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Abstract 

This paper examines face recognition, its uses, progresses and consequences. It focuses 

on face recognition as a tool for surveillance, and the historical events, which have been 

driving forces in the implementation of the technology. This paper aims to explain how 

the technology works, how it has developed throughout time, and a selection of its 

current and possible uses. The analysis focuses on the discourse surrounding face 

recognition throughout history and is based on statements from different actors, with 

different perspectives. The main focus is on Visionics, a company which gained a lot of 

success in the wake of the 9/11 terrorist attacks, and surveillance as a tool to detect and 

reduce criminal acts. The paper then dives into a discussion of how face recognition can 

be used for surveillance: How this affects the right to privacy, the laws regarding this, and 

how it might be misused for commercial purposes. It is concluded that crises and threats 

to society are major driving forces for the implementation of different forms of 

surveillance, including surveillance with face recognition. The paper also concludes that 

the use of facial recognition as a surveillance tool is highly problematic, since it allows 

everyone to be a subject of suspicion. Furthermore, big tech-companies like Facebook and 

Apple are in a position to possess a huge amount of biometric data, whereby the user 

loses the ownership of their own personal data. As users we are willingly or without 

question giving these companies this data by using their technologies every day and by 

accepting opaque terms of condition.  
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Læsevejledning  

Begrebsafklaring  

GDPR: Står for General Data Protection Regulation og er en persondataforordning, der 

skal sikre EU-borgeres personoplysninger (GDPR, u.å.). 

 

Biometrisk data: GDPR definerer biometrisk data som ”personlig data, som resulterer af 

specifikke tekniske bearbejdningsprocesser relaterende til de fysiske, fysiologiske eller 

adfærdsmæssige karakteristika af en fysisk person, som tillader eller bekræfter den unikke 

identifikation af denne fysiske person” (McCreanor, 2018).  Altså data i form af fysik, 

mimik, kropssprog med mere, som kan bruges til at identificere en person. For eksempel 

ens ansigt. 

 

Kunstig Intelligens/Artificial Intelligence/AI: Igennem rapporten bliver teknologien 

beskrevet på flere forskellige måder, alt ud fra hvordan det giver bedst mening. Det skal 

derfor påpeges, at der igennem opgaven bliver nævnt både kunstig intelligens og artificial 

intelligence samt sidstnævntes forkortelse, AI.      

 

Totalitær stat: står for en stat, som behersker alle samfundslivets områder og hverken 

anerkender eller tåler politiske partier med afvigende opfattelser; diktatorisk (Den Store 

Danske, 2014). 
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Projektets opbygning 

Dette projekt beskæftiger sig med teknologien: ansigtsgenkendelse, og denne rapport er 

opstillet i kronologisk rækkefølge efter arbejdsprocessens forløb. Der bliver beskrevet, 

hvordan de to kurser: “Teknologiske systemer og artefakter” og “Subjektivitet, Teknologi 

og Samfund” bliver brugt i sammenhæng med besvarelsen af problemformuleringen. 

Derefter udfoldes problemfeltet, efterfulgt af selve problemstillingen med de tilhørende 

arbejdsspørgsmål. Problemet afgrænses og angiver en mere klar vinkel af projektet. Efter 

dette bliver de teorier og metoder, der er benyttet i projektet, præsenteret og beskrevet. 

Herefter redegøres der for nogle af teknologiens funktioner og anvendelsesmuligheder 

samt dens historiske udvikling. Dette gøres for at give et overblik og indblik i teknologien. 

Derefter analyseres, hvordan teknologiens formål har ændret sig gennem historien, og 

hvordan den er blevet italesat i medierne, med tech-virksomheden Visionics, og deres 

teknologi, FaceIt, samt den danske sikkerhedspakke som caseeksempler. Efterfølgende 

diskuteres de analyserede forhold, som holdes op mod hinanden. Det diskuteres 

ligeledes, hvad de negative konsekvenser ved teknologien er, og om disse overskygger de 

positive anvendelsesmuligheder. Løbende gennem projektrapporten identificeres de 

forskellige trin i henhold til TRIN-modellen. Afslutningsvist afrundes projektet med en 

konklusion, der besvarer problemformuleringen.  
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Indledning 

Ansigtsgenkendelse er en teknologi, der gennem de seneste 60 år har udviklet sig fra at 

være en simpel, manuel teknologi, som ikke var vidt udbredt, til i dag at være avanceret, 

automatisk og anvendt af - og på - en stor del af verdens befolkning. Smartphonebrugere 

kan for eksempel låse deres telefon op via kameraet, som genkender ansigtet. 

Teknologien er kun blevet mere avanceret gennem tiden. Ved at anvende deep learning 

og deep neural networks er kunstig intelligens i dag stort set lige så dygtig til at genkende 

ansigter, som vi mennesker er (Taigman, Yang, Ranzato, Wolf, 2014).  

Denne udvikling er sket i takt med, at andre teknologier ligeledes, i stadigt større 

omfang, bliver en integreret del af vores hverdag. Dertil er det interessant at undersøge, 

hvorledes ansigtsgenkendelse er blevet italesat gennem historien af forskellige aktører 

og interessenter ud fra varierende diskurser. Desuden hvordan dette i samspil med 

historiske begivenheder samt kriser og trusler gennem tiden har været med til at udvikle 

og forme anvendelsen af ansigtsgenkendelsesteknologien. En diskussion om nogle af de 

facetter og følgevirkninger knyttet til brugen af ansigtsgenkendelse, vi som forbrugere, 

samfund og nationer enten glemmer, overser eller ligefrem undgår at forholde os til, er 

ligeledes relevant.  

Store tech-virksomheder som Apple, Google og Facebook er i besiddelse af flere 

millioner menneskers biometriske data. I denne tid, hvor man taler om datasikkerhed og 

overvågningskapitalisme, er det også værd at diskutere problematikken i, at vores 

biometriske data nu kan blive en handelsvare, samt at overvågning af lovlydige borgere 

er en realitet. Hvad sker der, når man giver privatlivet i bytte for sikkerhed og tryghed, 

og giver eller frarøver overvågning os frihed? 
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Semesterbinding  

Teknologiske systemer og artefakter (TSA) 

Vi skriver dette projekt i kurserne: Teknologiske systemer og artefakter (TSA) og 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Kurset TSA vil vi dække ved at benytte os af 

trin fra TRIN-modellen, vi mener er relevante til at dække problemstillingen. Trinnene 

bliver løbende brugt i projektrapporten, med undtagelse af trin 2, omhandlende 

artefakter, som vi har fravalgt, da vi mener, det ikke er relevant i forhold til 

ansigtsgenkendelse. Vi vil beskrive de indre mekanismer for det teknologiske system, 

ansigtsgenkendelse og dermed belyse, hvordan teknologien er udviklet og med hvilke 

egenskaber. Måden, ansigtsgenkendelse bliver brugt til overvågning, skal defineres for at 

få konkretiseret egenskaberne. Det vil her også være relevant at nævne, hvilke 

drivkræfter der har banet vejen for teknologien. Udover dette vil vi visualisere den 

historiske udvikling af ansigtsgenkendelse og hvordan den er blevet italesat igennem 

udviklingen ved hjælp af to tidslinjer (se bilag 9 og 10). Vi vil også komme omkring, hvilke 

utilsigtede og tilsigtede effekter der er ved ansigtsgenkendelse, særligt når det gælder 

overvågning. Disse effekter påvirker mennesket, og derfor er Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS) et oplagt valg til det andet kursus, der anvendes i projektet.  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) 

Vi har valgt at inddrage Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), som det andet kursus 

i projektet, da vi gerne vil belyse, hvordan teknologien påvirker mennesket og dets 

adfærd. Vi ønsker blandt andet at inddrage teoretikere såsom Langdon Winner og 

Shoshana Zuboff til at diskutere, hvordan ansigtsgenkendelse har indflydelse på 

samfundets struktur og mennesket.  Vi mener desuden, at det kunne være interessant at 

undersøge, hvilke historiske begivenheder, samt hvordan Danmark og andre landes 

modtagelse af teknologien, har været med til at forme teknologien. 
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Problemfelt 

Når teknologi kan anvendes til overvågning af befolkninger og samfund, kan grænsen 

mellem, hvornår andre har magten over individets biometriske data, og hvornår individet 

selv har magten over egne data, blive udvisket. Det kan være svært for individet at 

gennemskue de mulige negative konsekvenser, det kan medføre, når man accepterer 

betingelserne for at anvende en bestemt teknologi. Gennemsigtigheden er ikke altid stor 

i forbindelse med at skildre disse betingelser, særligt ikke i tilfælde, hvor man giver 

accept til, at andre må anvende en teknologi til indsamling og videre brug af ens 

personlige data.  

Anvendelsen af ansigtsgenkendelse gør det muligt at kategorisere mennesker ud 

fra, for eksempel køn, alder, seksualitet og etnicitet (Levin, 2017). Desuden tilbyder det 

for eksempel smartphone-brugere en lettere løsning på at oplåse deres telefon, og 

myndighederne et redskab til at finde kriminelle (Apple, 2017, Facebook, u.å.). Disse 

åbenlyse fordele kommer dog ikke uden andre vilkår, der muligvis kan medføre negative 

konsekvenser for den individuelle forbruger. 

For eksempel er Kina et af de mest bemærkelsesværdige tilfælde. I kampen mod 

corona-epidemien er staten begyndt at overvåge folks smartphones, bruge hundrede af 

millioner af ansigtsgenkendelseskameraer og forpligte folk til at kontrollere og 

rapportere deres kropstemperatur og helbredsmæssige tilstand (Harari, 2020). På den 

måde kan de kinesiske myndigheder hurtigt identificere mistanke om smittebærere, 

spore deres bevægelser og identificere enhver, de kommer i kontakt med. Derudover 

bruges der også en række mobile apps, der advarer borgerne, hvis de er i nærheden af 

smittede personer. Her ses det, at teknologien tages i brug til at hjælpe med at inddæmme 

en epidemi med ansigtsgenkendelse som overvågningsværktøj (Harari, 2020). Men kan 

man så have tillid til, at dataene bliver brugt i overensstemmelse med deres oprindelige 

formål? 
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Lignende tilfælde kan påpeges, hvor ansigtsgenkendelse bruges til at overvåge 

mennesker med mistænkelig kriminel adfærd. Men hvad sker der, hvis myndighederne, i 

jagten på potentielle kriminelle eller terrorister, kriminaliserer borgere, som ellers er 

lovlydige, fordi teknologien påpeger et adfærdsmønster, der giver anledning til mistanke, 

selvom dette er ubegrundet? Hvad sker der, hvis de apps og smartphone-udbydere, der 

har adgang til vores personlige data, videresælger disse til tredjeparter? Vil dette 

medføre, at vi som lovlydige borgere begrænser vores færden og ageren på bestemte 

steder og tidspunkter udelukkende for at undgå at blive kriminaliseret? Eller vil vi undgå 

at anvende smarte teknologier, som kan hjælpe os i hverdagen, fordi vi er bange for, hvor 

vores data ender? Eller kan man på den anden side finde nogen, som netop på grund af 

sådanne tiltag føler sig mere tryg i samfundet? 

Disse spørgsmål taler ind i et begreb om frihed, retten dertil og følelser heraf, og 

rejser nogle dilemmaer i forhold til, hvor, af hvem, i hvor høj grad og hvordan 

ansigtsgenkendelse anvendes. Hvilke indlejrede mekanismer gør forskellige 

anvendelsesformer mulige, hvem har magten og retten til at anvende teknologien, og 

hvem har kontrollen?  

Disse opridsede problematikker og tematikker ønsker vi at undersøge nærmere 

for at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Spændingen mellem mennesket, teknologi, 

magt og overvågning kan i relation til ansigtsgenkendelsesteknologien foldes ud i en bred 

vifte. I et historisk perspektiv kan det være med til at belyse de mange facetter, der er i 

spil, når ny teknologi anvendes og udvikles til forskellige formål, og hertil hvordan 

teknologien italesættes og deraf formes og anvendes.  

Problemformulering 

Hvordan anvendes ansigtsgenkendelse til overvågning og med hvilket formål? Hvilke 

kontekster er denne form for anvendelse skabt ud af? Hvordan påvirkes befolkningens 

og samfundets frihed og privatliv, når overvågning intensiveres, og hvorledes påvirker 

omtalen udbredelsen af teknologien?  

 

Arbejdsspørgsmål 1 

Hvilke indre mekanismer består teknologien af?  

Der bliver i redegørelsen beskrevet de indre mekanismer, som ansigtsgenkendelse består af.  
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Arbejdsspørgsmål 2 

Hvilke historiske begivenheder har haft betydning for udviklingen af ansigtsgenkendelse, 

og måden den anvendes på?  

De historiske begivenheder bliver udfoldet i redegørelsen, samt analysen. Her bliver der set på 

teknologiens udvikling og forskellige anvendelsesmåder. Derudover er der udformet en tidslinje, som 

beskriver begivenhederne.  

 

Arbejdsspørgsmål 3 

Hvordan er de forskellige teknologiske udviklingstrin og anvendelsesformål af 

ansigtsgenkendelse blevet italesat og modtaget af medier, regeringer, styrelser og 

befolkninger?  

Med fokus på sprogbrug bliver dette analyseret og set i forhold til de begivenheder der gik forud for 

udviklingen. Ved at analysere de sproglige virkemidler bliver der set på om omtalen af teknologien 

indgår i en bestemt diskurs. 

 

Arbejdsspørgsmål 4 

Hvilken lovgivning er der om indsamling og lagring af ansigtsdata, og hvad har denne 

lovgivning til formål - for hvem og hvorfor er den lavet?  

Lovgivningen omkring ansigtsgenkendelse bliver taget op i diskussionen, hvor den blandt 

andet undersøges i forhold til EU’s persondataforordning og den danske grundlov.  

 

Arbejdsspørgsmål 5 

Hvilken påvirkning har overvågning med ansigtsgenkendelse på en befolkning og et 

samfund, og hvordan kommer dette til udtryk i de florerende diskurser.   

Dette besvares både i analysen og diskussionen. I analysen undersøges det, hvordan de 

forskellige diskurser forholder sig til begreberne/ideerne om frihed og privatliv. I 

diskussionen udfoldes de belyste forhold og det diskuteres, hvordan overvågning med 

ansigtsgenkendelse kan udvikle sig, og hvilke konsekvenser dette kan have for samfundet og 

befolkningen.  
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Metode 

Analyse af sproglige virkemidler 

Vi vil lave vores analyse på baggrund af udtalelser fra forskellige aktører. Dette vil vi gøre 

ved at analysere aktørernes sprogbrug, ordvalg og de betydninger, der ligger heri. 

Analysen bliver foretaget ved hjælp af elementer fra diskursanalyse. Der fokuseres dog 

ikke på Norman Fairclough eller Michel Foucaults tilgang, som er de mest kendte. I stedet 

bruger vi elementer fra mag.art. i kultursociologi og ph.d. i sociologi, Lars Kjerulf 

Petersens model til diskursanalyse (Petersen, 2007).  

I den socialkonstruktivistiske tankegang er virkeligheden konstrueret af det 

sprog, man bruger til at italesætte og beskrive den med, og hermed også den 

herskende/hegemoniske diskurs. Lars Kjerulf Petersen fremlægger en diskursanalyse, 

der benytter sig af tekstanalysen og aktantmodellen, hvorved han også beskriver 

kontekstens betydning for analysen af tekster. Med diskursanalyse interesserer man sig 

for indholdet af de betydninger, som tekster formidler, og som gennemtrænger 

samfundet, organisationer og fællesskaber. Det er igennem italesættelsen af tekstlig 

praksis og sociale processer, at diverse bevægelige magtforhold bliver etableret og 

samfundsmæssige forhold kan aflæses og produceres (Petersen, 2007). Diskurs refererer 

altså til en verden, som den hævder at beskrive, udtrykke eller repræsentere. Den finder 

ikke blot sted og forsvinder, i stedet bliver den betydning, der er investeret i diskursen 

forstået og båret videre (Petersen, 2007). Teksterne siger noget om, hvilke diskurser de 

er skabt af, og hvilke diskurser de er med til at skabe. Med en sociologisk vinkel på 

diskursanalysen er det derfor muligt at finde aflejringer af den viden, forståelser og 

betydninger, der gennemstrømmer den socialitet, som teksterne er forankret i (Petersen, 

2007). I denne sammenhæng ses sproget aldrig som objektivt, da afsenderen kan have en 

intention om at påvirke modtageren med et nøje udvalgt sprogvalg, der sætter det 

italesatte emne i et bestemt perspektiv (Græsborg & Jørgensen, 2014). En herskende og 

dominerende diskurs er dog ikke ensbetydende med, at den er enerådende, da der kan 

være tale om en konkurrence mellem forskellige diskurser. Dette kan blandt andet 

komme til udtryk gennem forskellige sæt af subjektpositioner (Petersen, 2007).  
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Når det gælder tekstanalyseaspektet, finder Petersen det særligt interessant at 

tydeliggøre fortællingens konsekvensforløb ved brug af aktantmodellen. Folkeeventyr er 

blevet fortalt gennem århundreder og russeren Vladimir Propp har studeret dem og er 

kommet frem til, at de ofte har samme struktur. A.J. Greimas har arbejdet videre med 

disse strukturer og har reduceret dem til den såkaldte aktantmodel (Petersen, 2007). De 

grundlæggende principper i aktantmodellen er, at der er et aktivt subjekt, som stræber 

efter et objekt, eller et mål. Subjektet bliver hjulpet og modarbejdet af aktører udefra, som 

henholdsvis kaldes hjælpere og modstandere.  

Man kan derfor antage, at modellen kan bruges til at analysere menneskelig 

betydningsskabelse - hvad man gerne vil opnå, og hvordan man kan opnå det 

(menneskelig stræben, hjælp og modstand). Fortællingen fremstiller et 

betydningssystem i form af sine aktører, modsætninger og ligheder (Petersen, 2007). 

Med denne model er det derfor muligt at analysere de forskellige aktørers position i 

konkurrencen om at være en herskende diskurs.  

Petersen anvender desuden begrebet konnotation til at beskrive teksters 

betydningsplan. Han nævner, hvordan ting kan blive forankret i bestemte betydninger 

afhængigt af det ordvalg, der bliver benyttet til at italesætte og beskrive det med. På 

samme måde kan man analysere, hvordan ord som “tryghedskameraer” forankrer 

kameraet i noget rart, i stedet for at kalde dem overvågningskameraer.  

Teknologien er blevet italesat på mange forskellige måder af medierne gennem 

årene, både på godt og ondt. Vi mener, at det er relevant at se på, hvordan 

ansigtsgenkendelse er blevet italesat, både af producenter, forskere og medier, gennem 

tiden, da dette kan give os et indblik i teknologiens indflydelse på samfundet, og hvorfor, 

den er blevet udformet, som den er.  
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Afgrænsning 

Ansigtsgenkendelse er en teknologi, som har været under udvikling i lang tid, og som 

bliver brugt i mange henseender. Den bruges på Facebook og i iPhones til at identificere 

billeder af brugeren og brugerens venner, og stadioner bruger den til at spotte sortlistede 

personer, for at skærpe sikkerheden (Behrendt, 2019). Da det er så udbredt en teknologi 

med så mange forskellige anvendelsesmuligheder, har vi været nødt til at afgrænse vores 

projekt til at fokusere på enkelte aspekter af den. I redegørelsen vil vi fremhæve enkelte 

anvendelsesmuligheder og de udgaver af teknologien gennem historien, som vi har 

fundet interessante at se på i forhold til diskussionen. I analysedelen af vores opgave 

foretager vi en diskursanalyse. Ved brug af den har vi med tekstanalyse og 

aktantmodellen analyseret os frem til forskellige subjektpositioner, der alle indgår i 

kampen om at være den dominerende diskurs, når det gælder opfattelsen af 

ansigtsgenkendelse, som sikker eller usikker for befolkningen. Vi har begrænset os til 

virksomheden Visionics og deres system til ansigtsgenkendelse: FaceIt, akademikeren 

Jeffrey Rosen, samt diverse aktører i bydelen Newham, i London, som var de første, der 

benyttede ansigtsgenkendelse til overvågning af gadelivet i 2000 (Visionics, 2000b). Vi 

har haft udgangspunkt i forholdene både før og efter terrorangrebene mod USA den 11. 

september 2001. 

Herudover kommer vi ind på den danske sikkerhedspakke fra oktober 2019, der 

omhandlede mere overvågning, muligvis også med ansigtsgenkendelse. Aktantmodellen 

er netop relevant at bruge til at illustrere de forskellige aktørers positioner og intentioner 

med ansigtsgenkendelsesteknologien. Den dominerende diskurs kommer nemt til at 

være den måde mange i befolkningen opfatter teknologien, hvilket er en problematik, der 

bliver taget op i diskussionen. I diskussionen vil det desuden blive diskuteret, om disse 

problematikker også gør sig gældende for andre og mere udbredte 

ansigtsgenkendelsesteknologier, og hvordan dette påvirker samfundet.  
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Teori 

TRIN-modellen 

Vi er i kurset Teknologiske systemer og artefakter (TSA) blevet introduceret til TRIN-

modellen, som er udviklet af Niels Jørgensen, Thomas Budde og Erling Jelsøe. 

TRIN-modellen står for “Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk” 

og er et analyseværktøj til at kunne forstå teknologier (Jørgensen, 2018). TRIN-modellen 

skal altså ikke opfattes som en reel teori eller metode, men snarere som et redskab til at 

forstå de seks aspekter - her kaldet trin - der er vigtige at have for øje, når man analyserer 

en given teknologi. Alt afhængig af hvilken teknologi man undersøger, kan der byttes 

rundt på trinnenes rækkefølge, og nogle trin kan helt udelades, alt efter hvad der er 

relevant (Jørgensen, 2018). For eksempel har vi valgt at udelade trin 2: artefakter, da vi 

ikke mener, det er relevant at undersøge i forhold til ansigtsgenkendelse.  

I de følgende afsnit bliver alle TRIN-modellens seks trin gennemgået og beskrevet.  

Disse bliver senere brugt igennem opgaven. Vi har brugt TRIN-modellen som redskab til 

at se på teknologien ud fra forskellige vinkler. Fremover i rapporten vil trinnene blive 

omtalt ud fra deres titel og ikke deres nummer i TRIN-modellen.    

 

TRIN 1: Indre mekanismer og processer  

Dette trin handler om, hvordan teknologien virker. De indre mekanismer er de centrale 

elementer i en teknologi, som bidrager til få gang i teknologiens proces, og dermed 

opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2018). 

 

TRIN 2: Artefakter 

Dette trin handler om artefakter, hvilket er en betegnelse for menneskeskabte genstande, 

hvilket adskiller sig fra genstande frembragt gennem processer i naturen (Jørgensen, 

2018). Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. En 

teknologi er omformning af natur, der under anvendelse af naturlige og sociale 

ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring har henblik på at opfylde 

menneskelige behov (Müller, Remmen, Christensen, 1984, s. 15-28).  
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TRIN 3: Utilsigtede og tilsigtede effekter 

Dette trin handler om utilsigtede effekter ved teknologien og tilsigtede effekter, der kan 

identificeres som teknologiens funktioner og formål. De utilsigtede effekter kan skyldes 

de indre mekanismer, og de uønskede effekter kan i nogle tilfælde elimineres med ny 

teknologi eller modifikationer af eksisterende teknologi. Utilsigtede effekter kan også 

skyldes designfejl eller forkert anvendelse (Jørgensen, 2018). 

  

TRIN 4: Teknologiske systemer 

Dette trin handler om teknologiske systemer, hvilket er sammenhængende systemer af 

teknologiske artefakter, som tilsammen yder til teknologiens fulde potentiale, og dermed 

kan opfylde dets formål og de menneskelige behov (Jørgensen, 2018).  

 

TRIN 5: Modeller af teknologier 

Dette trin handler om modeller, hvilket kan være abstrakte, visuelle, fysiske eller tekniske 

repræsentationer af et artefakt, hvor særlig udvalgte egenskaber ved teknologien der 

ønskes gengivet eller undersøgt bliver modelleret (Jørgensen, 2018).  

 

TRIN 6: Drivkræfter og barrierer (Teknologier som innovation) 

Dette trin handler om innovation, hvilket er udvikling i teknologien. Det er 

implementering af nye og forbedrede teknologier, produktionsprocesser eller 

organisationsformer. I Innovationsteorier indgår, hvilke forhold og aktører der driver en 

ny teknologi frem, og hvilke der stopper en teknologi for at blive udbredt (Jørgensen, 

2018). 
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Shoshana Zuboff - Overvågningskapitalisme 

Professor emeritus ved Harvard Business School og ph.d. i socialpsykologi Shoshana 

Zuboff har analyseret begrebet overvågningskapitalisme med sit værk “The Age of 

Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power”. I 

bogen behandler hun blandt andet de økonomiske, sociale, politiske og teknologiske 

konsekvenser ved overvågningskapitalismen (Hansen, 2019). Begrebet 

overvågningskapitalisme går ud på, at alle de store teknologiske virksomheder er 

indehavere af meget af vores personlige data, hvilket de udnytter til kommerciel brug. 

Denne form for udnyttelse af menneskets personlige data påvirker adfærden, og 

mennesket bliver gjort til produkt af virksomhederne (Zuboff, 2019).  

Langdon Winner - Teknologiske søvngængere og politiske 

artefakter 

Langdon Winner er født i 1944 (Verkerk, Hoogland, van der Stoep, de Vries, 2015). 

Winner blev uddannet fra University of California i Berkeley, hvor han tog sin bachelor, 

master og ph.D i politisk filosofi med primær fokus på politisk teori. I sit arbejde fokuserer 

Winner på de politiske og sociale aspekter ved moderne teknologi og forandringen deraf. 

Han er mest kendt for sit spørgsmål om, hvorledes artefakter har politiske egenskaber 

(Langdonwinner.com, u.å). Winner argumenterer for, at selvom man bør se artefakter 

som formet af de sociale og økonomiske kræfter, som er på spil i samfundet, er det 

misforstået at betragte teknologier og deres anvendelse udelukkende fra en 

socialvidenskabelig synsvinkel (Winner, 2008, s. 346). Han mener, at artefakter i sig selv 

godt kan have en politisk karakter. Han bruger jernbanen som et eksempel på dette: da 

jernbanen har en hel infrastruktur indbygget i sig (den kræver signaler, forbindelser og 

mennesker til at operere den, hvor nogen har autoritet over andre), så er den i sig selv 

politisk, uanset hvordan mennesker vælger at anvende den (Winner, 2008, s. 358-359). 
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Winner mener desuden, at man bør se teknologier som indlejret i det samfund, de 

er en del af, og at deres udformning og anvendelse ikke nødvendigvis er et resultat af 

menneskers intentioner. Et eksempel på dette var mangel på handicapvenlighed i 

bylandskabet i 1970’erne. Det var ikke på grund af enkelte arkitekter og designeres 

“onde” intention, men snarere fordi at teknologien bare var et produkt af et samfund, 

hvor der havde været en længerevarende negligering af handicappede (Winner, 2008, s. 

350). 

Et andet begreb, som Winner introducerer, er begrebet om at være en teknologisk 

søvngænger. Dette betyder, at man som bruger – bevidst eller ubevidst - forholder sig 

ukritisk til teknologier, deres egenskaber og konsekvenserne af dem (Winner, 1989).  

Redegørelse 

I dette kapitel redegøres for teknologiens indre mekanismer og processer, teknologiens 

tilblivelse og udvikling i et historisk perspektiv samt dens anvendelsesmuligheder. Dette 

gøres ved at forklare begreberne: “Kunstig Intelligens”, “Maskinlæring” og “Deep Neural 

Networks/Artificial Neural Networks”, da de er essentielle for forståelsen af den tekniske 

udvikling af ansigtsgenkendelse og giver et indblik i teknologiens indre mekanismer. 

Vi vil sideløbende redegøre for teknologiens historiske udvikling for at se på, 

hvordan teknologien har vundet indpas i samfundet. Vi præsenterer virksomheden 

Visionics, grundlagt af Joseph Atick i 1994. Virksomhedens rolle i udbredelsen af 

ansigtsgenkendelsesteknologien vil blive udfoldet i analysen.  

Vi vil desuden redegøre for teknologiens nutidige og potentielle 

anvendelsesmuligheder ud fra eksempler, vi finder interessante, heriblandt brugen af 

ansigtsgenkendelse på Facebook, i smartphones, i lægefaglige sammenhænge og i 

sammenhæng med deepfakes. Disse anvendelsesformer og konsekvenserne heraf bliver 

senere udfoldet i diskussionen. 

Kunstig intelligens 

For at kunne redegøre for de indre mekanismer i ansigtsgenkendelse, er det nødvendigt 

først at redegøre for kunstig intelligens og maskinlæring. Artificial intelligence, på dansk 

kunstig intelligens, er en bred betegnelse for computersystemer, som er programmeret, 

så de kan behandle data selvstændigt. 
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Indenfor kunstig intelligens findes der to undergrupper, som har været under stor 

udvikling det seneste årti, henholdsvis Machine Learning og Deep Learning. 

Machine Learning er kendetegnet ved, at et system er opbygget af forskellige indre 

mekanismer og processer, herunder algoritmer med bestemte parametre, den skal 

behandle. Disse parametre bliver defineret på forhånd, og systemet bliver derefter givet 

data, hvori parametrene findes og allerede er grupperet og struktureret. Machine 

Learning systemet bliver indledningsvis givet en mængde data til at træne med og bliver 

derved løbende bedre til at finde og genkende mønstre og til korrekt at behandle den 

data, den bliver givet. Machine Learning skal derfor have at vide, via en algoritme, hvilket 

data den skal behandle, og hvordan den skal behandle og analysere det, samt gives en 

stor mængde foruddefineret og ordnet data, den kan træne på.  

En mere avanceret form for Machine Learning er Deep Neural Networks 

(DNN)/Artificial Neural Networks (ANN)/ Convolutional Neural Networks (CNN), som er 

såkaldte Neurale Netværk. Et DNN består af et netværk af algoritmer. Tanken bag DNN-

systemer er, at de i så vid udstrækning som mulig forsøger at efterligne måden 

menneskehjernen behandler information på, ved at den selvstændigt kategoriserer, 

klassificerer og hierarkiserer den givne data, uden at disse på forhånd er defineret. 

Derved kan DNN på egen hånd finde mønstre i den givne data og ud fra disse mønstre, 

selv lære at klassificere dataen og oprette nye kategorier. Hvor machine Learning er 

begrænset ved at have faste, definerede parametre, den skal behandle dataen ud fra, kan 

DNN/ANN/CNN, ligesom menneskehjernen, selv udvikle nye forbindelser og kategorier 

og dermed skabe nye parametre (Garbade, 2018). 

Ansigtsgenkendelsesteknologiens indre mekanismer 

En computer er i stand til at genkende ansigter ud fra en mængde indsamlet data. Først 

må den skelne ansigtet fra resten af billedet. Den skal altså vide, hvordan ansigtet skiller 

sig ud fra for eksempel en bil, et hus eller et dyr. Dette gøres for eksempel ud fra 

proportionerne i billedet og ved identifikation af menneskets hudfarve (Kharkovyna, 

2019). 
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Når computeren er i stand til at skelne ansigtet fra resten af billedet, kan der 

indsamles yderligere data om selve ansigtet. Denne data kan blandt andet være 

information om ansigtets forskellige dele og størrelsesforholdet mellem disse - 

eksempelvis øjnene og afstanden herimellem, det kan være panden og dennes bredde 

eller længden af hele ansigtet. Alle disse data indskrives i algoritmen, som er 

bestemmende for, hvad computeren identificerer dataen som. Algoritmen afgør altså, om 

computeren opfatter det, den ser som øjne, næse, mund, hår osv. Når computeren har 

aflæst noget som værende øjne, kan afstanden mellem øjnene på billedet så beregnes, og 

når denne øvelse er gentaget mange gange, og algoritmen har fået denne data med i 

ligningen, kan computeren begynde at kategorisere de forskellige aflæsninger 

(Kharkovyna, 2019, Schouboe & Palludan, 2020).  

 

 

Figur 1 af distancen mellem ansigtstræk. Kilde: Kelly, 1970 
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Hvis man for eksempel fortæller algoritmen, at nogle billeder er af mænd og andre 

er af kvinder, kan computeren identificere lighedspunkter mellem ansigter af kvinder og 

ansigter af mænd, og forskelle mellem kvinder og mænds ansigter. Et eksempel kunne 

være, at algoritmen finder frem til, at afstanden mellem øjnene hos kvinder i gennemsnit 

er mindre end hos mænd. Når denne kobling er lavet, vil algoritmen fremadrettet selv 

kunne skelne, om ansigtet på billedet den præsenteres for er af en mand eller kvinde, og 

herved kan computeren udføre ansigtsgenkendelse (Kharkovyna, 2019).  

Jo mere data der gives til computeren, jo mere præcis bliver det teknologiske 

system. Hertil er det også en fordel for nøjagtigheden, at der aflæses på mange punkter i 

ansigtet, da der findes eksempler på mænd med kortere afstand mellem øjnene end 

kvinder (Kharkovyna, 2019).  

De første metoder til automatisk ansigtsgenkendelse spores tilbage til 1970’erne. 

Michael David Kelly har på baggrund af den tidligere nævnte RAND-tablet af Woodrow 

Bledsoe samt mange andre beskrevet, hvordan forskellige billedbehandlings metoder 

blev taget i brug, og hvilke succeser og mangler der har været.  

Som beskrevet ovenfor, satte man et billede ind som input, hvorefter 

ansigtstrækkene blev målt. Målingerne blev derefter brugt i en 

mønsterklassificeringsalgoritme til at finde personens identitet fra computerens gemte 

målinger.  

Der var dog nogle vanskeligheder ved at lokalisere blandt andet øjet, da både 

skygger, lys og hår kan have en negativ påvirkning på resultatet, da det kunne være 

forvirrende for programmet. Man lavede derfor nogle prædefinerede punkter af, hvor 

øjnene, næsen og munden skulle sidde henne, så det var nemmere for programmet at 

tyde på billederne. Når ansigtstrækkene var fundet, lavede man herefter nogle 

justeringer, der ville passe på den specifikke person. Først undersøgte man et større 

område og skalerede derefter gradvist området ind, så man til sidst havde alle detaljerne 

af eksempelvis øjet eller næsen med. 

Til hvert billede, der blev sendt ind i programmet, hørte adskillige sider af 

målinger til. En metode, der blev brugt, var “Optical Character Recognition” (OCR), hvor 

programmet analyserer og genkender billeder ved hjælp af tegn. Et tegn klassificeres 

efter en gruppe af karakteriske egenskaber og funktioner. Programmet konverterer 

billedet til tekst, som programmet skal kunne læse (Rouse, 2019). 
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 I billedbehandlingsprocessen er et af de problemer, der dukker op i programmet, 

at finde det korrekte omrids af personen. Omridset ses som et objekt i billedet og kan 

ligesom analyseringen af øjet påvirkes af kontraster og andre objekter og former og 

derved forsvinde eller blive sværere at opdage, da billedet derfor vil bestå af alt for mange 

punkter. At finde disse korrekte omrids er vigtige oplysninger, hvis billedet skal 

analyseres og beskrives af en computer (Kelly, 1970). 

 

 

Figur 3 af identifikation af omrids af person. Kilde: Kelly, 1970 

Figur 2 af karakteristik af øjet. Kilde: Kelly, 1970 
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Ansigtsgenkendelse: Historisk overblik 

Woodrow Wilson Bledsoe anses for at være den, som grundlagde ansigtsgenkendelse. 

Han var matematiker og datalog i USA. Bledsoe arbejdede for kunstig intelligens-

organisationer i forskellige administrative roller og blev blandt andet udpeget til 

hovedansvarlig for the Association for the Advancement of Artificial Intelligence i 1983 - 

også kendt som AAAI (Ballantyne, Boyer, Hines, 1996). Organisationens har til formål at 

fremme den videnskabelige forståelse for intelligens og udførelsesformen i maskiner og 

på den måde oplyse befolkningen om den kunstige intelligens’ udvikling (Mackworth, 

u.å.). 

Det hele startede i 1960’erne, hvor Bledsoe udviklede et system, hvor man kunne 

klassificere billeder ud fra en RAND tablet. I hans forsøg blev der opnået målinger fra 

2000 billeder, 2 billeder fra hver person og på tabletten kunne man ved brug af vertikale 

og horisontale koordinator sammenligne ansigtstræk. Dette skete ved, at man brugte en 

pen på tabletten som udsendte elektromagnetiske impulser. Ved hjælp af dette kunne 

man dokumentere lokationerne af de forskellige dele af ansigtet - såsom øjne, mund, 

næse, hårgrænse og andre ansigtstræk. Med disse informationer var det muligt at 

sammenligne ansigter. Når informationerne var blevet behandlet, kunne maskinen 

igennem databasen, hvor alle ansigter var lagret, finde det ansigt, som mindede mest om 

det, der blev undersøgt. Dette betød at hvis man undersøgte en person, hvis ansigt 

allerede var i databasen, så ville maskinen genkende dette ansigt, og det ville derfor 

dukke op (West, 2017).  

Bledsoes resultater bekræftede, at disse ansigtsmålinger foretaget på billeder 

kunne bruges effektivt til ansigtsgenkendelse. Dog var der nogle uoverensstemmelser i 

klassificerings-metoderne i forhold til bestemmelsen af punkternes placering (Kelly, 

1970). 

I 1970’erne blev teknologien yderligere udviklet. Dette skete ved, at man nu havde 

21 punkter i ansigtet, som blev sammenlignet. Disse punkter blev tilføjet manuelt og 

systemet mindede stadig meget om Bledsoes system, blot med tilføjelser.  

I 1988 kom Eigenface på banen. Dette var den første udvikling af teknologien, som 

havde automatisk ansigtsgenkendelse. Udviklerne af denne teknologi var Sirovich og 

Kirkby.  
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De viste, hvordan man ud fra en samling af analyserede billeder kunne skabe de 

basale ansigtstræk hos personer (West, 2017). Et af de vanskelige problemer, der opstod 

ved brugen af det automatiske ansigtsgenkendelsessystem, var alder. De skelnende aldre, 

som påvirker ansigtets tekstur og form, var en kompleks proces, der forringede ydelsen i 

systemet (Surendar, 2017). I 1991 blev det derudover muligt at opdage ansigter på 

billeder. På et billede kunne en maskine altså udpege, hvad der så ud til at være et ansigt 

(West, 2017).  

Denne teknologi, samt Eigenface, blev brugt til Visionics’ produkt FaceIt PC fra 

1997, som var et program, der skulle erstatte adgangskoder til virksomhedens 

computere. Et digitalt kamera affotograferede ansigtet, hvorefter FaceIT registrerede, 

hvor ansigtet var på billedet, og hvis ansigtet stemte overens med den person, der ejede 

computeren, ville vedkommende få adgang. Programmet registrerede også, hvis ejeren 

var væk fra computeren og låste derefter automatisk. Derudover blev der gemt billeder 

af dem, der uautoriseret forsøgte at komme ind i systemet (Halskov, 1997, Z_rne, 1997). 

Det gjorde, at Microsoft i maj 2000 udtalte, at de ønskede at støtte biometrisk forskning 

til fordel for Windows’ operative system, særligt i forhold til sikre login for deres brugere 

(The Economist, 2000). Senere i 1997 begyndte Visionics’ algoritme også at genkende 

mennesker i bevægelse. FaceIts popularitet udviklede sig hurtigt, og allerede senere 

samme år blev produktet brugt i amerikanske regeringskontorer, samt til at overvåge 

grænsen mellem Mexico og USA (Toft, 1997). Derudover blev FaceIt brugt til at sørge for, 

at man ikke kunne fuske med valgstemmerne i Mexico. Ved at analysere databasen med 

billeder af folks legitimationskort kunne man identificere, hvis der dukkede duplikater 

op. Det resulterede i, at flere blev taget i at have stemt flere gange under forskellige navne 

(The Economist, 2000, Visionics, 2000a). Desuden kom det på tale at anvende 

teknologien, som et ekstra sikkerhedstjek i lufthavne, og til at lave et elektronisk lagret 

album over kriminelle (Toft, 1997). 
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I 1990’erne udviklede forskeren Francine Prokoski et særligt varmefølsomt 

kamera, der afslørede, at alle individer har forskellige varmemønstre, der strømmer ud 

fra huden. Hver person har sit eget mønster af blodkar, og derfor er et billede af hudens 

varmeafgivelse lige så personligt, som et fingeraftryk (Raaschou, 2019). Mønstrene blev 

indfanget med infrarøde stråler og herefter omdannet til termogrammer, som netop 

kunne fremstå som en slags ansigtssignatur. Sammen med Technology Recognition 

Systems og virksomheden Unisys var systemet klar til afprøvning i 1998 (Sandøe & 

Mejlvang, 1997). 

I perioden 1993 til 2003 blev der udviklet en database med henblik på at teste 

ansigtsgenkendelse. Projektet blev kaldt The FERET Program, The Face Recognition 

Technology Evaluation. 856 personer deltog i dette, og i databasen blev der lagret 2.413 

billeder af dem sammenlagt. Formålet var at inspirere udviklere til at tænke innovativt 

således, at det muligvis kunne resultere i en endnu mere avanceret teknologi.  

Man ville gerne kunne bruge ansigtsgenkendelse i forbindelse med politiarbejde. 

Derfor testede man i 2001 ansigtsgenkendelse ved Super Bowl, men man fandt hurtigt ud 

af, at teknologien havde sine fejl og mangler – den formåede ikke at genkende ansigter i 

større forsamlinger. I 2001 fremlagde Joseph Atick en overvågningsplan med henblik på 

at anvende ansigtsgenkendelse i lufthavne som et ekstra sikkerhedstjek (Rosen, 2001). 

Senere hen, i 2009, blev der udviklet en retsmedicinsk database, som politifolk 

kunne tilgå i Pinellas County, Florida. I 2011 udviklede det sig, og politibetjentene i 

Florida bar nu kamera på deres uniform således, at der kunne blive taget billeder af 

mistænkte, de mødte, og man kunne derved kontrollere om de allerede var i deres 

database. Dette var et stort skridt og gav politiarbejdet nye muligheder i forhold til 

identifikation af kriminelle (West, 2017). 

Også på de sociale medier begyndte man med ansigtsgenkendelse. Det startede i 

2010 på Facebook, hvor der kom forslag til personer, som kunne tagges på billeder, når 

man lagde et billede op. Som brugere har vi altså selv været med til at træne Facebooks 

algoritmer til ansigtsgenkendelse. Vi har fodret den med data ved at lægge billeder op på 

portalen, og også kategoriseret dem ved at tagge os selv og vores venner. Teknologien 

udviklede sig også på platformen, og i dag kommer den endda op med forslag om, hvem 

der kan tagges på billeder. Facebook lagrer derved også information omkring ansigter – 

både en selv, men også ens venner (West, 2017). 
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I 2011 begyndte man også at bruge ansigtsgenkendelse i lufthavne – til at starte 

med i Panama. Teknologien ”FaceFirst” blev brugt i håb om at mindske ulovlig aktivitet, 

hvilket var et stort problem i Panama, da stedet er kendt for organiseret kriminalitet og 

narkosmugling.  Ifølge FaceFirst gav projektet pote, og kort efter implementeringen af 

systemet blev flere personer, som var efterlyst af Interpol, opdaget (West, 2017). 

I kampen mod terrorisme har ansigtsgenkendelse også haft en indflydelse. 

Teknologien gjorde det muligt at identificere mennesker ud fra tidligere billeder. Og lige 

som man kunne identificere forbrydere og arrestere dem, så kunne man også identificere 

døde personer ud fra billeder og ikke blot DNA-materiale. I 2011 var det endda muligt at 

identificere terroristen Osama Bin Laden, lige efter at han blev dræbt, og dermed forsikre, 

at det var den rigtige der var blevet fundet (West, 2017). 

 

Helt op gennem 90’erne og 00’erne var teknologien ikke robust og fejlede tit i at genkende 

ansigter. De fleste teknologier kunne nemlig kun tage højde for ændring i et parameter 

ad gangen, for eksempel ændring af lys, personens position, ansigtsudtryk eller 

påklædning, men kunne ikke genkende et ansigt, hvis der var ændret på flere parametre 

(Wang & Deng, 2018). 

Men i starten af 2010’erne kom der store fremskridt inden for ansigtsgenkendelse. 

I 2012 afholdte ImageNet, en database designet til brug i udvikling af 

billedgenkendelsessoftware, en konkurrence: ”ImageNet Large Scale Visual Recognition 

Challenge” (Imagenet, u.å.). Vinderen af denne konkurrence var datalogen Alex 

Krizhevsky, som vandt med sin software AlexNet, der som den eneste deltager anvendte 

deep learning. AlexNet bestod af et et ”convolutional neural network” (CNN), som skal 

imitere det neurale netværk i den menneskelige hjerne. CNN gør brug af flere lag til at 

behandle et billede. Billedet bliver behandlet gennem et hierarki af flere 

abstraktionsniveauer, som fokuserer på forskellige detaljer i billedet (Wang & Deng, 

2018). 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet_Large_Scale_Visual_Recognition_Challenge
https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet_Large_Scale_Visual_Recognition_Challenge


S2024791368 Roskilde Universitet 03.06.2020 

26 

I midten af 2010’erne kom der endnu flere gennembrud inden for 

ansigtsgenkendelse ved hjælp af deep learning. I 2014 blev systemet DeepFace udviklet 

af en forskningsgruppe fra Facebook. Dette system gjorde også brug af CNN. Det kunne 

genkende ansigter på billeder med 97,35% præcision, på trods af lys, position, 

ansigtsudtryk etcetera. Til sammenligning kan et menneske genkende ansigter med en 

præcision på 97,53 procent (Taigman et al., 2014). DeepFace var trænet med fire 

millioner testbilleder, som var kørt igennem en model med ni forskellige lag. 

Flere eksempler på systemer udviklet i 2010’erne, som dengang var det nyeste 

teknik inden for ansigtsgenkendelse er: DeepID-serien, først beskrevet i 2014 af Yi Sun, 

VGGFace, udviklet af Visual Geometry Group (VGG) fra Oxford i 2015 og FaceNet udviklet 

af Google i 2015. Alle benytter sig af Deep Learning (Kharkovyna, 2019). Deep learning 

har altså givet et stort løft til udviklingen af ansigtsgenkendelse de seneste ti år. 

I 2017 kom FaceFirst igen på banen i forbindelse med overvågning af blandt andet 

tyverier i butikker. Teknologien blev nu gjort mobil, og man kunne identificere personer 

uden ID på stedet med minimal ventetid (West, 2017). 

Teknologien er dog ikke forbeholdt politiet. Det er også muligt for det enkelte 

individ at gøre brug af denne teknologi. Dette ses for eksempel med udgivelsen af iPhone 

X i november 2017, hvor man kan bruge ansigtsgenkendelse til at låse telefonen op og til 

at foretage køb. Derudover gør Apples teknologi det også muligt at genkende ansigter på 

billeder, og ligesom Facebook er teknologien også i stand til at komme op med forslag om, 

hvem der er på billedet (West, 2017). Dertil kan Google nævnes, som i 2018 undersøgte 

muligheden for at anvende ansigtsgenkendelse som en form for lægelig assistent 

inkorporeret i spejle i privatpersoners hjem. Ved at registrere ansigtet/ansigterne på den 

eller de personer, som bruger spejlet, og lagre detaljer såsom hudtone, kan teknologien 

påpege forandringer i disse detaljer. En forandring eller differentierede forskel i 

hudtonen i ansigtet kan være et tegn på blodprop eller begyndende hjerteanfald 

(CBInsights, 2018, Hjerteforeningen, 2020). 

Fordelen ved dette er dermed, at teknologien vil kunne advare brugerne af spejlet 

om en helbredsmæssig fare i deres krop. Hvis spejlet yderligere er forbundet til 

internettet, vil spejlet ved brug af andre teknologier ovenikøbet være i stand til at ringe 

efter hjælp, såfremt behovet er for det. Det kunne være i tilfælde, hvor personen bor 

alene, eller hvor risikoen for besvimelse vurderes som høj (CBInsights, 2018).  
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Der ses altså i dag en lang række af anvendelsesmuligheder, der strækker sig fra 

at være hjælpemidler til de små ting i hverdagen, som at låse sin telefon op, til at være et 

redskab i kampen mod terrorister og kriminelle (West, 2017).  

Anvendelsesmuligheder 

Da vi nu har set på teknologiens historiske udvikling og dens indre mekanismer, mener 

vi nu, at det er relevant at se på nogle af dens anvendelsesmuligheder.  

Ansigtsgenkendelsesteknologien kan bruges til at sige noget generelt i forhold til 

en større mængde data. Den kan bruges til at kategorisere med stor sandsynlighed og 

finde frem til en særlige person ud fra en række fysiske kriterier. Teknologien viser sin 

svaghed, når den skal basere sit svar på en lille mængde af data, og når den skal skille for 

eksempel én enkelt person ud fra mængden. Dog vil der i alle beregninger og 

konklusioner være usikkerheder, der gør, at vi ikke med 100 procent sikkerhed kan stole 

på, at det svar computeren giver er rigtigt (Levin, 2017, Kharkovyna, 2019).  

Desuden kan teknologien ikke tage højde for eksempelvis kønsskifteoperationer. 

Derudover har teknologien også problemer med at skelne toner af hudfarve og viser sig 

særligt dårlig til at identificere mørke kvinder. Den er heller ikke i stand til at forstå 

kulturelle forskelle i betydning af forskellige ansigtstræk som for eksempel et smil, der 

både kan være oprigtigt, men også være af høflighed. Disse kan være eksempler på 

utilsigtede effekter ved ansigtsgenkendelse (Levin, 2017). 

Ansigtsgenkendelse på Facebook 

Facebook benytter sig af ansigtsgenkendelse, ved at de analyserer brugernes billeder og 

videoer, som lægges op på det sociale medie. Med disse billeder og videoer kan 

ansigtsgenkendelsesteknologien for eksempel bruges til at finde ud af, hvilke billeder 

brugeren er med på, uden brugeren selv manuelt skal informere systemet om det 

(Facebook, u.å.). Ifølge Facebook, bliver der genereret en form for skabelon af hver enkelt 

bruger, der velafmærke selv har sagt ja til, at der må benyttes ansigtsgenkendelse på 

profilen. Denne skabelon indsamler data fra alle de billeder personen er tagget på for at 

skabe en identisk skabelon af brugerens ansigt. Når skabelonen er skabt, kan den bruges 

til at sammenligne med andre billeder og videoer, så teknologien kan genkende 

brugerens ansigt, hvis de dukker op på eget eller andres indhold på mediet. 
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Denne funktion er med til at foreslå, hvem der ses på de billeder og videoer, der 

bliver lagt op på Facebook, så der kan vælges om personen skal tagges eller ej (Facebook, 

u.å.). Ifølge Facebook selv, har funktionen den tilsigtede effekt, at 

ansigtsgenkendelsesteknologien ikke kun hjælper brugeren med at finde sig selv på egne 

og venners opslag, men sørger også for at undgå, at andre bruger billeder af personen 

uden lov, for eksempel med identitetstyveri (Facebook, u.å.).   

Ansigtsgenkendelse i iPhones 

Ansigtet har altid kunne afsløre information om én, man ikke nødvendigvis bevidst 

afgiver. De informationer, der kan trækkes ud af et ansigt bare ved at kigge på det, er dog 

ikke specielt detaljerede, men kan stadig give en idé om for eksempel personen er træt 

eller genert med mere. Dette kan lade sig gøre, fordi kroppen giver synlige tegn på 

træthed ved sorte rander under øjnene eller synlige tegn ved generthed ved, at man bliver 

rød i hovedet. Disse informationer er mennesker vant til automatisk at aflæse dagligt, når 

man interagerer med andre og navigerer i sociale sammenhænge, men nu påstås det, at 

en simpel AI kan trække disse informationer ud af hver enkelt persons ansigt (Schouboe 

& Palludan, 2013). 

De nyeste modeller af iPhone gemmer den biometriske data af ansigtet. Disse 

mobiltelefoner bruger denne teknologi til, at man kan registrere sit ansigt til at låse sin 

iPhone op med, så man slipper for at skulle trykke en kode. For eksempel bestod 

salgstalen af iPhone X, der udkom i oktober 2017, at den ville bruge 

ansigtsgenkendelsesteknologi til alt fra at låse telefonen op, til at lave personlige animojis 

og som alternativ betalingskode til app-storen. Ifølge Apple selv gør dette brugen af 

iPhone mere sikker, end hvis man låser sin iPhone op med sit fingeraftryk, som de 

foregående iPhone-modeller benytter (Apple, 2017).  
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Teknologien, der bruges til at genkende ejeren af den enkelte iPhone, fungerer 

ved, at et infrarødt kamera lyser 30.000 infrarøde prikker op på ansigtet og dermed 

registrerer ens unikke ansigtstræk og derefter fremstiller en 3D-model af ansigtet. 

Teknologien benytter maskinlæring, så denne 3D-model gemmes, og der registreres, hvis 

der sker ændringer i udseendet, for eksempel hvis der bliver klippet hår, barberet skæg, 

taget briller på og mange andre scenarier. Altså virker teknologien, selvom der sker 

ændringer, og brugeren ældes, og der er altså ikke behov for, at brugeren aktivt selv skal 

hjælpe teknologien med at tilpasse sig og forstå ændringerne. Teknologien vil altid formå 

at finde og registrere brugerens unikke ansigtstræk, da denne data gemmes og opdateres 

løbende (David, 2017). 

Modelleringen af ansigtet i 3D betyder også, at teknologien ikke kan snydes med 

et 2D-billede af ansigtet eller af personer, der ligner, med undtagelse af enæggede 

tvillinger, hvor teknologien har en brist. Udover dette ses det af Apple, som en datasikker 

og gennemudviklet teknologi. Apple har nemlig også sørget for ekstra sikkerhed, så ingen 

udefrakommende kan manipulere med dataen, idet alt data, ansigtsgenkendelsen 

opfanger, bliver krypteret og lagret på en chip, der sidder i mobiltelefonen - og 

sikkerhedskopieres altså ikke til for eksempel iCloud (David, 2017, Apple, 2020a). 

Deepfakes 

Deepfakes kom frem i 2017, hvor det blev brugt i et pornoklip. I videoen blev 

pornostjernernes ansigter skiftes ud med kendissers ansigter såsom Scarlett Johansson 

og Taylor Swift. Deepfakes gør brug af kunstig intelligens i form af deep learning, hvilket 

også er årsagen til, at teknologien har fået navnet “deepfake”. For at kunne bytte 

ansigterne ud skal tusindvis af billeder af personerne gennem en AI-algoritme encoder. 

En encoder er det, som sørger for, at billedet af det ønskede ansigt holdes på plads over 

det rigtige ansigt, så deepfaken ser realistisk ud. Ansigterne sammenlignes således, at 

encoderen lærer ansigterne at kende og finder ligheder mellem dem. Billederne bliver 

reduceret til de ansigtstræk, de har, som ligner hinanden og derved fremtræder billedet 

som en anden person, end det egentlig er. Teknologien skal lægges over hver eneste 

frame i en video for at fastholde illusionen (Sample, 2020). 
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Et eksempel på deepfake var da instruktøren og produceren, Jordan Peele, i 

samarbejde med mediet, Buzzfeed producerede en video, hvori Obama udtaler, at Donald 

Trump er en ”total and complete dipshit” (Beard, 2019). Dog forholder det sig sådan, at 

Obama ikke har sagt disse ord. Selvom man på videoen kan se ordene komme ud af hans 

mund, så er det Peele, som har manipuleret med videoen ved at lave en deepfake således 

at han kan efterligne Obama (Beard, 2019).  

Opsamling 

Opsummerende kan det siges, at ansigtsgenkendelse er blevet opbygget over tid gennem 

historien. Hvad der startede med manuel indtastning af data for de forskellige 

ansigtstræk, bliver i dag registreret og analyseret automatisk. Gennem tiden har 

ansigtsgenkendelsesteknologiens anvendelsesmuligheder også udviklet sig fra at 

analysere et enkelt portræt ad gangen til at kunne anvendes i store forsamlinger, i 

lufthavne og i gadelivet uden at borgerne måske er klar over det. Hvad der tidligere kun 

er blevet anvendt af virksomheder og regeringer til at fange kriminelle og forhindre 

terror bliver nu også brugt af befolkningen i form af smartphones og facebook-profiler, 

hvor teknologien genkender en og ens venner på billeder. Til sidst beskrives, hvordan 

ansigtsgenkendelse også kan bruges til at manipulere billeder med såkaldte “deepfakes”. 

Nedenfor ses de historiske begivenheder vi anser som mest betydningsfulde for, hvordan 

teknologien anvendes i dag: 

1960’erne: Woodrow Wilson Beldsoe udviklede et system, hvor man kunne klassificere 

billeder ud fra en RAND tablet - på tabletten kunne man ved brug af vertikale og 

horisontale koordinator sammenligne ansigtstræk. Kortlagt af en pen på tabletten, som 

udsendte elektromagnetiske impulser.  

1988: Sirovich og Kirkby udviklede Eigenface, som havde automatisk 

ansigtsgenkendelse. 

1994: Visionics blev grundlagt – af Joseph Atick 

1991: Muligt at opdage ansigter på billeder. En maskine kunne nu udpege, hvad der var 

et ansigt på et billede. 

1997: Viscionics’ produkt, FaceIt PC, skulle erstatte adgangskoder med 

ansigtsgenkendelse.  

1997: Visionics’ algoritme kunne nu også genkende mennesker i bevægelse. 
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1997: Kom det på tale at anvende teknologien, som et ekstra sikkerhedstjek i lufthavne, 

og til at lave et elektronisk lagret album over kriminelle. 

2000: Bydelen Newham i London blev den første by, som implementerede 

videoovervågning med ansigtsgenkendelse. Visionics’ FaceIt blev anvendt til 

overvågning af bydelen, hvor 250 kameraer blev sammenkoblet i et kontrolrum. 

2010: Facebook kom med forslag til, hvilke personer der skulle tagges, når man slog 

billeder, med ansigter, op på mediet. 

2011: Politibetjente i Florida bar nu kamera på deres uniform, hvilket gjorde at de 

kunne tage billeder af mistænkte. 

2011: FaceFirst blev introduceret og ansigtsgenkendelse i lufthavne blev nu brugt i 

Panama i håb om at mindske ulovlig aktivitet.  

2014: DeepFace blev udviklet af en forskergruppe fra Facebook - her blev der også gjort 

brug af deep learning og CNN.  

2017: FaceFirst kom igen på banen i forbindelse med overvågning af blandt andet 

tyverier i butikker og andre offentlige kriminaliteter. FaceFirst blev først og fremmest 

brugt af politiet og til at hjælpe med at identificere kriminelle. 

2017: Udgivelsen af iPhone X. Ansigtsgenkendelse kunne bruges til at låse telefonen op 

og til at foretage køb.  

2018: Google undersøger muligheden for at anvende ansigtsgenkendelse, som en form 

for lægelig assistent inkorporeret i spejle i privatpersoners hjem. 
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Analyse 

Vi har redegjort for, hvad ansigtsgenkendelse er, hvordan det fungerer, nogle af dens 

anvendelsesmuligheder, samt hvordan teknologien og dens formål har udviklet sig 

gennem historien. I følgende kapitel dykkes der ned i en bestemt udvikler af 

ansigtsgenkendelsesteknologi, som blev præsenteret i redegørelsen: virksomheden 

Visionics. Visionics’ betydning for, hvordan teknologien har formet sig vil blive udfoldet. 

Desuden vil vi undersøge, hvordan udvalgte aktører har reageret på ansigtsgenkendelse 

og anvendelsen heraf.  

Vi vil foretage en analyse med særligt fokus på sprogbruget relateret til 

virksomheden Visionics’ system: “FaceIt”, som fik stor succes i kølvandet på flyangrebene 

mod USA den 11. september 2001. Vi baserer analysen på Visionics’ egne 

pressemeddelelser tilgået via Wayback Machine samt artiklen “A Watchful State” af 

Jeffrey Rosen fra 2001, hvor Rosen kritiserer anvendelsen af FaceIt og 

ansigtsgenkendelse på CCTV i England, og dens stigende indpas i det amerikanske 

samfund. Vi fokuserer særligt på de forskellige parters ordvalg og på, hvordan disse taler 

ind i de diskurser, der florerer i relation til ansigtsgenkendelse og brugen heraf. 

Afslutningsvist ser vi på den danske regerings sikkerhedspakke og diskursen 

omkring denne. Vi vil undersøge de ligheder, der er i diskursen omkring 

sikkerhedspakken og den diskurs, der ses i forhold til FaceIt-systemet. Vi ønsker at 

undersøge, om der kan drages paralleller mellem diskursen om den danske 

sikkerhedspakke og diskursen om anvendelsen af FaceIt i det britiske samfund. Med dette 

ønsker vi at skabe et udgangspunkt for en diskussion, om hvilken betydning det har, eller 

vil få, for befolkningen og samfundet, hvis vi i stigende grad benytter ansigtsgenkendelse 

til overvågning.  
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Visionics 

Virksomheden Visionics blev grundlagt i 1994 af Joseph Atick og var med deres 

teknologiske system, FaceIt fra 1997, en af de store pionerer inden for udviklingen og 

udbredelsen af ansigtsgenkendelse (Feder, 2002). Vi vil i det følgende se nærmere på 

netop denne virksomhed med fokus på deres oprindelige formål med at udvikle 

teknologien, vejen til deres succes, og på hvordan terrorangrebene på USA den 11. 

september 2001 påvirkede anvendelsen af ansigtsgenkendelse. 

Grundlæggelsen og formålet med Visionics 

Inden grundlæggelsen af Visionics interesserede Joseph Atick sig for, hvordan den 

menneskelige hjerne genkendte ansigter. 

Atick gik derfor i gang med at tilkoble et sort/hvid kamera til sin computer, som kunne 

analysere punkter i ansigtet og på baggrund heraf udvikle en skitse. Det lykkedes ham at 

få computeren til at genkende hans ansigt, og derfor modtog han økonomisk støtte til sin 

videre forskning (O’Harrow, 2005). 

I 1997 kunne Atick med sin virksomhed, Visionics, vise produktet FaceIt PC frem, 

hvis formål var at erstatte adgangskoder til virksomhedens computere. Efter at have 

vundet en pris på EDB-messen, Comdex Fall, fik Visionics’ ansigtsgenkendelsesteknologi 

stor opmærksomhed, og Atick udtalte efterfølgende i en pressemeddelelse, at FaceIt 

skulle bruges til at “serve the government” (Visionics, 1999). I samme pressemeddelelse 

beskrev Visionics flere gange deres teknologi som “secure” og “unique” (Visionics, 1999). 

Ved brug af disse ord giver det et indtryk af, at teknologien er sikker, den skiller sig ud, er 

helt speciel og bemærkelsesværdig (Ordnet c, u.å.). 

I en pressemeddelelse med overskriften ”Find Criminals, Missing Children, 

Shoplifters, Terrorists in a Crowd” fra 1998, bliver der sagt, at FaceIt vil være et ”powerful 

new weapon in the war on crime” (Visionics, 1998a), hvor ordet “powerful” giver en 

overbevisende og storslået effekt. Formålet havde derved ændret sig fra, at FaceIt førhen 

var tiltænkt virksomheder til også at skulle anvendes af regeringen i forbindelse med 

bekæmpelse af terror og kriminalitet.  
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 Microsoft begyndte, efter Comdex Fall, at give biometrisk forskning økonomisk 

støtte, hvilket Visionics blandt andet fik del i efter den succesfulde lancering på samme 

messe. Dette var en fordel for Microsofts operativsystem, Windows, hvis der blev udviklet 

et mere sikkert login til Windows’ brugere. Det betød, at Visionics’ teknologier fremover 

blev udviklet til Windows’ systemer (The Economist, 2000, Visionics, 2000b). 

I 2000 udtalte Atick, at et teknologisk produkts evne til at genkende sin bruger via 

ansigtsgenkendelsessystemer ville blive “increasingly important” (The Economist, 2000) 

for verdenssamfundet og understregede, at det ville spille en stor rolle for sikkerheden 

for den enkelte bruger (The Economist, 2000). Dette ordvalg giver et indtryk af, at der i 

høj grad forventes, at teknologien tages mere i brug, efterhånden som den udvikles. Der 

lægges op til, at det er noget, som vil påvirke og have betydning for alle. Efter 

implementeringen af FaceIt i London, på grund af øget kriminalitet, beskrev Atick, at hans 

teknologi kunne bruges med “laserlike precision on a tiny handful of the guilty” (Rosen, 

2001). Ordvalget taler meget ind i idéen om sikkerhed. Ikke nok med, at det kun er en lille 

håndfuld “skyldige” (red. guilty), som er målet, og ikke civilbefolkningen, så er systemet 

også så præcist, at civilbefolkningen ikke engang behøver at frygte at blive falsk udpeget 

og dermed være i skudlinjen. Derudover mente Visionics selv, at FaceIt var hurtigere, 

mere præcist, billigere og langt mere effektivt end nogen anden sikkerhedsteknologi 

(Visionics, 1999).  

Det fremgår af vores analyse ud fra aktantmodellen, at Visionics og Atick ønsker 

at udbrede sin teknologi og tjene på den, hvilket sker med hjælp fra Microsofts 

økonomiske støtte og den stigende kriminalitet. Der påstås dog udelukkende, at 

udbredelsen af FaceIt sker med baggrund i at skulle bidrage til et mere sikkert samfund, 

hvor det både er sværere at hacke personlige enheder, og hvor kriminelle og terrorister 

bliver identificeret hurtigere (se bilag 1). Atick benytter sig af ord, der er forankret i noget 

positivt - for eksempel “sikkerhed” (red. secure) og “magtfuld” (red. powerful). Det 

understøtter diskursen om ansigtsgenkendelse som det sikre og trygge valg for 

samfundet og som et middel mod kriminalitet og usikkerhed. 
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Syn på ansigtsgenkendelsens udbredelse i år 2000  

Ifølge The Economists Business Special artikel fra 7. september 2000: “The measure of 

man” vil ansigtsgenkendelsesteknologien være for dyr at fremstille til at blive udbredt og 

implementeret i befolkningens hverdag på kort sigt. Artiklen refererer til biometriske 

virksomheder som Visionics, som mener, at deres produkter snart vil være uundværlige, 

hvorimod The Economist beskriver teknologien som en “niche” (The Economist, 2000). 

Ordet “niche” giver indtryk af, at der vil gå lang tid før passwords, udskiftes med 

oplåsning via stemme eller ansigtsgenkendelse. Udover denne udtalelse fremsættes 

teknologien i et positivt lys og som et mere sikkert alternativ til samtidens “simple” 

passwords (The Economist, 2000), hvor ordet “simpel” (red. simple) her henviser til, at 

brugen af kodeord med bogstaver og tal er en lav sikkerhedsstandard at anvende. Vi 

tolker dette som et udtryk for, at The Economists artikel understøtter diskursen om, at 

ansigtsgenkendelse er et sikkert værktøj, som kunne have en positiv påvirkning på et 

samfunds sikkerhedsgrundlag, men at det på grund af prisen først kan blive en realitet på 

længere sigt. I dag kan man dog argumentere for, at netop fordi teknologi er blevet så stor 

en del af vores hverdag, er omtalen ikke længere så skeptisk i forhold til, om 

ansigtsgenkendelse kan implementeres i hverdagen. I takt med at teknologi har udviklet 

sig og vundet større indpas, er den også blevet billigere at anvende og implementere.  

I samme artikel udviser Simon Davies fra Privacy International – en 

nonprofitorganisation, der forsvarer retten til privatliv verden over (Privacy 

International, u.å.) – bekymring og beskriver ansigtsgenkendelsesteknologiens 

udbredelse som “fatal for privacy, and fatal for human rights” (The Economist, 2000). 

Dette siger han på baggrund af, at teknologien gør det muligt at identificere mennesker 

på en måde, der senere kan blive brugt imod dem. Brugen af ordet “fatal” om teknologien 

er negativt ladet, da det indikerer, at teknologien ikke blot vil være skadelig for privatlivet 

og menneskerettigheder, men decideret dødbringende. Davies indgår dermed i en 

diskurs, der konkurrerer med ansigtsgenkendelse som sikker, og understøtter i stedet en 

diskurs om teknologien som værende skadelig for privatlivet.  
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Syn på ansigtsgenkendelse efter 9/11 

I løbet af 2001 fremlagde Atick overvågningsplanen “Operation Noble Shield”, som 

omhandlede et forslag om at anvende hans teknologi som et ekstra sikkerhedstjek i 

lufthavne, men hans forslag blev ikke til noget. Om eftermiddagen den 11. september 

2001, kun timer efter terrorangrebene havde fundet sted om morgenen, sendte Atick en 

mail ud, hvor han mindede alle om hans tidligere overvågningsplan, og hvordan den 

kunne anvendes til at fange terrorister og andre kriminelle. Terrorangrebet i USA viste 

sig at være en gylden forretningsmulighed for Visionics, og hans plan blev modtaget med 

åbne arme og stor begejstring. Efterfølgende blev Atick kontaktet af lokale og føderale 

myndigheder fra rundt omkring i USA, som alle ønskede at bruge hans teknologi i diverse 

stadioner, metrostationer og ved nationale monumenter (Rosen, 2001). Atick blev derved 

stadfæstet som en af de betydningsfulde aktører i udviklingen af teknologien. Drivkraften 

bag udviklingen af teknologien har derved blandt andet været terrorangrebet den 11. 

september i 2001. Efter angrebet var der et øget fokus på overvågning og 

ansigtsgenkendelse i forhold til, at teknologien kunne være med til at øge sikkerheden. 

I en artikel udgivet måneden efter terrorangrebet beskriver amerikanske 

akademiker og kommentator om juridiske anliggender, Jeffrey Rosen, 

ansigtsgenkendelsesteknologien som en måde at identificere terrorister på, og beskriver 

anvendelsen af teknologien i lufthavne som “unobtrusively” (Rosen, 2001). Ordet 

“unobtrusively” kan forstås positivt, som noget der ikke vil genere flypassagerne. Da 

Rosen er kritiker af teknologien, forankres det dog i denne sammenhæng i noget negativt, 

som noget der forsvinder hen i baggrunden, uden passagererne får kendskab til, at de 

bliver overvåget. Atick udtaler selv, at formålet med hans teknologi er at identificere 

fjenden på de områder, hvor befolkningens sikkerhed kan være i fare. Han beskriver 

ansigtsgenkendelse som en metode til at “create an invisible fence, an invisible shield” 

(Rosen, 2001, Visionics, 2001b). Atick bruger altså det faktum, at teknologien er skjult og 

“usynlig” (red. invisible) og forankrer det dermed i noget positivt, da han kæder ordet 

sammen med andre ladede ord som “fence” og “shield”, som ligeledes henleder tankerne 

på sikkerhed og tryghed.  
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Titlen: “Operation Noble Shield” på Aticks overvågningsplan før 9/11 får 

ansigtsgenkendelse til at fremstå som et “noble shield” og dermed som et middel til 

beskyttelse af befolkningen. Valget af ordene: “noble shield” leder tankerne hen på noget, 

som kan forbindes med ridderlighed. Ordet “nobel” er defineret på Ordnet.dk således: 

“som besidder fornemme personlige egenskaber og høj moral” (Ordnet b, u.å.). At det er 

nobelt (red. noble), legitimerer formålet, da det får den tiltænkte plan til at fremstå som 

et ædelt værktøj, som samtidig forbindes med en høj moral. Fra gammel tid hørte skjold 

(red. shield) og sværd uløseligt sammen som krigsudrustning. Et hegn kan holde dyr ude, 

en mur kan holde naturens kræfter ud, og et skjold kan beskytte et menneske mod et 

andet menneske. Skjoldet synes derfor forbundet med beskyttelse mod sværdets hærgen, 

mod vold forsøgt påført af et andet menneske. Der er altså behov for et skjold mod 

sværdet, som er terroristerne, og skjoldet bliver ansigtsgenkendelse som overvågning. 

Atick omtaler udbredelsen af sin teknologi som uundværlig og med ønsket om, at 

teknologien bliver solgt og taget vel imod (The Economist, 2000). Ønsket om at udbrede 

teknologien, må man for Atick formode, har positive følger, hvorfor han nødvendigvis vil 

gå langt for at opfylde dette. Dette kunne være grunden til, at han støtter sig til og 

udnytter menneskets behov for at føle sig sikker i samfundet. Når han ønsker at udbrede 

teknologien for egen vindings skyld på bekostning af menneskelige behov, får 

udbredelsen dermed også en effekt med undertoner af magt. Atick bruger især ord som 

sikkerhed, når han fremlægger sin teknologi, og understreger, at formålet med den er at 

fange kriminelle og “not a way to track the honest majority” (CNN, 2001). Atick lægger 

altså op til, at det ikke handler om at uskyldige borgere skal overvåges, hvilket kan tolkes 

som et forsøg på at nedtone effekten af magt. 

Visionics udsendte desuden kort efter den 11. september 2001 en 

pressemeddelelse, hvori de præsenterede deres whitepaper ”Protecting Civilization from 

the Faces of Terror” (Visionics, 2001b). Pressemeddelelsens overskrift var: ”Visionics 

Corporation Announces Framework for Protecting Civilization from the Faces of Terror” 

(Visionics, 2001b). Med sætningen “protecting civilization” antyder de, at de beskytter 

mod kræfter, som er ude på at ødelægge civilisation. Ifølge denstoredanske.lex.dk er 

civilisation en betegnelse for et højt udviklet samfund, og modsætningen hertil er en 

samfundstilstand, som er primitiv og vild (Harbsmeier, 2016). 
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Ved at bruge ordet civilisation til at beskrive samfundet, i stedet for eksempelvis 

”det amerikanske folk”, ”folk” eller blot ”mennesker” antydes det, at samfundet skal 

beskyttes mod primitive og vilde fjender. Menneskeheden bliver altså civilisationen og 

dem, som er os, hvilket står i modsætning og kontrast til de andre - altså dem, som er 

terroristerne - de primitive og vilde. 

FaceIt ønsker med titlen: “Faces of Terror” at positionere sig som civilisationens 

beskytter mod terrorismen, og titlen kan tolkes som en metafor for den fjende, man 

forsøger at bekæmpe. Samtidig er brugen af ordet ”faces” med til at understrege, at det 

ikke er en ansigtsløs, usynlig fjende, der er tale om, men derimod en fjende, som man kan 

sætte ansigt på. Pointen er, at man netop ved at sætte ansigt på fjenden bliver i stand til 

at bekæmpe den. En anden vending i pressemeddelelsen fra Atick lyder: ”Terror is not 

faceless” (Visionics, 2001b). I denne sammenhæng ligger der implicit i udtalelsen et 

argument om, at Visionics’ løsninger kan være med til at forhindre fremtidige 

terrorangreb ved at sætte ansigt på mistænkte terrorister. Herved kan teknologien være 

med til at forhindre terroristernes bevægelser mellem lande, grænser og lufthavne. 

Det fremgår af vores analyse ud fra aktantmodellen, at Atick fortsat understøtter 

diskursen om ansigtsgenkendelse som det sikre og trygge valg for samfundet og som et 

våben mod terror, kriminalitet og usikkerhed. Han bruger ord, der er forankret i en 

positiv fortælling som et “ædelt skjold” (red. noble shield) og bruger terrorangrebet og 

befolkningens frygt som argumentation for at udbrede teknologien yderligere. Nu er det 

ikke længere kun den engelske befolkning, der er modtageren, men snarere 

verdensbefolkningen, da myndigheder verden over gennem Visionics teknologi får et 

redskab, der kan anvendes i kampen mod terrorisme og kriminalitet (se bilag 2).  
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Ansigtsgenkendelse som overvågningsværktøj 

Rosen forholdt sig i 2001 kritisk til ansigtsgenkendelsesteknologiens anvendelse til 

overvågning, og understøtter dermed den konkurrerende diskurs om, at teknologien er 

skadelig. Denne diskurs kan være en af grundene til, at det i 2000 ikke havde været muligt 

at teste video-overvågning ved brug af FaceIt i USA endnu, da man netop frygtede, at det 

ville krænke befolkningens rettigheder (Wiesener, 2000). USA valgte dog alligevel at teste 

teknologien i 2001, hvor man ville bruge den under Super Bowl, som et ekstra 

sikkerhedstjek (Winther-Rasmussen, 2001). Rosen sammenligner England, hvor 

overvågning allerede er en realitet, med filmen “The Truman Show”, hvor en mand 

oplever, at hele hans liv bliver filmet og vist direkte til verden, uden at han har kendskab 

til det (Rosen, 2001). 

Ifølge Rosen skyldes udbredelsen og accepten af overvågning i England, at folk 

frygtede terrorangreb efter bomberne i London i henholdsvis 1993 og 1994. Den 

daværende engelske premierminister, John Major, installerede efter angrebene 

videoovervågning i byen, hvilket blev gængs kendt som en “ring of steel”, som hentydede 

til, at det var en overvågnings-ring der blev implementeret i byen. Ved at bruge ordet 

"stål” (red. steel) hentyder de til, at overvågningsringen er lavet af et stærkt materiale og 

derved svær for terrorister at bryde igennem. Majors slogan i denne tid var: “If you got 

nothing to hide, you got nothing to fear” (Rosen, 2001). Herved understøtter Major 

diskursen om, at man som uskyldig og ærlig borger ikke burde have grund til at være 

modstander af overvågningen. Desuden at hvis man alligevel vælger at være det, risikerer 

man at stille sig selv i dårligt lys og fremstå som om, at man har noget at skjule. Edward 

Snowden, fortaler for retten til privatliv, kritiserer dog udtalelsen med, at det svarer til at 

være ligeglad med ytringsfriheden, fordi man ikke har noget at sige (Ritzau, 2020a). 

Få år efter i 2000 blev London den første by, der implementerede 

videoovervågning med ansigtsgenkendelse, da Visionics’ FaceIt blev anvendt til 

overvågning af bydelen Newham, hvor 250 kameraer blev sammenkoblet i et kontrolrum 

(Visionics, 2000b). I samarbejde med Newhams politi blev det muligt for systemet at 

aflæse forbigåendes ansigter og identificere, hvorvidt de befandt sig i politiets database 

over kriminelle eller ej (Wiesener, 2000). Denne form for overvågningssystem kan 

karakteriseres som et teknologisk system (Jørgensen, 2018). 
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Rosen beskriver, at englændernes egen fremstilling af overvågning med 

ansigtsgenkendelse er positiv, og fremhæver med ordvalg som: “a magic bullet”, “a 

friendly eye in the sky” og “a kindly and watchful uncle or aunt” (Rosen, 2001). Ved at bruge 

betegnelsen “magic bullet” om ansigtsgenkendelsesteknologien indikerer Rosen, at 

englænderne ser det som en form for mirakelmiddel mod terrorisme og kriminalitet. 

Ordvalget i de to andre citater gør teknologien mere familiær og jordnær ved at omtale 

den som venlige familiemedlemmer, der er søde at holde øje med én. Det giver opfattelsen 

af, at teknologien kun vil befolkningen noget godt, og at formålet er at passe på dem, 

ligesom en familie.   

Rosen uddyber dog, at det egentlige formål med overvågningen i Newham, efter 

hans opfattelse, er at få folk til at føle sig konstant overvåget og derved skræmme lokale 

kriminelle - ikke at fange terrorister (Rosen, 2001). Newhams pressesekretær, Tim 

Parsons, argumenterer ligeledes for, at formålet har ændret sig: “The technology here is 

geared up to terrorism. The fact that we’re getting ordinary people as a result of it is sort of 

a bonus” (Parsons i Rosen, 2001).   

Newhams sikkerhedschef, Bob Lack, beskriver, at han med vilje misinformerede 

befolkningen i forhold til anvendelsen af overvågning med ansigtsgenkendelse (Rosen, 

2001).  Han fortæller, at formålet ved dette var at skræmme de kriminelle og uddyber: 

“And we're telling the criminal we have this information on him: we know his name, 

we know his address, we know what crimes he commits.'' It's not true, Lack admits. “but 

then, we're entitled to disinform some people, aren't we?'' (Rosen, 2001).  

Lack ser ikke noget problem i denne form for misinformation af befolkningen, hvis 

det resulterer i øget sikkerhed. I begyndelsen af 2000’erne var der altså et misforhold 

mellem, hvor meget biometrisk data staten rent faktisk havde på befolkningen overfor 

hvor meget, de påstod at have. Vi har brugt aktantmodellen til at analysere og visualisere 

Lacks udtalelser om overvågning i England, hvilket kan ses i bilag 4 (se bilag 4). 
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Der blev desuden også hængt plakater op med teksten: “Make Newham a safe place 

for a family” (Rosen, 2001). Ordvalget på plakaten søger at legitimere regeringens brug 

af overvågning ved at appellere til befolkningens fællesskabsfølelse, hvorved borgerne 

bliver mere modtagelige over for overvågningen. Blandt andet fordi der bruges patos, der 

appellerer til følelserne via referencen til familien, som for de fleste vækker nære og 

positive erindringer. Dertil fremhæves overvågningen også som noget, der beskytter 

familien, hvorved man som borger, der gerne vil værne om denne, indstilles positivt 

overfor brugen heraf.  

Befolkningen i Newham tog i 2000 varmt imod FaceIt-teknologien og hele 97 

procent var positivt stemt overfor brugen af ansigtsgenkendelse som overvågning, og de 

understregede, at kriminaliteten i området var faldet markant siden indførelsen 

(Wiesener, 2000). Kriminolog Jason Ditton var dog uenig i, at den faldende kriminalitet 

skyldtes brugen af overvågning med ansigtsgenkendelse, og mente i stedet, at det 

skyldtes økonomisk opgang og faldende arbejdsløshed. Han påpegede også, at der ikke 

havde været noget bevis for, at teknologien satte en stopper for terrorisme eller anden 

alvorlig kriminalitet (Rosen, 2001). Rosen fremhæver desuden, at der i året efter 

Newhams nye overvågningssystem faktisk var en stigning i kriminaliteten i England på 

4,3 procent og uddyber: “When crime goes up the cameras get the credit for detecting it, 

and when crime goes down, they get the credit for preventing it.” (Rosen, 2001). I denne 

udtalelse tydeliggøres det, at ligegyldigt hvad kan regeringen spinne implementeringen 

af overvågning med ansigtsgenkendelse til deres fordel og sætte det i positivt lys. Selv når 

kriminaliteten stiger, får overvågningen stadig anerkendelse for at opfange dette. Det er 

netop i den britiske regerings interesse at sætte lighedstegn mellem deres 

implementering af teknologien og den faldende kriminalitet. Herved påvirker man 

borgerne til at være positivt stemte over for implementeringen af teknologien.  

Ligeledes ses det i en undersøgelse fra markedsanalyse-virksomheden, Harris 

Interactive, at 86 procent af den amerikanske befolkning i september 2001 var 

tilhængere af at anvende ansigtgsgenkendelse til at udpege mulige terrorister på 

offentlige steder. Mens procentsatsen i marts 2002 og februar 2003 var henholdsvis 81 

og 77 procent. Altså dalede støtten i takt med, at chokket efter bombeangrebene lagde sig 

(Taylor, 2003, s. 3).  
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I en pressemeddelelse fra 2000 påstår Visionics, at deres ”state-of-the-art” system 

var skyld i, at kriminelle aktiviteter i Newham faldt med 40 procent (Visionics, 2000b). 

Desuden beskrev Visionics, Newham som et ”resourceful district” med en ”high-tech 

approach” (Visionics, 200b) og sammenligner med USA, der havde et langt lavere fald i 

kriminalitet, samtidig med, at de havde brugt flere milliarder på midler mod kriminalitet. 

Atick påpeger, at Newham, ved at anvende FaceIt, brugte langt færre penge og alligevel 

så et markant større fald i kriminaliteten (Visionics, 1999). Atick henviser dog ikke til 

andre faktorer som eventuelt kunne have haft indvirkning på faldet i kriminalitet, såsom 

økonomisk opgang, som kriminologen Jason Ditton mener, kunne være en årsag hertil. 

Atick tilskrev altså hele succesen til FaceIt uden at have belæg for det.  

Rosen belyser også, hvordan brugen af ansigtsgenkendelse som overvågning kan 

misbruges til andre formål, da han besøger et kontrolrum i den engelske by, Hull, hvor 

han får kendskab til, at teknologien anvendes til voyeurisme. Operatorerne bruger 

overvågelsen til at holde øje med kvinder med “large breasts” (Rosen, 2001), tage billeder 

af dem, og hænge dem op på væggene i kontrolrummet. Herudover skildrer han ligeledes 

flere andre eksempler på former for misbrug, hvor operatørerne for eksempel scanner 

gaderne for kærestepar, der kysser i biler (Rosen, 2001).  

Atick mener, at ansigtsgenkendelse ikke er “a way to track the honest majority” 

(CNN, 2001), mens at Major udtaler: “If you got nothing to hide, you got nothing to fear” 

(Rosen, 2001, Rosen, 2004). Begge understøtter den samme diskurs om, at 

ansigtsgenkendelsesteknologien er sikker og kan anvendes i kampen mod terror og 

kriminalitet. I Aticks udtalelse tager han dog også forbehold for den uskyldige borgers 

privatliv, mens Major ikke tager forbehold for dette. 

Det fremgår af vores analyse ud fra aktantmodellen, at Jeffrey Rosen belyser 

forskellige konkurrerende diskurser og udsagn, såsom ovenstående, i sin artikel. Han 

forsøger at undergrave diskursen om, at ansigtsgenkendelse er et sikkert værktøj at 

anvende i bekæmpelsen af terror og kriminalitet ved at forankre aktørerne og deres 

udsagn i en negativ fortælling. Hans formål er, at USA ikke skal ende som et 

overvågningskapitalistisk samfund ligesom England (se bilag 3). Ved at nævne eksemplet 

med de engelske kontrolrumsoperatører, der anvender teknologien til at spionere og 

belure kvinders bryster på gaden, er Rosen med til at forankre teknologiens 

overvågningsanvendelse i en negativ fortælling: Fortællingen om at ansigtsgenkendelse 

bliver brugt til andre formål end hvad der gives udtryk for (se bilag 5). 
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Joseph Aticks kritik af egen teknologi og måden den anvendes på 

I nyere tid beskriver Joseph Atick ikke længere Visionics’ ansigtsgenkendelsesteknologi 

som ønskværdig og sikker, men i stedet som et monster, der invaderer almindelige 

menneskers privatliv (CBS News, 2013). Atick benytter ordet “monster” og “the clouds of 

a perfect storm begin to darken” (CBS News, 2013, Atick, 2011) om sin egen teknologi, 

FaceIt, hvilket tydeliggør, hvordan han har ændret sin holdning til teknologien, og måden 

den anvendes på. Han er blevet klar over, at han har skabt noget, som har fået negative 

konsekvenser for befolkningen. Dette beskriver han med metaforen om skyerne, der 

bliver mørkere. Skyerne, der mørknes, giver et billede af, at måden teknologien anvendes 

på ændres fra det oprindelige godartede, i Aticks optik, formål til noget, som er usikkert 

og ustyrligt, som en storm. At skyerne begynder at mørknes nu indikerer også, at stormen 

er på vej, og at vi dermed i nær fremtid vil opleve følgevirkningerne, som de utilsigtede 

anvendelser af teknologien medfører, og at dette på dét tidspunkt vil være ude af vores 

hænder. 

Noget tyder på, at det ikke var Aticks hensigt, at teknologien skulle bruges og 

udvikle sig på denne måde. Det virker til, at Atick altid selv har sørget for at italesætte, at 

en teknologi som denne skal bruges med omtanke. I 2001 opfordrede Visionics for 

eksempel til lovgivning på området, som skulle sørge for, at ansigtsgenkendelse ikke ville 

blive misbrugt. Forslaget indebar blandt andet retningslinjer til behandlingen af data, så 

information ikke blev delt uden gyldig grund samt indførsel af ”no match-no memory”, 

som skulle garantere, at det udelukkende var billeder, der matchede en kriminel, der ville 

blive gemt i systemet (Visionics, 2001a). Sidstnævnte retningslinjer blev, ifølge Atick, 

efterlevet i Newham. Atick understregede også i denne forbindelse, at systemet ikke var 

skabt til at skulle invadere uskyldige individers privatliv, og dertil, at ansigter, der ikke 

matchede med det samme, skulle slettes fra databasen (Visionics, 1998b).  

 Det viste sig dog i Newham, at det ikke var helt let at overholde “no-match-no 

memory”. Sikkerhedschefen i Newham, Bob Lack, kunne nemlig ikke svare på, hvem der 

befandt sig i ansigtsdatabasen og hvilken type af kriminel handling, der legitimerer, at 

den kriminelles data forbliver gemt i systemet eller ej (Rosen, 2001). Det virker altså til, 

at retningslinjerne ikke har været præciseret nok, eller i hvert fald ikke blev fulgt. 
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På trods af Aticks tidligere udtalelser om at retningslinjerne overholdes, og om at 

overvågningsteknologien udelukkende anvendes med “laserlike precision on a tiny 

handful of the guilty” (Rosen, 2001), indrømmede Atick, når adspurgt, alligevel, at det ikke 

kun er skyldige kriminelle, der befandt sig i de eksisterende databaser i England og USA. 

Han sagde:” few terrorists are suspected in advance of their crimes” (Rosen, 2001). Atick 

retfærdiggjorde overvågning af individer, som endnu ikke havde begået kriminalitet eller 

terror med, at man ikke på forhånd kan kende alle dem, som har tænkt sig at begå disse 

forbrydelser. Derfor er det nødvendigt også at have oplysninger om individer, der blot er 

under mistanke, hvorved man kan matche dem i systemet, når kriminaliteten eller 

terroren begås.  

Da Visionics første produkt, FaceIt kom på markedet beskrev Atick teknologien 

som ”sikker og unik” (red. safe & unique) (Visionics, 1997), nu mener Atick, at det unikke 

ved ansigtsgenkendelse ligger i usikkerheden; at det kan bruges i det skjulte, langvejs fra 

og uden afbrydelse (CBS News, 2013). Han er altså gået fra at bruge ord, der er forankret 

i en positiv fortælling til ord som “monster”, der er forankret i noget negativt. Han frygter, 

at versioner af hans teknologi vil blive brugt til elektronisk overvågning medmindre 

industrien ændrer sine vaner. Atick mener ikke, at en sådan ændring vil undertrykke 

industriens vækst, men ønsker derimod at hjælpe industrien med at træffe de svære, men 

rigtige valg. Ansigtsgenkendelsesteknologien har nemlig udviklet sig i sådan en grad, at 

den røver alle deres anonymitet (Waugh, 2014). Ifølge Atick bør ens ansigt være privat 

og anses som ens egen ejendom. Atick understøtter derfor en anden diskurs end tidligere 

og har tilsluttet sig den konkurrerende diskurs om, at ansigtsgenkendelse er usikker for 

samfundet og skadende for privatlivet. En diskurs vi i det foregående har præsenteret ud 

fra Jeffrey Rosens synspunkt. Hvor ansigtsgenkendelsesteknologien tidligere var Aticks 

hjælper i at få økonomisk gevinst, udbrede sit produkt og et mere sikkert samfund, er 

teknologien nu blevet hans modstander (se bilag 6).  
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Danmarks sikkerhedspakke 

I Danmark er der flere eksempler på, hvordan kriminalitet, terror og trusler udvikler sig 

til politiske tiltag, når det gælder overvågning. Da der mellem februar og oktober 2019 

havde været 13 bombesprængninger i hovedstadsområdet, fremlagde regeringen i 

oktober 2019 en sikkerhedspakke, der skulle sikre trygheden og sikkerheden i det 

danske samfund. Denne pakke indebar blandt andet indførsel af 300 

overvågningskameraer, overvågningsvogne til politiet, samt obligatorisk registrering af 

videoovervågning for alle private og offentlige myndigheder (Hartung, 2019).  

I sikkerhedspakken er der ikke fremlagt forslag om ansigtsgenkendelse, men om 

overvågning og ANPG (automatisk nummerpladegenkendelse). Dansk Folkeparti (DF), 

Venstre (V) og Københavns Politi er dog interesserede i også at få indført 

ansigtsgenkendelse i overvågningskameraerne (Ritzau, 2019a). Derfor mener vi, at det 

er interessant at se på diskursen omkring sikkerhedspakken, da Danmark står til at få 

indført ansigtsgenkendelse i overvågningskameraer, hvis Venstres (V), Dansk Folkepartis 

(DF) og politiets tilføjelse til pakken bliver godkendt. 

Jørgen Bergen Skov, chefpolitiinspektør ved Københavns Politi, mener, at 

ansigtsgenkendelse kunne være en stor hjælp i politiets eftersøgning af terrormistænkte, 

da systemet på en mere effektiv måde kan lede efter mistænkte sammenlignet med den 

praksis, der er i dag (Ritzau, 2019a). Bergen Skov udtaler, til Berlingske, følgende om 

brugen af ansigtsgenkendelse: 

“Hvis software kunne hjælpe os med, hvor vi skulle lede, ville det være en fordel for 

os. En kæmpe fordel. Vi ville stadig være nødt til at kigge på optagelserne og vurdere, om vi 

er enige med maskinen i, om det er eller kan være den samme person. Og i så fald kan det 

hjælpe os i vores manhunt efter en farlig gerningsmand” (Beck Nielsen, 2019). 

Der er i denne udtalelse visse ligheder med diskursen omkring FaceIts anvendelse 

i Newham. Der lægges fokus på, hvor stor en fordel det ville være i politiarbejdet, samtidig 

med at det understreges, at det er kun er kriminelle som er målet. Ordvalget “manhunt” 

gør det tydeligt, at det kun er den enkelte “farlige mand”, som jages, hvilket minder om 

Aticks udtalelse om, at Faceit kun blev anvendt på “a tiny handful of the guilty” (Rosen, 

2001). Diskursen, politiet understøtter om ansigtsgenkendelse, er altså samme diskurs, 

der var om ansigtsgenkendelse i England for cirka 20 år siden. 
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Jørgen Bergen Skov vil dog ikke udtale til Berlingske, hvorvidt han vil have 

ansigtsgenkendelse implementeret i overvågningskameraerne. Dette kunne tyde på, at 

han ikke tør afvise det, men heller ikke ønsker at bekræfte det - måske fordi han er bevidst 

om, at det kan have en negativ klang i hans politiske virke (Beck Nielsen, 2019).  

 Det er ikke tilfældigt, at regeringen kalder tiltaget for “sikkerhedspakken” og 

“tryghedspakke” eller kalder overvågningskameraerne for “tryghedskameraer”. Brugen 

af disse ord er med til at understøtte det overordnede budskab om, at overvågning er en 

nødvendighed i forhold til at skabe sikre og trygge rammer i samfundet. Det er i 

regeringens interesse at have befolkningen på sin side, og derfor anvendes eufemismer, 

der har befolkningens bedste i fokus. Herved indstilles befolkningen positivt overfor 

sådanne indgreb i troen om, at det vil hjælpe og løse problemerne med kriminalitet i 

samfundet. 

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler: “Overvågning handler om at give folk 

frihed.” (Hartung, 2019), og tilføjer dermed en ekstra dimension til diskursen. 

Justitsministeren forsøger at sætte lighedstegn mellem overvågning og frihed ved at 

påstå, at overvågning er med til at øge friheden blandt befolkningen, hvilket dog kan virke 

paradoksalt. Overvågning kan i nogle tilfælde nemlig også være den diametrale 

modsætning til frihed, når man betragter måden det anvendes på i samfund med 

totalitære tilstande. For eksempel i Kina, hvor ansigtsgenkendelse bruges til at rangordne 

borgere efter et pointsystem, som udløser forskellige grader af muligheder alt eftet hvor 

mange point, det enkelte individ tildeles (Boutrup, 2018). Man kunne formode, at 

justitssministeren forsøger at give folk opfattelsen af, at overvågning er et nødvendigt 

onde for at kunne leve i frihed. Det kan tænkes, at frihed med de positive konnotationer 

ordet besidder, her bliver brugt for at opveje de negative konnotationer, som ordet 

overvågning frembringer. Vi, som vestligt, demokratisk samfund, stræber efter frihed, så 

hvis overvågning er en nødvendighed for at kunne beholde og beskytte vores frihed, kan 

den herved blive legitimeret. 

Jacob Mchangama og Birgitte Arent Eiriksson, direktør og vicedirektør for Justitia 

(dansk uafhængig juridisk tænketank) påpeger netop, at sikkerhedspakken vil medføre 

mærkbare indgreb i borgernes frihedsrettigheder, herunder særligt borgernes ret til 

privatliv. De italesætter en tvivl i forhold til overvågningens effekt på kriminalitet, samt 

hvorvidt de danske myndigheder overhovedet vil være i stand til at beskytte den øgede 

mængde data fra at blive stjålet og misbrugt. Hvis det er alvorlig kriminalitet som for 
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eksempel terror og bombesprængninger, vil angrebet ofte være planlagt. I disse tilfælde 

vil gerningsmændene kunne nå at maskere sig, og derved gøre optagelserne helt eller 

delvist ubrugeligt. Mchangama og Eiriksson mener, at der med sikkerhedspakken burde 

indgå styrkede retsgarantier for borgerne, og at det bør være et minimum i en retsstat 

som Danmark (Mchangama & Eiriksson, 2020). 

I § 71 i den danske grundlov står der netop, at den personlige frihed er ukrænkelig 

og i § 72, at “(...) undersøgelse af breve og andre papirer samt brug af post-, telegraf- og 

telefonhemmeligheder må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en 

retskendelse.” (Folketinget, u.å.). I følge grundloven må en stor del af overvågning altså 

ikke ske uden en retskendelse. Men ved indførsel af sikkerhedspakken vil der være 

videoovervågning i det offentlige rum. I dag er der desuden krav til afstand, når det 

gælder overvågning ved egne facader. Dette vil sikkerhedspakken også ændre på, hvor 

man kun ønsker afgrænsning i forhold til videoovervåge af indersiden af andres private 

hjem (Ritzau, 2020a). Derudover har regeringen med finansloven i december 2019 

yderligere også givet politiet lov til at gemme nummerpladeregistreringer af lovlydige 

borgere i 60 dage (Jørgensen, 2019). 

I bilag 7   “Den danske regering om sikkerhedspakken” (se bilag 7) har vi 

analyseret regeringens sikkerhedspakke ud fra aktantmodellen. Her kan det ses, at 

objektet for den danske regering er mere sikkerhed, tryghed og frihed, hvilket ifølge 

regeringen opnås via øget overvågning. Regeringen forsøger altså at forankre 

overvågning i noget positivt, og understøtter derfor den samme diskurs, som Visionics 

gjorde, da de blandt andet skulle sælge deres teknologi i England for tyve år siden. 

I modsætning hertil understøtter Jacob Mchangama og Birgitte Arent Eiriksson fra 

Justitia diskursen om, at øget overvågning og ansigtsgenkendelse er skadeligt for 

privatlivet. De henviser netop til sikkerhedspakkens mangler og usikkerheder, og er 

derfor med til at forankre den i en negativ fortælling. Den danske grundlov kan desuden 

bruges som argument i denne diskurs, da sikkerhedspakken på flere punkter går imod 

danskernes ret til privatliv. Dette har vi igen analyseret ved hjælp af aktantmodellen i 

bilag 8 “Kritikere af sikkerhedspakken” (se bilag 8).  
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Opsamling 

I analysen så vi på diskursen omkring ansigtsgenkendelsesteknologien FaceIt, hvilket gav 

os indblik i årsagerne bag teknologiens udvikling og fremgang. Vi kunne konkludere, at 

terrorangrebene den 11. september 2001 var den begivenhed, der i høj grad banede vej 

for, at ansigtsgenkendelse kom ind i det amerikanske samfund. Når man undersøger, 

hvordan omtalen af ansigtsgenkendelse har ændret sig gennem tiden, synes vi, at det er 

særligt interessant at se på, hvordan de belyste aktører har ændret deres diskurs over 

tid. Vi har analyseret os frem til to relevante diskurser, når det gælder anvendelsen af 

ansigstsgenkendelsesteknologien som redskab til overvågning; diskursen om 

teknologien som et sikkert redskab i samfundets kamp mod trusler som kriminalitet og 

terror, og den konkurrerende diskurs om teknologien som krænkende for befolkningens 

privatliv. Joseph Atick er gennem tiden gået fra at understøtte den første diskurs, til i 

nyere tid at understøtte den, der ser ansigtsgenkendelse som destruktiv. Dette ses blandt 

andet i hans ordvalg i beskrivelsen af teknologien, der gik fra at være forankret i en 

positiv fortælling til at bruge ord, der er forankret i en negativ fortælling. 

Hvis der er en tendens til, at strengere overvågningsindgreb sker efter trusler i 

samfundet og derfor fortsat vil eskalere i fremtiden, kan der derfor diskuteres, hvor lang 

tid der vil gå før borgerne, må afgive mere frihed og privatliv, og det danske demokrati i 

endnu højere grad udvikler sig til et overvågningskapitalistisk samfund. I diskursen, hvor 

overvågning bliver et redskab til sikkerhed for befolkningen, sidestilles øget overvågning 

med øget frihed, hvor der i den konkurrerende diskurs argumenteres for, at 

befolkningens frihed krænkes ved indførsel af øget overvågning. Selv Atick, som var 

fortaler for øget overvågning af kriminelle, anerkendte implicit, at der er en konflikt 

mellem privatliv og overvågning, hvilket er grunden til, at han gentagne gange måtte 

understrege, at FaceIt ikke er skabt til at krænke borgernes frihed.  
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Diskussion 

I forrige afsnit analyserede vi, ved hjælp af elementer fra diskursanalyse, hvordan 

ansigtsgenkendelsesteknologien er blevet italessat, fremstillet og omtalt af forskellige 

involverede aktører. Vi undersøgte, hvordan skelsættende begivenheder, såsom 9/11, 

påvirkede omtalen af ansigtsgenkendelsesteknologien. I det følgende kapitel vil vi 

diskutere frihedsbegrebet i relation til brugen af ansigtsgenkendelse i et samfund. 

Desuden hvilke konsekvenser implementering af ansigtsgenkendelsesteknologien har 

haft, samt hvilke fremtidige følgevirkninger anvendelsen potentielt kan få. Herudover vil 

vi inddrage og diskutere den nuværende lovgivning omkring datasikkerhed og 

personfølsomme data, og diskutere hvorvidt den i tilstrækkelig grad beskytter individets 

ret til privatliv, både i forhold til et lands regler og det sociale medie Facebook. For at 

undersøge hvordan personlig biometrisk data, kan udnyttes til overvågning, inddrages 

Shoshana Zuboffs begreb om overvågningskapitalisme. Afslutningsvis, ved inddragelse af 

Langdon Winners begreb om teknologiske søvngængere, forsøger vi at synliggøre, hvilke 

konsekvenser det kan få, hvis vi som befolkning eller samfund ukritisk accepterer øget 

overvågning og indsamling af vores personlige data. 

Hvad er frihed? 

Frihed defineres på DenDanskeOrdbog.dk som: “Tilstand hvor man kan handle, sige og 

tænke som man ønsker, uden hindringer eller begrænsning” (Ordnet a, u.å.). Definitionen 

er med denne åbne formulering op til fortolkning. Hvordan denne tilstand opnås, og 

hvilke faktorer, der potentielt kan stå i vejen for dette, er netop ikke defineret. Det 

betyder, at frihed muligvis kan være forskellig i forskellige kontekster. 

At være fri til at handle, sige og tænke som man vil, kan hurtigt udfordres af 

overvågning, idet mange ændrer adfærd, når de føler sig overvåget. 

"He who is subjected to a field of visibility, and who knows it, assumes responsibility 

for the constraints of power; he makes them play spontaneously upon himself; he inscribes 

in himself the power relation in which he simultaneously plays both roles; he becomes the 

principle of his own subjection" (Foucault, 1995, afsnit 13, l. 6-9) 
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Tidligere har vi præsenteret, at aktører, som ønsker at indføre overvågning, har 

argumenteret for dette med, at man som uskyldig ikke har noget at skjule, hvorfor 

adfærden ikke burde blive påvirket. Imidlertid kan man dog stille spørgsmålstegn ved 

dette, da man overfor dette argument kan postulere, at man i frygten for at udføre en 

handling, der kan blive opfattet som kriminel alligevel ændrer adfærd, selvom man ikke 

har noget at skjule. I og med, at ansigtsgenkendelsesteknologi sommetider fejler i at 

genkende folk, må man formode, at uskyldige borgere alligevel kan føle sig 

mistænkeliggjort og kriminaliseret. På trods af førstnævnte argument bliver overvågning 

herved ikke kun en frygt for dem, som rent faktisk har noget at skjule, men også for dem, 

som uheldigvis bliver en del af fejlmarginen. Ud fra denne tankegang er frihed altså ikke 

noget, der opnås gennem overvågning. 

Man kan dog modsat også argumentere for, at friheden indskrænkes for den 

almene borger, hvis denne skal leve i frygt for at blive udsat for en kriminel handling. Vi 

præsenterede også justitsminister, Nick Hækkerup, som satte lighedstegn mellem 

overvågning og frihed. Hertil kan overvågning og opsporing af kriminelle handlinger blive 

midlet til frihed for ikke-kriminelle borgere, da de herved opnår en følelse af frihed i 

samfundet, hvor de ellers før følte frygt.  

Ud fra dette kan man altså pege på to former for frihed, der på hver sin måde 

udfordres eller understøttes af overvågning. På den ene side kan overvågning være med 

til at begrænse vores frie bevægelse og ageren, og på den anden side kan det være med 

til at give en øget følelse af sikkerhed. Måske kan man sige, at begge dele i virkeligheden 

sker samtidig, og at det afhænger af den enkelte kontekst og det enkelte individ, om 

overvågning opfattes som værende det ene eller andet. 

Overvågning 

Når ansigtsgenkendelse implementeres som et redskab til overvågning i et samfund, 

giver det anledning til en diskussion om, hvilke helt konkrete formål dette skal have. Som 

det fremgår af analysen, frygter Atick, at denne form for anvendelse vil få negative 

konsekvenser for borgerne i samfundet (Atick, 2011). Derfor er det relevant at forholde 

sig til, hvordan overvågningen skal implementeres, hvorfor den skal det, og dertil hvilken 

lovgivning, som er nødvendig for, at privatlivets fred og frihed bevares.  
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 Vi har set, hvordan kriser og potentielle trusler fører til, at befolkningen i højere 

grad indstilles positivt overfor indførelsen af overvågning i samfundet. Når politiske tiltag 

om overvågning eskalerer, fordi samfundet er ude for nye former for trusler, kan der 

argumenteres for, at borgerne gradvist afgiver deres frihed og privatliv i bytte for en øget 

følelse af sikkerhed. Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard, sammenligner 

sikkerhedspakken med en glidebane og udtaler: “Hvad skal man gøre, næste gang der sker 

noget. Skal man så sætte 300 nye kameraer op?” (Ritzau, 2019b).  

Det er interessant, hvad der bliver det afgørende for, at sikkerhed i disse tilfælde 

bliver sat over frihed. Det vi samtidig ser, er nemlig, at corona-krisen kom i forlængelse 

af udspillet om sikkerhedspakken, og mens der fra oktober 2019, hvor udspillet udkom, 

var stor omtale om pakken i medierne, så kan vi ikke lokalisere en artikel om 

sikkerhedspakken mellem februar 2020 og frem til 27. maj 2020 på Infomedia. Den 28. 

maj udkom en artikel fra Berlingske, hvor man kan læse, at sikkerhedspakken er blevet 

vedtaget (Marquardt, 2020). Vedtagelsen kommer i forlængelse af en længere periode, 

hvor debatten om den har været dæmpet og samtidig i periode, hvor vi som samfund skal 

håndtere en igangværende krise. Det er bemærkelsesværdigt, at pakken vedtages netop 

på dette tidspunkt, fordi der før corona-krisen florererede en del kritik i debatten om 

tiltaget, og at første gang den omtales igen er med nyheden om at den er vedtaget, 

hvorved den demokratiske debat er udeblevet i beslutningsprocessen. Hvor sikkerhed 

efter terrorangrebene i 2001 trumfede retten til privatliv i medierne, trumfer en 

sundhedskrise nu debatten om sikkerhed og tryghed. Noget tyder altså på, at kriser 

påvirker mediernes interesse og holdning til, hvad der anses som vigtigt og aktuelt. 

Befolkningen syn på overvågning påvirkes muligvis gennem medierne, hvorved den 

dominerende diskurs i samfundet muligvis kan skifte alt efter hvilken kontekst, medierne 

fremstiller overvågningen i. Desuden kan det også påpeges, at størrelsen af krisen 

muligvis også har indflydelse på, hvilket emne, der debatteres i medierne.  

Udover dette ser vi også, at corona-krisen har medført, at ansigtsgenkendelse på 

ny omtales i medierne. Dog ses der et skift i forhold til, hvad ansigtsgenkendelse skal 

anvendes til. I relation til pandemien ønsker myndighederne at anvende teknologien til 

overvågning af smittekæder, sådan at disse kan opspores og stoppes. Formålet med at 

indføre ansigtsgenkendelse er altså skiftet fra at være et våben mod terror og 

kriminalitet, til at blive en teknologisk hjælper, der potentielt kan inddæmme en 

sundhedskrise (Harari, 2020).  
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I USA er flere store tech-virksomheder begyndt, at indsamle sundhedsdata på 

befolkningen. For eksempel har Apple lavet et værktøj til “self-screening”, hvor iPhone-

brugere svarer på spørgsmål om deres egen helbredstilstand, og om hvorvidt de har 

været i kontakt med smittede eller været i områder med smitte, for at vurdere om 

brugeren bør søge lægehjælp, gå i karantæne eller forholde sig, som de plejer. Apple 

fastslår selv, at de ikke lagrer de individuelle data, og kun bruger dem til statistiske formål 

(Ross, 2020, Apple, 2020b). I USA er flere demokratiske senatorer imod denne 

indsamling af data, og har formuleret et brev til Apple for at sikre sig, at dataene ikke 

anvendes kommercielt (Ross, 2020). I Kina er regeringen aktive i dataindsamlingen, og 

indførte i starten af krisen endnu mere proaktive tiltag for at stoppe smittekæderne. 

Dette indebærer blandt andet, at befolkningen forpligtes til at rapportere om 

kropstemperatur, og at befolkningen overvåges ved brug af flere millioner kameraer med 

ansigtsgenkendelse for at kunne opspore smittebærere (Harari, 2020). Selvom disse 

tiltag er indført som nødforanstaltninger, med forventningen om kun at skulle gælde i 

denne konkrete krisesituation, mener historiker og filosof Yuval Noah Harari, at man 

alligevel bør være skeptisk. Han påpeger, at nødforanstaltninger har en "[..]nasty habit of 

outlasting emergencies, especially as there is always a new emergency lurking on the 

horizon" (Harari, 2020). David Ross fra nyhedssitet STAT påpeger, hvordan borgerne i 

USA mistede en del privatliv som følge af tiltagene efter 9/11. Han pointerer, ligesom 

Harari, at tiltag som egentlig skulle fungere som nødforanstaltninger, har en tendens til, 

at blive en integreret del af hverdagen: “Anything that has the potential of making people 

less safe, even if it involves giving people back some privacy they’ve already given up, is just 

much harder to sell,“ (Cohen i Ross, 2020). De argumenterer altså for, at når først en 

teknologi er blevet implementeret, og befolkningen har vænnet sig til, at den er en del af 

hverdagen, så enten glemmer eller vælger de ikke at forholde sig til, at den egentlig blot 

skulle være midlertidigt anvendt, og forholder sig dermed ikke kritisk overfor den 

fortsatte brug. I det helt aktuelle eksempel med Kina, kan vi allerede på nuværende 

tidspunkt konstatere, at selvom smitten er relativt under kontrol nu, fortsætter 

regeringen overvågningen af befolkningen - og det er på tale at gøre det permanent. Dette 

fremgår i en artikel fra New York Times den 26. maj 2020 (Zhong, 2020).  
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I relation hertil forklarer Rosen den amerikanske befolknings skiftende holdning 

til teknologien som ”more concerned about feeling safe than actually being safe” (Rosen, 

2004). Han mener dermed, at folk med glæde gav afkald på deres privatliv efter 9/11 i 

troen om, at samfundet blev mere sikkert, men uden rent faktisk at opleve en tilsvarende 

stigning af sikkerhed. Han henviser her til de mange empiriske undersøgelser, der 

konkluderede, at overvågningskameraer havde ”no effect on violent crime or terrorism.” 

(Rosen, 2004).  

Vi har allerede i analysen set på, hvordan FaceIts anvendelse ændrede sig fra 

oprindeligt at være et værktøj til at erstatte adgangskoder på pc’er, til at blive anvendt til 

overvågning af kriminelle og bekæmpelse af terrorisme, til at overvågningen nu er så 

allestedsværende og invaderende for den almene befolknings privatliv, at selv udvikleren 

tager afstand fra det. Det er ifølge Ross og Harari ikke utænkeligt, at de tiltag, som vi ser, 

i forbindelse med bekæmpelse af corona, vil blive en integreret del af samfundet, som 

myndigheder ikke ønsker at ophæve efterfølgende. Spørgsmålet er, at hvis dette sker, om 

anvendelsen i så fald også vil ændre sig, som vi så det med FaceIt. 

Winners beskrivelse af teknologiers iboende politiske karakter som uundgåelige, 

kan være med til at forklare dette fænomen. Med en teknologi som ansigtsgenkendelse 

er det måske underordnet, hvilke gode intentioner der har været for anvendelsen af den, 

da der ifølge Winner er nogle indbyggede bivirkninger, som altid vil vise sig før eller 

siden. Ser man på atomkraft som et eksempel, er grundidéen, der handler om effektiv 

strømproduktion, i sig selv god. Der er dog en iboende faktor i form af at den kraft, der 

ligger i atomteknologien, ligeledes kan bruges til destruerende formål. Han påpeger 

derfor, at der helt naturligt følger nogle konsekvenser med af dette, såsom at det er 

nødvendigt at etablere et helt sikkerhedssystem. Det er noget som påvirker alle borgere 

i samfundet, hvis for eksempel plutonium havner i de forkerte hænder “vil argumenterne 

for bogstavelig talt at vende landet på hovedet for at få det tilbage være overvældende” 

(Ayres i Winner, 2008, s. 361). Dette er en præmis og konsekvens, som der automatisk er 

sagt ja til, blot fordi teknologien eksisterer (Winner, 2008). 
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Det samme kan siges om anvendelsen af ansigtsgenkendelse til overvågning. 

Grundidéen om at ville effektivisere politiarbejde og fange kriminelle er god, den 

uundgåelige effekt heraf er, at uskyldige borgere risikerer at blive kriminaliseret. For at 

teknologien kan fungere er det nødvendigt at kriminelles ansigter lagres. Dette resulterer 

dog også i, at de kriminelle, som egentlig har afsonet deres dom, på en måde ikke vil kunne 

undslippe deres kriminelle fortid, da de for altid, vil være lagret i systemet og derfor altid, 

af systemet, vil blive betragtet som kriminelle. Det er dog et uundgåeligt aspekt af 

teknologien, og et aspekt, hvis præmisser man ubevidst er gået med på, da man 

implementerede teknologien. 

Edward Snowden beskriver overvågning med kunstig intelligens som fremtidens 

største trussel. Overvågningskameraer med kunstig intelligens er ikke kun en 

optageenhed, men bliver snarere en automatiseret politibetjent. Snowdens største frygt 

er, at myndigheder og virksomheder begynder at udlevere data til hinanden, så man kan 

lave en “permanent record” på alle individer (Egedal, 2019). Hertil tilføjer Rasmus Kragh 

Jakobsen, at den voksende tendens til overvågning i bylivet er med til at umyndiggøre 

folk, og hvordan den let ville kunne misbruges både af kriminelle, men også i form af en 

social kontrol fra regeringen (Jakobsen, 2001). 

Lovgivning 

Diskussionen om, hvorvidt ansigtsgenkendelse er forsvarlig at bruge til overvågning, fik 

i løbet af år 2000 og fremefter, øget omtale i medierne, fordi det på denne tid blev en 

realitet at implementere det. Debatten har dog eksisteret længe før implementeringen 

var en reel mulighed, hvor man forud for årtusindeskiftet diskuterede hvilke potentielle 

konsekvenser, implementeringen kunne få for befolkningen og samfundet. Hvis vi på 

trods af advarsler fra flere kilder ikke kan stoppe udbredelsen af overvågning med 

ansigtsgenkendelse, så er det relevant at se på, hvordan man i denne udfoldelse sikrer 

borgernes rettigheder og bevarelsen af friheden. Én måde at løse dette på kunne være 

ved specifik lovgivning på området.  
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I dag er der forskellige regler afhængig af, hvor man befinder sig i verden. EU har 

vedtaget EU’s databeskyttelseslov, som forpligter virksomheder og hjemmesider til at 

informere kunder om, at de lagrer deres personlige data, og sikrer derved personlige 

oplysninger mod at blive misbrugt og anvendt til formål, som den enkelte ikke selv har 

godkendt. EU-kommissionen arbejder på at gøre lovgivningen om GDPR strammere, hvor 

man som borger i endnu højere grad har ret over og adgang til sin egen biometriske data. 

Hvis kunden ønsker det, skal virksomheder kunne oplyse om hvilket, og hvor meget, af 

persondataen, som er lagret. Man ønsker altså ikke at ændre på mængden af data, der må 

indsamles, men på graden af tilgængelighed og gennemsigtighed for den enkelte borger, 

samt tildele borgeren viden om, at indsamlingen sker (EU-kommissionen, 2020, Kulager, 

2018). Dette er noget, Edward Snowden har kritiseret GDPR-lovgivningen for med 

udtalelsen: "The problem isn't data protection, the problem is data collection" (Snowden i 

Ranger, 2019). EU-kommissionen fremlægger tiltagene som om, at EU’s borgere med 

disse rettigheder ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt deres biometriske data bliver 

udnyttet. Én ting er dog lovgivning og regulativer, en anden er håndhævelse heraf og 

dertil også spørgsmålet om gråzoner.  

I EU findes der i 2020 stadig ingen lovgivning, når det gælder anvendelsen af 

ansigtsgenkendelse som redskab til overvågning. EU har dog i et udkast til et lovforslag 

foreslået indførelsen af et femårigt forbud mod medlemslandenes brug af 

ansigtsgenkendelse. Kort efter reviderede de udkastet og fjernede forslaget med henblik 

på selv at lade de enkelte medlemslande lovgive på området (Fisher, 2020). 

Argumenterne for et forbud var blandt andet, at EU-kommissionen havde brug for tid til 

at undersøge eventuelle negative konsekvenser, som teknologien kunne medføre, 

herunder risikoen for brud på privatlivets love, samt at teknologien kunne være for 

upræcis (Fisher, 2020).  

Joseph Atick beskriver, at på trods af, at regeringer har forskellige restriktioner, 

når det gælder overvågning med ansigtsgenkendelse, er storindustrien fri til at gøre hvad 

de vil. Han uddyber, at det skyldes, at der er ingen regler, er for “commercial companies” 

(CBS News, 2013). 
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Datasikkerhed på Facebook 

Et eksempel på et “commercial company”, som er i besiddelse af biometrisk data, er det 

sociale medie, Facebook. Facebook har på nuværende tidspunkt 1.73 milliarder brugere 

(Clement, 2020), og som nævnt i redegørelsen, anvender Facebook ansigtsgenkendelse 

på sine brugeres billeder, og kommer med forslag til personer, man kan tagge, når der 

lægges et billede op på siden. I 2014 udviklede de endda deres eget system DeepFace, 

som kunne identificere ansigter, med næsten lige så høj præcision som mennesker kan 

(Taigman et. al, 2014). Da Facebook ligger inde med denne avancerede teknologi, samt 

flere millioner af brugeres biometriske data, mener vi, at det er relevant at se på, hvordan 

de anvender denne data.  

Ifølge Facebook selv er det sikkert at tilknytte ansigtsgenkendelse til mediet. De 

gør nemlig opmærksom på, at de ikke deler ud af de personlige data, de lagrer i deres 

system for at generere denne skabelon af brugerens ansigt. De beholder skabelonen, så 

længe funktionen er sat til på ens profil, men slettes også, så snart funktionen slås fra. 

Funktionen med ansigtsgenkendelse, er også kun tilgængelig for brugere over 18 år, da 

det kræver samtykke, før systemet må analysere profilerne (Facebook, u.å.). 

Selvom Facebook selv mener, at de sørger for datasikkerheden, så er det de 

færreste brugere, der helt præcist tænker over, hvad de siger ja til, når de godkender 

brugen af ansigtsgenkendelse på mediet. Alt det Facebook selv nævner, funktionen kan 

udrette, er korrekt, men ulempen ved dette er, at ved lagring af den genererede skabelon 

af brugerens ansigt, kan Facebook se, hvad brugeren foretager sig, fordi systemet også 

registrerer hvis personens ansigt dukker op i baggrunden hos en fremmedes opslag 

(Franck, 2018). Dette kan man diskutere, om er en utilsigtet effekt eller om det har været 

den oprindelige hensigt fra Facebooks side. Af den grund har mediet været kritiseret, da 

det er blevet beskyldt for at lagre personlige data fra sine mange brugere. Der har kørt en 

sag mellem Facebook og nogle brugere fra Illinois i fem år. Sagen blev afsluttet i 2020 og 

resulterede i, at Facebook måtte indgå et forlig, der kostede dem 550 millioner dollars. 

Sagen gik ud på, at det sociale medie var blevet sagsøgt af brugerne, da de mente at 

funktionen, der foreslår, hvem der er på det opslag brugeren vil lægge op på mediet, er 

ulovligt. Den biometriske data, de bruger til denne funktion, har brugeren nemlig ikke 

bevidst sagt ja til, at de må bruge (Stempel, Vengattil, 2020).  
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Det er dog ikke den eneste gang, at Facebook har været i problemer, på grund af 

sager vedrørende privatliv og persondata. I september 2018 blev mediet udsat for angreb 

på deres brugerdata, der offentliggjorde personlige data på omkring 50 millioner 

brugere. Dette angreb på mediets brugerdata, var virksomhedens største brud på 

datasikkerheden i deres dengang 14 års levetid. Hackerne fandt en indgang gennem 

koden til Facebooks hjemmeside, der gjorde, at de kunne tage kontrol over brugernes 

profiler (Isaac & Frenkel, 2018). Angrebet på Facebook kan skyldes, at der har været fejl 

i de indre mekanismer og at systemet ikke har været i stand til at modstå sådan et angreb.  

Der arbejdes på at gøre systemet mere sikkert, så man kan bruge det sociale medie 

uden bekymringer. Facebook meddeler selv, at de vægter deres brugeres sikkerhed rigtig 

højt, og går meget op i, at brugerne selv har kontrollen over deres personlige oplysninger, 

og dermed let kan organisere oplysningerne på deres profil, alt efter hvad de vil have 

tilgængeligt og hvad de vil holde for dem selv. Selvom Facebook lover at beskytte 

brugerne og deres oplysninger, har de alligevel udtalt, at de ikke vil udelukke, at de 

engang i fremtiden vil sælge brugernes data til en tredjeparter, hvis det bliver allerhøjst 

nødvendigt (Asher-Schapiro, 2015). Facebook vælger ikke at gøre det klart for deres 

bruger hvad deres intentioner er og derved kan det skabe mistillid, hvis brugerne ikke 

ved, om deres personlige data er i sikre hænder.  

 

DeepFace blev udviklet af en forskergruppe fra Facebook i 2014. Som nævnt tidligere, var 

et af de store gennembrud, inden for ansigtsgenkendelse, softwaren "DeepFace”, en CNN 

(Convolutional Neural Network) med ni lag, der kunne genkende billeder med næsten 

lige så høj præcision som mennesker. DeepFace er beskrevet i rapporten: "DeepFace: 

Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification" (Taigman et al, 2014). I 

rapportens abstract er træningen af DeepFace beskrevet således: "Thus we trained it on 

the largest facial dataset to-date, an identity labeled dataset of four million facial images 

belonging to more than 4,000 identities." (Taigman et al, 2014). Datasættet kaldes for SFC 

(Social Face Classification) og senere i rapporten nævnes det, at alle billederne i systemet 

er hentet fra Facebook med ca. 1000 billeder af hver af de 4030 personer.   
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Ud fra rapporten fremgår det ikke specifikt, hvordan dette sæt af over fire 

millioner træningsbilleder, er anskaffet. Der står ikke, om brugerne direkte er blevet 

spurgt om samtykke til, at deres billeder kunne bruges til udviklingen af DeepFace, eller 

om samtykket er givet indirekte, dengang brugerne tilmeldte sig Facebook og 

accepterede brugervilkårerene. Rapporten fokuserer meget på det tekniske aspekt af 

DeepFace; redegørelse for CNN, hvordan DeepFace er bygget op og hvordan DeepFace 

skiller sig ud fra andre software. Det nævnes ikke, hvad formålet med denne nye teknologi 

er, eller hvad Facebook har i sinde at anvende den til. 

  

I debatindlægget af Søren Storm Kristensen "Hvad vil Facebook egentlig med DeepFace?" 

udgivet i Politiken 2014, samme år som DeepFace blev udviklet, er det netop DeepFaces 

potentielle anvendelsesmuligheder, som skribenten undrer sig over.   

Der er ingen tvivl om, at Facebook har udviklet teknologien af kommercielle 

grunde, men på hvilken måde den præcis skal gavne Facebooks forretning vides ikke 

endnu. Det er dog ikke uvant, at digitale virksomheder laver teknologier, hvor det ikke 

umiddelbart er tydeligt, hvordan de kan anvendes kommercielt. Det var det samme 

tilbage dengang, hvor Google blev lanceret, påpeger skribenten (Kristensen, 2014). I en 

artikel fra The Huffington Post, også fra 2014, med titlen "Facebook's New ‘DeepFace’ 

Program Is Just As Creepy As It Sounds", er Dino Grandoni, som overskriften antyder, 

kritisk overfor Facebooks nye projekt. Han påpeger også, at Facebook vil anvende den 

nye teknologi til kommercielle forhold, mere specifikt, til at analysere vores gøren på det 

sociale medie og lave skræddersyede reklamer - noget Zuboff også kommer ind på med 

begrebet overvågningskapitalisme (Grandoni, 2014). Problematikken ved dette 

understreges, ved at henvise tilbage til, hvordan Facebook i 2013 var nødt til at fjerne al 

ansigtsgenkendelsesdata i Europa efter stridigheder med Irish Data Protection 

Commissioner og Hamburg's Data Protection Authority (Hearn, 2013, Grandoni, 2014).   

Kristensen deler denne skepsis overfor DeepFace. Han påpeger, at måden hvorpå 

DeepFace kan anvendes til overvågningskapitalisme er ved, at Facebook gennem det 

indbyggede kamera i brugerens telefon eller computer kan aflæse brugerens 

ansigtsudtryk mens de browser på Facebook. Man kan, ved hjælp af DeepFace, vurdere 

brugerens reaktion på reklamer, eller aflæse deres humør og vise dem tilpassede 

reklamer (Kristensen, 2014). Kristensen folder problemet yderligere ud, og spekulerer i, 

om teknologien kan anvendes, ikke kun til kommercielle formål, men også politiske:    
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"Systemet samler nu en helt unik viden om menneskers præferencer, 

handlingsmønstre, købsmønstre, sociale netværk, normer og menneskelige og politiske 

holdninger, der i kombination med f.eks. køn, udseende, ansigtstræk og racebaggrund 

skaber en unik viden, som måske umiddelbart synes mere anvendelig til politiske formål end 

kommercielle." (Kristensen, 2014)  

Det er ikke Facebook selv, som har disse politiske interesser, men Kristensen 

frygter derimod, at Facebook kan sælge disse oplysninger til regeringer og 

efterretningstjenester, og på den måde tjene penge på teknologien (Kristensen, 2014).   

Det er uvist i hvor høj grad Facebook har benyttet sig af DeepFace til 

overvågningskapitalisme og personaliserede reklamer, eller om det blot anvendes til 

funktioner der er synlige for brugerne, som for eksempel at forbedre den automatiske 

tagging.  Facebook har, som sagt, udtalt, at de ikke udelukker at sælge persondata videre, 

hvis det bliver allerhøjst nødvendigt. Hvad Facebook definerer som allerhøjst nødvendigt, 

fremgår dog ikke af deres udtalelse. Vi har set, hvordan man i krisesituationer, tager 

midler i brug, som man ellers ikke ville under andre omstændigheder, men at disse midler 

alligevel, har for vane at hænge ved. Hvis den biometriske data, som Facebook har lagret, 

skulle vise sig, at være allerhøjst nødvendig i forbindelse med en fremtidig krise, er det 

altså ikke utænkeligt, at denne data bliver videresolgt til tredjeparter. 

Indsamling af biometrisk data 

Shoshana Zuboff beskriver, at overvågningskapitalismens formål består i at akkumulere 

menneskers data til at forudsige deres adfærd i det virkelige liv (Zuboff, 2019, s. 160). 

Denne indhentning af data er rykket fra kilder i den virtuelle sfære til ude i den virkelige 

verden. Nu kan virksomheder registrere ens ansigt, når man bevæger sig ude i gadelivet 

og på den måde finde frem til ens navn og online profiler med ens personlige data og 

shopping-historik (CBS News, 2013). Man skal altså ikke længere kun være opmærksom 

på at holde på sine private oplysninger, når man befinder sig på internettet, da man også 

tager disse oplysninger med ud i gadelivet. Ifølge Atick bør ens ansigt derfor anses som 

lige så privat, som ens kreditkort og sundhedsjournal (CBS News, 2013).   



S2024791368 Roskilde Universitet 03.06.2020 

60 

Indsamling af biometrisk data til sundhedsfaglige formål 

I den globaliserede verden er der højt fokus på sundhed, på at eliminere sygdom og hæve 

den gennemsnitlige levealder (Sjøgren, 2020). Derfor bruges teknologi også i større og 

større omfang til hjælp - både i form af undersøgelse og behandling. Det giver lægerne 

mulighed for at diagnosticere og behandle patienter mere præcist og tidligt i 

sygdomsforløbet, hvilket forskning peger på, som værende af stor betydning for udfaldet 

af et sygdomsforløb. Det er derfor heller ikke svært at forestille sig, at ansigtsgenkendelse 

anvendt på denne måde, kunne blive et brugbart redskab i den lægefaglige verden til at 

forudsige sygdomme (Skeem, 2019). Dette ville også kunne bruges af almindelige borgere 

i form af tidligere nævnte, Google Mirror, som ville kunne fortælle den enkelte person, 

om hvorvidt der er risiko for at få et hjertetilfælde på en given dag (CBInsights, 2018).  

Hvorfor netop Google vælger at udforske denne anvendelsesmulighed via spejle 

med ansigtsgenkendelse, kan man dog undre sig over. Google er ikke i særlig grad 

forbundet med den lægefaglige verden, og derfor må det også formodes, at interessen 

ligger andetsteds. Én interesse kunne være den økonomiske gevinst, der ligger i at være 

udviklerne af et sådant redskab og indehavere af så meget brugerdata. Hvis Google kan 

sælge denne løsning samt brugerdata verden over, kan det i sig selv være en drivkraft i 

forhold til det økonomiske. 

Noget andet man kan diskutere i forhold til intentionen om at bruge 

ansigtsgenkendelse til dette formål er, hvem det skal hjælpe. I USA skal man selv betale 

for behandling i sundhedsvæsnet, og det betyder, at ikke alle vil have råd til at få den 

nødvendige behandling i tilfælde af, at spejlet opdager en behandlingskrævende sygdom. 

Hvis en bruger dermed får kendskab til at have en sygdom, men ikke har råd til at blive 

helbredt, kan man så påstå, at teknologien er blevet anvendt med hensyn til brugeren? 

Mange vil i hvert fald nok synes, at teknologien ikke har hjulpet dem i dette tilfælde, men 

snarere givet anledning til større bekymring end før - man vil måske endda blive mere 

syg og stresset af denne bekymring. 

Noget vi også omtaler i stigende grad, er videresalg af persondata. Hvis et stort 

antal af private husstande deler ens sundhedsdata med teknologien, kan disse - ligesom 

det ses med andre store datasæt - anvendes til udarbejdelse af statistikker og analyser 

(Teknologiens Mediehus, 2018).  
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I denne sammenhæng er alle de gadgets, vi går rundt med i hverdagen, som for 

eksempel smartphones, smartwatches osv. også et redskab, som tracker vores 

sundhedsdata. Disse data kan risikere at blive solgt videre til virksomheder der er 

interesseret i dem, og dermed kan det gå udover jobmuligheder eller investeringen i 

diverse forsikringer. Specifikt disse virksomheder, kan have gavn af de personlige 

sundhedsdata, da de kan vurdere ud fra dem, om personen er værd at arbejde med 

(Mortensen, 2019). For eksempel hvis man ud fra datasættene kan se, at bestemte 

befolkningsgrupper er i større risiko for visse typer af sygdomme, kan 

forsikringsselskaberne regulere priserne for en sundhedsforsikring ud fra denne viden 

(Teknologiens Mediehus, 2018). 

Biometrisk data som handelsvare 

Datalogen Mark Weiser introducerer i sin artikel fra 1991: “The Computer for the 21st 

Century” begrebet ‘allestedsnærværende computerformidling’, netop at de mest 

dybdegående teknologier er dem, der forsvinder hen i baggrunden (Weiser i Zuboff, 

2019, s. 238-239). Hvor man før selv aktivt valgte at købe produkter, bliver ens data nu 

indsamlet uden at man nødvendigvis lægger mærke til det og brugt til at influere ens 

videre forbrugsadfærd. Man er selv blevet til virksomhedernes produkter (Zuboff, 2019). 

Som forbrugere hjælper vi AI’en med at få adgang til vores oplysninger ved, at vi nu også 

frivilligt benytter og udleverer vores ansigt til elektroniske apparater som smartphones 

og tablets. 

Som tidligere beskrevet forsøgte den engelske regering i 2000 at give udtryk for, 

at de var i besiddelse af en større mængde data, end de rent faktisk havde, er tilfældet i 

dag det helt modsatte. Selvom vi har lovgivning, som dikterer, at virksomheder, skal være 

i stand til at redegøre for hvilken data, de er i besiddelse af, og hvad de bruger den til, så 

gør de et stort nummer ud af at skjule mængden af data, de har på befolkningen. 

Hjemmesider, som anvender cookies til kommercielle formål, videregiver stadig 

persondata til tredjeparter, hvis man vælger at acceptere cookies (Kulager, 2018). 

Information om cookies og hvilket persondata, der gemmes, optræder ofte, efter vores 

opfattelse, i lange formularer om brugervilkår, eller som hurtige pop-up samtykkebokse, 

som de færreste brugere læser, inden de vælger at acceptere dem (Cakebread, 2017). Så 

selvom brugerne accepterer, at deres persondata lagres, sker det sjældent på et oplyst 

grundlag.  
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Gennemsigtigheden har altså både i 2000 og i dag i 2020 været tvivlsom, men hvad 

der bliver forsøgt skjult, har ændret sig, og formålet med at være uigennemsigtig har 

dermed også ændret sig. Et eksempel herpå er appen FaceDeals, som netop forsøger at 

udnytte denne uigennemsigtighed. Appen forbinder ens ansigt med ens likes på 

Facebook. Et eksempel på dette ses i CBS News’ artikel “A Face in the Crowd: Say goodbye 

to anonymity” fra 2013, hvor journalisten Lesley Stahls ansigt bliver genkendt efter at 

være gået ind på en bar, og hun får et tilbud, der relaterer til hendes likes på Facebook. 

Fordi hun har synes godt om siden, Sukkerfri Cola (red. diet coke), får hun at vide, at hun 

vil modtage en gratis sukkerfri cola, hvis hun køber en cæsarsalat (CBS News, 2013).  

Journalist, forfatter og aktivist, Naomi Klein beskriver, hvordan det kan være et 

problem at overlade de skelsættende beslutninger i forhold til håndteringen af kriser som 

corona-pandemien, til magtfulde tech-virksomheder. Virksomhederne har deres egen 

overlevelse og økonomiske gevinst som interesse, og vil derfor argumentere for, at netop 

deres produkt eller teknologi, kan løse den udfordring, man kollektivt står overfor (Klein, 

2020). 

Kriser som corona-pandemien er netop en gylden forretningsmulighed for disse 

virksomheder, der formår at få mere frie tøjler end nogensinde før ved at påstå, at deres 

teknologi vil være et vigtigt led, hvis ikke det eneste håb i beskyttelsen af folkesundheden 

(Klein, 2020). Klein mener, at det netop er demokratiet og retten til privatliv, der er tech-

virksomhedernes største modstander. Denne form for krise kan ses som en oplagt 

mulighed for at slå disse modstandere ud og på den måde opnå mere magt og komme i 

besiddelse af en større mængde data, der i andre sammenhænge senere hen vil være 

brugbar og en økonomisk gevinst for virksomhederne. Klein beskriver, hvordan 

bestyrelsesformanden hos Google, Eric Schmidt, ændrede taktik efter COVID-19 blev 

erklæret for en pandemi. Hvor det for ham tidligere handlede om at undgå at blive 

udkonkurreret af Kinas anvendelse af højteknologi, var det italesatte fokus nu at beskytte 

den amerikanske folkesundhed, selvom han aldrig havde nævnt sundhed tidligere (Klein, 

2020).  
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Som det ses i England og efter 9/11 i New York, samt her i Danmark med både 

sikkerhedspakken og corona-pandemien, bliver lovgivningen på overvågningsområdet 

mange gange ændret i forbindelse med en krise eller potentiel trussel. Klein påpeger 

netop problematikken i, at de teknologier, som indsamler data, der er afgørende i 

krisetider, ejes af private aktører i form af tech-virksomheder som Google, Amazon og 

Apple - noget som Shoshana Zuboff også problematiserer med overvågningskapitalisme-

begrebet. Klein foreslår, at offentligheden i stedet skal være medejere af teknologien og 

blive en del af at kontrollere den, hvis den demokratiske samtale skal bevares (Klein, 

2020). På den måde vil man undgå, at det er private tech-virksomheder, hvis 

egeninteresse trumfer befolkningens, der bliver styrende for hvordan samfundet skal 

tilrettelægges og udformes (Klein, 2020). Da regeringen i disse tilfælde har tendens til at 

handle hurtigt og impulsivt, betyder det nemlig, at den demokratiske samtale kan risikere 

at gå tabt i forhandlingerne. Derfor er det heller ikke sikkert, at befolkningen faktisk er 

opmærksomme på de konsekvenserne, lovgivningen kan have for deres privatliv og 

frihed, før den allerede er indført. 

Teknologiske søvngængere 

Når vi nu gang på gang bliver fremlagt for disse bekymringer, hvorfor ser vi så fortsat, at 

graden for brugen af teknologi er stigende? Dette spørgsmål kan Langdon Winner måske 

være med til at besvare med sit begreb om teknologiske søvngængere.  

 Teknologiske søvngængere er betegnelsen for borgere, der forholder sig ukritisk 

til teknologier, og hvad de indebærer herunder teknologiens egenskaber og 

konsekvenser ved brug af dem (Winner, 1989). Vi har set eksempler på dette, i form af, 

at skærpet overvågning, som egentlig kun skulle fungere som nødforanstaltning under en 

krisesituation, får lov at fortsætte på grund af frygt for en ny krise. Dette er en præmis, 

som de fleste borgere accepterer, og ikke forholder sig kritisk til, muligvis fordi det sker 

gradvist. Dette kan være et problem, hvis borgerne derved ukritisk accepterer 

anvendelsen af teknologier, de ikke reflekterer over eller forstår konsekvenserne af, og 

det kan for den almindelige borger blive svært at gennemskue hvilken information, der 

er troværdig.  
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I den forbindelse er deepfakes en teknologi med stort potentiale i forhold til at 

manipulere mennesket. Ifølge Michael Bjerre er deepfakes noget, som kan have 

konsekvenser og kan undergrave demokratier. Dette kan være en utilsigtet effekt, men 

det kan dog også være, at det er den egentlige hensigt ved den givne deepfake og derved 

en tilsigtet effekt. Bjerre skriver, at amerikanske efterretningstjenester og lovgivere 

frygter, at deepfakes kan gå hen og blive et problem i det amerikanske præsidentvalg i 

2020, hvor det førhen var ”fake news”, som Rusland lækkede for at hjælpe Trump til en 

sejr. Frygten er, at Rusland vil bruge deepfakes i en informationskrig således, at de har 

indflydelse på præsidentvalget i 2020 (Bjerre, 2019).  

I en krisesituation, som den vi står i nu under corona-pandemien, er befolkningen 

afhængig af, at myndighederne viderebringer troværdig information. Denne information 

stammer ofte fra pressemeddelelser via nyhedskanaler som DR1 og TV2. Brug af 

deepfakes i denne sammenhæng vil i praksis være næsten umulig, da det kræver, at man 

er i stand til at overtage nyhedskanalernes administrative rettigheder, og 

cybersikkerheden hos sådanne steder, er ofte meget høj. Det kan dog være et problem, 

hvis man via andre medier, som er nemmere at hacke, forsøger at sprede misinformation 

ved hjælp af deepfakes. For eksempel har statsminister, Mette Frederiksen sammen med 

youtuberen, Alexander Husum, afholdt et pressemøde på YouTube (Ritzau, 2020b). Hvis 

en hacker ønsker at sprede misinformation, og denne kan opnå administrative 

rettigheder over Mette Frederiksens konto, kan hackeren ved brug af deepfake sprede 

fejlinformation i statsministerens navn. Da indholdet på Youtube er brugergeneret, har 

alle personer med internetadgang mulighed for at oprette en bruger og uploade videoer. 

Den decentraliserede distribution af indhold på Youtube gør det muligt for brugere at 

offentliggøre videoer med deepfakes af eksempelvis Mette Frederiksen og påstå at de er 

ægte.  

Hvis vi som teknologiske søvngængere stoler blindt på de teknologier, som 

omgiver os i hverdagen, er vi nemme at manipulere. Hvis vi uden at forholde os kritisk til 

den information, vi får fra forskellige medier via vores teknologiske devices, kan vi nemt 

glemme at stille spørgsmålstegn ved, om den information, vi bliver præsenteret for, er 

korrekt og valid. Som teknologiske søvngængere kan vi derfor nemt blive blinde for de 

påvirkninger, vi modtager gennem teknologi, vi i dagligdagen anvender og i nogen grad 

har gjort os afhængige af. 
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Opsamling 

For at forstå, om overvågning via ansigtsgenkendelse krænker borgernes frihed, fandt vi 

det relevant at diskutere, hvilke forståelser der er om begrebet frihed. De aktører, som 

understøtter diskursen om, at overvågning med ansigtsgenkendelse er en trussel for 

privatlivet, understøtter samtidig en diskurs om, at den personlige frihed indskrænkes, 

hvis man konstant føler sig iagttaget. Tilhængerne af den modstridende diskurs, om at 

overvågning med ansigtsgenkendelse er et trygt valg, understreger, at overvågning ikke 

er krænkende for den personlige frihed. Nogle tilhængere af denne diskurs, mener endda, 

at overvågning ligefrem vil resultere i øget frihed. Måden hvorpå ansigtsgenkendelse 

anvendes til overvågning, kan skyldes de iboende politiske karakterer, som Langdon 

Winner mener, at teknologier har. Som det er blevet beskrevet, kan det oprindelige 

formål med at anvende ansigtsgenkendelse i en bestemt kontekst i nogle tilfælde 

medføre, at dataene herfra anvendes til andre formål. Det betyder i praksis, at 

gennemsigtigheden for, hvad individets data anvendes til, i nogle tilfælde bliver ringe.  

Den manglende lovgivning omkring brugen af ansigtsgenkendelse betyder, at det 

er op til det individuelle land at lovgive på området. Joseph Atick påpeger, at der ingen 

regler er for “commercial companies”, hvilket kan være et problem, da disse ofte har deres 

eget bedste for øje og ikke nødvendigvis befolkningen. Denne problematik belyste vi 

yderligere med Shoshana Zuboffs begreb om overvågningskapitalisme og Naomi Kleins 

kritik heraf. Heriblandt at offentligheden burde være medejere af teknologien og have del 

i beslutningsprocessen, når det gælder indgreb om overvågning, frem for at overlade 

magten til tech-virksomhederne, hvis ønske er at indsamle biometrisk data, som de 

efterfølgende kan videresælge til tredjeparter. Der kan dog være fordele ved 

dataindsamlingen, da den for eksempel kan anvendes til diverse sundhedsfaglige formål 

og i dag anvendes til at inddæmme corona-pandemien. 

  



S2024791368 Roskilde Universitet 03.06.2020 

66 

Konklusion  

Der kan konkluderes, at ansigtsgenkendelsesteknologiens indre mekanismer og 

anvendelse har gennemgået en stor udvikling, siden den første udgave af teknologien 

kom frem i 1960’erne. Teknologien har gennemgået flere udviklingsfaser, og 

ansigtsgenkendelse fungerer i dag ved hjælp af maskinlæring og deep neural networks. 

Dette muliggør, at teknologien nu kan skabe sine egne parametre og forbindelser, og kan 

kende ansigter næsten lige så godt som mennesker kan. 

Teknologien har flere anvendelsesmuligheder. Hvor nogle anvendelser knytter sig 

til redskaber i hverdagen, såsom iPhones, Facebook etcetera, har vi gennem historien 

også set flere tilfælde, hvor teknologien er blevet anvendt som et redskab til overvågning. 

Ansigtsgenkendelse anvendes til overvågning ved, at flere tusinde 

overvågningskameraer opsat i offentlige rum sammenkobles i et større teknologisk 

system som er udstyret med ansigtsgenkendelsessoftware. Ansigtsdata fra millioner af 

borgere opsamles i samme system, hvor dataen kan klassificeres og matches med data 

fra eksempelvis politiets database over kriminelle.  

Gennem historien har kriser og begivenheder som 9/11 og corona-pandemien 

været en drivkraft for overvågning med ansigtsgenkendelse og været med til at forme 

udviklingen og anvendelsen af teknologien. Regeringer og virksomheder har ud fra disse 

begivenheder kunne udnytte befolkningens frygt og behov for at føle sig sikker i 

samfundet. De har gjort brug af ord, som er forankret i en positiv fortælling, der har fået 

teknologien til at fremstå i et positivt lys og som samfundets eneste redning. Hermed 

understøtter de diskursen om ansigtsgenkendelse som et vigtigt og sikkert redskab i 

kampen mod kriminalitet, terror og andre trusler. I den forbindelse har vi også set 

eksempler på aktører, der har formået at få overvågning til at fremstå positivt, uafhængigt 

af om kriminaliteten steg eller faldt i en periode med øget overvågning. Overvågningen 

fik anerkendelse for enten at forebygge eller opfange kriminaliteten. Den konkurrerende 

diskurs, der ser ansigtsgenkendelse, som en trussel mod privatlivet er ikke ny. Selv da 

panikken over 9/11 var på sit højeste, fandtes der kritikere af overvågning via 

ansigtsgenkendelse, på trods af argumenterne om at det kunne mindske terrortruslen. 

Selvom denne diskurs med negativ forankring af teknologien fortsat eksisterer, så 

benytter en stor del af verdens befolkning stadig teknologien i hverdagen uden 

nødvendigvis at forholde sig til konsekvenserne af det. 
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Oplysninger om bagsiden af ansigtsgenkendelse er altså ikke nødvendigvis nok til 

at vække os, fordi vi er blevet teknologiske søvngængere. Som forbruger er man endda 

med til at hjælpe teknologien til at blive mere præcis og bedre til at kategorisere 

befolkningen ved fortsat at fodre datasættene med opslag, likes og billeder på 

smartphones og sociale medier.  

Vi har set, hvordan det oprindelige formål med at anvende teknologien kan ændre 

sig i takt med, at den tages i brug. Denne udvikling sker i det skjulte, da teknologien og 

dens anvendelse har en politisk karakter, som er indlejret i sociale strukturer i samfundet 

Teknologiens anvendelse går derfor i visse tilfælde forud for dens implementering. 

Regeringer og virksomheder italesætter for eksempel, at den bruges som et ekstra lag af 

sikkerhed, men bruger i virkeligheden også dataen til overvågning af borgere, der ikke er 

under mistanke, eller til økonomisk fremgang for virksomhederne ved videresalg af 

dataen til tredjeparter. Dette er et problem, fordi vi lever i et overvågningskapitalistisk 

samfund, hvor der er rodfæstede mønstre, som belønner dem med mest økonomisk 

kapital. 

Det kan afslutningsvist konkluderes, at befolkningens og samfundets frihed kan 

blive påvirket, når brug af ansigtsgenkendelse til overvågning intensiveres. 

Overvågningen kan både give anledning til en øget følelse af frihed og omvendt også være 

årsag til en øget følelse af, at friheden indskrænkes. Befolkningens adfærd kan desuden 

påvirkes af overvågningen, hvis der ageres anderledes end normalt, fordi man konstant 

er opmærksom på, at der bliver overvåget, når man færdes på gaden og i det offentlige 

rum. Måden overvågning italesættes på i medierne og samfundet ud fra forskellige 

diskurser påvirker, hvorvidt denne anvendelse af teknologien udbredes. Desuden 

påvirker (potentielle) kriser og trusler, hvilken diskurs befolkningen og samfundet 

understøtter.  
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et separat PDF-dokument, som er vedlagt i opgaveafleveringen på Digital Eksamen.  

Aktantmodeller 

Bilag 1: Visionics inden 9/11 

Bilag 2: Visionics omkring 9/11 

Bilag 3: Jeffrey Rosen omkring 9/11 

Bilag 4: Bob Lack om overvågning i England 

Bilag 5: Engelske kontrolrums-operatorer 

Bilag 6: Visionics i 2010’erne til nu 

Bilag 7: Den danske regering om sikkerhedspakken 

Bilag 8: Kritikere af sikkerhedspakken 

Tidslinjer 

Bilag 9: Tidslinje over den historiske udvikling 

Bilag 10: Tidslinje over udviklingen af omtalen 

Visuel præsentation 

Bilag 11: Thirdroom 
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Figurliste 

I følgende ses en liste af de figurer der bliver brugt løbende i rapporten. Disse kan findes 

i et separat PDF-dokument, som er vedlagt i opgaveafleveringen på Digital Eksamen.  

Figur 1 af distancen mellem ansigtstræk  

Kilde: Kelly, M. D. (1970, August). Visual Identification of People by Computer. Stanford 
University. 

Figur 2 af karakteristik af øjet 

Kilde: Kelly, M. D. (1970, August). Visual Identification of People by Computer. Stanford 
University. 

Figur 3 af identifikation af omrids af person 

Kilde: Kelly, M. D. (1970, August). Visual Identification of People by Computer. Stanford 
University. 
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Visuel præsentation 

Vi har valgt at gøre vores Thirdroom til vores visuelle produkt af eksamen. Produktet 

kan ses via linket i bilag 11. 
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