviewet derved er blevet ledt til svar, i stedet for                 

at lade Henning selv komme med sine udtalelser. Det kan her overvejes hvorvidt mere              

forberedelse, kunne have opnået et interview, der bedre kunne svare på spørgsmålene.            

Dermed undgå risikoen for, at samtalen blev ført af intervieweren.  

 

2.1.7 Valg af transskribering  

Til interviewene blev der brugt en diktafon til at optage samtalerne. Formålet med optagelsen              

var deres stemme, da der ikke var nogen grund til billede optagelser. Til transskribering af               

interviews, er der ikke nogen korrekt måde at gøre det på. Det afhænger nemlig af, hvad der                 
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er nødvendigt at få med. Det kan dermed være nyttigt at undlade at skrive pause lyde og                 

overflødige ord med i transskriberingen, så længe alle der er indblandet i transskriberingen             

gør det samme (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 239). Da formålet med transskriptionen var at               

få et bedre overblik over samtalerne, fandt vi det ikke nødvendigt at skrive fuldkommen              

ordret. Der er i begge interview undladt pause lyde, samt lavet enkelte justeringer, for at               

skabe en bedre forståelse af, hvad der egentlig bliver sagt. Dette er valgt, da det er langt                 

svære at læse og forstå interviewene, end det er at høre og forstå dem. Transskriberingerne er                

dog skrevet med ønske om at bibeholde den egentlige mening, hvilket gør justeringerne i              

sprogbrugen meget få.  

 

2.2 TRIN-modellen 

TRIN-modellen står for Teknologi og Radikalt og Inkrementielt design i Netværk. Modellen            

er udviklet til faget Teknologiske systemer og artefakter, med henblik på at give et              

analyseværktøj til analyse af teknologier. Modellen består af 6 trin, som vil blive gennemgået              

nedenstående (Jørgensen, 2018).  

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer:  

Dette punkt dækker dét, eller de centrale principper ved en teknologi, som bidrager til              

at opfylde teknologiens formål. Det er i denne del af analysen, hvor der skal findes               

frem til, hvordan teknologien virker. Dette punkt har til formål at skabe forståelse for              

teknologiens eget formål, og hvordan teknologien når sit mål (Jørgensen, 2018).  

 

2. Teknologiers artefakter: 

Her ligger fokus på teknologiens artefakter. Dette vil sige at der i dette punkt svares               

på, hvilke elementer teknologien består af. Analysen af et artefakt beskriver           

egenskaberne ved artefaktet, eller artefaktets intentionalitet. Der kigges altså på, hvad           

teknologien består af, hvad delene har til intention, samt hvilken funktion artefaktet            

har. Intention og funktion hænger sammen i den forstand at intentionen gerne skulle             

være dens funktion, dog kan den påtænkte funktion godt afvige for den reelle funktion              

(Jelsøe, 2018, Teknologiske artefakter og teknologibegrebet).  
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3. Teknologiers utilsigtede Effekter: 

De utilsigtede effekter er en analyse af teknologiens gener og fejl. Utilsigtede effekter             

kan dog også komme til udtryk som en positiv uforudset effekt, men når der tales               

utilsigtede effekter er det ofte den negative del der er tale om. Når der analyseres               

utilsigtede effekter ses der på, om effekten er knyttet til hhv. Teknologiens indre             

mekanismer, risici, eller design fejl. Ved teknologien findes der også de tilsigtede            

effekter, og der skelnes mellem disse to typer i analysen. Dette for at se på, hvilke                

effekter der var forudset, og hvilke der overraskede eller kom til udtryk senere i              

implementeringsfasen (Jelsøe, 2018, Teknologiers utilsigtede effekter).    

 

4. Teknologiske systemer: 

Sammenhængende systemer der tilsammen skaber en funktionalitet. Med andre ord er           

dette analysepunkt med til at sætte teknologien i et større perspektiv. Teknologier er             

som sådan et teknologiske system i sig selv, men indgår som oftest også i et større                

system. Et eksempel på dette kan være telefonen. Der kan analyseres på, hvordan             

selve produktet virker, og hvilke processer der skal til for at skabe systemet i              

telefonen. Telefonen indgår dog også i et større system, nemlig netværket, hvor det er              

muligt for alle telefoner at skabe kontakt til hinanden. Der kan i teknologiske             

systemer altså analyseres både på systemer og delsystemer (Jelsøe, 2018,          

Teknologiske systemer).  

 

5. Modeller af teknologier: 

Modellen af teknologien er en måde hvorpå der kan skabes en dybere forståelse for              

teknologien. Dette kan være enten i beregninger, visuelle modeller eller fysiske           

modeller. Modellerne af teknologier har til formål at se teknologien fra en anden             

vinkel, eller rettere at kunne formidle teknologien gennem andet medie (Christensen,           

2018, Model af en teknologi).  

 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien: 

Når der ses på det sidste punkt i TRIN-modellen er fokus ikke længere direkte på               

teknologien, men på dens diffusion. Her ses der på, hvordan teknologien klarer sig når              

den udbredes. Der ses på, hvilke barriere der findes, samt hvilke drivkræfter            
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teknologien kan gøre brug af. Dette punkt ligger sig op af innovationsteori, og tager              

fat i teoretikere såsom Everett Rogers og Joseph Schumpeter. Det er også i dette              

punkt at teknologien bliver sat over for et brugerperspektiv (Christensen, 2018,           

Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier).  

 

2.2.1 Valg og fravalg i brugen af TRIN-modellen 

I rapporten bruges TRIN-modellen ikke slavisk, da en anden rækkefølge på punkterne giver             

bedre mening i forhold til analysen af AGT. Der er også taget et fravalg af punkt nr. 2,                  

Teknologiers artefakter. Dette punkt er som sådan ikke undladt, men koblet på afsnittet             

Teknologiens indre mekanismer og processer, samt visuelle modeller. Dette da AGT er en             

meget kompleks teknologi, hvilket gør det svært at dele den op i 6 analysepunkter.              

Kompleksiteten af teknologien, gør det vanskeligt at skille alle punkter ad, og der er derfor               

valgt at slå nogle af trinene sammen. Rapportens TSA analyse er derfor delt i 4 punkter, 

 

3.0 Teori 

I dette kapitel beskrives de forskellige teorier der bliver taget fat på gennem opgaven. Her               

introduceres Everett Rogers’ innovationsteori, da Rogers’ diffusion model er med til at skabe             

en dybere forståelse af udbredelsen af AGT. Der tages fat i netop denne model for at vise,                 

hvordan AGT’s politiske karakter har betydning for dets diffusion i de forskellige samfund.             

Derudover bliver Winners teori om teknologiers politiske karakter forklaret, da den er            

relevant i forhold til udbredelsen af AGT. Sidst ses der på Foucaults teori om panoptisme,               

med henblik på at sætte ord på AGT’s politiske karakter.  

 

3.1 Teknologiers politiske karakter 

I 1980 udgav Langdon Winner artiklen ”Do Artifacts Have Politics?”, hvori han            

argumenterede for en ny måde at analysere teknologier på. Hans tanke var, at nogle              

teknologier, havde en indbygget politisk karakter, der lå uden for hensigterne teknologien            

blev skabt med. Med teknologier mener Winner større eller mindre systemer af artefakter.             

Tanken bag dette var at åbne op for en dyberer analyse af teknologiske systemer, end det er                 

muligt gennem traditionel teknologisk social determinisme. Dette var ikke med henblik på at             
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erstatte social determinisme, men at uddybe den (Winner, 1980, s. 123). Winners tanke var, at               

mens ting som broer og produktionsmaskiner i høj grad kan manipuleres til at støtte en               

politisk agenda, så er der nogle teknologier der i deres natur understøtter specifikke politiske              

agendaer. Agendaer såsom lighed mod ulighed, centralisering mod decentralisering,         

demokrati mod autoritarisme (Winner, 1980, s. 128). Hertil siger Winner, at der vil være              

tilfælde hvor visse teknologier, i sin natur, understøtter en bestemt ideologi i en sådan grad, at                

det ikke er noget man kan designe sig ud af (Winner, 1980, s. 134). Winner bruger                

atombomben som eksempel, da man på grund af dens enorme destruktive potentiale, ikke kan              

være i besiddelse af atomvåben uden et stærkt, centraliseret, hierarkisk system. Et system der              

kan beskytte bomberne, og sikre at indflydelse udefra ikke fører til misbrug af teknologien.              

Man kan derfor, ifølge Winner, ikke besidde atomvåben uden en autoritær struktur til             

beskyttelse af teknologien (Winner, 1980, s.131). 

For at illustrere idéen om indbygget politisk karakter yderligere, kan vi sammenligne 

to teknologier fra energisektoren. Et eksempel Winner taler om er solceller. Solcellers relativt             

lave omkostninger og muligheden for at montere dem på ens eget hus, frem for              

solcelleparker, skubber en agenda af demokrati, lighed og decentralisering (Winner, 1980, s.            

130). Dette vil ikke sige at solceller kræver demokrati og lighed, men at de giver mulighed                

for decentralisering og uafhængighed, der samtidig styrker denne samfundsform. Som          

kontrast er atomkraft en meget autoritær, og centraliseret måde at få energi på. De store               

omkostninger ved atomkraftværker gør, at der skal produceres en kæmpe mængde energi før             

investeringen kan svare sig. Det giver dermed ikke mening at benytte atomkraft, hvis             

anlægget ikke kobles på et stort el-net. Det kræver centralisering og statskontrol at opbevare              

det farlige atomaffald, da behovet for beskyttelse af plutonium nødvendiggøre stor militær            

kontrol over processen (Winner, 1980, s. 14-15). 

Det er relevant for vores opgave at kigge på de politiske kvaliteter der ligger i AGT, 

da det kan give et indblik i, hvorfor stater kunne ønske at indføre disse systemer. Det er                 

samtidig også relevant, fordi implementeringen af et sådan system, potentielt kan gavne en             

politisk agenda, der er stik modsat de originale hensigter. 
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3.2 Innovationsteori  

I denne rapport vil der gøres brug af innovationsteori, med henblik på at forklare diffusions               

mulighederne for AGT som overvågningssystem. Rapporten tager udgangspunkt i         

nedenstående model. 

 

Figur 1 (Rogers, 1983, s. 163) 

 

Rogers’ diffusion model visualiserer innovationsprocesser i diffusions fasen. Der ses fem           

trin, der danner rammen for hvorvidt en innovation bliver implementeret eller ej. Første trin              

er viden, som danner udgangspunktet for innovationens tilblivelse. Det generelle behov           

lokaliseres dermed i trin et. I andet trin ses der på, hvor nemt en innovation kan testes. Det er                   

her vigtigt at innovationen kan observeres, testes og evalueres. Dette for at kunne nå til trin                

tre, hvor der tages en beslutning om, hvorvidt teknologien skal implementeres eller ej. Dette              

trin er beslutningstrinnet, som leder videre til trin fire. Det fjerde trin er             

implementeringsfasen, hvor innovation for alvor afprøves. Det femte og sidste trin, er            

vurderingen af implementeringen. Det besluttes her om innovation fortsat skal have lov at             

være implementeret, og accepteret.  

Denne rapport vil primært se på persuasion fasen hhv. andet trin i modellen. Dette 
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trin er vigtigt i perspektiv til implementeringen af AGT, da det tydeliggøres om teknologien              

er nem at implementere. Det vil sige at formålet med trin to kan stilles som barriere for                 

implementeringen i nogle samfund. Rapporten vil dog også berøre decision fasen, hvor der             

skal tages beslutning om, hvorvidt teknologien skal bruges eller ej. Her i perspektiv til valg               

eller fravalg af AGT i Danmark, da persuasion fasen næsten er umulig, og derfor må               

undlades. Dette vil blive uddybet i afsnittet Drivkræfter og barrierer for udbredelse af             

teknologien. Rogers’ diffusion model er relevant når det kommer til AGT, da denne model              

giver et billede af, hvorfor en teknologi som AGT kan være svær at tage i brug. Modellen                 

tydeliggøre, hvor stor en rolle politiske karakter har, for udbredelsen af en teknologi som              

AGT.   

 

3.3 Panopticon og Foucaults disciplin samfund  

Panopticon er et begreb der rummer forståelsen af en arkitektonisk magtudøvelse. Panopticon            

er først tænkt som et vagttårn i fængsler, hvor hensigten er at lade fangen være overvåget alle                 

timer af døgnet, eller i hvert fald give følelsen af dette (Foucault, 1994, s. 179). 

 

Billede 1 (McMullan, 2015, The abandoned Presidio Modelo complex in 1995) 
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Ovenfor ses et billede at den praktiske brug af panopticon. Panopticon blev udtænkt og              

udviklet i 1791 af den engelske filosof Jeremy Bentham, som en metode til at ændre fangens                

opførsel gennem psykologisk overvågning. Konceptet rummer en forståelse af at være           

overvåget uden den overvåget ved besked, om overvågning egentlig finder sted (Foucault,            

1994, s. 180). Panoptismen som begreb rummer dog en hel del mere end fængsel              

overvågning. Foucault definerer panoptismen som en samfundsstruktur, eller en måde hvorpå           

der kan skabes et disciplin samfund. Tanken bag hele disciplinsamfundet bygges på            

panoptismen, som dækker en forståelse af, hvordan disciplin kan fremme hele samfundet            

(Foucault, 1994, s. 186-187).  

“Disiplinen høyner enhvers ferdighetsnivå, gjør bevegelsene raskere, [...].        

Fabrikkdisiplinen skal fortsatt sørge for at reglementet ledelsen respekteres, og          

forhindre tyveri og lediggang. Men den tenderer nå mot å øke ferdighetene,            

arbejdstempoet, ytelsene og følgelig profitten. Den moraliserer nok fortsatt, men          

forsøker også i stadig høyere grad å gjøre arbeiderens atferd mer formålsrettet, la             

arbeiderens kropp inngå i et maskineri og utnytte hans krefter mest mulig.” (Foucault,             

1994, s. 187-188).   1

Jeremy Benthams princip om panoptikon overført til Foucaults panoptisme begreb, danner et            

samfund hvor arbejderen, skoleeleven eller en hvilken som helst anden person er overvåget.             

Dette med henblik på at lade individet yde sit bedste. Den psykologiske form for              

overvågning, er altså en disciplinær samfundsudvikling, som skal sikre bedre borgere.           

Foucault beskriver Benthams panoptikon som en metode, der “gir tanken makt over tanken”             

(Foucault, 1994, s. 184). Der menes her, at det psykologiske ved overvågningen ændre             

individets opførsel og ændre deres rutiner, valg og fravalg. 

I denne rapport tages der udgangspunkt i AGT og dets træk fra Foucaults disciplin 

samfund, dannet gennem inspirationer fra panopticon. Dog tages der kun fat i en meget lille               

del af Foucaults teori, og bruger generelt teorien som inspiration til at se AGT i et andet                 

perspektiv, hvor magt og individ sættes i perspektiv til en udvikling af disciplin.  

 

1 Det skal pointeres at alle citater fra Foucault er fra norsk oversættelse af Overvågning og straf, da det har                    
været umuligt at få fat i en dansk udgave.  
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4.0 Ansigtsgenkendelse som teknologi 

I dette kapitel analyseres AGT som overvågningsteknologi. Dette gøres gennem          

TRIN-modellen, som bidrager med seks forskellige punkter til analyse. Der er i de             

nedenstående afsnit lagt vægt på at definere, hvordan AGT virker, hvilke systemer            

teknologien spiller sammen med, teknologiens tilsigtede og utilsigtede effekter samt dens           

diffusions muligheder. Hensigten med dette kapitel er at se på AGT fra flere vinkler, nemlig               

som teknologisk artefakt lige så vel som politisk aktør. Ud over gennemgangen af             

TRIN-modellen vil der fremgå et afsnit om programmet HIC, som i dette projekt bruges som               

et forsøg på at skabe en simpel forståelse for billedgenkendelse. HIC arbejder med mange af               

de samme metoder og principper som AGT, og er derfor et fint værktøj, der kan belyse                

teknologien.  

 

4.1 Teknologiens indre mekanismer og processer, samt visuelle modeller  

I dette afsnit ses der på de indre mekanismer i AGT, herunder hvilke algoritmer og               

billedbehandlingsprogrammer der gøres brug af. Afsnittet søger mod at skabe en forståelse af             

de indre mekanismer og processer, som indgår i et komplekst system. Dette gennem brug af               

visuelle midler til forklaring af disse mekanismer og processer. Denne vinkel på AGT er              

vigtig, da teknologien i de seneste år har udviklet sig markant, både med hjælp fra algoritmer                

men også de store mængder data fra de forskellige sociale medier. Gennem træning lærer              

systemet, hvad det skal fokusere på, og bliver derved bedre til at fuldføre dets opgave korrekt                

(Christiansen, 2019, s. 3). 

 

4.1.1 Hvordan virker teknologien 

AGT opfanger ansigter på billeder og genkender hvem det er, ved at analysere specifikke              

detaljer i ansigtet. Det er et system der bruger kunstig intelligens til at kortlægge biometriske               

data og dermed klassificerer ansigter på billeder og video. Dette ved at anvende information              

fra en database med allerede kendte ansigter til at finde sit match (Sharma og Dahiya, 2018,                

s. 54-55). Algoritmerne som systemet bruger, finder de specifikke mønstre i det individuelle             

ansigt, som algoritmerne husker og lærer af. Dette betyder at teknologien trænes gennem alle              

de billeder der allerede findes i systemets database, med henblik på at optimere systemets              
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effektivitet, og dermed muligheden for at identificere nye ansigter (Sharma og Dahiya, 2018,             

s. 55). 

For at imødekomme en hvis forståelse for, hvordan AGT virker er det vigtigt at starte               

hvor teknologien begyndte at udvikle sig. For at kunne identificere ansigter på billeder,             

kræver det et system der tager højde for flere faktorer. Det kan f. eks være billeder der er af                   

dårlig kvalitet, for skarpt eller for lidt lys, et ansigt der ikke er placeret rigtigt i billedet, for                  

lidt data eller at computeren ikke har den nødvendige kapacitet til at behandle billederne. De               

typer af AGT der er udviklet i dag, har gennemgået en masse forandringer gennem tiden,               

hvilket har banet vejen til en langt mere effektiv teknologi end da den startede. Det skal                

nævnes at der findes mange forskellige former for AGT, men systemerne beskrevet nedenfor             

er nogle af de grundlæggende systemer, som bidrager til et funktionelt AGT baseret             

overvågningssystem (Cheng, 2018, s. 2-4). Teknologien kan kun forbedres gennem udvikling           

af andre programmer og algoritmer, der kan lærer om detaljerne i ansigtet. Dette gør at AGT i                 

dag består af forskellige systemer og programmer som 2D og 3D, der understøttes af              

forskellige algoritmer og metoder, der hver har sin fordel i forhold til både brug og behov                

(Zhou og Xiao, 2018, s. 8-9). 
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4.1.2 2D ansigtsgenkendelse 

 

Figur 2 (Gupta, 2011) 

 

2D ansigtsgenkendelses funktionen er den mest anvendte, da den specifikt bruges til at             

sammenligne billeder med hinanden. Selve softwaren er grundlæggende baseret på data og            

algoritmer. Den mængde data som er lagret i softwaren, giver mere træning til algoritmerne              

som i sidste ende også giver et bedre resultat. De billeder som programmet arbejder med, kan                

variere i kvalitet, så her er det vigtigt at softwaren har lagret og gennemgået så meget                

billeddata som den kan trække. Dette gør at den oplærer sig selv i de udfordringer, der evt.                 

kunne forekomme i identificeringen af et ansigt (Kawulok, 2016, s. 13-14). 

Algoritmerne er designet til at kunne identificere ansigter ved brug af billeder, som de har               

analyseret. 2D ansigtsgenkendelse virker ved at algoritmerne analyserer ansigtsformen på          

almindelige 2D billeder. Den mest brugte algoritme til denne form for AGT på almindelige              

2D billeder, er Viola-jones algoritmen, som aflæser mønstre i selve ansigtet på billedet. Dette              

sker ved en lynhurtig gennemgang af dens egen billeddatabase. Algoritmen gennemgår al            

dataen og sammenligner de forskellige ansigts mønstre med hinanden, indtil den finder det             

billede der matcher. Dette sker ved hjælp af et program kaldet Eigenfaces (Sharma og              

Dahiya, 2018, s. 54-55), som bruges til at klassificerer ansigter ved brug af en matematisk               

metode kaldet PCA, Principal Component Analysis. PCA bruger et matematisk design af            
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ansigts modeller, til at klassificere og identificere personer på billeder. Algoritmen fokuserer            

på øje symmetri, næse, mund og hudfarve. (Sharma, 2018, s. 56). Denne algoritme håndterer              

ca. to billeder pr. sekund, og er samtidig meget præcis. Algoritmen er dog udfordret, da denne                

proces kun med sikkerhed kan give positive resultater, hvis ansigtet på billedet er rettet mod               

kameraet og placeret godt nok til at kunne aflæses. 

 

4.1.3 En ny måde at behandle data på 

 

Figur 3 (Knol, 2018) 

 

Cascade Neural Networks, bedre kendt som CNN, er en metode der specifikt er designet til at                

aflæse om der er et ansigt på billedet, eller om der ikke er. Med omkring 14 billeder pr.                  

sekund, kan den hurtigere analysere og træne sin data. CNN finder et specifikt mønster i               

ansigtet, hvorefter den skaber et netværk af beslutningstræer med billeder fra dens data.             

Denne proces er med til at filtrerer alle delene ned til et enkelt billede (Sharma og Dahiya,                 

2018, s.54-55). Det karakteristiske ved et system som dette, er at den bruger en bestemt form                

for maskinlæring, der finder og gemmer specifikke mønstre, der kan klassificere det            

individuelle billede. Denne metode bliver kaldt for deep learning og skaber en helt unik              

proces af billedbehandling via et neuralt netværk. Dette netværk finder frem til et resultat ved               

at sammenligne de forskellige ansigtsbilleder med hinanden. Først udvælges et vist antal            

billeder der har en sammenligningsværdi med det ansigt der skal findes, derefter fortsætter             
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den til en række af faser, hvor billederne brydes ned til detaljer såsom specifikke kanter               

omkring øjnene, munden, næsen osv. Til sidst kommer den med et resultat. Deep learning er               

et selvlærings sofware program, en kunstig intelligens, der træner sine algoritmer ved at             

gennemgå et stort udvalg af forskellige billeder i dens datasystem. Dette for at opnå en mere                

varieret og præcis vurdering af, hvad og hvem den skal identificere, i dette tilfælde en               

identifikation af  et ansigt (Zhou og Xiao, 2018, S. 5).  

 

4.1.4 3D ansigtsgenkendelse 

 

Billede 2 (Deacon Herald, 2018) 

 

3D ansigtsgenkendelse er en måde, hvorpå der kan opfanges et næsten perfekt billede til              

AGT. Denne type AGT kræver både et specielt 3D kamera og software program. Med dette               

system bliver ansigtsgenkendelsen meget præcis, da næsten alle detaljerne ved ansigtet           

udnyttes, hvilket giver en højere præcision. Et eksempel på brugen af dette system er Apple,               

der benytter 3D til at understøtte ansigtsgenkendelsen i deres iPhone (Apple, 2019).            

Teknologien bruger infrarøde laser kameraer til at scanne et ansigt. I modsætning til iPhones              

hvor 3D funktionen fungerer relativt hurtigt, er der udviklet specielle 3D kameraer, hvor der              

kan gå op til flere minutter før billedet er taget. Disse kameraer udfører en dybere scanning af                 

et ansigt, og kan dermed opfange flere detaljer (Zhou og Xiao, 2018, s. 2-3). Kameraet bruger                

laserstråler der kaster lys på ansigtet, som derefter reflekteres tilbage til kameraet, hvorved             
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der dannes et billede ved at måle refleksionerne i ansigtet. Dette kortlægger de unikke              

fordybninger der findes i ansigtet, hvilket er med til at give et mere præcist resultat (Zhou og                 

Xiao, 2018, s. 1-2). Ved at opbevare hele ansigtet som data, bruger systemet noget der kaldes                

for statistical classification functions, hvilket betyder at den sammenligner andre ansigter i            

databasen (Zhou og Xiao, 2018, s. 3). Når programmet har hele ansigtets nøjagtige             

koordinater, kan systemet fokuserer på local features, det vil sige specifikke dele af ansigtet              

som næsens størrelse og øjnenes placering. Disse specifikke detaljer giver programmet en            

markant fordel, da alle fordybningerne i ansigtet er en unik karakteristik (Zhou og Xiao,              

2018, s. 3-4).  

 

4.2 Teknologiske systemer 

AGT’s programmer har brug for både robust computerkraft, og omfattende databaser for at             

fungere optimalt. Desto bedre kvaliteten af billedet er, jo nemmere vil det være for              

programmet at genkende ansigtet. Dette er dog ikke nødvendigvis den bedste læringsform,            

for programmerne. Hvis AGT skal bruges til overvågning af f.eks. gader, skal programmet             

lære at analysere billeder i den kvalitet, og fra de vinkler kameraerne leverer. Når en database                

opbygges til at træne algoritmer, skal der tages højde for forholdene dataen bliver indsamlet              

under (Grgic, 2009, s. 1). Der skal også tages højde for, hvad databasen skal indeholde               

baseret på det AGT system man benytter sig af. Hvis der benyttes programmer der gør brug                

af Eigenfaces kan store mængder data forvirre programmet, da tilføjelsen af suboptimale            

billeder til databasen forringer resultatet (Turk, 2009, s. 587). Det mere moderne CNN             

kræver til gengæld store mængder data for at lære, men er derefter også bedre i stand til at                  

tage højde for mange faktorer i billedet, tilpasse sig til suboptimale vinkler, belysning og              

andre almindelige udfordringer fra den virkelige verden (Grgic, 2011, s. 864). Eigenfaces            

systemer er effektive til at identificere ansigter i et billede, og er samtidig et meget hurtigt                

system, der kan håndtere store mængder af data med relativt lidt computerkraft. Eigenfaces er              

til gengæld følsomt overfor lysforhold og er dårligt til at læse ændringer i ansigtsudtryk. Det               

kan derfor være en fordel at have forskellige algoritmer til at arbejde sammen, for at opnå en                 

mere detaljeret analyse. (Sharma, 2018, s. 53). Man kan for eksempel benytte Viola-Jones til              

at scanne en database af billeder eller film for ansigter. Herefter bruge Eigenfaces til hurtigt               
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at analysere de billeder med ansigter på, for at se om der er et match i dens database. Derefter                   

bruges CNN til at analysere alle de ansigter, de foregående programmer ikke genkendte. 

For at kunne behandle data, skal der først indsamles data. Dette kan ske via et enkelt kamera,                 

men i forbindelse med overvågning, vil det som regel gøres af et helt netværk af kameraer.                

Disse kameraer skal, afhængigt af, hvad man ønsker fra sine scanninger, tage billeder af så               

høj kvalitet som muligt. Ønskes den maksimale mængde af detaljer, skal disse kameraer også              

tage billeder i farver (Sharma, 2018, s. 57). Vinklerne kameraerne sidder i er også vigtige.               

Det vil derfor være nødvendigt at kameraerne for eksempel filmer den samme gade fra flere               

vinkler, hvis man håber på at identificere alle, der bevæger sig i området. Kameraerne skal               

sidde i niveau med ansigtet, for bedste resultat, da der skal være så meget af ansigtet med på                  

billedet som muligt, og som nævnt før helst placeret ved god belysning (Grgic, 2011, s. 864).                

Disse lige på vinkler er til gengæld ikke altid mulige ude på gader og åbne pladser. Det er                  

derfor vigtigt at teste systemet med suboptimale billeder, for at vide om man kan stole på                

resultaterne, når der søges efter en specifik person. (Grgic, 2011, s. 865).  

Blot at genkende tilstedeværelsen af ansigter i et billede i real time kan være 

tilstrækkeligt for overvågning af en bygning om natten. Hvis der derimod ønskes at spore              

specifikke personer er der behov for kvalitets billeder i farve. Dette kræver stor båndbredde              

og meget opbevaringsplads (Trulove, 1999, s. 38). AGT skal derfor være en del af et netværk                

bestående af servere til at behandle billederne, og harddiske til at opbevare data. Opbevaring              

af data er vigtigt, både fordi det vil hjælpe systemerne med at lære. Men også fordi det giver                  

mulighed for at dobbelttjekke systemets arbejde, og derved mindske sandsynligheden for fejl. 

 

4.3 HIC billedgenkendelse program  

HIC står for Henning’s Image Classifier, og er et billedgenkendelse program der er udviklet              

af Henning Christiansen, som er professor i datalogi ved IMT på RUC. Programmet er lavet               

til Processing, som er en simplificeret programmeringssoftware, der er udviklet til brug af             

visuelle præsentationer (Reas, 2015) HIC er ikke udviklet til den gennemsnitlige bruger, men             

derimod til forskere og studerende. Målet med programmet er at kunne fremvise en             

grundlæggende forståelse af, hvordan et billedgenkendelse program fungerer. Mere præcist,          

hvordan den klassificerer billeder, og hvordan den også autonomt udfører det. Programmet er             

baseret på “veldokumenteret principper” inden for billedanalyse, og systemet er designet til            
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“at blive trænet og testet eksplicit af brugeren” (Christiansen, 2019, billedklassHIC). Dette            

giver brugeren et indblik i, hvordan programmet selv er i stand til at klassificere billeder, men                

også hvordan man manuelt selv kan træne programmet. HIC er ikke en AGT men fungerer på                

samme principper. Programmets hovedformål er at identificere billeder der allerede ligger i            

dets hukommelse, og som det ved hvad er. Dette gør programmet det bl.a. ved at bruge CNN                 

til at behandle billederne, som også bliver beskrevet i første trin af TRIN-modellen. HIC              

behandler 2D billeder dvs. almindelige billeder, men lidt ligesom med 2D AGT, kræver HIC              

også en vis robusthed overfor bl.a. en korrekt placering i billedet af dét som er vigtigt at                 

identificerer, størrelsen, rotationen i 2D, variationer i farverne osv. (Christiansen, 2019,           

billedklassHIC).  

 

4.3.1 HIC-eksperimentet 

For at kunne demonstrere teknisk, hvordan AGT virker vil vi her bruge HIC til at forklare,                

hvordan den grundlæggende platform for AGT fungerer. Dette program tager ikke           

udgangspunkt i specifik genkendelse af ansigter på billeder, men følger mange af de samme              

rammer der ligger inden for AGT i 2D, såsom placering af personer i billedet, lys og farver,                 

billedbehandling osv. Vi har igennem dette eksperiment gjort os klogere på, hvordan et             

softwaresystem kan klassificere billeder, samt hvilke metoder der bliver anvendt til at            

analysere og behandle billedgenkendelse. 
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4.3.2 Hvordan fungerer HIC 

Selve programmet kører noget der kaldes for extremely randomized trees, hvilket fungerer            

lidt ligesom CNN. Extremely randomized trees betyder at der billedbehandles med           

beslutningstræer, i dette tilfælde,    

mange beslutningstræer.  

Et eksempel på beslutningstræer    

ses på billedet til venstre.     

Beslutningstræer er en process,    

hvori et billede klassificeres    

gennem små pixels. Pixels    

bliver valgt fra tilfældige steder     

på hvert billede, som    

programmet har i dets data. Her      

tager programmet farver og lys,     

der findes i hver pixel og      

sammenligner dem med   

hinanden. Gennem beslutningstræerne udelukker programmet de pixles der ikke ligner, og           

beholder dem der gør (Christiansen, 2019, billedklassHIC). 

 

4.3.3 Før man bruger programmet HIC 

Billede 3 (HIC) 

 

Før programmet HIC kan tages i brug, skal man først og fremmest give programmet de               

billeder det skal analysere, altså den data som det skal bruge til at klassificere, hvad der er                 

hvad. Dette udføres ved at placere billederne i en mappe der kaldes for learning, som ligger i                 
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dets datamappe. Billedmapperne navngives, og herefter, ved at trykke på funktionen Learn i             

programmet, gemmer den billederne og lærer dem at kende. Dette gør at programmet nu har               

mulighed for at kunne klassificere de forskellige billeder som det skal identificere. Jo flere              

billeder vi tester, desto mere præcis bliver programmet. Programmet tilbyder to måder at             

genkende billeder på, hvor den ene er Classify som ses på billedet ovenfor. Denne funktion               

fungerer ved at programmet klassificerer et givent billede ud fra dens egne data, dvs. at               

programmet sammenligner billedet det får, med de billeder der allerede ligger i databasen.             

Med andre ord kan programmet kun identificere, hvad der er på billedet, hvis billedet matcher               

med de billeder databasen allerede indeholder. 

Den anden måde programmet kan genkende billeder på er gennem What am I? Denne              

funktion fungerer på samme princip som Classify, her er det bare i stedet for selv at vælge et                  

bestemt billede, så tager programmet selv et billede med kameraet fra computeren. Denne             

funktion kan bruges, hvis man skal identificere billeder i realtime, når billedet bliver taget på               

stedet og der ikke tages hensyn til hverken baggrund eller lys.  

 

4.3.4 Selve eksperimentet 

Eksperimentet startede ud med, at alle fire i gruppen tog 35 billeder af sig selv. 35 billeder                 

hvor baggrunden og farven på tøjet var forskellig, samt med og uden hovedbeklædning. Dette              

gjorde vi for at give programmet noget at arbejde med, da programmet skulle lærer og huske                

ud fra, hvordan farverne og lyset var på billederne. De 30 billeder som vi tog hver især, lagde                  

vi i programmets learning mappe med navn på hver af mapperne, hvor de resterende 5               

billeder fra hver blev sat til side. HIC havde nu i alt 120 billeder af os alle fire med vores                    

navne i dens datahukommelse. Herefter blev funktionen Learn valgt, så programmet kunne            

registrerer og lærer billederne at kende. Programmet var nu klar til at blive brugt. 

 

4.3.5 Første forsøg: Classify 

Vi startede med at bruge funktionen Classify. Her ville vi undersøge, hvordan programmet             

klassificerer billeder det løbende får givet. Vi havde som nævnt før, taget 35 billeder af os                

selv hver især, hvilket i alt gav databasen 120 billeder med tilhørende navn. De resterende 20                

billeder blev lagt ind i individuelle mapper, disse billeder blev brugt til at teste programmet.               
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Da vi begyndte at tilføje billeder til Classify lagde vi hurtigt mærke til, at programmet var                

meget fokuseret på både farver og lys. Det viste sig, at selvom HIC vidste hvem der var på                  

billedet, så var den de fleste af gangene ikke hundrede procent sikker i sin identifikation.               

Dette kan til dels være på grund af farverne på billederne, som kunne ligne hinanden til                

forveksling. Samtidig kan det også være belysningen der enten var for svag eller for kraftig. 

 

 

  

 

-                 Billede Oliver                                                       Billede Emma  

 

 

 

-               Billede Emil                                                        Billede Kasper 

På billedet af Oliver ser vi et eksempel, hvor HIC er helt sikker i sin identifikation, og                 

rammer i dette tilfælde også rigtigt. Næst ses et billede af Emma med lyst tøj på. Også med                  

dette billede viser HIC at det er i stand til at identificere at det er Emma der ses på billedet,                    

dog kan der ses et udfald på søjlen Emil. På billedet af Emil er HIC, ligesom med billedet af                   

Oliver, hundrede procent sikker i sin identifikation. En af grundene til at programmet er så               

sikkert, er fordi Emils billeder ligner meget hinanden på baggrundsbelysning. Det ville være             

oplagt at træne HIC med billeder som dette da det ligesom med Olivers billede, er hundrede                

procent sikker i sit valg af identifikation. På det sidste billede, ser vi et billede af Kasper, hvor                  

HIC har svært ved helt præcist at identificere, hvem det er på billedet. En af grundene til at                  

programmet tror det også er Emma, er fordi Emma også har taget billeder af sig selv med sort                  

tøj på. Her er der altså tale om den farve forveksling, som beskrevet i gennemgangen af                

classify forsøget.   
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4.3.6 Andet forsøg: What am I? 

Funktionen What am I?, fungerer efter samme princip som Classify, dvs. at programmet også              

brugte vores 120 billeder i dens data til at sammenligne med. I funktionen what am i? tages                 

der et billede med computerens kamera, i stedet for at klassificere udvalgte billeder. Her er               

det vigtigt at pointere at computer kameraet ikke har den samme høje opløsning som vores               

smartphones, og at billederne derfor heller ikke har den samme kontrast. Formålet med dette              

forsøg er at imødekomme de udfordringer der kan forekomme når et billede bliver taget på               

stedet. Her bliver der ikke taget hensyn til, hvilket tøj man har på, tidspunktet billedet bliver                

taget, om vores kroppe og hoveder er rettet perfekt mod kameraet eller hvilken belysning vi               

har i baggrunden. Her bliver billedet taget og klassificeret ud fra nøjagtig samme kriterier              

som HIC arbejder ud fra. 

 

  

 

  

 

                          Billede af Oliver                                                 Billede af Emma  

 

 

 

-                Billede af Emil                                                  Billede af Kasper 

På billedet af Oliver er det tydeligt at se, at det er Oliver, men dette er ikke tydeligt for                   

HIC. Programmet tror det er Emma og en smule Kasper, da programmet bliver forvirret af de                

mørke farver på billedet. Selv den blå dør i baggrunden eller det skarpe lys i højre hjørne, kan                  

være en faktor for HIC’s valg af identifikation. På billedet af Emma ser vi et eksempel på,                 

hvordan HIC slår ud i alle søjler. Dog er programmet stadig i stand til at identificere Emma,                 
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hvilket den højeste søjle viser. Læg mærke til at billedet her giver meget få variationer af                

farver og lys, og det er derfor svært for programmet at være fuldstændig sikker. På billedet af                 

Emil ser vi at HIC veksler mellem Emil og Kasper, dog mest Emil. Dette billede viser også at                  

selvom det er taget med computerens kamera, så er Emils placering på billedet meget lig med                

de billeder han selv har taget til programmets database. Her er det baggrundsfarverne der              

forvirrer, og Kasper er derfor med på søjlerne, da mange af hans billeder indeholdt farven               

sort. På det sidste billede ser vi Kasper, dette billede er et godt eksempel på, hvordan HIC                 

denne gang er mere sikker i sin identificering. Igen spiller farverne og lyset en stor rolle, fordi                 

HIC allerede har et billede af Kasper i sin database, som er taget samme sted. Dette giver en                  

højere sandsynlighed for at programmet kan identificere succesfuldt. Til slut i eksperimentet            

validerede vi vores billeder i programmet. Tabellen herunder viser, hvordan programmet           

måler sandsynlighed, præcision, genkald af billeder og detaljer.  

 

Billede 4 (HIC Validate)  

Ses der på tabellen fra venstre mod højre, ses der først class/predicted, hvilket er vores navne                

som programmet skal identificere ud fra. Herefter ses alle i gruppens navne, hvor under der               

fremgår forskellige tal. Disse tal viser, hvor mange gange HIC har sammenlignet hvert enkelt              

billede med alle andre billeder i databasen, og hvor mange gange den har ramt rigtigt. Hvis vi                 

f. eks tager Olivers række og bevæger os med tallene mod højre kan det ses at Oliver bliver                  

sammenlignet med Emil 1 gang, Emma 2 gange, Kasper 0 gange og Oliver 27 gange. De                

næste tal der ses i Olivers linje, er en beskrivelse af, hvor præcis programmet har været til at                  

identificere. Tallene i tabellen står en smule forskudt, så det der står under Olivers navn er                

resultatet for precision. I feltet precision ses en anvisning af, hvor præcist programmet har              
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været i stand til at identificere os. Efter precision kommer recall, som er en definition på,                

hvor mange gange den har genkaldt et billede til klassifikation. Dette betyder at programmet              

har lidt svært ved at sammenligne billederne med hinanden, f. eks ud fra Emmas navn står der                 

0,700, dette betyder at 70 procent af hendes billeder er blevet gennemgået mere end en gang.                

Det sidste felt er f measure, som står for feature measure. Denne måling viser hvor mange                

detaljer den har kunne finde på billederne til at kunne klassificere hvem det var. Jo højere                

tallet er desto bedre kan den klassificere.  

 

4.3.7 Resultatet 

Begge forsøg viste os hvor vigtig en rolle, farver og lys spiller. Samtidig også hvor vigtigt det                 

er for programmet at tage ved lære af klassificeringen. Denne proces sker ved den såkaldte               

supervised learning, dvs. at der manuelt skal vurderes om programmet rammer rigtigt eller             

forkert. Vi kunne også have ændret i selve billedmapperne, ved at bruge færre billeder af               

nogle, og flere af andre. Dette kunne muligvis have resulteret i en højere præcision, på de                

navne med flest billeder. Grunden til at vi brugte alle billederne på en gang i begge forsøg,                 

var så vi kunne observere, hvordan programmet kunne klassificere alle billederne på en gang.              

Dette gav os et indblik i, hvor komplekst det var for programmet at gennemgå al den data den                  

havde fået, og hvor præcis den var i sin validering.  

 

4.4 Teknologiens tilsigtede effekter 

Det tredje trin i TRIN modellen, har til formål at analysere teknologiens ønskede effekter,              

svagheder, designfejl, risiko og hermed dens utilsigtede effekter. Ved enhver ny teknologi,            

har der været et tiltænkt formål med teknologien, og hvordan den skal benyttes til at opnå                

dette formål. Gennem teknologiens egen udvikling, og samfundet omkring, opstår der nye            

muligheder for teknologien, og hvordan den kan udnyttes. Dette betyder at uhensigtsmæssig            

brug, vil være en sandsynlig udvikling af teknologien.  
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4.4.1 Tilsigtet effekter 

AGT har sin oprindelse i billedgenkendelse. Teknologien blev her benyttet af militæret som             

et værktøj under den kolde krig, til at genkende de fly der fløj forbi. Herfra udviklede den                 

oprindelige teknologi sig ud i forskellige grene, der hver især havde fokus på at anvende               

matematiske algoritmer til genkendelse (bilag 2, s. 1-2). Ved at implementere AGT i             

overvågningssystemet, kan processen at finde frem til mistænkte og eftersøgte, forkortes           

drastisk. AGT kan dermed, i samarbejde med et større teknologisk system, danne grund for              

et meget mere omfattende sikkerhedssystem i samfundet. Det er ideen om dette            

sikkerhedssystem der har gjort, at flere lande har indført denne teknologi (Prakash, 2018).             

USA har siden 11. september 2001, ikke holdt tilbage med overvågning. Et kig i deres               

lufthavne giver et indblik i en nation der har optimeret overvågning, så et terror angreb af den                 

kaliber, aldrig kan ske igen. Hvad USA ikke offentliggjorde dengang var, at,            

efterretningstjenesterne, bag lukkede døre, havde taget et nyt afsæt i AGT. Dette bekræftes,             

hvis man kigger på listen over efterretningstjenester der benytter AGT, hvor man både kan              

finde NSA og FBI på listen (Hale, 2005 s. 152).  

I denne nye æra af AGT, kan Kina ses som ikke bare et af de mest fremskredne lande,                  

men også som et eksempel på, hvilket potentiale teknologien kan have for andre lande. I en                

artikel af Carl-Emil Søe fra 2018, dokumenteres det at Kina har implementeret teknologien i              

solbriller, der benyttes af politiet. Denne nye udvikling i overvågning havde på en uge,              

assisterede til 31 tilbageholdelser af mennesker mistænkt for blandt andet menneske handel.            

Med sine 170 millioner kameraer, kan Kina ses som værende repræsentant for, hvad der er               

muligt med  AGT (Søe, 2018)   

 

4.4.2 Design fejl  

AGT’s træning sker gennem maskinlæring, til dette benyttes supervised learning. Som nævnt            

tidligere trænes systemet under supervision, i at differentiere data ud fra en algoritme. En              

risiko der kan forekomme under træningen af AGT, er det der kaldes overtræning             

(Christiansen, 2019. s. 5). Overtræning forekommer, hvis systemet ikke bliver superviseret           

ordentlig. Derved opstår der en risiko for, at programmets parametre ikke justeres korrekt.             

Dette påvirker hvordan programmet bedømmer forskellige faktorer, heriblandt symmetriske         

målinger inden for øje, næse og mund. Resultatet af dette er at programmet f.eks. har fået at                 
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vide, at alle dens valg under træningen var korrekte. Dette gør at programmet ikke har en                

dybere forståelse for, hvad det skal differentiere mellem, og kan derfor ikke skelne korrekt              

mellem de faktorer der er sat op. Når denne overtræning er hændt er systemet nyttesløst, da                

programmet ikke længere er validt nok til succesfuldt at kunne bearbejde dataen            

(Christiansen, 2019, s. 5) Da AGT står på skuldrene af softwaren fra Eigenfaces systemet,              

kan det også risikeres at AGT ikke præsenteres for en bred nok træningsdata, og derfor ikke                

kan skelne mellem karaktertræk. Dette kan f.eks. være hudfarve. Det er hørt før at AGT har                

svært ved at identificere mennesker med mørkere hud. Store firmaer som Google, Microsoft             

og Amazon, arbejder alle på at udvikle AGT, men en ny artikel fra MIT påpeger at deres                 

systemer har problemer med hudfarve (Nittle, 2019). Begrundelsen for dette kan være, at dét              

pågældende AGT system ikke er blevet ordentlig trænet. Programmet er ikke blevet            

præsenteret for en bred nok vifte af hudfarver, og derfor har sværere ved at skelne mellem de                 

forskellige nuancer. Henning forklarer i interviewet, hvordan et system der vurderer           

hudfarve, kan risikere ikke at fungere optimalt, afhængig af træning.  

“Hvis vi nu forestiller os at man udvikler et program for blege nordeuropæere som os               

og så vi flytter det ned i sådan et kryds område nede i Nordafrika hvor der er arabere og sorte                    

afrikanere og jeg ved ikke hvad, i et skønt samsurium, så er det meget muligt at programmet                 

ikke ville virke” (bilag 2, s. 7).  

 

5.0 Politiske aspekter ved AGT 

Vi vil fortsat have fokus på TRIN-modellen, men vil herfra komme mindre ind på den               

konkrete teknologi. I stedet vil fokus være analyse af de politiske aspekter af teknologien, og               

hvordan AGT behandles i samfundet. Vi vil starte med vores analyse af teknologien, på              

baggrund af Langdon Winner, og hans teorier om teknologiers politiske karakter. Dette vil vi              

bruge til at understøtte resten af trin tre, som er placeret her på grund af dens fokus på                  

menneskelig adfærd i kontekst med AGT. Trin seks vil kigge på de barrierer og              

komplikationer, der kommer med implementeringen af teknologien, gennem linsen af GDPR.           

Med trin seks som det sidste trin vi har benyttet os af, vil vi herfra bevæge os over i vores                    

STS afsnit, hvor vi tager fat i panoptismen og dets  rolle i forhold til AGT. 
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5.1 Politisk karakter 

AGT rummer politisk karaktere, som kan være intenderet såvel som uintenderet. Disse            

politiske karaktere har stor betydning for udbredelsen af AGT som overvågningsteknologi, da            

det er vigtigt at tage højde for de politiske muligheder, denne teknologi medfører. Ses der på                

Langdon Winners teori, vil vi se at det er muligt for teknologier at have indbygget politisk                

karakter. En karakter der ikke bunder i, hvordan teknologien vælges at bruges, men én der er                

uafhængig af intentionen (Winner, 1980. s. 134).  

AGT er en teknologi der effektiviserer overvågningssystemet, som i sig selv er et 

teknologisk system, der lægger sig op af en centraliseret regeringsform. Dette da            

overvågningssystemer i sig selv danner et hierarkisk forhold mellem den overvågede og            

overvågeren. Det kan hævdes at AGT som overvågningssystem er en autoritær teknologi, der             

bygger på hierarkiske værdier. AGT som overvågningssystem ligger meget langt fra den            

demokratiske tankegang, hvor der tages afstand til overvågning af individet. AGT’s politiske            

karakter kan sammenlignes med et atomkraftværk, der med sine store omkostninger og behov             

for øget sikkerhed lægger op til statskontrol (Winner, 1980. S. 133-134). Samme behov for              

statskontrol ses ved AGT, da der er store omkostninger, samt behov for statslig regulering              

ved brugen af et sådanne system. Med AGT som opgradering af overvågningssystemer og             

dets kapacitet, giver det hermed mening, at det ved sin blotte eksistens medfører en mere               

statskontrolleret dagsorden.  

Det skal pointeres at AGT som overvågningssystem, er et meget omfattende system, som             

ikke er tilgængeligt for den almene borger. Dette er endnu en af grundene til, hvorfor AGT                

binder sig til en autoritær politisk karakter. Mængden af harddiske, servere, CPU og GPU det               

kræver at drive et succesfuldt ansigtsgenkendelsessystem til masseovervågning er meget          

omfattende. Den almene borger har simpelthen ikke adgang til nok biometrisk data, til             

succesfuldt at overvåge på nationalt plan. Dette er en af de væsentligste pointer når det               

kommer til AGT’s indbyggede politiske karakter, da dette er grundlag for en            

statskontrollerede teknologi. Der er i Winners teori om artefakters politiske karakter tale om             

intenderet og uintenderet politisk karakter, hvilket leder op til implementeringen af AGT i et              

demokratisk samfund. Dette da det demokratiske samfund ikke nødvendigvis implementerer          

AGT på baggrund af dets indbyggede politiske karakter   

AGT har potentialet til at skabe meget effektive overvågningssystemer, men  
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med en følge af begrænset frihed. AGT sætter individets privatsfære til side til fordel for               

overvågningssystemets kvaliteter, hvilket kan hævdes at begrænse teknologiens muligheder i          

et demokrati. Dog ses det, at en tredjedel af verdensbefolkningen nu lever i aftagende              

demokratier, demokratier hvor, for eksempel, ytringsfrihed, pressefrihed og kriminelles         

rettigheder er aftagende (Lürhmann, 2018. s. 16). Blandt denne tredjedel af           

verdensbefolkningen ses filippinerne der valgte Duterte som præsident, brasilianerne der          

valgte Bolsonaro og amerikanernes valg af Trump. Tre ledere valgt på baggrund af deres              

løfter om at slå hårdt ned på kriminalitet, henholdsvis narkohandel i filippinerne, vold og              

korruption i Brasilien og ulovlig immigration i USA. Der ses hermed demokratiske lande, der              

afviger fra de demokratiske værdier, på baggrund af ønsket om øget sikkerhed, og AGT er               

derfor ikke uhørt i demokratiske samfund. Sikkerhedsaspektet ved AGT vil blive uddybet i             

det senere afsnit; Sikkerhed som drivkraft. 

AGT som overvågningsteknologi har som nævnt ovenstående, en indbygget autoritær 

karakter. I diktatur samfund ses dette som en intenderet politisk karakter, hvorimod der i              

demokratiske samfund ses anderledes på dette. I demokratiet kan der være tale om en              

uintenderet politisk karakter, da AGT drager samfundet mod statskontrol, samt giver staten            

en autoritet, som ikke bygger på demokratiske værdier. Der ses f.eks. tilfælde, hvor             

overvågningsapparater i demokratier misbruges. NSA der sender nøgenbilleder rundt internt,          

uden at det har relevans for en igangværende sag (Oliver, 2015). Eller når systemer bruges til                

at spionere på kærester og ekskoner (Selyukh, A. 2013). Der fremhæves også i ”Biometrics,              

or the power of the radical center”, at Israel for nyligt har opbygget en stor biometrisk                

database. Dette på trods af politisk modstand, og at den israelske efterretningstjeneste Mossad             

har udtalt, at de ikke ser noget behov for systemet. De mener at det kun vil være effektivt til                   

at overvåge landets borgere, men ikke til at forhindre angreb (Lebovic, 2015. s. 863).  

Ovenstående kan hævdes at være utilsigtet effekter, såvel som barriere eller drivkraft 

for teknologien. Disse emner vil i de næste afsnit blive uddybet gennem analyse af              

TRIN-modellens punkt tre og seks.  
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5.2 Teknologiens utilsigtede effekter  

En teknologi som AGT, indebærer at der kan forekomme utilsigtede effekter, som ikke             

nødvendigvis er bundet til den oprindelige intention med teknologien. Der kan bl.a. i Kina ses               

en samfundsudvikling, hvor AGT tager kontrollen over individet og effektiviserer et           

samfund, der bygger på et fundament af kontrol. Dette ses ved at borgerne begrænses gennem               

det nye pointsystem, som i stor grad benytter AGT. Et eksempel på brugen af dette system                

ses, da en gruppe unge mænd i Nordkina blev blacklistede efter at nægte obligatorisk              

militærtræning. Denne handling betød, at de ikke længere kunne komme på universitetet,            

arbejde i det offentlige, rejse med fly eller leje et hotelværelse. Kinas højesteret kunne i 2017                

meddele, at mere end seks millioner kinesere, havde mistet retten til at flyve. Dette takket               

være det nye pointsystem (Boutrup, s. 157, 2019).  

Dette er gjort muligt for Kina, pga. et firma ved navn Face++, som på nuværende               

tidspunkt er førende i hele verden indenfor AGT. (Boutrup, s. 145, 2019) Face++ kan              

herudover, også findes på 11. pladsen over verdens mest intelligente firmaer i følge MIT              

Technology Review 2017, som er en liste af 50 firmaer der inkluderer de mest innovative og                

forretnings erfarne af alle i verden. (MIT Technology Review, 27-06-2017). Når passagerer            

på toget skal scanne deres ansigt, så systemet kan sammenligne det med deres stats-udgivet              

ID kort. Eller når Kina lancerer deres point system i 2020, er det Face++ der står bag denne                  

teknologi. Face++ er det største firma i verden når det kommer til AGT og deres teknologi                

bliver brugt af mere end 300.000 udviklere, spredt over 150 lande (Yiting Sun, 2017)  

AGT’s mulighed for at adfærdsregulere kan ikke blive set som en direkte utilsigtet             

effekt, da Kina har anvendt teknologien meget bevidst, og effekten dermed er tilsigtet.             

Definitionen af en tilsigtet eller utilsigtet effekt af AGT, bunder dermed i samfundets             

politiske opbygning. Det kan forventes at Kina kender til effekten af AGT, og ved hvilken               

indflydelse teknologien ønskes at have på den enkelte borgers adfærd. Der kan argumenteres             

for, at AGT’s mulighed for at styre og adfærdsregulere kan være både en tilsigtet og utilsigtet                

effekt, alt efter hvor teknologien implementeres. Inddrages AGT i det danske           

overvågningssystem, vil der derimod være belæg for at kalde adfærdsreguleringen en           

utilsigtet effekt. I Danmark vil det være i strid med de demokratiske værdier, at              

adfærdsregulere gennem overvågning af individet. Adfærdsreguleringen kan derved objektivt         
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ikke defineres som en direkte utilsigtet effekt, men i den grad ses som, en dansk orienteret,                

utilsigtet effekt. 

Ved brugen af denne teknologi, har den enkelte borger visheden om, at der altid er 

nogen der holder øje. Dette sætter parametre op, hvor morale er sat til side og erstattet med i                  

hvorvidt omfang, ens handlinger er konsekvenserne værd. I teksten fra Benjamin Hale, kan et              

citat fra Terry Pinkard findes:  

“Choice based on what we want cannot be identical with freedom. If being free is 

doing what one wants, then one must have some criteria for selecting what it is that 

one wants” (Hale, 2005, s. 149).  

For at opsummerer Terry Pinkards pointe; uden muligheden for at vælge ud fra egen morale               

og principper, men i stedet ud fra mulige, men uundgåelige udkom bestemt af en højere magt,                

mister vi betydningen af frihed. Benjamin Hale argumentere i sin artikel; “Identity crisis:             

Face recognition technology and freedom of the will” at mennesket bliver frarøvet magten til              

selv at vælge. Dette sker når en større magt udnytter AGT, og det faktum at mennesket ved at                  

AGT er til stede, sørger for at mennesker gør X, Y eller Z (Hale, s. 150, 2005). Der kan                   

argumenteres for at dette perspektiv har samme dobbelthed som adfærdsreguleringen. Der er            

igen tale om en utilsigtet effekt, men i nogle tilfælde kan denne faktor også fremstå som en                 

tilsigtet effekt. Hales perspektiv vil vi uddybe yderligere i afsnittet Panoptismen i AGT.  

 

5.3 Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien 

Ovenstående utilsigtede effekter er nogle af de drivkræfter og barriere der findes for             

implementeringen af AGT, alt efter hvilken samfundsstruktur der tages udgangspunkt i.  

Med dette afsnit ønskes der at se på AGT som ny teknologi, og hvordan diffusion lykkes i                 

nogle samfundsstrukturer og mislykkes i andre. Afsnittet her lægger fokus på, hvilke barrierer             

og drivkræfter der eksisterer for teknologien, i hhv. Danmark og Kina.  

Generelt er spørgsmålet, om implementeringen af AGT, et spørgsmål om politik, da 

AGT indeholder mange politiske perspektiver. Herunder for eksempel spørgsmålet om,          

hvorvidt overvågning er godt eller skidt for samfundet. Politisk set er der både argumenter              

der taler for og imod AGT som overvågningsteknologi. I nedenstående afsnit, vil der             

præsenteres både drivkræfter og barrierer, samt forskellige politiske anordninger der hhv.           

vælger og fravælger teknologien. Dybdegående spørgsmål om, hvilken effekt AGT har, og            
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spørgsmålet om, hvorvidt AGT er positivt eller negativt, vil blive uddybet i afsnittet             

panoptismen i AGT.   

  

5.3.1 Politiske og kulturelle barrierer og drivkræfter 

Det fremgår af EU-parlamentets og Råds forordninger, at “Behandling er kun lovlig, hvis [...]              

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere              

specifikke formål.” (Forordninger, 2016, artikel 6, punkt a.). Dette betyder at danskerne, hver             

i sær skal give tilladelse til lagring af persondata. GDPR-forordningen er en blandt flere              

barrierer for implementeringen af AGT som overvågningssystem i Danmark. Forordningen          

spiller sammen med dansk lovgivning, herunder loven om TV-overvågning. Denne lov           

klargøre, at TV-overvågning kan lagres i 30 dage, før det ved lov skal slettes fra databasen                

(Justitsministeriet, 2007). Dansk lovgivning er i sig selv en barrierer for udbredelsen af AGT              

som overvågningsteknologi, da denne teknologi kræver en lagring af persondata for i sidste             

ende at fungere effektivt som identifikations teknologi. Indførelsen af GDPR i EU kan derfor              

hævdes at være en grundlæggende barriere for teknologiens diffusion, da EU ikke accepterer             

indsamling af data, uden en vis form for formåls bevidsthed (Forordninger, 2016, artikel 5).  

Birgitte Kofod Olsen udtaler om GDPR og dataindsamling “Det skal være 

need to have, ikke nice to have” (bilag 1, s. 2). Forordningen sætter altså en grænse for AGT                  

som overvågningsteknologi, da indsamling af biometriske data læner sig op af udsagnet nice             

to have. Der mangler et formål for lagring af denne data, hvilket gør dataindsamlingen              

overflødig og ulovlig. Grundet den hurtige teknologiudvikling kan der være et grundlag for at              

sætte spørgsmålstegn ved, om forordningen er teknologispecifik for den eksisterende          

teknologi. Dette er dog med i betragtning ved indførelsen af GDPR-lovgivningen.  

“Den hastige teknologiske udvikling og globalisering har skabt nye udfordringer,          

hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. Omfanget af indsamlingen og delingen          

af personoplysninger er steget betydeligt. Teknologien giver både private selskaber og           

offentlige myndigheder mulighed for at udnytte personoplysninger i et hidtil uset           

omfang, når de udøver deres aktiviteter. Fysiske personer udbreder i stigende grad            

deres personoplysninger offentligt og globalt. Teknologien har ændret både         

økonomien og sociale aktiviteter og bør yderligere fremme den frie udveksling af            

personoplysninger inden for Unionen og overførslen af oplysninger til tredjelande og           
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internationale organisationer, samtidig med at der sikres et højt niveau for beskyttelse            

af personoplysninger.” (Forordninger, 2016, Betragtning 6).  

Birgitte Kofod Olsen mener dog heller ikke at der er tale om en teknologispecifik forordning.               

Hun siger; “teknologien løber så hurtigt. Der er mange der allerede siger, nårh men GDPR               

passer slet ikke til den teknologi vi har i dag, og det er jo noget vrøvl, for den er ikke                    

teknologispecifik.” (bilag 1, s. 5). “den er dynamisk, [...] det er jo basale principper, og de bør                 

kunne lægges ned over det hele. Alle former for teknologi.” (bilag 1, s. 6). GDPR skal                

forstås som et paradigmeskift, hvor persondata skal forstås som en privatsfære, frem for             

nyttige databaseoplysninger. Samtidig skal forordningen bruges i den verden vi lever i nu,             

men også i den verden vi lever i, i morgen. Med det sagt ønsker forordningen at tilpasse sig                  

teknologiudviklingen og lade persondatabeskyttelse være et hensyntagende, når vi tager nye           

teknologier i brug. Denne tilgang til persondata er indlejret i GDPR, og ses ikke i samme                

omfang i resten af verden. Tager vi et kig på Kina, ser indsamling af persondata nemlig helt                 

anderledes ud. Vi ser implementering af teknologien i Kina, hvor teknologien ikke kun             

bruges som overvågning- og identifikationsteknologi, men også som et eksempel på ekstrem            

overvågning gennem det sociale pointsystem (Boutrup, 2018).  

I Europa og generelt i Danmark ses en samfundsstruktur, hvor individet har stor             

indflydelse på samfundet gennem demokrati (Bejder og Kristensen, 2014). Modsat er Kina            

struktureret gennem et regime, hvor ‘Partiet’/KKP bestemmer, hvordan landet skal forholde           

sig til teknologien (Hansen og Thøgersen, 2013, kapitel 4). Birgitte Kofod Olsen kommer             

med en meget konkret forklaring på, hvorfor der ses en konflikt i implementeringen af AGT               

som overvågningsteknologi i Danmark, modsat Kina. Hun pointerer at det nemlig er; 

“fordi Kina helt grundlæggende er et totalitært samfund, og vi et demokrati. I et              

demokrati der overvåger man ikke borgerne, der er jo udgangspunkterne, man skal            

ikke tåle at der nogen der kigger med over skulderen. Fordi vi har grundrettighederne              

vi har hele det der paradigme, det har de ikke i Kina. Det kommer jo sådan helt                 

tilbage til, kan man argumentere for i hvert fald, Kants kategoriske imperativ,            

mennesket har værdi i sig selv, det er altid et mål, det må aldrig blive et middel. Og                  

kineserne har lige det modsatte, at mennesket er et middel til at nå et højere mål. Det                 

er jo også derfor, det er det der kan legitimere total overvågning i Kina” (bilag 1, s.                 

20). 
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Den kinesiske kultur og politiske struktur skaber dermed større mulighed for, at teknologien             

kan implementeres. Befolkningen skal ikke give sit samtykke, og enkeltmands beslutninger           

gennem regimet gør det en del nemmere at afprøve teknologien, og udbrede den i højere grad                

end i lande som Danmark.  

Tages der et kig på den politiske struktur som Kina er underlagt, er det meget 

tydeligt, hvordan teknologier som AGT kan vinde frem. KKP er Kinas eneste parti, samt det               

eneste parti der må lede landet (Hansen & Thøgersen, 2013, s. 95). KKP er et godt eksempel                 

på, hvordan Kina modsat EU er underlagt en ideologi, som strider mod politiske lederes egen               

holdning. ‘Partiet’/KKP danner en meget særlig samfundsstruktur, som Partiet selv ønsker           

pointeret som “Folkets demokratiske diktatur” (Hansen & Thøgersen, 2013, s. 95). Til forskel             

fra Danmark, har Kinas befolkning altså ikke selv mulighed for at ytre eller praktisere egne               

politiske holdninger. Kinas samfundsstruktur gør dermed implementeringen af AGT langt          

nemmere. Dette danner et vestligt billede af Kina som ekstrem case, da implementeringen af              

samfundsstrukturelle teknologier kan ske uden videre. Denne kendsgerning er relevant for at            

kunne forstå diffusionen af AGT som overvågningssystem.  

Rent innovations teoretisk ser diffusions analysen meget forskellig ud, når der           

fokuseres på hhv. demokratiske og autoritære samfund. Som ovenstående præsenteret, er           

samfundsstrukturer og lovgivninger med til at danne både drivkræfter og barrierer for AGT.             

Tages der udgangspunkt i Everett Rogers’ diffusion model, er det tydeligt at persuasion fasen              

har stor betydning for teknologiens udbredelse (Rogers, 1983. s. 164). Den danske lovgivning             

gør det både svært at afprøve teknologien, samt at observere hvilken indflydelse teknologien             

har på samfundet. Modsat ses en helt anden mulighed for AGT’s diffusion i Kina, da landets                

samfundsstruktur gør det nemt at implementere og afprøve teknologien. Med dette menes at             

der er større mulighed for en udbredelse af teknologien i Kina, frem for i Danmark, hvor                

barriererne gør det umuligt at se, hvilke udfald teknologien kan have i samfundet. Det kan               

hævdes at Danmark aldrig vil komme til decision fasen, da teknologien ikke kommer længere              

end persuasion fasen, og bliver derfra kasseret. Den danske lovgivning står som barriere for              

teknologiens diffusion, samt dens mulighed for at stå positivt frem, med utilsigtede effekter             

af en positiv art. Rogers’ model gør det tydeligt, at der i udbredelsen af teknologien ikke kan                 

undgås at skulle tages højde for teknologiens politiske karakter, da disse karaktere sætter             

grænser i diffusionen. Persuasion fasen i Rogers’ diffusion model, er i sammenspil med AGT              

den vigtigste fase, da den visualisere barrierer ved udbredelsen af teknologien i et             
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demokratisk samfund. Det tydeliggøres at en implementering af AGT i Danmark kræver            

kompromiser, der strider mod de demokratiske værdier. Birgitte Kofod Olsen pointerer “I et             

demokrati er der nogle grundrettigheder, hovedformålet med grundrettighederne er at          

beskytte borgerne mod vilkårlig magtudøvelse fra statens side.” (bilag 1, s. 15). Det er altså et                

kompromis i danskernes grundrettigheder der skal til for at udbrede AGT i det danske              

overvågningssystem. Det skal dog nævnes at der ikke kun findes barriere for teknologiens             

udbredelse i Danmark. Her ledes videre til drivkræfter, som antages at kunne være positive              

effekter af implementeringen af AGT. Eksemplet herunder tager fat i sikkerhed, som            

drivkraft for udbredelsen af AGT.  

 

5.3.2 Sikkerhed som drivkraft 

En drivkraft for implementering af AGT gennem overvågningssystemer kan være øget           

sikkerhed. Med det menes der en borgerorienteret sikkerhed , som opnår mindre kriminalitet.             

Den borgerorienteret sikkerhed, henviser til, borgerens følelsen af at kunne bevæge sig frit             

rundt i byen. 

I Danmark diskuteres omfanget af bandekriminalitet og der bliver i år 2017 udgivet en 

bandepakke (Statsministeriet, 2017), som bl.a. skal sørger for tryghed og sikkerhed for            

borgerne. Denne bandepakke indeholder en prioritering af overvågning i kriminelle områder,           

hvor borgerne ikke føler sig trygge i gaderne (Gluud, 2018). Dette er et eksempel på brugen                

af overvågning som tryghedsskabende teknologi, selv om der ifølge, professor i           

informationsvidenskab ved Aarhus universitet, Peter Lauritsen, ikke er belæg for at           

overvågning med garanti kan få bandekriminaliteten til at falde (Gluud, 2018). Dog mener             

Lauritsen at overvågning er et godt redskab for politiet, hvilket giver politiet mulighed for at               

skabe tryghed. Denne trygheds effekt er en klar drivkraft for AGT, teknologien øger             

muligheden for at finde kriminelle og identificere de involveret i en sag, men skaber også en                

tryghed blandt befolkningen.  

Ses der på tryghed i perspektiv til Everett Rogers’ diffusion model er det tydeligt, at 

dette aspekt kan være en af grundene til at gå på kompromis med politiske værdier. Der tages                 

igen fat i Persuasion fasen, hvor Relative Advantage spiller en rolle for teknologiens             

udbredelse. Tryghed vil i diffusion modellen ses som en fordel, og er dermed et argument for                

udbredelsen af AGT. Dog skal både tryghed og politiske værdier sættes op mod hinanden for               
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at nå til decision fasen. De argumenter, eller værdier der vægter højest i et samfund, lægger                

grundlaget for den endelige beslutning for, om teknologien bør udbredes. Det skal dog             

pointeres at trygheds aspektet også rummer politisk karakter, som skal tages med i             

vurderingen.    

Ser vi på det kriminalpræventive råds forebyggelsesbegreber, er tryghed en af de fire             

essentielle krav for forebyggelsen af kriminalitet. Tryghed i den forstand, at mennesket får             

oplevelsen af at være tryg. AGT favner derfor borgerens behov, men samtidig også det              

modsatte ved individets ønske om frihed.Nedenfor ses de fire forebyggelsesbegreber og deres            

funktion (Det kriminalpræventive råd, 2009).  

 

Figur 5 (Det kriminalpræventive råd, 2009) 

 

Disse begreber dækker over forebyggelse af kriminalitet, og står som et hjælpeværktøj til             

forebyggelse af kriminalitet generelt (Det kriminalpræventive råd, 2009). Tages der          

udgangspunkt i AGT som overvågningssystem set fra et forebyggelsesperspektiv, er det           

relevant at se på denne model. Teknologien i sig selv forhindre ikke kriminalitet, men              

implementeringen af sådanne overvågningssystemer, kan have en psykologisk effekt for både           

den kriminelle og ikke mindst den almene befolkning. AGT kan derfor hævdes at være              
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tryghedsskabende, forebyggende samt kriminalitetsforebyggende, hvis man sætter       

teknologien i perspektiv til begrebet panoptisme (Foucault, 1994, s. 184). Med dette menes,             

at AGT sætter rammerne for et panoptisk samfund, hvor systemet er sat i fokus frem for                

individet. 

 

5.4 Panoptismen i AGT 

Sættes AGT i perspektiv til panoptismen, er der en klar sammenhæng. Et kamera hænger i               

gadebilledet, hvor alle og enhver kan se det. Vi ved dermed at der foretages overvågning,               

men ikke præcist hvad der bliver overvåget. Med AGT er det relevant at se på panoptismen,                

da teknologien muliggøre en konstant personovervågning. Individet er altså under          

overvågning, selvom individet ikke har gjort noget forkert. Individet vil ifølge Foucault            

handle udfra den viden at det er overvåget, og derfor ændre sine daglige rutiner eller gøremål.                

Foucault beskriver panoptikon som en magt der fungerer automatisk, han siger bl.a.            

“Bevoktningens virkninger er permanente, selv om den som handling betraktet ikke pågår            

uavbrutt. Maktens fullkommenhet gjør at det nærmest blir overflødig å bruke den.” (Foucault,             

1994, S. 180). Denne virkning kan oversættes til virkningen af AGT. Virkningen af denne              

form for overvågning er så fuldkommen, at individet på intet tidspunkt kan have en              

privatsfære i det offentlige rum. AGT er den konstante overvåger og magtudøver, som gør det               

overflødigt at have en opsynsmand, der holder øje med befolkningen. AGT er i sig selv               

identificerende og magtudøvende. Panoptismen og AGT kan hævdes at have de samme            

værdier, da de begge har en positiv indflydelse på individets handlinger. Samtidigt byder de              

også begge på en side af frihedsberøvelse, som Benjamin Hale kommer nærmere ind på i sin                

tekst “Identity crisis: Face recognition technology and freedom of the will”. Her sætter Hale              

et nyt perspektiv på panoptismen i AGT.  

“But if Ginger gets an inkling that she could have both the chocolate and the water                

balloons, say by paying the $1.50 for the bar of chocolate and then stealing the bag of                 

balloons, we can see that she would need to ask a very different question than that                

which she asked herself when she deliberated over the chocolate. The question that             

Ginger should be asking, before her five fingers artfully slip the bag of balloons into               

her pocket, is whether it is right for her to shoplift the balloons. If she can honestly                 

answer this question in the affirmative, then she would effectively will it to be the               
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case that she steal the bag of balloons. In the world of FRT [Facial recognition               

technology], Ginger does not have to ask the question of rightness—though she            

could—because the consequences are figured for her by the law. She is handed a              

simple operationalism: steal the bag, pay the price. Operationalism acts in lieu of             

ethical deliberation, and in this sense, in lieu of reflective consideration of practical             

principles.” (Hale, 2005, S. 148-149).  

Hale beskriver her en situation, hvor individets retfærdighedssans bliver overflødig. Hale           

mener at individets udvikling, i en verden med AGT, er forudsigeligt. Han tror på den ide, at                 

mennesket vil miste forståelsen af rigtigt og forkert, fordi loven allerede har bestemt, hvad              

der er rigtig og forkert. Det kan siges at loven allerede gør dette i dag, i Danmark, hvor AGT                   

ikke er implementeret er det op til individet selv, at udvikle en sans for, hvornår vi gør noget                  

rigtigt kontra noget forkert. Benjamin Hale siger at den frie vilje fratages når et samfund               

vælger at implementere teknologier som AGT, hvilket han pointerer i sin sammenligning            

med forældre der våger over deres børn. 

“Curiously, children are among the first to point the above distinction out. They             

quickly recognize an eclipse of their freedom and, without all the technical            

mumbo-jumbo, will tell us that they feel cramped and controlled if a parent or a               

teacher stands over them when they must do certain things.” (Hale, 2005, S. 149).  

Måden hvorpå overvågningsteknologier konstant holder øje med befolkningen har en          

indflydelse, om individet er kriminel eller ej. Den frihed der er på spil i en implementering af                 

AGT, er ifølge Hale ikke friheden til at føle sig tryg, men derimod friheden til at tage                 

beslutninger baseret på sociale normer og individets egen forståelse for moral (Hale, 2005, s.              

151). Hale fremstiller den psykologiske påvirkning AGT har, på den enkeltes mulighed for at              

danne identitet og morale. Med andre ord er Hale stærkt modstander af implementeringen af              

AGT, da en sådan implementering rummer langt flere utilsigtede effekter, end først antaget.             

Hale peger på AGT som samfundsændrende, og som en markant ændring i individets måde at               

befærde sig på. Den psykologiske ændring danner rammen om et samfund, hvor morale ikke              

længere er en vigtig del af menneskets udvikling. Samfundets udvikling, kan dermed hævdes             

at blive prioriteret over menneskets.  

 

 

 

                                                                                    48 



 

6.0 Diskussion 

AGT kræver store mængder data med meget diversitet, for at sikrer gode resultater ude i det                

virkelige liv. Det kræver også meget tid og meget mandskab, bare at komme igennem              

træningsfasen, og selv derefter er der ingen garanti for at systemet vil fungere ordentligt. Som               

Henning Christiansen siger:  

“Journalister og folk der skal leve af forskningsbevillinger osv. har det lykkedes at             

skabe sådan en myte om, at det der er det helt fantastiske, selvom der nok er lidt langt                  

mellem succeshistorierne” (bilag 2 s. 16).  

Menneskelige fejl der opstår under starten af træningen, kan føre til løbsk sluppen             

overtræning, som man ikke nødvendigvis vil være bevidst om, før man har taget systemet i               

brug. Selv hvis vi formoder at ingen menneskelige fejl er sket under en programmering eller               

træning, er der ingen garanti for at systemet vil fungere optimalt. 

Der kan opstå problemer med en scanning baseret på ting som lysforhold, dårlige             

vinkler, hudfarve, og man kan få falske positiver, hvis to folk minder for meget om hinanden.                

Maskering gør det også vanskeligt at benytte teknologien, da identificering dermed ikke kan             

lade sig gøre. Mens der er et kæmpe potentiale ved brugen af AGT i overvågningssystemer,               

er vi langt fra at stå med et system, der under praktiske forhold vil være hundrede procent                 

træfsikkert. Det er dog nemmere at opdage, hvilke problemer systemet kan møde, hvis             

teknologienbruges i den virkelige verden. Brugen af AGT til overvågning i byer, er den              

eneste måde at finde ud af om teknolgien er robust nok. Dette er også den bedste måde at                  

identificere, samt løse de tekniske utilstrækkeligheder der viser sig at være. Spørgsmålet, om             

AGT bør tages i brug på nuværende tidspunkt, bunder dermed ud i, hvorvidt teknologien              

ønskes at tages i brug. Tages AGT ikke i brug i overvågningssystemer, vil det være svært at                 

opnå et praktisk funktionelt system. Udbredelsen af AGT, bunder derfor i en politisk             

diskussion.  

 

6.1 Sikkerhed over for frihed 

Mange lande argumenterer for en implementering af AGT, på baggrund af den sikkerhed             

teknologien kan medbringe til store metropoler. Benyttelsen af AGT som redskab til at fange              

kriminelle, bliver ofte fremhævet som én af de fundamentale positive sider ved teknologien.             

Dette gennem en romantiseret idé om et samfund, hvor sikkerhed er en topprioritet.  
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AGT’s udbredelse kommer til en skillevej, hvor sikkerhed og frihed skal diskuteres. 

En diskussion om hvorvidt sikkerhed, vægter højere end borgernes personlige frihed. Er det             

dét værd at udbrede teknologien i samfundet, hvis tabet er frihed? Hvad er prisen, hvad er                

varen, og hvad er følgerne? Der bliver med disse spørgsmål sat fokus på de enkelte samfunds                

politiske prioriteter og valg eller fravalg af AGT. Når England implementerer AGT, ti             

forskellige steder i London, som en test af AGT’s funktionalitet.Eller når Det hvide hus tester               

teknologien, for at se om det skal bruges til at øge præsidentens sikkerhed. Kan det være                

svært at finde en begrundelse for, ikke at lade teknologiens naturlige udvikling gå sin gang,               

og acceptere forandringerne. Dog er udbredelsen af AGT ikke så simpel, da der skal tages               

højde for diskussion om frihed og sikkerhed.  

Teknologiens potentiale til at ændre rammerne for frihed, er grundlæggende for           

udbredelsen i et demokratisk samfund. Winners teori om politisk karakter illustrerer gennem            

analysen, hvordan en centralisering af denne teknologi, er uundgåelig. Den fremmer           

sikkerhed i det offentlige byrum, men gennem denne sikkerhed, kommer et hierarkisk            

system, som styrker kontrol hos overvågeren. Dette understøttes også af Foucault, der i sin              

teori om panoptisme, beskriver et overvågningssamfund, der kræver et hierarkisk system for            

at teknologien kan implementeres optimalt. Her kan det også diskuteres, hvorvidt et            

teknologisk system af denne natur, i et borgerperspektiv, ville gavne samfundet.  

Kina har bevist, hvordan teknologiens udbredelse til ordensmagten, gennem briller          

med kameraer, kan være til stor succes. Denne succes demonstrere AGT’s imponerende            

potentiale, men afslører også, hvad det kræver. Kinas mangel på love om dataindsamling og              

persondatabeskyttelse, åbner op for et samfund der har mulighed for at implementere og             

realisere AGT. Kina kan udnytte teknologien med størst potentiale, men på befolkningens            

bekostning. Modsat ses Danmark, hvor EU’s love som GDPR, og Danmarks egen lov om              

beskyttelse af data, begrænser udnyttelsen af AGT’s potentiale. Som Birgitte Kofod Olsen            

også pointere;  

“mennesket har værdi i sig selv, det er altid et mål, det må aldrig blive et middel. Og                  

kineserne har lige det modsatte, at mennesket er et middel til at nå et højere mål.”  

(bilag 1, s. 20).  

Med dette mener Birgitte, at mennesket altid skal komme først, når vi rammer en              

teknologisk udvikling i samfundet. Det er derfor også vigtigt at overveje den mulige effekt,              

som AGT kan have på borgere. Hale påpeger, hvordan en implementering og udbredelse af              
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teknologien vil få uhensigtsmæssige konsekvenser for borgere, og derigennem for samfundet.           

Gennem en samfundsstruktur, hvor sikkerhed gennem AGT, får en højere prioritering, vil            

menneskers udvikling være påvirket af dette. Ved at danne et samfund hvor X, Y, eller Z er                 

de forudbestemte valgmuligheder, vil den forudsigelige udvikling for mennesker, være én           

uden morale. Dette har aldrig været formålet i et demokratisk samfund, og er derfor              

grundlaget for debatten om AGT overhovedet skal udbredes, og i givet fald hvordan.  

Dilemmaet, ligger dermed i de politiske værdier. Hvorvidt et 

demokratisk samfund kan udbrede en så omfattende teknologi som AGT og stadig fastholde             

borgerens egen frihed. Med Winners pointe om politisk karakter, er det umuligt at undgå              

autoritær strukturering af samfundet, samtidig siger Hale at teknologien rummer mere end            

autoritet. Hale argumenterer for, at teknologien er så dominerende, at den ikke bare             

adfærdsregulerer, men ændrer mennesket. Tryghedsbegrebet har på trods af disse teorier stor            

betydning for oplevelsen af teknologien, og derfor stor betydning for accepten af teknologien.  

Disse aspekter af teknologien, er alle grundlag i den uafsluttede diskussion. Da det er op til                

det enkelte land at debattere sine politiske værdier. 
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7.0 Konklusion  

AGT er en teknologi der har autoritære, politiske træk af natur. En udbredelse af teknologien               

kræver dermed, at der tages højde for disse politiske karaktere. Dette vil sige, at udbredelsen               

af teknologien er afhængig af et givent samfunds politiske standpunkt. Det kan konkluderes             

at i et diktatur samfund, som Kina, er der større potentiale for udbredelsen af AGT, da der her                  

ikke er love der strider imod teknologien. Danmark har gennem love som GDPR og              

TV-overvågningsloven, opbygget barriere for udbredelsen af teknologien. Det demokratiske         

samfund, står derfor overfor et dilemma. Et dilemma, hvor der skal tages stilling til, om der                

vil gås på kompromis med de demokratiske grundrettigheder. Det fremgår samtidig, at AGT             

skal implementeres før teknologien kan opnå sit fulde potentiale. Teknologien sætter i dette             

aspekt grænser for sin egen udbredelse, da den fra start, ikke er fejlfri.  

De mange systemer AGT dækker over, varierer i kompleksitet. Hvad disse systemer 

har tilfældes, er deres evne til ændre videoovervågning, fra et passivt til et aktivt system.               

Gennem komplekse netværk af kameraer, servere, GPU’er, CPU’er og databaser, kan AGT            

klassificere og observere en befolkning. Systemet kan kun identificere de menneskelige træk            

den lærer at genkende, eller de personer den har i sin database. De observationer der               

foretages, er helt op til dem der styrer systemet, hvilket giver AGT evnen til at opfylde                

nærmest alle former for overvågnings behov. Dette kan være alt fra at spore kriminelle og               

terrorister, til at identificere folk der går over for rødt. Som sagt er teknologien ikke fejlfri, og                 

der er stadigt langt til at alle de tekniske problemer ved AGT, er løst. Systemerne er dermed                 

ikke robuste nok til at garantere, at der ikke sker fejl under identifikationer. Dog er de første                 

skridt mod et mere stabilt system taget, da udbredelsen rundt om i verden vil bidrage til                

systemets funktionalitet.  
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9.0 Skitse til visuel præsentation  

Denne skitse viser de første ideér til den visuelle præsentation af projektet. Formålet med              

denne præsentation er at skildre de teknologiske processer i AGT. Skitsen er et udkast til en                

poster, der skal simplificere AGT’s indre mekanismer gennem en visuel præsentation. Det er             

hensigten at posteren skal kunne formidle, hvordan algoritmerne og billedbehandling          

programmerne går ind og arbejder med ansigtets biometriske data.  
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