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Abstract 

In the mid-1950s the first stage of technology to innovate machines, computers and systems was the 

phenomenal wisdom about artificial intelligence. Machines and systems are becoming more and 

more intelligent, they can identify us humans, and they have the probability to read your emotions. 

Digging deeper into the machine world, we raise questions of how these machines are programmed 

and systemized which gives this project an insight of scientific and ethical aspects of facial 

recognition technology. The goal of this project is to understand the complexity of facial recognition, 

why it is important for a society and what issues it brings with it. It is important to operate the system 

correctly, and make sure the emotional model of the human face is functioning in a way that doesn’t 

inflict people badly and prevent abuse in the future. 
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Begrebsafklaring 

 

 
• AGT – Ansigtsgenkendelsesteknologi  

• AFEA - Automated Facial Expression Analysis 

• FACS – Facial Action Coding System 

• AGT – Ansigtsgenkendelsesteknologi 

• AFR – Automated Facial Recognition 

• CCTV – Closed Circuit Television (yderligere forklaring kap. 5) 

• GPU – Graphic Processing Unit 

• CPU – Central Processing Unit 

• NFS – National Sanitation Foundation 

• CIA – Central Intelligence Agency 

• IBM – International Business Machines 

• A.I – Kunstig Intelligens 

• Biometric – Biometri 

• Machine Learning – Maskinlæring 

• Neural Network – Neural Netværk 

• Autoappraiser – Automatisk vurdering mekanisme 

• Automatic Appraising Mechanism - Automatisk vurdering mekanisme 

• Nonverbal behavior – Nonverbale adfærd 
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1. Indledning 
 

I denne rapport starter vi med TSA-dimensionen, hvor vi undersøger hvordan machine learning, 

deep learning, neural network og biometrics fungerer, da disse teknologier anvendes i AGT. 

Ligeledes kommer vi ind på TRIN-modellen, som bruges til at analysere de tekniske aspekter af 

teknologien. Derefter dykker vi ned i teorierne, der ligger bag den. Her redegør vi for Paul Ekmans 

forskning og teori om følelser, som er den teoretiske metode, hvor teknologien opererer ud fra. Hans 

forskning er fundamentet for virksomheden, Affectiva. Siden nyere forskning viser at Ekmans teori 

er forældet, vil vi komme ind på Lisa Feldman Barrett, der argumenterer for en mere nuanceret og 

kompleks følelsesmodel. Da Affectivas produkter er baseret på en oversimplificeret, forældet 

følelsesmodel, kan dette have følgende konsekvenser såsom biases og fordomme i samfundet. Dette 

leder os ind på STS-dimensionen, hvor vi undersøger vores arbejdsspørgsmål vedrørende 

mennesket, samfundet og staten. 

Hertil inddrages Kelly Gates og hendes bog ”Our Biometric Future” fra 2011. Hun giver vores projekt 

et teoretisk grundlag i redegørelsen for anvendelsen af ansigtsgenkendelse og ansigtsanalyse. Dertil 

trækker hun på det historiske og samfundsfaglige inden for disse teknologier, hvilket er oplagt til at 

understøtte STS-dimensionen. I den historiske udvikling af ansigtsanalyse blev der anvendt 

forskellige teknologier og medier, herunder fototeknologien og filmteknologien og derefter 

computerteknologien som et effektivt værktøj til at analysere ansigtet. Igennem tiden blev 

ansigtsanalyse brugt til at regulere affektiv adfærd, hvilket gjorde det væsentligt nemmere at 

kontrollere et samfund. Automatiseret ansigtsudtryks-analyse (AFEA) blev indlejret i psykiatrien, 

hvilket gjorde det lettere at afgøre og afkode, hvad et menneske tænker og føler. Analysemetoden er 

efter 9/11 blevet et middel til at identificere terrorister. Den var tiltænkt at kontrollere befolkningen 

og forebygge kriminalitet, og det samme gør sig gældende i dag. 

Her undersøger vi blandt andet om hvordan AGT og kunstig intelligens bruges under COVID-19 

pandemien igennem masseovervågning, og hvilke konsekvenser disse teknologier kan medføre i 

vores nutid og fremtid. 
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1.1 Motivation & Problemfelt 

Vores motivation for at skrive projektet bunder først og fremmest i en nysgerrighed, der præger alle 

gruppens medlemmer. Vi er alle sammen født i en tidsalder, hvor teknologien begyndte at præge 

vores hverdag lidt mere for hvert år, der kom og gik. Det leder os frem til 2020, og vi kan se en enorm 

teknologisk omstrukturering af hele verden, og det kan vi ikke lade glide forbi os. Vi er alle sammen 

overbevist om, at vores fremtid byder på uventede og banebrydende revolutioner inden for 

teknologien. Alt fra overvågningsstater til selvkørende biler og robotter der bringer maden til bordet 

på restauranter, er alt sammen noget vi gerne vil have en dybere indsigt i. Jo mere vi dykker ned i 

emnet vedrørende AGT, desto klarere bliver billedet af, at ansigtet kommer til at spille en central 

rolle i fremtidens teknologi. 

Vi vil med denne rapport forsøge at belyse problemstillinger vedrørende AGT. I den forbindelse vil 

vi gennem TRIN-modellen analysere ansigtsgenkendelsesteknologien og herefter bruge denne viden 

i vores case, der omhandler en virksomhed, som anvender denne teknologi. Her er det væsentligt at 

undersøge, hvilke produkter virksomheden stiller til rådighed, og hvordan teknologien kommer til 

udtryk i produkterne. Vi mener, at det er vigtigt at undersøge, da virksomheden potentielt kan lede 

vejen og forme den verden, vi bevæger os hen imod. Bryder virksomhedens produkter med den 

personlige frihed i det offentlige rum? Hvordan vil virksomheden forklare deres brug af ansigtsdata 

og følelsesdata, og forvalter den dem forsvarligt? Hvilken rolle spiller etik i denne form for teknologi? 

Det er bl.a. nogle af disse spørgsmål, som vi vil forsøge at svare på gennem rapporten. Til at 

understøtte vores forskning vil vi anvende to teoretikere, Paul Ekman og Lisa Feldman Barrett. 

1.2 Semesterbinding 

Den fastlagte dimension er TSA. Vores projekt indgår i dimensionen, da vi vælger at dykke ned i 

AGT. Vores projekt er bundet meget til TSA, da vi kommer ind på en masse teknologiske artefakter 

samt systemer deraf. Vi kommer ind på hvilke systemer, der er involveret i en teknologi som AGT, 

og vores projekt forklarer yderligere, hvordan de teknologiske systemer er med til at udgøre en 

samlet teknologi som AGT. Den anden dimension vi vil have med i projektet, er STS, da vi vil 

undersøge samfundsmæssige problemstillinger, såsom masseovervågning, statskontrol og 

fordomme, som opstår ved anvendelsen af teknologien. Vi dykker ned i problematikken omkring, 

hvilke utilsigtede effekter AGT står over for samt hvem der bliver påvirket. 
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1.3 Afgrænsning 

 

Det er vigtigt, at opgaven har en korrekt og ordentlig afgrænsning, da opgaven kan blive for 

omfattende. Gruppen har valgt at afgrænse nogle af de teknologiske dele, da det kræver utrolig meget 

tid, forståelse og ikke mindst en korrekt anvendelse af den viden. Vi har yderligere valgt ikke at 

komme for meget ind på AGT’s andre aspekter, herunder biometri, machine learning deep learning 

og neural networks. Disse aspekter bliver forklaret kort, og der bliver undladt at dykke meget dybere 

ned i det. Vi har ikke den matematiske formåen, tid eller den nødvendige viden til at formidle de 

informationer, der bliver givet til at kunne give et tilfredsstillende resultat deraf. 

 

Vi har yderligere valgt at afgrænse teoridelen, da vi ikke mener at der er tilstrækkeligt med tid til at 

kunne dykke ned i det hele, og dermed nå det inden deadline. Vores teoriafsnit bærer derfor præg af 

et teoretisk afsnit, som netop bidrager til at kunne forklare, hvordan AGT fungerer. Vi har valgt at 

anvende to af de mest fundamentale teorier i form af Paul Ekmans “Basic Emotion Theory” og Lisa 

Feldmann Barretts teori, der kritiserer Paul Ekmans teori. Disse to teorier er meget omfattende, og 

de bidrager til en forklaring af hvorfor og hvordan AGT bliver anvendt til at analysere folks følelser 

gennem teknologien. I STS-dimensionen har vi valgt at afgrænse os til tre lande, som er USA, 

England og Kina. Vi har valgt de tre lande, da USA og Kina er det 21. århundreds supermagter, og 

England ledte den første bølge af CCTV-overvågning. 

 

1.4 Problemformulering 
 

Til vores projekt har vi udarbejdet følgende problemformuleringsspørgsmål: 

”Hvad er de indre mekanismer i ansigtsgenkendelsesteknologi og hvilke konsekvenser har denne 

teknologi på samfundet?” 
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1.5 Arbejdsspørgsmål 
 

Ud fra vores problemformulering spørgsmål fokuserer vi på og går i dybden med disse følgende 

arbejdsspørgsmål: 

• Hvordan opstod ansigtsgenkendelse og til hvilke formål? 

• Hvad er de indre mekanismer i det teknologiske system, der anvendes i ansigtsgenkendelse, 

herunder biometrics, machine learning, neural network og kunstig intelligens? 

• Hvordan implementerer tech-virksomheden Affectiva disse teknologier i deres produkter og 

services? 

• Hvordan anvender forskellige stater, herunder de to stormagter som er den amerikanske og 

kinesiske stat, disse teknologier og til hvilke formål? 

• Hvilke aktører anvender ansigtsgenkendelse samt ansigtsanalyse, og hvilke interesser har de 

for anvendelsen af disse teknologier? 

• Hvilke utilsigtede effekter har AGT på den personlige frihed? 

2 Ansigtet og teknologien bag 

I dette kapitel vil vi kaste os ud i det første arbejdsspørgsmål vedrørende ansigtsgenkendelse, og 

det følges op af en beskrivelse af automatiseret ansigtsanalyse, AFEA, der spiller en central rolle i 

projektet. Vi vil introducere kunstig intelligens og ende ud i en forklaring af ”Affectivas Media 

Analytics” som vores valg af case. 

2.1 Ansigtsgenkendelsesteknologi 

Fundamentet i rapporten bygger på AGT, og derfor er det i højeste grad relevant at redegøre for, 

hvad teknologien indebærer, og hvad den kan. Først og fremmest koncentrerer teknologien sig 

omkring ansigtet. Det er et system sammensat af andre teknologier, der skal være i stand til at 

genkende ansigter. De andre sammensatte teknologier vil vi komme nærmere ind på i de næste 

kapitler, da de er essentielle for AGT. 

Ansigtet er blevet en banebrydende portal til adgang, identifikation og selvfølgelig også genkendelse. 

Hverdagen byder på mange gensyn med ansigtsgenkendelse både i lufthavne, banker, 

supermarkeder og på offentlige toiletter for at nævne nogle stykker. I det hele taget er det moderne 

samfund gået i retning af at implementere ansigtsgenkendelse, hvor behovet synes at være der. 

Mobiltelefoner, hæveautomater og computere er blot nogle af de teknologier, som anvender AGT.  
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Især inden for sikkerhed er der blevet foretaget store investeringer i AGT (Lee-Morrison, 2019, s. 15-

16). Det er hovedsageligt Kina og USA, der fører an, men England og Rusland er også med i kapløbet. 

Disse lande har smidt store summer efter CCTV (skal forklares) og kameraer med 

ansigtsgenkendelse. 

Hvad kan AGT? Ifølge Lee-Morrison er den primære funktion i teknologien at fortolke data og 

forsøge at udlede mening af det for at producere information. ”AFR technology is an example of 

the automatization of the labor of looking, which is taking place in the variety of contexts in the 

Information Age” (Lee-Morrison, 2019, s. 18). Hendes citat fra bogen beskriver meget fint, hvad 

AGT kan. ”The labor of looking” er grundlæggende i forståelsen af AGT, da den massive produktion 

af data fra digitale overvågningsnetværk har gjort det klart, at evnen til at udføre dette ”kigge-

arbejde” overstiger menneskets kapacitet (Lee-Morrison, 2019, s. 18). 

2.2 Automatiseret ansigtsudtryksanalyse 

 

 
Teknologien, der ligger bag ansigtsgenkendelse er kaldt for ”automated facial expression analysis” 

forkortet til AFEA, hvis funktion er at genkende ansigtsudtryk sådan som de former sig og bevæger 

sig i ansigtet. Målet med AFEA er at analysere fysiske dimensioner og intensiteter af 

ansigtsbevægelser som en direkte forbindelse mellem følelse og kognition, således at det kan bruges 

til at afgøre, og afkode hvad folk tænker og føler. Da AGT ikke i sig selv kan læse individets tanker og 

følelser direkte fra ansigtet, blev AFEA opfundet til at opfylde dette. AFEA er en tilgang til at studere 

psykofysiologien af følelser og bruges sammen med andre teknikker til at måle fysiske 

manifestationer af affekt (Gates, 2011, s. 152). Det er dog meget svært og endda problematisk at 

programmere computere til at identificere ansigtsudtryk, og på mange måder er det mere 

udfordrende end at programmere computere til at genkende ansigter, da det kræver at programmere 

computere til at se ansigtet på en bestemt måde.  Her er der tale om at bygge systemer, der er styret 

af en præprogrammeret script, som ikke har den neutrale form for syn som maskiner har, men i 

stedet simulerer den menneskelige visuelle perception. Der er mange aktører, der interesserer sig for 

anvendelsen af AFEA, og deres interesser er forskellige alt efter deres fokusområder. Psykologerne 

bruger det til at studere ansigtsudtryk, datalogerne bruger det til at udvikle AGT, og andre sociale 

aktører bruger det til at vide, hvad enkeltpersoner tænker og føler ud over, hvad de faktisk udtrykker 

med ord. Disse sociale aktører initierer anvendelsen af AFEA som en del af overvågning af 

menneskers kognitive og følelsesmæssige tilstande på arbejdspladser, lufthavne, 

grænsekontrolstationer og i straffesystemet. Derudover bruges AFEA til indsamling af affektive og 

ikke-verbale data om forbrugere til markedsundersøgelsesformål. 
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Anvendelsen af AFEA til markedsundersøgelsesformål går tilbage til 1950’erne og 1960’erne, hvor 

sociologen Paul Lazarsfeld brugte psykologiske metoder i sin forskning om forbrugerundersøgelse 

(Gates, 2011, s. 154). 

  

AFEA som et instrument til at måle, definere og differentiere ansigter og følelser tilvejebringer et 

teknisk middel til at analysere og genopfinde mennesker. Idéen om denne eksamination af ansigtet 

og ansigtsudtryk som en grænseflade og en portal til individets essentielle kerne har historisk set 

været tæt forbundet med religiøsitet, menneskelig videnskab og udviklingen af fototeknologien, som 

går tilbage til det 18. og 19. århundrede, hvor fysiognomi som videnskab var udbredt og respekteret 

i den vestlige verden. I det 18. århundrede fremmede Johann Kaspar Lavater idéen om ansigtstræk 

som guddommelige tegn af moralsk værdi. Fysiologen Charles Bell tilføjede at det var 

ansigtsudtrykkene frem for ansigtstrækkene, der var de sande indikatorer for Guds aftryk i ansigtet. 

I den første halvdel af det 19. århundrede, blev fotografien anvendt som et værktøj til fysiognomiske 

og patologiske analyse af ansigtet specifikt til læsning af sindssygdom og demens i både ansigtstræk 

og ansigtsudtryk. Denne metode blev brugt til at diagnosticere og behandle psykiatriske patienter.  

 

Den franske neurolog Guillaume Duchenne var mindre interesseret i hvordan sindssygdomme kom 

til udtryk i ansigtet, men han brugte fotografien som et medium til at studere neurologiske 

dysfunktionaliteter i ansigtet såvel som ansigtsbevægelsernes normale mekanismer (Gates, 2011, s. 

156). Charles Darwin, som nævnt i tidligere kapitel om forskning i følelser, brugte den samme 

metode og publicerede i 1872 ”The Expression of Emotion in Man and Animals” som et angreb mod 

idéen om, at ansigtsudtryk blev anbragt i ansigtet af Gud. Heri argumenterede han for, at ansigtstræk 

og ansigtsudtryk var opstået som følge af en længere evolutionær proces med evidens i kontinuiteter 

på tværs af kulturer og arter. Da fototeknologien ikke var tilstrækkelig nok til at opfange 

ansigtsudtrykkenes flygtige, spontane natur, blev filmteknologien anvendt i starten af det 20. 

århundrede for at åbne op for mere detaljerede studier af ansigtet i form af filmiske nærbilleder af 

ansigtet. Dette spillede en stor rolle i den tidlige udvikling af filmteknologien. Sidenhen har arkivet 

for ansigtsstudier udvidet sig, hvilket tillod idéen om ansigtet som et visuelt arkiv, som 

repræsenterede detaljerede, klassificerbarer informationer om menneskers sande natur. Fordi 

fysiognomi som videnskab var upræcis og gennemsyret af religiøsitet, blev den erstattet med en 

tilsyneladende mere positivistisk form for ansigtsanalyse, hvis tilgang til sandhed påstod at være 

mere videnskabelig og teknisk snarere end teologisk (Gates, 2011, s. 158). Gates mener, at den 

historiske udvikling af ansigtsanalyse demonstrerer, at den måde vi ser, analyserer og fortolker 

ansigtsudtryk, afhænger af den historiske, sociale og kulturelle kontekst, og at der kun er forskellige 

måder at konceptualisere ansigtsudtryk og deres betydninger. 
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Ligeledes er følelser og udtryk ikke rene fysiologiske processer, der stammer fra naturen, men de er 

snarere udviklet over længere tid parallelt med forandringer i sociale strukturer. 

  

Disse studier af ansigtet blev brugt til at tilvejebringe et teknisk og videnskabeligt grundlag for social 

regulering af affektiv adfærd, som opstod under moderniseringen af vestlige samfund. Gates 

refererer til sociologen Norbert Elias, som undersøgte den såkaldte civiliseringsproces, som 

handlede om at ændre og kontrollere sociale strukturer igennem affekt. Denne proces var nødvendig 

i en tid, hvor kompleksiteten og afhængigheden imellem samfundets aktører udviklede sig hurtigt. 

For at muliggøre denne proces krævedes det en konsolidering af staternes kontrol ved anvendelse af 

fysisk magt for derved at skabe pacificerede sociale rum, hvor folk kunne leve og interagere i relativ 

sikkerhed. I disse socialt regulerede rum, var det obligatorisk at folk skulle udøve selvkontrol, hvad 

angik deres følelser (Gates, 2011, s. 159). Konsekvensen af dette var at selvkontrol over egen affektiv 

adfærd fra en tidlig alder blev normaliseret og påkrævet i alle sociale sammenhænge. Det 

videnskabelige studie af fysiske manifestationer af affekt blev derved en essentiel og vigtig dimension 

af social regulering og kontrol. Forholdet mellem social regulering og ansigtsanalyse har overlevet 

gennem tiden og fortsætter indtil nu. 

 

I dag dominerer Paul Ekmans neo-darwinistiske teori psykologiske studier af ansigtsudtryk, selv om 

hans teori er problematisk og langt fra kan bruges til at afkode menneskets sande natur. Udviklingen 

af computeriseret ansigtsudtryksanalyse siden 1970’erne var drevet af bestræbelsen på at udvikle en 

metode til psykiatrisk brug til at skelne mellem normale og patologiske patienter. Det hang sammen 

med behovet for at få en præcis læsning af ansigtet, som kun computere og beregningsmodeller 

kunne levere via computeriseret videoanalyse af ansigtets umærkelige og tvetydige udtryk, som ikke 

kunne ses med det blotte øje (Gates, 2011, s. 163). At programmere computere til at genkende 

ansigter automatisk og i realtid var ikke uden problemer og tekniske udfordringer. Problematikken 

opstod især i genkendelse af ansigter under utilregnelige forhold såsom spontane bevægelser, 

lysændringer, kompleksitet i omgivelserne, billedanskaffelse, billedkvalitet og opløsning. Disse 

faktorer sammen med faktorer, der afgør individuelle forskelle i ansigtstræk iblandt befolkninger 

med forskellige etniciteter samt forskelle i intensiteter i udtryk herunder bevidste kontra spontane 

udtryk, gør det sværere for AFEA at definere og klassificere ansigtsudtrykkene præcist. AFEA virkede 

bedst under kontrollerede forhold, hvor ansigtsudtrykkene var bevidste, statiske og opstillede. Disse 

udfordringer udgør væsentlige komplikationer for informationsbehandlingssystemer men dog ikke 

for den menneskelige hjerne. Selv om den menneskelige perception er uperfekt og baseret på sociale 

konventioner der kulturelt og historisk varierer, er den stadig bedre i stand til at fortolke 

ansigtsudtryk under uforudsigelige og ukontrollerede forhold end AFEA (Gates, 2011, s. 164).  
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Generelt kan mennesker differentiere mellem nødvendige og unødvendige informationer for at opnå 

en meningsfuld fortolkning i en given kontekst. Denne problematik er ikke et isoleret problem 

gældende for AFEA men snarere en generel problematik for forskningen og udviklingen af kunstig 

intelligens og automatiseret opfattelse og mønstergenkendelse. 

Ifølge Dreyfus mangler computere og kunstig intelligens den menneskelige sund fornuft, hvis formål 

er at differentiere mellem meningsfulde og absurde fortolkninger (Brey, 2001, s. 46). Computeriseret 

mønstergenkendelsesteknologi mangler herved den menneskelige perception og intelligens samt 

den menneskelige kapacitet til at tolerere og forstå tvetydighed, som er afgørende for at fortolke 

ansigtsudtryk og generelt for menneskelige affektive relationer. Den essentielle udfordring ligger 

derfor i at designe og programmere beregningsmodeller og algoritmer, der kan simulere menneskets 

forståelse og tolerance for tvetydighed samt evnen til at generalisere på tværs af kontekster ved brug 

af sund fornuft. Hvorvidt mennesker besidder en universel form for sund fornuft, er ligeledes meget 

tvivlsomt, da praktiske vurderinger vi foretager os baserer sig på erfaringer, som er formet af 

komplekse sociale normer og forventninger inden for et udvalg af historisk og kulturelt bestemte 

vilkår (Gates, 2011, s. 166). Disse udfordringer er essentielle for videreudviklingen af AFEA, ligeledes 

for fremtidige anvendelser af AFEA. På denne baggrund er Gates kritisk over for forskningen og 

udviklingen af AFEA, specielt fordi beregningsmodeller og algoritmer vil komme til at spille en 

væsentlig rolle i instrumentalisering og konceptualisering af hvad følelser er, og hvordan de virker. 

Ligeledes vil dette påvirke menneskelige affektive relationer. Da AFEA bliver anvendt i mange 

områder herunder forskning i psykologi, menneske-computer-grænseflader, forbrugerundersøgelse 

samt afsløring af bedrag, er det vigtigt at forstå hvordan beregningsmodeller for analyse og 

fortolkning af ansigtsudtryk fungerer, understreger Gates. Ligeledes mener hun, at det er vigtigt at 

være kritisk og overveje de potentielle samt utilsigtede effekter, som klassificerings- og kodesystemet 

på hvilke beregningsmodellerne er baseret på, kan påvirke sociale konventioner og styre den måde 

vi fortolker ansigtsudtryk og kommunikerer med hinanden på (Gates, 2011, s. 166). 

  

Siden 1990’erne havde der været fokus på at forstå og løse problematikken ved automatiseret 

ansigtsanalyse. Mange analysesystemer der blev udviklet i 1990’erne var baseret på såkaldte 

vurderingsbaserede metoder, som brugte billeder af hele ansigtet for at genkende et sæt 

følelsesmæssige udtryk. Dette sæt af ansigtsudtryk bestod af bestemte grundfølelser, som var lette at 

definere såsom afsky, frygt, glæde, tristhed og vrede. Det blev hurtigt bevist at denne tilgang var 

problematisk og begrænsende, siden folk sjældent skildrer disse grundfølelser i hverdagen, og at hele 

spektret af ansigtsmuskelbevægelser formidlede meget mere information og mere subtile beskeder 

(Gates, 2011, s. 168). Denne tilgang blev erstattet med en anden, som var baseret på Shannon-

Weavers matematiske teori om kommunikation. 
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Denne nye tilgang behandlede ansigtet som rene data, hvor ansigtsbevægelserne ville blive kodet ind 

i et forudbestemt sæt af visuelle kategoriseringer. Det blev tilsyneladende antaget, at denne tilgang 

ville fange mere komplet information fra ansigtet.  

 

På baggrund af denne metode blev Facial Action Coding System (FACS) født. FACS, som blev 

udviklet af Paul Ekman, var en beregningsmodel og et omfattende system, der kunne identificere og 

differentiere alle synlige ansigtsbevægelser. Ekmans ambition var at udvikle et system, der kunne 

være fri for teoretisk bias om den mulige betydning af ansigtsadfærd, og som kunne bruges i en lang 

række undersøgelser på tværs af forskningsområder inklusiv dem der ikke havde relation til følelser. 

Ligeledes ville han udvikle et ”usynligt” system, der kunne anvendes uden at folk var klar over, at 

deres ansigter blev undersøgt (Gates, 2011, s. 168). Han mente at folk ville ændre deres 

ansigtsadfærd, hvis de vidste at de blev overvåget. Selv om FACS som et system havde lovende 

muligheder, krævede det mange timers intenst arbejde på at uddanne menneskelige eksperter, der 

kunne afkode og klassificere ansigtsudtryk på optagede bånd. Denne tilgang af menneskelige 

observatør som afkoder leverede upræcise resultater sammen med den tids- og arbejdskrævende 

proces. Derfor begyndte Ekman sammen med andre forskere på University of California i starten af 

1990’erne at udvikle et system, der kunne automatisere afkodningssystemet. Hertil blev neural 

network anvendt til at automatisere den tidskrævende og dyre proces i afkodning af ansigtsudtryk. 

Automatiseringen af FACS forbedrede pålideligheden og præcisionen af ansigtsmåling samt 

fremskyndede arbejdsprocessen og øgede afkodningshastigheden (Gates, 2011, s. 169). FACS er 

siden blevet anset som det mest lovende klassificeringssystem for AFEA. Ekmans intention havde 

altid været at udvikle et system, der kunne afsløre bedrag, og dermed tiltrak hans projekt mange 

aktører og økonomisk støtte fra bl.a. store amerikanske institutioner såsom CIA, NSF og U.S. 

Transportation Security Administration (Gates, 2011, s. 180). Drivkraften bag hans forskning er at 

afsløre skjulte følelser og mikroudtryk i ansigtet, og for at gøre dette måtte han udvikle et system, 

der var så præcist som muligt. Det paradoksale ved denne metode er at den er afhængig af 

pålideligheden af manuel klassificering, som er essentiel for maskinlæringsalgoritmer. Enighed 

iblandt de menneskelige afkodere hvad angår udseende, timing og intensitet i ansigtets bevægelser 

er herved et vigtigt led i standardisering af ansigtsadfærd. Denne standardisering er ensbetydende 

med nøjagtighed og sandhed (Gates, 2011, s. 171), som er afgørende for systemets præcise vurdering 

af ansigtet. Gates mener, at denne adskillelse af informationer fra deres kontekster opfylder det 

instrumentelle formål ved effektivt kommunikationsnetværk, men at det er yderst problematisk og 

kan derfor ikke repræsentere det komplekse menneskelige sind, tanker, følelser og affektive 

relationer. Hun argumenterer for, at FACS adskiller ansigtsadfærd fra deres betydning og kontekst 

for at kunne gøre ansigtsudtryk beregnelige, for derefter at blive oversat tilbage til meningsfulde 

fortolkninger af følelser (Gates, 2011, s. 172). 
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Formålet med FACS er at gøre det muligt for psykologer og andre aktører der bruger systemet at 

fortolke menneskers indre processer, at få direkte adgang til menneskers følelser og at skabe en ny 

mening af ansigtet (Gates, 2011, s. 174). Målet er ikke at genfortolke mennesket men snarere at 

genopfinde mennesket gennem data, der bliver høstet fra ansigtet. 

2.3 Kunstig intelligens 
 

Computer og maskiner er i konstant udvikling, og teknologien er så spredt i hele verden at flere lande 

og samfund er afhængig af teknologien. Kunstig intelligens er meget eftertragtet hos de fleste tech-

virksomheder. En maskine, der handler intelligent skal helst kunne handle som et menneske eller 

bedre. AGT i dette tilfælde skal identificere, verificere, genkende og formå at handle intelligent for at 

finde den korrekte person. AGT kan benyttes på forskellige måder såsom på telefonen eller i et CCTV-

system. Systemet skal have en klog indlæringsmetode som f.eks. indeholder maskinlæring. Denne 

metode som er indlejret i systemet, gør AGT i stand til at handle intelligent.  

For at få et bedre indblik i kunstig intelligens, er det vigtigt at komme ind på den historiske kontekst. 

Første gang man kom ind på kunstig intelligens var i 1956, hvor forskere og videnskabsmænd 

forsøgte at finde et svar på hvad ”intelligens” indebar (Brey, 2001, s. 41). Valget faldt på computeren, 

og at få computeren til at simulere den menneskelige hjerne. Meget kort tid efter i 1965 forklarede 

Herbert Simon, som var en amerikansk politologi og kognitiv psykolog, at fremtiden for kunstig 

ntelligens var positiv, og han mente allerede i 1985 kunne et system være klar, der kunne håndtere 

det samme som den menneskelige hjerne (Brey, 2001, s. 39). At man på så kort tid kunne se 

potentialet i kunstig intelligens, forklarer meget godt, hvad et system kan være i stand til. Man havde 

store forventninger til den nye videnskab, fordi det var ikke kun Herbert Simon som kom ind på 

fremtidsudsigterne men også Marvin Minsky. Han mente, at man allerede indenfor en generation 

kunne opnå de fastlagte målsætninger – nemlig at få et system til at tænke og handle som en 

menneskelig hjerne. Marvin Minsky var en forsker i kognition, og han havde stor interesse i kunstig 

intelligens. Han bidrog derfor til en masse undersøgelser sammen med Herbert Simon.  Efter 

introduktionen af kunstig intelligens i 1956, udkom det første system senere hen som kunne spille 

skak på et relativt højt niveau – derefter blussede interessen og potentialet op for kunstig intelligens 

(Brey, 2001, s.40). 
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Figur 1, Opperman, 2019 

 

I visualiseringen foroven er der er en detaljeret tidshorisont vedrørende kunstig intelligens. Det er 

først fra 1980’erne, hvor teknologien først for alvor begynder at anvende machine learning, og 

derefter begynder for alvor at tage fart. Hopper vi frem til 2010, bliver vi introduceret til deep 

learning, der er med til at forklare, hvordan den menneskelige hjerne ville kunne fungere igennem 

en computer. Hele målet med kunstig intelligens har hele tiden været at få en bedre forståelse af 

hvad ”intelligens” egentligt er, og det kan vi forhåbentligt indenfor den nærmeste fremtid give et 

kvalificeret svar på. 

2.4 Affectiva 
 

Fra projektets begyndelse havde vi besluttet at rette fokus mod tre virksomheder, Affectiva, Visage 

Technologies og Kairos, der alle anvender AGT i deres produkter. Herefter blev vi i fællesskab 

enige om at skræddersy spørgsmål til hver virksomhed og sende alle en e-mail. Vi håbede at få 

positiv respons fra alle tre, men det var til vores uheld kun Visage Technologies, der meldte tilbage 

(Bilag). Deres e-mail svarede ganske kort på vores spørgsmål og ikke alle spørgsmål blev besvaret. 

Vi vurderede, at deres svar var mangelfuldt, og det var ikke noget, som vi kunne gå videre med. 

Efter flere gruppemøder, hvor vi diskuterede, hvad vi skulle stille op med vores valgte cases, kom 

vi til den beslutning at udpege et produkt hos en af virksomhederne – Affectivas ”Media Analytics”. 

Vi vurderede, at dette produkt passede overens med den retning, som vi ønskede projektet skulle 

tage. 
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Affectiva er en virksomhed som oprindelig opstartede i et forskningslaboratorium på MIT. 

Virksomheden er en følelsesmåling og teknologisk virksomhed, der udvikler software til at genkende 

menneskelige følelser gennem psykologiske responser og ansigtstegn. I blandt Affectivas produkter, 

hjælper AGT med at forbedre reklamering og markedsføring for varemærker. 

Én af deres mest bekendte produkter er ”Affectiva Media Analytics” som hjælper og giver 

virksomheder forståelse til, hvordan klienter og forbruger ”føler” uden at de behøver at beskrive 

deres følelser. Dette sker igennem optimering af varemærker og medier brugt til måling af 

forbrugernes følelser i videoer, reklamer og TV-shows (Affectiva1, 2020). Affectiva mener at kunne 

forstå forbrugernes fødselsmæssige engagement med indhold og oplevelser er nøglen til at skabe de 

bedste marketingkampagner og optimere medieudgifter. 

 

Her er det vigtigt at indsamle følelsesdata om kvalitet, da de forudsiger vigtige succesmålinger såsom 

varemærkeindkaldelse, salgsløft, købsintention og sandsynlighed for at dele. ”Affectiva Media 

Analytics” er beskrevet som et instrumentbræt der er nemt at installere, og det kræver bare et 

webcam og internetforbindelse. Gruppen vil senere hen i TRIN-modellen gå i dybden med en af 

Affectivas produkter. 

3 Ansigtsgenkendelsesteknologi analyseret 
med TRIN-modellen 
 

Dette afsnit giver en introduktion til deep learning, machine learning og neural network samt 

biometrics. Afsnittet er essentielt, da vi forklarer, hvad en god kunstig intelligens indeholder samt 

hvad de andre teknologiske systemer kan. 

 

Afsnit beskriver vi AGT med brug af TRIN-modellen. Formålet er at give en uddybende redegørelse 

for AGT. Vi har valgt at undersøge, hvordan machine learning, deep learning, neural network og 

biometrics fungerer, da de udgør hovedaspekterne i det teknologiske system, der bruges i 

ansigtsgenkendelse. Vi har undladt at komme helt i dybden med de forskellige teknologier, da hver 

teknologi er et stort emne, der rækker ud over projektets relevans og omfang. Her bruges TRIN-

modellen til at analysere de konkrete tekniske aspekter ved. Afslutningsvis vil vi komme ind på vores 

case, der drejer sig om et af Affectivas produkter. 
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TRIN-Modellen er oversat til ”Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk”. Modellen 

er brugt som et analyseværktøj til at kunne forstå teknologi. I denne model findes der oversigt over 

seks aspekter af teknologier. Hvert aspekt er et trin. TRIN-Modellen fokuserer på de indre 

mekanismer, processer, produktion, design, brug og de utilsigtede konsekvenser (Jørgensen, 2018). 

Vi har valgt at fokusere på de trin, der er mest relevant for vores problemstilling. Derfor kigger vi på 

Trin 1, der fortæller om formålet med teknologien samt dens processer, Trin 2, der beskriver 

delelementerne som er med til at gøre teknologien fuldendt, Trin 3, der belyser de utilsigtede effekter 

teknologien har på samfundet, Trin 4, der forklarer det overordnede teknologiske system og til sidst 

Trin 6, der handler om produktet fra Affectiva. 

3.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Det første trin skal adressere hvilke mekanismer og processer, der er de centrale for teknologiens 

formål. Hovedformålet med AGT er at identificere og verificere en person fra et digitalt billede eller 

video. Generelt fungerer det ved at sammenligne valgte ansigtstræk fra et givet billede fra en 

database. Teknologien identificerer en person ved at analysere mønstre baseret på ansigtsstruktur 

og form, og den er derfor baseret på biometrics og kunstig intelligens. 

3.2 Trin 2: Teknologiers artefakter 

Artefakter er menneskeskabte genstande, det er her man kigger på menneskeskabte objekter med en 

teknologisk funktion. Her kigges på hvad teknologien består af, hvilke dele den består af og hvad 

intentionen er med artefaktet. Artefakterne er med til at opfylde behovet i teknologien. Det vil sige 

at artefakterne er altså de essentielle dele, der gør at en teknologi fungerer (Jørgensen, 2018). 

 

3.2.1 Maskinlæring 

For at få en fornemmelse af hvad machine learning er, kan det være væsentligt at kigge på historien 

bag, og hvor det bliver anvendt i dag. En af de klare definitioner kom i 1959 fra Arthur Samuel, som 

bliver beskrevet som en pioner inden for kunstig intelligens. Han definerede machine learning som 

et studieområde med følgende citat ”gives computers the ability to learn without being explicitly 

programmed” (Bell, 2020, s. 2). Han bliver hyldet som en af de første programmører, der skabte en 

af de første selvlærende computerprogrammer, da han arbejdede for IBM. Hans taktik omhandlede 

spil, der ville få computeren til at lære, og hans foretrukne spil var skak. 
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Det skyldes spillets enkelthed som kombineres med strategiske manøvrer, der hen ad vejen skulle 

gøre computeren i stand til at lære spil efter spil. 

Formanden for machine learning på Carnegie Mellon University, Tom M. Mitchell, har en lidt anden 

definition som er skrevet ned i en bog fra 1997 ved navn ”Machine Learning”. Begge definitioner 

læner sig dog op ad det samme. Han skriver ”a computer program is said to learn from experience 

E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in 

T, as measured by P, improves with the experience E” (Bell, 2020, s. 2). Det væsentlige i Mitchells 

definition er at finde sammenhænge mellem de tre komponenter E, T og P. Det betyder, at med en 

computer der kører et sæt opgaver, følger erfaringen, der skal føre til en stigning i præstationer (Bell, 

2020, s. 2). 

Machine learning er en gren af kunstig intelligens, som Bell skriver i sit afsluttende sammendrag. 

Mennesker designer computerprogrammer som kan trænes ved at blive fodret med data. Disse 

systemer kan lære gennem erfaring og over tid forbedre en model der kan forudsige udfald på 

spørgsmål baseret på tidligere erfaringer (Bell, 2020, s. 3). 

Maskinlæring er derfor et analyseværktøj. Det handler om at give computeren evnen til at lære, 

selvom den ikke er specifikt programmeret til det. Maskinlæring baserer sig på systemer og 

algoritmer, som kan lære gennem en større mængde data og på den måde komme med forudsigelser. 

Et eksempel kan være forudsigelsen af trafikmønstre i travle trafikkryds. Her har man et program, 

som kan afvikle maskinlæring algoritmer, der indeholder data omkring tidligere trafikmønstre – ved 

at have lært denne data kan fremtidige trafikmønstre bedre forudsiges. Det er den tidligere erfaring, 

der bliver taget udgangspunkt i for at kunne skabe bedre resultater i fremtiden. 

3.2.2 Deep learning 

Deep learning er noget som hører til teknikker angående machine learning, og dens hovedformål er 

at gøre det, som kommer naturligt til os mennesker - lære ved eksempler. Det er lidt af det samme, 

som vi gør i skolen - vi læser, laver lektier og lærer derved - samme princip bliver brugt inden for 

deep learning. Alt fra selvkørende biler til teknologien i en Iphone har deep learning involveret.  

 

Deep learning er en del af kunstig intelligens og med med det specifikke formål at gøre kunstig 

intelligens bedre. Deep learning lærer fra både billeder, videoer, lyd og tekst (Di, Bhardwaj, Wei, 

2018). Systemet er utroligt godt, da den kan anvende de ting, som den har lært til andre systemer og 

derefter lære af det nye system. 
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Deep learning kan gøre mange af disse ting uden nogen form for menneskelig interaktion, og den 

kan yderligere anvendes i store mængder af ukontrolleret data (Di, Bhardwaj, Wei, 2018). Det, som 

gør deep learning yderst interessant i AGT, forekommer når der bliver arbejdet med et kæmpestort 

dataset. Deep learning er derfor meget effektiv at bruge inden for ansigtsgenkendelse, da den kan 

lære og huske mange forskellige ansigter og på meget kort tid samt være i stand til at kunne 

identificere et individ. Mange virksomheder reklamerer med en succesrate på helt oppe til 96%, 

hvilket gør systemet yderst attraktivt for rigtig mange brugere og andre virksomheder. Deep learning 

var allerede kommet på tale tilbage i 1980’erne, men der var teknologien ikke på samme stadie, som 

den er nu. Der opstod rigtig mange problemer med teknologien, og mange mennesker var også i tvivl 

om, hvorvidt denne teknologi nu ville fungere optimalt. 

 

Kigger vi på hvorfor deep learning er blevet så populært nu og her, så kan det opsummeres med 2 

grunde; 

1. Det er afhængigt af kæmpestore mængder af data. 

2. Endnu vigtigere er styrken af computere i 1980’erne. Dehavde ikke alt for meget CPU kræfter 

i dem, men de computere vi har nu kan netop følge med og give mere præcise data. Vi har 

endda computere med en GPU i stedet for en CPU, men der er en stor prisforskel på de to 

dele. Det betyder, at vi kan minimere tiden med at træne deep learning fra uger, måneder til 

nogle gange timer og måske endda mindre tid (Di, Bhardwaj, Wei, 2018).  

 

 

(Figur 2. Oppermann, 2019) 
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Visualisering for oven viser meget klart, hvordan det hele fungerer som et sammarbejde mellem de 

tre teknologiske systemer. 

3.2.3 Neural Network 

Mennesket har i mange år forsøgt at genskabe menneskets hjerne, og vi har til dels haft succes med 

det. Det er ikke helt perfekt endnu, men mennesket har skabt et sæt af algoritmer, som forsøger at 

efterligne den menneskelige hjerne, og hvordan den fungerer. Neural networks anvender store 

mængder af data til at oversætte og give et kvalificeret svar på en given problemstilling man har (Di, 

Bhardwaj, Wei, 2018). Neural networks kan være effektiv til rigtig mange aspekter såsom at skille 

spam e-mails fra ikke-spam til at kvalificere hvordan menneskets handelsvaner er. 

Det kræver dog, at systemet har rigtig meget data at træne med, så des mere data systemet har at 

træne med, jo mere præcist et resultat vil man få i sidste ende (Di, Bhardwaj, Wei, 2018).  

 

Yderligere er det vigtigt at pointere hvordan neural network fungerer mest optimalt, og det er med 

supervised learning. Det betyder, at det datasæt neural networks arbejder med er data, som 

mennesket har oversat til data, så den kan formidle og træne på den givne data. Systemet fodres 

med data for at kunne genkende ansigtsudtryk, identificere forskellige objekter, 

stemmegenkendelse, finde spam/ikke spam i e-mails m.m (Di, Bhardwaj, Wei, 2018). 

 

Supervised learning er en vigtig brik inden for neural networks, men der er også en anden type af 

læring, der kræver en endnu større mængde data, som bliver henvist som “unsupervised learning”. 

Unsupervised learning indeholder en masse data, som man ikke har kategoriseret eller har sat etiket 

på, og det kan anvendes til træning af systemet. Man kan anvende det til at adskille forskellige 

dokumenter, billeder eller lydfiler fra hinanden, og det kan gøres med meget stor præcision (Di, 

Bhardwaj, Wei, 2018). 

3.2.4 Biometrics 

Hvad betyder ordet biometrics i sig selv? Ordet alene betyder biologiske måleenheder - det er en 

måde at identificere de biologiske træk, som adskiller os fra hinanden. I forhold til AGT, så vil de 

træk, som netop gør en person speciel blive lagret i et system, så man i fremtiden kan finde personen 

meget lettere (Petersen, 2012). Kigger vi tilbage i tiden, så har man altid vidst, at der er noget som 

adskiller os fra hinanden - først tog vi fingeraftryk for netop at bekræfte et menneskes identitet, men 

man fandt hurtigt mange fejl i denne teknik. Disse former for identifikations-teknikker er ikke noget 

nyt, da det går tilbage til 1860’erne, hvor man forsøgte at adskille de kriminelle fra andre kriminelle 

ved hjælp af biometriske mål og i dette tilfælde var det med fingeraftryk (Petersen, 2012). 
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Man gik fra fingeraftryk til at tage billeder af de kriminelle, og det gjorde man i den klassiske stil ved 

at tage et billede fra fire forskellige vinkler af en person. Denne teknik benyttede den franske politi 

sig af i 1888, men det var først i 1894 man begyndte at gøre teknikken bedre ved at tage flere 

detaljerede billeder af kriminelle. Biometriske mål blev meget hurtigt populært derefter, da man 

allerede både i England (1901) og USA (1902) valgte at benytte sig af biometriske mål.  

 

Inden for biometrics har vi to forskellige måleenheder man måler ud fra: det fysiske og det aktive 

(Petersen, 2012). 

• Det fysiske inkluderer træk som ansigtsstruktur, DNA, fingeraftryk, iris, højde, hvordan din 

krop er bygget, knoglerne, hvordan dine tænder ser ud, din stemme, m.m. 

• Det aktive aspekt er ting som ansigtsudtryk, hvordan du trækker vejret, hvor lavt er din puls, 

når du slapper af, håndskrift, talemåde, hjerneaktivitet, m.m. 

 

Disse ting gør det meget lettere at finde frem til rigtig mange mennesker, især hvis man kobler det 

sammen med AGT. Rigtig ofte vil en biometrisk identifikation læne sig op ad det fysiske aspekt, da 

det er lettest at finde frem til de fysiske træk ved hjælp af en AGT, men man er gået mere og mere 

hen imod det aktive også, da det tilbyder et mere sikkert og troværdigt resultat (Petersen, 2012). 

Det yderst interessante ved biometrics er, at den ikke kun kan anvendes til at adskille mennesker 

fra hinanden, men den kan også bruges til at sikre dokumenter imod at blive forfalsket - 

teknologien er en meget omfattende teknologi, men den afhænger af hvordan, og hvor den bruges. 

 

I forhold til identitet og biometrics, så er der tre mulige måder at bevise éns identitet på; 

1. Et kørekort, dokument, navneskilt. 

2. Noget som kun du burde vide, som et kodeord, navn, hemmeligheder. 

3. Hvem du er, ting som dit fingeraftryk, hånd, ansigt, højde. 

  

Det er i AGT, hvor biometrics bliver mest anvendt. Så hvordan virker biometrics inden for 

ansigtsgenkendelsesteknologien? Den er opdelt i 3 faser, som alle er baseret på en persons detaljer i 

ansigtet (Petersen, 2012). 

1. Face Detection – her foregår processen hvori et ansigt bliver opdaget og derefter lagret i et 

system, så alle de nødvendige detaljer er sikret. Face Detection er processen, hvori systemet 

finder ansigtet, så den ikke fokuserer på arme eller ben. Face Detection registrerer netop 

ansigtet og smider det ind i en database hvori alle ansigtstræk bliver målt. 

2. Face Capture – i processen her sker der en omvæltning fra analog information til digital 

information, der er baseret på ansigtet. Så alle en persons detaljer fra ansigtet vil blive 

omdøbt til data, som computeren senere hen kan trække ud af et system og bruge. 
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3. Face Match – her vil man anvende den data man har om en person til at identificerer 

vedkommende. Face Match vil matche et ansigt i en database, som prøver at finde frem til 

netop det ansigt, som er lagret i deres system. Så hvis en person er tagget i et opslag på de 

sociale medier, vil et face match meget let kunne finde vedkommende.  

 

3.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Utilsigtede effekter kan opstå i ubevidste hændelser med teknologien. Det kan være svært at vide 

hvilke konsekvenser en teknologi kan medføre. Utilsigtede effekter er altså en analyse af 

teknologiens fejl, som typisk vurderes at være negativ. Når man kigger på de utilsigtede effekter, ses 

der på de indre mekanismer, risici eller designfejl. Der skelnes mellem tilsigtede effekter og 

utilsigtede effekter i denne del af analysen. Her kommer det til udtryk, hvilke dele, der var 

uforudsete, og hvilke dele var forudsete i implementeringsfasen (Jørgensen, 2018). 

Da ansigtsgenkendelse er en forholdsvis ny teknologi, kan det være svært at vide alle de utilsigtede 

effekter på stående fod. På baggrund af vores undersøgelse har gruppen fundet ud af at 

ansigtsgenkendelse bruges til mange formål, der bl.a. handler om masseovervågning og statskontrol, 

som foregår i Kina, USA, Rusland under COVID-19 pandemien, fordi teknologien er effektiv til at 

identificere borgerne, hvis data kan verificere hvorvidt de er smittede. I slutningen af rapporten vil 

vi dykke ned i de samfundsmæssige problemer som kan opstå og dermed vil vi dykke endnu dybere 

ned i STS-dimensionen.  

3.4 Trin 4: Teknologiske systemer 

Her fokuseres på de store sammenhænge for teknologiens elementer og detaljer. Teknologiske 

systemer er sammenhængende systemer, der består af flere teknologiske delsystemer som 

tilsammen udgør en bestemt funktionalitet i et større system. For eksempel kan vi tage 

udgangspunkt i ansigtsgenkendelse. Ansigtsgenkendelse er også knyttet til andre teknologiske 

systemer; det kommer an på hvilken del af systemet du vil fremhæve og analysere. Hvis man er 

interesseret i behovet for ansigtsgenkendelse, set på ”kamera” og en “server” som er det overordnet 

system for ansigtsgenkendelse. Man kigger både på systemer og dens delsystemer (Jørgensen, 2018). 

Indenfor ansigtsgenkendelses teknologi, bliver der brugt en form for kunstig intelligens, og den er 

opdelt i flere delsystemer, som tilsammen udgør en AGT. Et effektivt system som skal give præcise 

resultater og være hurtig med sine beregninger kræver, at alle delsystemer fungerer optimalt. 
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For at få AGT til at fungere bedre, kræves det eksempelvis at man fodrer en masse data til deep 

learning, så systemet kan lære og forbedre sig selv konstant. Så for at opsummere det hele, så kan vi 

passende sige at AGT kræver en masse gode delsystemer, som fungerer optimalt, som derved gør, at 

AGT kan give gode og præcise resultater.  

 

3.5 Trin 6: Teknologier som innovation 

Innovation er nytænkende og nye idéer for eksempel for et produkt/teknologi. I denne del kigger vi 

ikke kun på selve teknologien, men her analyserer vi årsagen til teknologiens drivkraft, som ligger 

op ad innovationsteori. Det giver os en bedre forståelse for udbredelsen af teknologien og hvilke 

barrierer der er forårsaget til at fremme en diffusion (Jørgensen, 2018). 

I dette trin vælger gruppen at rette fokus mod virksomhederne og deres produkter for at forstå 

drivkraften bag deres innovationer. Vi har besluttet os for at vælge et produkt fra Affectiva og gå i 

dybden med det. Vores valg er faldet på “Affectiva Media Analytics”. Produktet tilbyder, ifølge 

Affectiva selv, en dyb indsigt i ufiltrerede og fordomsfrie følelsesbaserede tilbagemeldinger fra 

forbrugere vedrørende et varemærke. På denne måde kan ejerne af disse varemærker få en 

fornemmelse af om deres kampagne fungerer som forventet. Affectivas produkter går igennem seks 

brugbare indsigter: 

1.      Improve story flow: Hurtig følelsesdata kan identificere forvirring af seerne og manglende 

engagement.  Her hjælpes med at forbedres animationer og annoncer. 

2.     Create cut-downs: Her bliver de mest følelsesmæssige øjeblikke i længere tv-annoncer 

identificeret. Du kan bevare de mest effektive dele. 

3.     TV show character analysis: Vurdering af publikums engagement med karakterer i tv-shows og 

samspillet mellem karakter. Brugbar for introduktion af nye skuespillere til et show. 

4.     Movie trailer creation: Filmstudier bruger følelsesanalyse til at teste forskellige versioner af 

filmtrailers og bruger de mest engagerende øjeblikke til at skabe de endelige klip. 

5.     Determine media spend: Test de sidste annoncer for følelsesmæssigt engagement for at 

identificere potentiel slid. Ret dine “annonceringsdollar” til de annoncer, der har den bedste 

følelsesmæssige indflydelse på gentagen visning. 
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6.     Test voice overs and brand reveal: Brug følelsesdata for at se, om dine målgrupper er 

følelsesmæssigt engagerede i det øjeblik, hvor varemærke afsløres i en annonce, og test effektiviteten 

af taglines og voice-overs  (Affectiva1, 2020). 

Affectivas produkter går igennem flere hundrede virksomheder som bl.a. Mars, Kellogg’s og CBS 

benytter sig af Affectivas medieanalyse. Affectiva mener også, at de har bygget verdens største 

følelses database af 40.000 annoncer, og mere end 7.7 millioner ansigter analyseret i 87 forskellige 

lande (Affectiva1, 2020). 

4. Teori 

Vi har valgt at redegøre for Paul Ekmans forskning, som er det teoretiske fundament for 

ansigtsgenkendelsesteknologien, der bruges i Affectivas produkter. For at sætte det i perspektiv har 

vi valgt at komme ind på Lisa Feldman Barrett, som argumenterer imod Ekmans teori. Hendes 

forskning er baseret på nye evidenser, der beviser at følelser er meget mere komplekse, end hvad 

Ekmans foreslår. 

4.1 Paul Ekmans forskning 

Helt tilbage i 1872 hvor Charles Darwin udgiver bogen ”The Expression of the Emotions in Man and 

Animals” forklarer han at følelser har en evolutionær historie og det kan spores gennem kultur og 

racer. Han udtaler at visse følelser er universelle for alle mennesker uanset kultur. Med tiden er 

mennesket blevet klogere, vi har fået flere redskaber, flere eksperimenter og videnskabsfolk til at 

undersøge følelsesudtryk og nonverbale adfærd. 

Paul Ekman som er født i 1934, er en amerikansk psykolog og professor. Ekman var en af de første 

til at ”bevise” ansigtsudtryk som glæde, sorg, vrede, frygt og afsky er universelle mønstre uanset 

hvilken kultur du er fra. I bogen ”Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve 

Communication and Emotional Life” skrevet af Ekman i 2003, bliver vi introduceret til hans 

livsværk, hvordan han er blevet motiveret til at undersøge følelser og ansigtsudtryk. Han fortæller at 

det har været et ”held” at han har fået lov, tid og penge til at studere dette emne. Hvorledes møder 

han manden som står bag projekter for militærmyndighederne ”Department of Defense” (Ekman, 

2003, s.19).  

Dette gav Ekman mulighed for at studere, undersøge og teste ”nonverbal behavior”. 
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Han begynder projektet med at tro på at følelser og ansigtsudtryk indlæres gennem sociale 

begivenheder ligeledes med land og kultur. I denne bog har Ekman fået chancen til at bevise om 

ansigtsudtryk er universelle eller om de er ligesom sprog, som er specifikt for hver kultur. 

Hans første studie i 1960 omkring nonverbale adfærd blev testet i fem forskellige kultur – Chile, 

Argentina, Brazil, Japan og Amerika. Han nævner også at andre videnskabsfolk (Caroll Izard) under 

samme periode har været i forskellige kulturer med samme eksperiment og fået næsten samme 

resultat. Ekman fordyber sig i bogen, og prøver at komme ind på hvorfor vores adfærd kan være 

universelle, og hvad der er med til at trigge vores følelser. Han siger, at vi mennesker aldrig vil have 

overlevet en tæt-på bilulykke hvis vores følelsesdrevet reaktioner ikke handler hurtigt nok. I 

øjeblikket af en tilfældig utilsigtet hændelse vil vores følelser frembringes ekstraordinært og uden for 

vores bevidsthed. 

Ekman siger derfor at vi må have en ”automatic appraising mechanism” direkte oversat til 

”automatisk vurderingsmekanisme” som løbende scanner verden omkring os, der detekterer om 

noget vigtigt sker i forhold til vores overlevelse (Ekman, 2003, s.38). Ekman er overbevist om de 

mest karakteristiske træk som trigger følelser er begivenheder som ikke kun sker for vores 

individuelle oplevelser men også gennem vores forfædres fortid. Altså vores vurderingsmekanisme 

scanner for hvad der har været vigtigt i forhold til overlevelse både i vores fortid og nutid (Ekman, 

2003, s.46).  

Ekman og hans kollega Wally Friesen har udviklet en teknik til at måle ansigtets bevægelse. For at 

lære hvordan ansigtsmusklerne ændrer ansigtets udseende optagede de sig selv, over flere måneder 

af optagelser registrerede de 10 tusind forskellige muskelkombinationer i ansigtet. På denne måde 

kunne Ekman og Friesen studere videooptagelserne og lærer hvilke muskler var med til at producere 

et udtryk. Den viden som kom ud af dette, blev brugt som basis for måling af systemet “the Facial 

Action Coding System” også kendt som FACS (Ekman, 2003, s.53-s54).  

I 1978 blev deres værktøj for FACS publiceret og brugt af flere hundrede videnskabsmænd som vil 

måle ansigtsbevægelser, hvor computer-videnskabsfolk har travlt med at gøre målingen automatisk, 

hurtig og nem (Ekman, 2003, s.31). FACS har gjort Ekman til en stor rolle for politiet, dommer, 

advokater. Fordi Ekman mener at hans teknologi kan se om du lyver eller taler sandt. På denne måde 

har han også fået lov og tilladelse af regeringen til at studerer ansigtsudtryk af spioner, snigmorder, 

ledere og andre, som en almindelig professor aldrig ville kunne imødekomme (Ekman, 2003, s.32). 

Paul Ekman forklarer at der findes ni veje til at få adgang eller tænde vores følelser. 

Den første er igennem vores autoappraisers, de automatiske vurderingsmekanismer. Den næste 

begynder med en reflekterende vurdering der derefter går imod autoappraisers. 
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Den tredje er hukommelse af en tidligere følelsesmæssig oplevelse, og fantasi er en fjerde vej. Den 

femte vej er at tale om en tidligere følelsesladet begivenhed. Empati er den sjette vej. Den syvende 

vej sker når andre instruerer os om hvad man skal være følelsesladet med. Den ottende vej sker når 

der er krænkelse af sociale normer. Den niende vej udløses hvis du frivilligt antager udseendet af 

følelser (Ekman, 2003, s.54). 

4.2 Nyere forskning i følelser 
 

Det antages af mange forskere, der forsker i følelser tidligere og stadigvæk nu, heriblandt Paul 

Ekman, psykolog og professor på University of California, at følelser kan observeres, identificeres 

og kategoriseres. 

Denne antagelse er baseret på teorien, om at følelser har specifikke årsagsmekanismer og 

kvantificerbare egenskaber, som er observerbare igennem krops- og ansigtsudtryk, stemmeføring 

eller oplevelser. 

Med dette argument antages det, at følelser er af naturlig art, og på denne baggrund kan følelser 

identificeres objektivt og forskes i som en videnskab for sig. Derfor er den videnskabelige 

undersøgelse af følelser ret ofte baseret på denne antagelse (Barret, 2006). 

 

Lisa Feldman Barrett, professor i psykologi på Northeastern University, Boston, finder beviser i sin 

forskning, der modargumenter denne teori. Hun drager tværvidenskabelige evidenser fra bl.a. 

neurovidenskabelige studier. Ifølge Barrett findes der ikke universelle følelser placeret i hjernen, 

der udløses af eksterne stimuli. Istedet opstår de som en kombination af fysiske egenskaber i 

kroppen forbundet med en fleksibel hjerne, der adapterer sig til ethvert miljø den udvikler sig i og 

sammen med den kultur og opvækst, som den er påvirket af. Med andre ord, kognitive processer, 

person-til-person interaktioner, sanseoplevelser samt kulturel kompetence er essentielle og 

afgørende i vurderingen af følelser (Schwartz, 2019). 

 

Barrett argumenterer i sin videnskabelige artikel ”Are Emotions Natural Kinds?” for, at denne teori 

er baseret på en forældet model, der desværre begrænser udviklingen i den videnskabelige forståelse 

af følelser. Dette er et resultat af uløste uenigheder om det grundlæggende spørgsmål om, hvad 

følelser er, eller hvordan de skal defineres på grund af kompleksiteten, som ikke kun stammer fra 

den biologiske hjerne, krop og disses begrænsninger, men at det ligeledes involverer andre aspekter 

såsom kultur, miljø og opvækst (Barrett, 2006).  
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Kerneidéen bag denne antagelse er, at visse følelser nævnt i vestlige kulturer såsom vrede, frygt, 

tristhed, afsky og lykke er givet af eller kommer fra naturen, som er integreret dybt i vores hjerner 

som en form for programmeringer, der har bagvedliggende årsagsmekanismer, som projiceres 

udadtil og muliggør kvantificerbare observationer, hvoraf der kan drages præcise identificeringer. 

På denne måde forstås følelser som fænomener, der eksisterer uafhængige af vores opfattelse af 

dem.  Hun kalder denne model for natural-kind model of emotion, altså naturlig-slags 

følelsesmodel. Hver følelse formodes at producere koordinerede forandringer i sensoriske, 

perceptuelle, motoriske og fysiologiske funktioner, som kan måles og således give bevis for denne 

følelses eksistens. Denne følelsesmodel har tidligere været effektiv til at definere grænserne for den 

videnskabelige undersøgelse af følelser, men hun foreslår, at denne model er et resultat af en fejl, 

der opstår ved en tilfældig sammenlægning af følelser. 

Det vil sige, at vores perceptuelle processer får os til at sammenlægge vores behandling af følelser i 

forsimplede kategorier, som ikke nødvendigvis afslører årsagen eller årsagsstrukturen af denne 

følelsesmæssig behandling. Derfor præsenterer denne model en stor hindring for at forstå hvad 

følelser er, og hvordan de fungerer (Barrett, 2006, s. 29). 

 

Dette naturlige syn på følelser antager ikke kun, at der findes tydelige profiler for respons til at 

karakterisere hver type følelser, men det antager også, at disse responser er forårsaget af bestemte 

følelsesmekanismer. Denne model kan ses tilbage til de tidligste videnskabelige følelsesmodeller 

(Barrett, 2006, s. 28).  I 1859, gav Charles Darwin tydelige mentale tilstande kausal status, det vil 

sige at disse tilstande har en tilhørende årsagsmekanisme. Denne idé er blevet gengivet i en 

moderne videnskabelig model, hvor det hævdes, at mentale signaler eller følelser er primære 

mekanismer, som definerer forskellige typer følelser. Nogle tidlige modeller lokaliserer 

årsagsmekanismerne i bestemte dele af hjernen, såsom thalamus eller det limbiske system. Senere 

har neurovidenskaben fundet beviser for årsagsmekanismen, der stammer fra forskellige neurale 

kredsløb, som involverer amygdala, orbitofrontal cortex, insula og forskellige 

hjernestammeområder. Andre modeller foreslår at følelser er forårsaget af hypotetiske 

psykologiske mekanismer såsom affekt, kognition eller motivationer, der antages for at have 

neurale modstykker (Barrett, 2006, s. 31).  Samtlige nyere empiriske beviser peger dog på en mere 

kompleks model end den antagelse, som har ligget til grund for tidligere videnskabelig forskning i 

følelsesmodeller og årsagsmekanismer. 

 

 

 



27 
 

5. Subjektivitet, teknologi og samfund 

5.1 Indledning 

Her vil vi undersøge arbejdsspørgsmålene: Hvordan anvender staten disse teknologier og til hvilke 

formål? Hvad er virksomhedernes og statens interesse i at implementere AGT? Hvilke utilsigtede 

effekter har AGT på den personlige frihed? I det første kapitel kigger vi nærmere på, hvordan AGT 

anvendes af staten via masseovervågning og ligeledes konsekvenserne deraf. Indenfor STS, har vi 

valgt at anvende bogen “Our Biometric Future: Facial Recognition Technology and the Culture of 

Surveillance”, som er skrevet af Kelly Gates i 2011. Bogen bidrager til en yderligere forklaring af 

hvilke utilsigtede effekter sådan en teknologi kan bibeholde, og giver et kvalificeret svar på hvilke 

problemer det er. Derudover kigger vi på hvordan teknologierne anvendes i den aktuelle situation 

under COVID-19 pandemien. 

5.2 CCTV 
 

Det amerikanske politi har haft stor efterspørgsel på ansigtsgenkendelsesteknologien siden 9/11. Har 

der været en stor revolution i den teknologiske sektor for politiets arbejdskraft til at kunne 

identificere terror. Implementeringen af CCTV startede i Londons bydel i Newham, hvor der var et 

stort problem, fordi kriminaliteten var høj. Behovet var derfor at reducere offentlighedens frygt for 

at blive offer for kriminalitet. En anden grund til behov for et nyt system munder ud i systemets 

enorm store producering af videooptagelser. Et enkelt CCTV-system med 20 kamera som kører 24/7 

timer om dagen producerede ca. 480 timer videofilm, som steg eksponentielt i mængden af arbejdet 

der kræver for at overvåge systemer. (Gates 2011, s.64) 

Gates uddyber empiri tilbage i 1996 havde offentligheden frygt for kriminalitet i bydelen, og den frygt 

var over 75% for alle indbyggere i bydelen, hvilket faldt til 67% i 2011 og nu stadig er faldende (Gates 

2011, s. 76). Politiet havde brug for nye måder at styre deres kæmpe lager af videoovervågning og en 

mere effektiv måde at benytte CCTV systemer. CCTV (Closed-Circuit Television) er et system som 

giver dig mulighed for at holde øje med hvad der sker omkring dit foretagende. 

Det er sikkerhedskamera og monitors der giver dig adgang til at se begivenhederne ”live”, og på den 

måde videoovervåge omgivelserne. Den første bymidte til at integrere AGT med 

politivideoovervågningssystem skete i Londons bydel Newham i 1998. Dette eksperiment blev kaldt 

for smart CCTV-system (Gates 2011, s. 64). Visionics Corporation partner med den britiske 

virksomhed ”Software and Systems International” til at opgradere Newhams smart CCTV System af 

140 opstillede kameraer (Gates 2011, s. 74).  



28 
 

Visionics Corporation begyndte at udvikle og markedsføre deres FaceIt ansigtsgenkendelsesprodukt 

som en løsning til overbelastede videooptagelser hos private sektorer og politiet.  Visionics 

konstaterede også at deres produkt var en forbedring til den passive del af CCTV-teknologien og over 

de menneskelige monitorer af CCTV-systemer. Visionics erklærede at deres produkt vil blive bedre 

til at handle med større databaser og større numre af ansigtsbilleder, hurtigere og med mere 

præcision end de ældre versioner. (Gates 2011, s. 72) October 1997, Visionics annoncerede ”FaceIt 

Multiface” Verdens første ansigtsgenkendelsessystem var i stand til at identificere flere ansigter i 

samme synsfelt og samtidig kunne ”tracke” disse ansigter kontinuerligt. Problemet var at denne 

version kunne kun spore et ansigt ad gangen på et kamera. Nogle måneder efter udgav de endnu en 

version: ”FaceIt DB” som de annoncerede at have evnen til at tjekke hvert ansigt som kommer i 

kameras synsvinkel i realtid. Denne teknologi kunne klare ændringer i belysning, posering, udtryk 

og lysforhold bedre end tidligere. 

I 2001 udgav Visionics ”FaceIt ARGUS” systemet, som de erklærede er det første kommercielt 

tilgængelige ansigtsgenkendelsesprodukt, der kunne håndtere et ubegrænset antal kameraindgange 

og gav identifikationer i realtid (Gates 2011, s. 72). 

 

5.3 Vendepunktet  
 

 

Kelly Gates starter ”Our Biometric Future” ud med at trække på begivenhederne vedrørende 

terrorangrebet på World Trade Center i september 2001. Hun forklarer, at forestillingen om, at et 

system med AGT muligvis kunne have forhindret angrebet, måske var den mest ambitiøse påstand 

af alle vedrørende biometrisk identifikationsteknologi. En senator for subkomiteen ”Technology, 

Terrorism, and Government Information” ved navn Dianne Feinstein deltog i et retsmøde 

vedrørende ”Biometric Identifiers and the Modern Face of Terror: New Technologies in the Global 

War for Terrorism”. Det interessante fra retsmødet var den manglende teknologiske egenskab til at 

kunne identificere terroristerne i al den tid, som de havde befundet sig på amerikansk grund og 

forberedt angrebet. Det er i virkeligheden denne begivenhed, der for alvor satte skub i teknologien 

og brugen af ansigtet til at identificere potentielle trusler. ”But because these cameras didn’t use 

facial biometric systems, security was not alerted and the hijackers remained free to carry out their 

bloody plans” (Gates, 2011, s. 2). Det er en udtalelse fra senator Feinstein, der kaster lys på hullet i 

de amerikanske forsvarsmekanismer. 
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Formålet med bogen skal undersøge kombinationen af teknologiske projekter, der har som 

målsætning at skabe maskiner til identifikation af ansigter og ansigtsudtryk. Dertil en forståelse af 

hvilke omstændigheder, der er med til at forme disse teknologier og en overvejelse om hvilke 

interesser i udviklingen og anvendelsen af teknologierne, der giver et billede af det samfund, som de 

er indlejret i. Gates stiller spørgsmålet; ”What forms are these technologies taking, and what is at 

stake in their development and institutionalization?”. Det gør hun på baggrund af hendes 

hovedfokus, som i denne bog er USA. Flere områder langs den amerikanske grænse er blevet udstyret 

med teknologi, der skal kunne identificere ansigter og ansigtsudtryk. Det er ikke kun den 

amerikanske grænse men også byer, lufthavne, banker, skoler, kasinoer, arbejdspladser og endda 

kroppe og adfærd hos indbyggerne i disse områder, der er blevet eksperiment for denne type af 

overvågningsteknologi. Taget intensiveringen af overvågningsteknologi i betragtning forsvarer Gates 

sit spørgsmål. Hun kaster netop lys på, de faktorer der er på spil i udviklingen og indlejringen af 

teknologien i det samfund, som hun selv er en del af. 

5.4 Utilsigtede effekter ved brug af ansigtsgenkendelse 

Biometriske måleenheder bliver i højere grad brugt verden over, det bliver brugt især inden for 

sikkerhed og militæret. Man har gennem historien altid vidst hvor fjenden ville komme fra, i og med 

man har haft krig mod bestemte nationer eller målgrupper. 

Med tidens avancement, så er dette blevet utroligt svært, da man nu ikke med sikkerhed kan sige 

hvem fjenden er og hvor de kommer fra. Dette dilemma har skabt stor forvirring samt frustrationer 

for rigtig mange nationer, da vi alle gerne vil sikre os mod terror og andre former for vold. Man har 

derfor rettet blikket mod teknologien som en frelser. Nærmere, så er blikket rettet mod biometriske 

måleenheder, især ansigtsgenkendelsesteknologien. Dette er især taget i brug i et land som USA, der 

efter 9/11 valgte at aktivt gå ind i krigen mod terror og ikke mindst fjender, som de ikke kender fysisk. 

Man vil med præcise biometriske måleenheder finde fjenden, inden de formår at gøre skade. Derfor 

er en teknologi som ansigtsgenkendelsesteknologien noget, man i stor grad investerer store summer 

i. Eftersom USA har verdens største forsvarsbudget, så har de investeret kæmpe store summer i 

netop dette felt (Gates, 2011, s. 97). Der bliver aktivt forsøgt at fodre deres algoritmer med en masse 

data, for at gøre deres algoritmer så præcise som muligt, og derved fange de fjender, som man ikke 

kender. Biometri-industrien begyndte først at være rigtig aktive her, da de så en mulighed for at 

profiterer efter 9/11 (Gates, 2011, s. 100). Mange virksomheder begyndte at reklamere med, at de 

havde et svar til deres problem – de kan opsøge fjenden og besejre dem med hjælp af en så præcis 

teknologi som muligt (Gates, 2011, s. 110). 



30 
 

 Problematikken begyndte for alvor at sætte sine spor efter 9/11, for meningen med 

ansigtsgenkendelsesteknologien var ikke at opdele efter race, køn eller andre former for 

diskriminationer men det blev hurtigt ignoreret og en bestemt race blev syndebuk for mange af de 

terrorhandlinger der foregår forskellige steder i verden (Gates, 2011, s. 117). Man ville anvende AGT 

til at finde terroristerne inden de kom ind i USA, det vil altså sige, at lufthavnene, grænsen m.m. var 

overvåget af kameraer som ville analysere og videre fortolke deres data for at give et svar på om de 

rent faktisk var terrorister eller ej. Virksomhederne var også i den overbevisning, om at deres AGT 

var meget præcise og ville give dem et resultat, som var nær perfektion, men der forekom stadigvæk 

terrorhandlinger og derved blev virksomhedernes mindre troværdige. 

  

”The idea that Poindexter or DARPA or anyone else could “find the face of terror in data” implied 

that there actually existed a “face of terror”, a particular type of face characteristic of terrorists, 

and that large data sets could be mined in search of relationships and patterns that would reveal 

their identities” (Gates, 2011,s. 103). 

Hele dilemmaet bliver forklaret meget præcist med citatet foroven, især taget i betragtning at man 

efter 9/11 havde et udadvendt ansigt til terroristerne. Alle i befolkningen havde et klart billede af 

hvem fjenden er, derved fik man samfundet til at bidrage til den øgede overvågning og acceptere 

hvad den gjorde ved samfundet også. 

 

Man forsøgte at fjerne fjenden, men på samme tid har man en generalisering at en bestemt 

målgruppe, som i og med kan være ganske normale medborgere uden nogen form terrorhandlinger 

eller overvejelser deraf overhovedet. Denne øget generalisering har på samme tid medbragt en del 

racisme mod mennesker fra Mellemøsten, i og med Osama bin Laden var en terrorist fra 

Mellemøsten, så blev mange mennesker af mellemøstlig herkomst i USA og verden over udsat for 

massiv racisme (Gates, 2011, s. 109). Samfundet er her utrolig opdelt, man vil på den ene side gerne 

føle sig helt sikker og undgå terror, men på den anden side så vil en øget overvågning få fjernet en 

form for frihed for især minoriteter, som føler sig overvåget og utilpas af den generalisering. Denne 

del af opgaven bidrager til vores spørgsmål omkring utilsigtede effekter af 

ansigtsgenkendelsesteknologien, vi dykker ned i de problematikker, som teknologien medfører - i 

dette tilfælde er det problemer i USA især. Sikkerhed kontra overvågning, hvem fik øget sikkerhed 

og hvordan var den utilsigtede effekt mod de minoriteter, som følte sig i højere grad mere overvåget 

end de gennemsnitlige medborgere? 
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5.5 Følelser, kunstig intelligens og masseovervågning 

Lisa Feldman Barretts teori leder os ind på en meget mere kompleks følelsesmodel end den som Paul 

Ekman foreslår. Dette giver os et indblik i, hvor komplekse følelser virkelig er, og hvis algoritmer 

skal forstå følelsernes nuancernes kompleksitet, skal de programmeres og læres i disse komplekse 

mønstre, hvilket vil kræve meget mere af producenterne og udviklerne bag disse algoritmer. Det kan 

argumenteres om, hvorvidt en bedre forståelse af følelsesmekanismer gør teknologien bedre. Det 

antages at Ekmans følelsesmodel er nemmere at anvende i sådan en teknologi som 

ansigtsgenkendelse, da den er mere effektiv til at kategorisere og kvantificerbare noget, der ellers er 

svære at identificere helt præcist. Historisk set har hans model været fundamentet for 

ansigtsgenkendelsesteknologien, som først blev anvendt af militæret med stor success, og dette har 

ledt til den teknologi som vi ser den i dag. Men teknologien er kommet så langt som at kunne 

analysere og kategorisere mere komplekse data end før, og dette kunne åbne en dør til en verden, 

som vi ikke har set før. Denne banebrydende teknologi vil ikke alene tvinge os ud af vores behov for 

privatliv, men at det ikke bliver en mulighed for os at vælge, hvem der kan komme ind under huden 

på os.  

 

Hvis de forstår mekanismerne i følelsernes kompleksitet og implementerer disse i deres produkter, 

er der ligeledes en risiko for at de kan identificere vores følelser meget mere præcist. Hvis de kan 

argumentere for, at algoritmerne er blevet bedre og mere præcise til at identificere følelser, bliver 

det svært for nogen at forsvare sig selv i tilfælde af fejl identificeringer. 

Det er derfor afgørende, hvilke etiske rammer der her skal anvendes for at teknologien ikke 

misbruges og anvendes imod brugerne. De skal vide, hvad disse algoritmer skal høste af data og ikke 

mindst hvad de skal bruges til inden for etiske rammer. Algoritmer er programmeret af mennesker, 

og det er dem der sidder med det etiske ansvar. Kunstig intelligens eksekverer algoritmerne. Den 

eksekverer dem uden evnen til at reflektere hvad disse data bruges til. Den etiske refleksion ligger 

dermed i den menneskelige refleksion. Her er det ansvars myndighederne, politikerne, 

producenterne, udviklerne der har magten til at beslutte og bestemme retningen af, hvor denne 

teknologi skal lede befolkningen hen, og hvad formålet med den er.  

 

Ansigtsgenkendelse, biometri, kunstig intelligens og maskinlæring er alle sammen kraftfulde 

værktøjer, der kan udrette store ting, men hvis de ligger i de forkerte hænder, kan de give destruktive 

resultater. Hvis disse teknologier kan identificere vores frygt, begær, hemmeligheder og mest intime 

følelser, kan disse data anvendes imod os, og da ligger magten hos dem der sidder bag disse 

teknologier. 
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Disse stater og producenter der anvender teknologien vil ikke have noget imod at anvende 

masseovervågning, hvis de er overbeviste om at deres mission er for at skabe sikkerhed eller profit 

(Harari, 2018). Yuval Noah Harari, israelsk historiker og professor i historie på Hebrew University 

of Jerusalem, argumenterer i sin bog “21 Lessons for the 21st Century” for, at hvis vi investerede for 

meget i at udvikle kunstig intelligens og for lidt i at udvikle vores bevidsthed, ligger faren i at 

computerens sofistikerede kunstige intelligens kun tjener til at styrke menneskers naturlige dumhed. 

Han mener, at det virkelige problem med disse teknologier er ikke deres kunstige intelligens men 

snarere deres menneskelige mesters naturlige dumhed og grusomhed. Fordi mange stater har en 

tendens til at være etisk korrupte, vil de anvende teknologierne til at udøve deres korrupte agendaer 

(Harari, 2018). Mange stater anvender disse teknologier i forbindelse med masseovervågning, som 

især bliver anvendt nu i forbindelse med covid-19 pandemien. Blandt de største lande som anvender 

masseovervågningsværktøjer er Kina, Rusland, USA og Israel, som dagligt forbedrer disse 

teknologier for at kunne høste flere data om deres befolkning. Her er der tale om at forebygge 

terrorisme og skabe statssikkerhed. Kunstig intelligens gør det muligt at behandle enorme mængder 

data fra én central lokation. Disse centraliserede systemer er meget mere effektive ved anvendelse af 

kunstig intelligens, da den lærer bedre, jo mere information den kan analysere. Hvis der skal 

analyseres flere millioner mennesker i en database, og der ses bort fra deres privatliv, kan man træne 

bedre algoritmer, end hvis der respekteres individuelle privatliv, hvor der kun opnås delvise og 

manglende informationer om dem (Harari, 2018).  

 

 

Når vi kigger på den globale krise under covid-19 pandemien, kan vi se hvilke indgreb der bruges for 

at holde pandemien under kontrol. I Kina, hvor covid-19 udbruddet stammer fra, har regeringen 

anvendt disse teknologier til at holde øje med befolkningens kropstemperaturer 

og  sygdomstilstande, samtidig med at de sporer deres bevægelser og identificerer hvem de har været 

i nærheden af. Ikke alene med at de overvåger folks smartphones, bruger de millioner af 

ansigtsgenkendelses kameraer. Harari argumenterer for, at denne krise vil ændre vores livsstil nu og 

efter pandemien, at nødsituationers natur er at de bliver en fast livsstil og dermed fremskynder 

historiske processer (Harari, 2020). Derfor er det vigtigt nu at vi reflekterer over, hvordan vi bruger 

disse teknologier, da det vil have en stor indflydelse på vores historie og tiden der kommer efter 

pandemien. I ekstremt pressede tider, kan afgørelser, der normalt tager års overvejelse, træffes inden 

for få timer, og fordi risikoen ved ikke at gøre noget er større, tages umodne og farlige teknologier i 

brug (Harari, 2020). Det tidspunkt hvor der blev besluttet at alle skulle arbejde og studere 

hjemmefra og at kommunikere udelukkende gennem computere og smartphones, blev disse umodne 

og endda farlige teknologier taget i brug. 
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Det har aldrig været nemmere at overvåge hele jordens befolkning fra centraliserede systemer. Det 

er blevet lettere nu end før at komme ind under huden på os. 

5.6 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit kan vi konkludere hvordan AGT er kommet tættere ind på vores liv siden 

1996 med introduktionen af CCTV i England. Det medførte en reduktion i frygt for kriminalitet i 

storbyerne hos borgerne, og det var den første indikation på, at CCTV virkede i det henseende. Vi 

kan konkludere ud fra Gates bog, at teknologien ikke var relevant i USA før 9/11, og herefter kom 

vendepunktet. Begivenheden var skyld i, at USA intensiverede deres militær og forsvar samtidig 

med, at ansigtet på terror blev forbundet med en mand fra Mellemøsten. Det resulterede i en øget 

generalisering af  minoriteter i USA og verden over, hvor AGT blev en platform, hvor det blev muligt 

at differentiere mellem mennesker. Vi kan også konkludere, at teknologien har udviklet sig meget 

gennem tiden, og det betyder, at Ekmans fundamentale teori om følelser og ansigtsudtryk ikke er 

relevant på samme måde i dag. Hans teori blev brugt af militær og videnskabsmænd, fordi den er 

nemmere at anvende i AGT. Teknologien i dag er i stand til at håndtere mere kompleks data end før, 

hvilket gør Barrets følelsesmodel mere relevant i dag end Ekmans. Det betyder, at Barrets 

følelsemodel kan være rettesnoren til at kunne identificere vores følelser mere præcist, hvis 

virksomheder forstår mekanismerne i følelsernes kompleksitet og implementerer disse i deres 

produkter. 

6. Diskussion 
 

 
Vi vil her komme med en kort introduktion af vores teoretikere, som vi har anvendt i vores opgave. 

Vi vil kort komme ind på Lisa Feldmann Barrett teori “Natural Kind Model of Emotion”, Paul 

Ekmans “Emotion Theory” samt Kelly Gates bog “Our Biometrics Future”. Yderligere vil vi komme 

ind på vores valg af metode, som i dette tilfælde er TRIN modellen, hvori vi har valgt at anvende 

TRIN modellen på AGT. 

På baggrund af vores forskning er vi kommet frem til at der ikke foreligger konsensus vedrørende 

teknologien bag ansigtsgenkendelse. Det er tydeligt, at Barretts og Ekmans opfattelser er forskellige, 

hvilket bliver illustreret i deres forskning. Selvom begge teoretikere er professor i psykologi og har 

studeret følelser i mange år, giver de projektet flere måder at anskue emnet på. 
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Ekmans opfattelse baserer sig på, at følelser er universelle og uafhængig af kultur, miljø og opvækst 

“I have chosen to describe the emotions we know are universal, experienced by all human beings” 

(Ekman, 2004, s. 16). Han mener, at alle mennesker er født med de samme følelser, og at disse 

følelser er fastlagt.  Derimod strider Barretts opfattelse imod, da hun mener, at følelser ikke er 

universelle. De er i stedet opstået igennem krop og hjerne, og disse følelser udvikler samt tilpasser 

sig konstant kultur, miljø og opvækst (indsæt citat).  I artiklen ”Are Emotions Natural Kinds?” står 

Barrett tilbage med det omdiskuterede spørgsmål: ”Hvad er følelser?”. Hun argumenterer for, at 

teorien, der har eksisteret vedrørende måling af følelser, er forældet, men samtidig baserer hun sin 

følelsesmodel på den samme teori, som hun selv kritiserer. 

De to modstridende teorier vedrørende følelser spiller en essentiel rolle i teknologien bag 

ansigtsgenkendelse. Undersøgelsen af Affectiva har fortalt os, at det teoretiske fundament i deres 

produkter er Paul Ekmans forskning. Det betyder, at almindelige mennesker og andre virksomheder 

verden over kan købe Affectivas produkter, der er baseret på en forældet teori vedrørende følelser. 

Hvad er konsekvensen af det? Barrett argumenterer kraftigt for, at følelser er mere komplekse og i 

virkeligheden er under konstant forandring. Det betyder, at Affectivas produkter ikke reflekterer, 

hvad mennesker på tværs af etnicitet og samfundsklasse i virkeligheden føler, men produkterne 

måler følelser og ansigtsudtryk baseret på idéen om, at de er grundlæggende og ens for alle. I 

rapporten har vi valgt at fokusere på ”Affectiva Media Analytics”, der har til hensigt at forstå deres 

forbrugeres følelsesmæssige engagement og indsamle følelsesdata, og det gør virksomheden på 

baggrund af Paul Ekmans forskning. 

 

Spørgsmålet, der kan stilles til Affectiva drejer sig om kvaliteten af deres data. Virksomheden er i 

besiddelse af teknologi, der kan indsamle følelsesdata, men hvis denne data ikke formår at udvikle 

og tilpasse sig menneskers opvækst, kultur eller miljø, så vil den aldrig kunne være præcis ifølge 

Barretts teori. 

Eftersom Paul Ekmans forskning bliver betragtet som det fundamentale inden for 

ansigtsgenkendelsesteknologi, så styrker det hans validitet i denne diskussion. Hans forskning er 

blevet samlet op af militæret i USA, videnskabsmænd samt forskere inden for computerverden, 

hvilket indikerer en stor opbakning til hans teori. Den høje effektivitet i at kunne kategorisere og 

kvantificere i hans følelsesmodel har gjort det nemmere at anvende i en teknologi som 

ansigtsgenkendelse, men hvis følelser er forskellige fra individ til individ i kompleksitet og nuance 

som Barrett påstår, hvorfor anvender virksomheder som Affectiva en følelsesmodel som Ekmans 

frem for Barretts? 
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Først og fremmest skal algoritmerne kunne være i stand til at forstå kompleksiteten og nuancerne i 

følelser gennem programmering, træning og læring. Det er en proces, der kræver flere ressourcer og 

mere tid fra producent og udvikler bag disse algoritmer. Det kan være en forklaring på, hvorfor en 

virksomhed som Affectiva holder fast i Ekmans forskning. Hertil er det værd at bemærke, at Ekman 

blev økonomisk støttet af det amerikanske militær i hans forskning modsat Barrett. Det kan ikke 

udelukkes, at det amerikanske militær har haft en vision om, hvordan deres støtte skulle forvalte og 

hvilket resultat, de prøvede at efterstræbe. Det amerikanske militær var de første, der anvendte 

ansigtsgenkendelsesteknologi. 

Vigtigheden i forståelsen af følelser er altafgørende, da ansigtsgenkendelsesteknologiens udvikling 

og udbredelse vokser år for år. En fremtid, hvor følelser bliver målt forkert kan have negative 

konsekvenser for mennesker verden over. Verdens befolkning består af mange forskellige etniciteter, 

der inkluderer mennesker i forskellige samfundslag, hvor opvæksten derfor ikke er ens for alle. 

Derfor kan det være altafgørende at måle følelser korrekt, da ansigtsgenkendelsesteknologi med al 

sandsynlighed kommer til at præge fremtiden. Det er derfor meget relevant at diskutere de to teorier, 

der hver især måler følelser og ansigtsudtryk på hver deres måde. 

Et af de væsentligste områder, der skal tages højde for i udviklingen af AGT, må være de etiske 

rammer vedrørende følelsers kompleksitet. Barrett forskning er en videre udvikling af Ekmans 

forskning, og hun tilbyder en platform til at læse følelser mere præcist. Hvilket scenarie vil opstå, 

hvis hendes forskning erstatter den nuværende? Regeringen, militæret og virksomheden vil bl.a. 

være i stand til at identificere følelser som aldrig før. Der eksisterer derfor en reel risiko for at AGT 

kan blive misbrugt, hvis ikke der etableres etiske rammer, der skal forhindre brugerne af teknologien 

i at blive udnyttet, hvis ikke det allerede er sket førhen. 

Gates giver i sin bog et eksempel på misbrug af AGT og argumenterer for, at mange virksomheder 

inden for biometri-industrien profiterede af 9/11, da den amerikanske regering valgte at investere 

massivt i deres sikkerheds- og forsvarssystemer. Gates er med til at præsentere et eksempel hvorpå 

AGT anvendes i identifikationen af terrorister ”a closer look at the politics of watchlist database 

building sheds further light on the classifying logic that informs the application of facial 

recognition technology for terrorist identification” (Gates, 2011, s. 117).   

Der kan argumenteres for hvordan ansigtsgenkendelsesteknologien med biometriske måleenheder 

kan være med til at give et mere stabilt og sikkert samfund angående terrorisme og potentielle 

trusler. Spørgsmålet, der har præget verden siden 9/11 handler om ansigtet på en terrorist. For 

hvordan ser en terrorist ud? 
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”The racialization of the enemy was virtually assured, providing a ready alibi for intensified state 

investment in the technological infrastructure to support the biopolitical differentiation of the 

population. Despite the language of “unidentifiable enemies,” finding the face of terror in data 

meant designing and deploying what Lisa Nakamura calls the “socioalgorithmics of race” - new 

technologies designed to target specific types of faces and bodies (those of Arab men, to be sure, but 

also all manner of other derelict identities)” (Gates, 2011, s. 106). 

Gates citat bidrager til diskussionen vedrørende de etiske rammer i AGT. Hendes opfattelse er, at 

især arabiske mænd blev udvalgt i at udpege ansigtet på terrorisme. Det kan derfor være 

hensigtsmæssigt at spekulere i, hvilken fremtid AGT har, og hvordan følelser og ansigtsudtryk vil 

blive målt i fremtiden. 

Spørgsmålet om brugen af AGT kan diskuteres, hvordan kan vi implementere sådan en teknologi og 

hvad skal vi tag stilling til når at teknologien stadig er under udvikling? Det er utrolig svært at 

anvende en teknologi, som hele tiden er under udvikling. Der kan forekomme mange fejl, som i sidste 

ende bidrager med at skade teknologiens omdømme. Ser vi på hvordan Gates i sin bog “Our 

Biometric Future” forklarer hun hvordan AGT blev brugt efter 9/11, ses det tydeligt hvordan en 

utilsigtet effekt af teknologien påvirkede samfundet negativt. 

 

“The face of terror became an imaginary target for directed attention and hatred, but one that was 

likewise aimed at preparing the United States mainstream for new citizenship norms, especially 

the intensified practices of surveillance and securitization.” (Gates, 2011, s. 109).’ 

 

I citatet foroven bliver en forkert brug af teknologien forklaret, og hvad det gjorde ved samfundet 

efterfølgende. En intensivering af brug af AGT gjorde, at man udstillede nogle minoriteter i 

samfundet, uden at helt klart vide hvad det var man kiggede efter. 
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7. Konklusion 
 

Projektet har givet gruppen et indblik og forståelse for AGT, og hvordan dette teknologiske system 

hænger sammen. Vi kan konkludere, at de indre mekanismer består af kunstig intelligens, machine 

learning, deep learning og neural network, og de er alle essentielle for en optimal AGT. Samtidig er 

teknologien et værktøj til at identificere ansigter. Eftersom teknologien er forholdsvis ny, kan vi 

konkludere, at potentialet er stort. En undersøgelse af forskellige virksomheder der sælger AGT, 

giver os en indikation af, at markedet for AGT fortsat er voksende - især det kinesiske og 

amerikanske. 

Vi har erfaret i vores undersøgelse af Affectiva, Kairos og Visage Technologies og deres produkter, at 

virksomhederne er tilbageholdende med at dele ud af deres informationer vedrørende deres 

produkter og teknologi. Vi kan konkludere, at der eksisterer to måder at implementere følelser i AGT, 

hvilket Ekmans forskning og Barretts forskning indikerer, selvom deres teorier modstrider 

hinanden.Yderligere kan vi konkludere, at 9/11 vendte op og ned på forståelsen af sikkerhed, da USA 

lagde en massiv investering i AGT. Det har senere hen ført til, at mange stater anvender AGT til 

masseovervågning - især i 2020 har verden fået øjnene op for AGT i forbindelse med covid-19-

pandemien. Her bliver teknologien i Kina brugt til at holde øje med kropstemperatur, 

sygdomstilstand samt  befolkningens bevægelser i håb om at komme virussen til livs. Der er ikke 

nogen tvivl om, at AGT går en spændende fremtid i møde. 
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