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Ansigtsgenkendelsesteknologi

”Hvad er de indre mekanismer i 
ansigtsgenkendelsesteknologi og hvilke 
konsekvenser har denne teknologi på 
samfundet?”
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Vores fokusområder:

● At undersøge hvilken rolle affekt har mhp. for at 
kunne afkode menneskets psyke via ansigtet

● Hvilke konsekvenser har ansigtsgenkendelse og 
anvendelse af den på mennesket og samfundet

● Hvordan de forskellige aktører anvender 
ansigtsgenkendelse på hvert deres interesseområde 
fx psykologer, videnskabsfolk, diverse sociale aktører

● Hvordan teknologien har udviklet sig igennem tiden 
og til hvilke formål er den blevet brugt til
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● Kelly Gates redegør for formålene og 

konsekvenserne af 
ansigtsgenkendelse i historisk 
kontekst i bogen Our biometric 
future: facial recognition technology 
and the culture of surveillance

● Blev udviklet siden 1700-tallet for at 
skelne psykisk 
syge/demente/kriminelle fra 
normale, produktive borgere

● Hensigten var at skabe affektiv 
kontrol og følelsesregulering i 
samfundet

● Forskellige teknologier er blevet 
anvendt igennem tiden: 
fototeknologien, filmteknologien, 
computerteknologien (automatiseret 
ansigtsudtryksanalyse)

Mécanisme de la Physionomie Humaine, 
Guillaume Duchenne, 1862
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● Computerens beregningsmodeller antages for 
at være mere effektiv end mennesket til at 
afkode og analysere ansigtsudtryk

● Biometri samler måleenheder
● AI som hjernen der behandler data
● Deep Learning: algoritmer der lærer af 

erfaringer for at kunne levere mere præcise 
resultater
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● AI, biometri, deep learning bruges fordi de er  
effektive til at genkende og analysere ansigter 
hurtigt og præcist

● Efter 9/11 er ansigtsgenkendelse brugt til 
masseovervågning (Gates, 2011)

● Kampen for at finde terrorens ansigt har været 
undskyldningen for at investere og implementere 
ansigtsgenkendelse ifm. masseovervågning 

● Herved kan det argumenteres hvorvidt denne 
teknologi kan misbruges eller anvendt til forkerte 
formål
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● Paul Ekmans forskning som 
fundament for  Affectivas, 
Visage Technology’s og Kairos’ 
produkter samt CIA, NSA og det 
amerikanske militærs 
sikkerhedsoperationer

● Affectiva’s Media Analytics - 
“fordomsfrie” analyser af folks 
følelsesmæssige tilknytning til 
samt brug af 
produkter/varemærker

● Ekmans følelsesmodel: 
universelle grundfølelser der er 
kvantificerbare og derfor lette 
at anvende i 
klassificeringssystemer

“How Technology Fights Terrorism” (Smithsonian Magazine, 2011)
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● Lisa Barretts forskning: følelser stammer ikke 
kun fra den biologiske krop men de involverer 
kultur, miljø og opvækst

● Hun udfordrer Ekmans følelsesmodel som er 
fundamentet for ansigtsanalyseteknologien

● Hun åbner op for diskussionen om hvad 
følelser er

● Vi mener at hendes følelsesmodel kan udvikle 
teknologien, men er det godt eller skidt?
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Hvad kunne være bedre?

● Hente viden og samle empiri fra 
virksomhederne/aktørerne ift. vores case

● Lave semi-strukturerede interviewspørgsmål og gribe 
interviewet anderledes an fx. at interviewe aktørerne via 
telefon eller fysisk fremmøde

● Afsætte tid og ressourcer til at kontakte og interviewe 
aktørerne fx. dansk virksomhed der bruger teknologien

● Tage højde for at det ville være svært at få adgang pga. 
virksomhedernes sikkerheds- og fortrolighedspolitik
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“Unless we act, we risk waking up five years from now to find that facial recognition services have 
spread in ways that exacerbate societal issues” (Brad Smith, Microsofts præsident, 2018) 
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