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Abstract 

Ever since societies across the world has started employing algorithms to sort data in social context, 

the distribution of sorting algorithms has engaged several studies that concern algorithmic 

construction, unintended effects of algorithmic sorting, and how individuals, technology and society 

merge and flourish in our age. Several of these studies has put a strong focus on the hidden layer of 

information that most studies have denoted: the ‘black box’ of the algorithm. Following, the French 

philosopher, Bruno Latour’s Actor Network Theory, the term ‘black box’ is used in our project as a 

focal point, studying discriminating tendencies in sorting algorithms involved in recruiting processes, 

and leading to a discussion on technological determinism. We want to question whether the 

technology of algorithms is causing race discrimination, or whether algorithms simply are an 

objective tool. We don’t seek to find one definite conclusion, but our drive is to understand and 

challenge different approaches to the question.  
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1. Indledning 

1.1 Indledning og problemfelt   

Teknologi er til stede i alt, vi gør. Vi er vokset op med teknologi i adskillelige afskygninger og bruger 

det så naturligt, at vi sjældent er opmærksomme på, hvordan vores møde med teknologi ændrer 

måden vi gør ting på. Men som studerende på Den Humanistisk Teknologiske Bachelor i det 21. 

århundrede står det mere klart end nogensinde før. Brugen af teknologi kan have for konsekvenser 

for vores sociale liv og det rejser vigtige problemstillinger vedrørende den teknologiske udvikling. 

Det er ikke en nyhed, at teknologi giver et antropologisk indblik i, hvordan det er at leve et givent 

sted i en given tid. Teknologi har været en stor faktor for, hvordan vi har oplevet kultur igennem 

historien. Derfor sammenligner vi også samfund med de teknologier, der har haft særlig kulturel 

betydning, dette ses for eksempel når vi karakteriserer København som en cykelby. At karakterisere 

historiske perioder med teknologi går faktisk helt tilbage til oldtiden: Stenalderen, Jernalderen, 

Bronzealderen. Men med kun et par få årtier inde i det 21. århundrede, kan det være svært allerede 

nu at forudse, hvilke teknologier der i fremtiden vil karakterisere den tid, vi lever i. Det er dog 

tydeligt, at den hurtigt voksende udvikling i digitale teknologier i høj grad påvirker og former, den 

verden vi lever i. Digitale teknologier er bygget op omkring data, som holder på informationer om 

enkeltindivider og samfund, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at stille sig kritisk over for 

de konsekvenser brugen af teknologier potentielt kan medføre. Som Langdon Winner, en politisk 

teoretiker, spørger: “…as we ”make things work” what kind of world are we making?” (Winner, 

1989:).  

Den hurtigt voksende udvikling i digitale teknologier samt informationssamfundet har ledt til, at FN 

i 2003 afholdte det første verdenstopmøde vedrørende disse teknologier, med formålet om at udvikle 

en global samfundsvision, der skal bidrage til, at FN’s udviklingsmål opretholdes i udviklingen af 

teknologi. FN’s menneskerettighedsråd vedtog i 2012 den første resolution, hvori det fastslås, at alle 

menneskerettigheder også gælder digitalt ("Hvad siger FN om teknologi og menneskerettigheder?", 

2019). Det er en grundlæggende menneskerettighed ikke at blive diskrimineret på baggrund af f.eks. 

køn, race, religion, hudfarve, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk 

oprindelse, vedtaget i 1948. Der ses dog stadig eksempler på diskriminerende tendenser i brugen af 

teknologi ("Diskrimination", n.d.). Langdon Winner hævder, at Robert Moses, som var arkitekt 

og byplanlægger, bevidst designede broer i Long Island til at hænge så lavt, at det besværliggjorde 

bustransport til Jones Beach. Dette var et bevidst valg i designet af broerne med formålet om at 
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ekskludere fattige, sorte og arbejdere fra Long Island (Winner, 2008).  Winners påstand om de 

racediskriminerende broer på Long Island har motiveret os til at skrive dette projekt, da det rejser 

problemstillinger vedrørende teknologiers skjulte konsekvenser, samt hvordan der kan opstå 

racediskrimination i brugen af teknologi.   

FN udgav i 2020 rapporten ’Racial Discrimination and Emerging Digital Technologies: A human 

rights analysis’ (2020), der beskriver hvordan teknologier og algoritmer kan være diskriminerende i 

deres design og underminere menneskerettigheder for bestemte sociale grupper på baggrund af deres 

race, køn og etnicitet. Heriblandt er der eksempler på racediskriminerende design i amerikanske 

sundhedsalgoritmer, hvor sorte patienter var mindre tilbøjelige end hvide til at blive refereret til 

behandlinger. Et andet eksempel er fundet i Facebooks reklamealgoritmer, hvor sorte blev forhindret 

i at se boligtilbud i bestemte områder (FN, 2020: 9). Teknologier, som er drevet af Big Data og 

kunstig intelligens, er med til at understrege udbredte og eksisterende raceforskelle i samfundet. Dette 

gør sig specielt gældende i rekrutteringsfirmaer og human ressourceindustrien i Europa og 

Nordamerika, hvor der typisk anvendes software og matematiske modeller til at automatisere dele af 

rekrutteringsprocesser. Formålet med disse modeller og software er at finde de bedste kandidater på 

en omkostningseffektiv måde (Heilweil, 2019), hvor der på baggrund af datasæt af succesfulde 

kandidater trænes modeller og algoritmer til at finde fremtidige kandidater. Problemet med dette 

mener vi er, at disse respektive algoritmer og modeller kan reproducere dominerende race- og 

kønsforskelle i deres anbefalinger af kandidater, hvilket medfører en systematisk diskrimination af 

marginaliserede grupper i rekrutteringsprocessen (O’Neil, 2017: 97).  Et eksempel på dette ses hos 

Amazon, som i 2014 satte et team af ingeniører til at opbygge en algoritme, der skulle automatisere 

rekrutteringen af nye medarbejdere. Projektet blev kun et år senere kasseret, da det blev klart, at 

teknologien systematisk diskriminerede kvinder, særligt de der søgte mere tekniske 

jobs, som tidligere primært har været besat af mænd. Amazons rekrutteringsalgoritme skulle finde de 

bedste kandidater til jobs på baggrund af de foregående 10 år. Problemet opstod da 

rekrutteringsalgoritmen, selvom softwareingeniørerne forsøgte at rette problemet ved at skjule 

køn, stadig havde diskriminerende tendenser. I og med rekrutterings-algoritmen havde til opgave at 

finde de bedste CV’er på baggrund af et træningsdatasæt, som afspejlede de foregående 10 år, betød 

det, at uanset hvordan softwareingeniørerne forsøgte at rette op på problemet, var outputtet fortsat en 

gengivelse af den foregående og eksisterende arbejdsstyrke (Goodman, 2020). De ovenstående 

eksempler danner rammerne for dette projekts problemfelt. Det er tydeligt i eksemplerne, at 

algoritmer brugt til at automatisere rekrutteringsprocesser er med til at understrege eksisterende 
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uligheder på arbejdsmarkedet i forhold til bl.a. køn og race. Dette projekt søger ikke at undersøge om 

der opstår diskrimination i teknologi, men snarere hvordan vi kan forstå disse tendenser. Projektet 

tager udgangspunkt i racediskrimination i algoritmer brugt til rekruttering, og opstiller spørgsmål 

som: Kan man tale om, at algoritmerne diskriminerer på baggrund af race eller er dette et resultat af 

samfundet strukturelle former? Og hvordan påvirker de to ting hinanden?  

Der søges ikke at give et endegyldigt svar, men vi søger nærmere at belyse problematikken i en 

teoretisk diskussion ved inddragelse af forskellige teoretiske forståelsesrammer, som har ledt os til 

følgende problemformulering:   

1.2 Problemformulering 

• Hvordan forstås racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til 

automatisering af rekrutteringsforløb i forholdet mellem subjektivitet, teknologi og 

samfund? 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

Til at besvare problemformuleringen arbejder projektet ud fra følgende arbejdsspørgsmål. 

- Hvordan bruges kunstig intelligens, algoritmer og maskinlæring til at automatisere 

rekrutteringsprocesser?    

- Hvordan påvirker algoritmer, subjekt og samfund hinanden i en rekrutteringsproces? 

- Hvordan kan vi forstå de racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til 

automatisering af rekrutteringsprocesser ud fra videnskabsteoretiske traditioner i STS-

forskning?  

- Hvilke drivkræfter og barrierer er der i racediskriminerende tendenser i forholdet mellem 

algoritmer, subjekt og samfund i en rekrutteringsproces?  
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2. Metode  

Dette afsnit vil præsentere projektets metodiske overvejelser. Her vil læseren blive introduceret til 

operationaliseringen af problemformulering og arbejdsspørgsmålene, i en præsentation af projektets 

opbygning og afgrænsning, hvordan projektet er forankret i uddannelsens faglige dimensioner samt 

projektets videnskabsteoretiske metodeovervejelser.   

2.1 Projektets opbygning  

Projektets problemfelt introducerede et spørgsmål om, hvorvidt de racediskriminerende tendenser, 

der ses i brugen af algoritmer til automatisering af rekrutteringsprocesser, er et resultatet af selve 

teknologien og, eller samfundets sociale og institutionelle strukturer. De racediskriminerende 

tendenser i brugen af algoritmer til at automatisering af rekrutteringsprocesser kan være vanskelige 

at undersøge. Dette afsnit tager udgangspunkt i vores arbejdsspørgsmål og hvordan projektet er 

udformet på baggrund af disse.  

Det første arbejdsspørgsmål søger at afdække, hvordan brugen af kunstig intelligens, algoritmer og 

maskinlæring bruges til automatisering af rekrutteringsprocesser. Til at besvare dette spørgsmål, 

redegør vi i projektet for relevante begreber indenfor kunstig intelligens, algoritmer og maskinlæring. 

Redegørelsen har til henblik at skabe et fundament for vores forståelse for algoritmernes indflydelse 

på rekrutteringsprocessen i dens tekniske former og design. Dette arbejdsspørgsmål besvares desuden 

ud fra en teknisk analyse med afsæt i TRIN-modellen, præsenteret i afsnit 2.6., med henblik på 

at undersøge teknologiens indre mekanismer og utilsigtede effekter.   

Det næste arbejdsspørgsmål har til formål at belyse, hvordan algoritmer, subjekt og samfund påvirker 

hinanden i en rekrutteringsproces. Til at besvare dette spørgsmål analyseres en potentiel 

rekrutteringsproces, der bruger algoritmer til automatisering af processen, ud fra et aktørnetværks- 

og socialkonstruktivistisk perspektiv. Analysen søger at danne forståelse for, hvordan brugen af 

algoritmer i rekrutteringsprocesser opfattes af relevante aktører, samt hvordan disse aktørers 

handlinger påvirker øvrige aktørers handlinger. I algoritmernes kompleksitet kan det være vanskeligt 

at forstå helheden af de racediskriminerende tendenser i brugen algoritmer til automatisering af 

rekrutteringsprocesser. Derfor bruges aktørnetværksanalysen til at afdække det netværk af sociale og 

teknologiske aktører, der indgår i en rekrutteringsproces.  

De sidste arbejdsspørgsmål søger på baggrund af projektet teoretiske indgangsvinkler at forstå 

analysens resultater. Med udgangspunkt i analysen forsøges der at afdække, hvordan handlinger for 

aktørerne i netværket muliggør eller begrænser de racediskriminerende tendenser, der ses i brugen af 
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algoritmer i rekrutteringsprocesser. Diskussionen har til formål at åbne spørgsmålet om, hvor de 

racediskriminerende tendenser er forgrenet henne. Diskussionen vil med afsæt i projektets teori 

diskutere, hvorvidt det er teknologier, der bygger på kunstig intelligens, maskinlæring og algoritmer, 

som forårsager racediskriminationen gennem sin sortering af kandidater, eller om teknologien blot er 

et værdineutralt værktøj. Herunder vil vi trække på teorier indenfor teknologisk determinisme og 

socialkonstruktivisme og argumentere for begge sider. Diskussionen søger dermed også at udfordre 

de nuværende videnskabsteoretiske diskussioner og hvordan vi kan arbejde på at forstå forholdet 

mellem algoritmer, subjekt og samfund i en rekrutteringsproces. Dette gøres med særlig inddragelse 

begreberne ’black box’, ’hybridization’ og ’teknologideterminisme’, da disse har været 

gennemgående i projektets teoretiske indgangsvinkler, som uddybes i projektets teoretiske afsnit. 

2.2 Projektets afgrænsning 

Covid-19 situationen har ændret vores traditionelle måder at studere på, hvilket også har skabt 

udfordringer for, hvordan vi i gruppen har skulle arrangere og planlægge vores projektproces. 

Udfordringerne opstod særligt i forbindelse med nedlukningen af samfundet i starten af 

intensivperioden, hvor møderne dermed skulle begrænses til online. Dette har betydet for 

projektprocessen, at vi som gruppe har skulle bruge tid på at tilpasse os nye måder at studere på i 

fællesskab. Vi har derfor måtte tage en række beslutninger løbende i forhold til realistiske 

undersøgelsesmuligheder ud fra den nuværende samfundssituation samt projektomfangets 

tidsmæssige begrænsninger.  

Vi afgrænser os i dette projekt fra at arbejde case-specifikt, da projektet ikke har til formål at 

undersøge en specifik brug af algoritmer i en rekrutteringsproces, men holder sit fokus på, hvordan 

der arbejdes med at forstå disse tendenser i et menneskerettighedsperspektiv. Desuden fandt vi det 

vanskeligt at undersøge problemet case-specifikt grundet udfordringer i forbindelse med Covid-19. 

En sådan undersøgelse vil i høj grad kræve interaktion med relevante parter i rekrutterings-processer, 

hvilket vi vurderede var unødvendigt og uhensigtsmæssigt med den nuværende situation taget i 

betragtning. At arbejde med en specifik algoritme brugt i en rekrutteringsproces udfordres yderligere 

af ophavsrettigheder, teknisk analfabetisme og størrelsen på den mængde koder, sådanne teknologier 

oftest er bygget på. Realistisk set vurderede vi, at det ikke ville være muligt at få adgang til, og forstå, 

en specifik algoritme.  Vi afgrænsede os derfor til at arbejde med teknologien i dens generelle 

karakterer. Med henblik på den teknologiske analyse af en potentiel diskriminerende teknologi, har 

vi taget udgangspunkt i en type kunstig intelligens, som vi forestiller os er benyttet indenfor processer 
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som f.eks. rekruttering. Virksomheder, der benytter sig af kunstig intelligens under rekruttering, har 

en tendens til at holde konkrete detaljer og indre mekanismer hemmelige, og det er derfor svært at få 

adgang til kildekoden af en iværksat teknologi. Vi har ud fra forskellige typer kunstig intelligens 

afvejet deres funktioner, processer og påkrav og fundet, at en supervised model indenfor 

maskinlæring, med et klassifikationstræ som konkret algoritme, er et kvalificeret bud på, hvordan 

kunstig intelligens kan bruges indenfor rekruttering. Dermed har vi afgrænset os fra flere typer af 

kunstig intelligens, træningsmodeller og konkrete algoritmer. Analyse af hver enkelt type kunstig 

intelligens ville være omfattende og ikke nødvendigvis hjælpe os til bedre at forstå, hvordan 

diskrimination kan opstå. 

Projektet tager særligt udgangspunkt i FN’s nuværende undersøgelser af menneskerettigheder i 

teknologi og racediskriminerende tendenser i brugen. Derfor er vores analyse også primært bygget 

op omkring eksisterende undersøgelser af dette. Projektets analytiske udformning trækker på 

potentielle hypotetiske aktører i et generelt perspektiv. Vi er opmærksomme på, at et kontekstbestemt 

virkelighedsbillede kan have varierende resultater i forhold til dette projekts analytiske resultater.   

2.3 Semesterbinding 

Dette afsnit vil præsentere, hvordan projektet forankrer sig i semesterbindingerne. Som forklaret 

under projektets opbygning forgrener dette projekt sig i to forskellige faglige dimensioner. Projektet 

trækker i sin tekniske faglige dimension på basiskurset: Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA). 

Denne faglige dimension bidrager til projektets undersøgelse af algoritmer brugt i 

rekrutteringsprocesser, som et teknologisk artefakt. Med inddragelse af TRIN-modellen undersøges 

teknologiens indre mekanismer og utilsigtede konsekvenser. Vi har derudover et formål om at 

undersøge, hvordan de racediskriminerende tendenser ses i et potentielt netværk, der dækker over en 

rekrutteringsproces, derfor inddrager projektet også fagdimensionen: Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS). Her søger vi at afdække, hvordan teknogien påvirker og påvirkes af subjekt og 

samfund. Til diskussionen trækkes der desuden på teori om forholdet mellem teknologi  og 

mennesker introduceret på kurset, herunder teori om teknologisk determinisme, ’black boxing’ og 

institutionel racisme. 

2.4 Videnskabsteoretiske metodeovervejelser 

Vi vil i dette afsnit præsentere læseren for de videnskabsteoretiske traditioner, der er gennemgående 

for vores projekt. Indenfor Science Technology Society-studier findes der forskellige traditioner til 
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at undersøge og forstå forholdet mellem teknologi, subjektivitet og samfund. Dette projekt trækker 

særligt på to videnskabsteoretiske retninger til at belyse projektets problemfelt. Som problemfeltet 

introducerer, kan de racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til at automatisering af 

rekrutteringsprocesser være vanskelige at gennemskue. Projektets problemfelt rejste spørgsmålet om, 

hvorvidt algoritmen diskriminerer på baggrund af race og, eller om de racediskriminerende tendenser 

er et resultat samfundets sociale strukturer. Spørgsmålets dobbelthed trækker på flere forskellige 

videnskabsteoretiske traditioner, og inddrager en forståelse af teknologi og mennesker som en 

gensidig drivkraft. Derfor trækkes der udover teknisk baseret teori også på videnskabsteoretiske 

tilgange, hvor dette er centralt.  

2.4.1 Social Construction of Technology (SCOT) 

For at arbejde med racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer har vi søgt 

forståelsesrammer, der dækker over algoritmer som teknologiske artefakter, samt hvordan disse kan 

ses i forhold til de sociale konsekvenser, der ses i de racediskriminerende tendenser i brugen af 

teknologien. Vores videnskabsteoretiske forståelsesramme er nært beslægtet med ’The Social 

Construction of Technology’, betegnet SCOT, som dette afsnit vil præsentere læseren for.  

Trevor J. Pinch, en britisk sociolog, og Wiebe Bijker, hollandsk professor Emeritus i samfunds-

videnskab og teknologi, er ophavsmændene bag SCOT. Denne videnskabsteoretiske tilgang til at 

undersøge forholdet mellem teknologi og mennesker, kan ses som en oversættelse af 

socialkonstruktivisme, hvor forholdet mellem videnskab og teknologi revurderes (Pinch & Bijker, 

2012: 11).  

Begreber ‘black box’ eller ‘sorte kasse’ betegnes i SCOT, som den måde, hvorpå en teknologi slører 

de sociale relationer, der er fundet sted i udviklingen af selve teknologien. SCOT er tit omtalt som en 

tilgang til at åbne den sorte kasse i teknologien og løfte sløret for forskellige sociale grupper, 

der influerer udviklingen af en teknologi (Prell, 2009: 3). Gennem projektet har vi haft denne 

socialkonstruktivistiske tilgang til teknologi og mennesker for øje. Vi har løbende i undersøgelsen 

dekonstrueret teknologien for efterfølgende at følge dens sociale konstruktion, da SCOT ifølge 

Bijker deles op i to faser: sociological deconstruction og social construction of technology.  

I første fase dekonstrueres teknologien i relevante sociale grupper, eller relevante aktører, som er 

involveret i udviklingen af en given teknologi (Jæger, 2001: 9). Derefter analyseres de forskellige 

interaktioner mellem aktører i relevante sociale grupper, som Bijker kalder ‘The concept of 

technological frame’ (Jæger, 2001: 9). Her er det interaktionen omkring det teknologiske artefakt, der 
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skaber en teknologisk ramme og bestemmer om aktører har samme forståelse af dette. Der vurderes 

om der kan formes en relevant social gruppe, eller om gruppen forkastes grundet uenigheder (Jæger, 

2001: 10).  I værket Of Bicycles,  Bakelites and Bulbs (1995) noterer Bijker en liste over elementer, 

der kan afprøves ved analysen af den teknologiske ramme: Goals, Key problems, Problem solving 

strategies, Requirements to be met by problem solution, Current theories, Tacit knowledge, Testing 

procedures, Design methods and criteria, User’s practice, Perceived substitution function og 

Exemplary artifacts (Bijker, 1995:125).  

I første fase dekonstrueres teknologien i relevante sociale grupper eller relevante aktører, som er 
involveret i udviklingen af en given teknologi (Jæger, 2001: 9). Derefter analyseres de forskellige 
interaktioner mellem aktører i relevante sociale grupper, som Bijker kalder ”The concept of 
technological frame” (Jæger, 2001: 9), hvor interaktion omkring et artefakt skaber en teknologisk 
ramme, der determinerer om aktører har samme forståelse for det teknologiske artefakt, og derved 
former en relevant social gruppe, eller om gruppen forkastes grundet uenigheder (Jæger, 2001: 10). I 
værket ‘Of Bicycles, Bakelites and Bulbs’ fra 1995, noterer Bijker hertil en liste over elementer, der 
kan afprøves ved analysen af de teknologiske ramme: Goals, Key problems, Problem solving 
strategies, Requirements to be met by problem solution, Current theories, Tacit knowledge, Testing 
procedures, Design methods and criteria, User’s practice, Percieved substitution function og 
Ecemplary artifacts (Bijker, 1995:125). 
Ifølge Birgit Jæger, lektor på Roskilde Universitet, analyseres derefter ‘inclusion’ i dekonstruktionen 
af en teknologi, her ses der på den teknologiske rammes aktanter og deres inklusion. Inklusion i en 
teknologisk ramme er ikke konstant, da den forekommer i forskellige grader, hvor aktører kan have 
lav eller høj inklusion i en teknologisk ramme i forhold til, hvordan aktanten interagerer i rammen. 
Da inklusionen for samme aktant kan være højere i en teknologisk ramme end i en anden, kan 
aktanten overføre elementer mellem rammer, da aktanter i princippet kan være del af flere 
teknologiske rammer (Jæger, 2001: 10).  
Til sidst analyseres ’Interpretation Flexibility’, som viser forskellige aktører eller relevante sociale 
gruppers fortolkning af et artefakt i en teknologisk ramme. (Jæger, 2001: 11) 
I anden fase analyseres den sociale konstruktion af teknologien. Her snakkes der om ’stabilization’ 
og ’closure’, som begge er to sider af samme sag. Stabilization forklares som en analyse af den 
udvikling, der sker ved tolkningen af et teknologisk artefakt i interaktion mellem aktanter i sociale 
grupper, mens ’closure’ kan fremtræde, når en fortolkning af et teknologisk artefakt dominerer og 
bygger en teknologisk. Dette sker når en relevant gruppes tolkning dominerer, eller når der bliver 
skabt konkurrence mellem flere sociale grupper med forskellige teknologiske rammer (Jæger, 2001: 
11-12). 
SCOT kan bruges metodisk til at undersøge de sociale grupper, der konstruerer teknologi. Når vi 
arbejder med SCOT i projektet, har vi særligt fokus på disse sociale gruppers interesser og forståelser 
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for teknologien. Denne tilgang kan ikke stå alene for vores undersøgelse, da vi har fundet det 
nødvendigt også at undersøge, hvordan teknologien påvirker subjekt og samfund. Med disse tanker i 
mente vil næste afsnit præsentere Bruno Latour og aktørnetværksteori.  

2.4.2 Bruno Latour og Aktørnetværksteori (ANT)  

Bruno Latour inddrages i projektet som en teoretisk vinkel til at kunne forstå de processer og udfald, 

som eksisterer i brugen af algoritmer i rekrutteringsprocesser. Bruno Latour er en fransk antropolog 

og videnskabssociolog, der i sit værk ”We Have Never Been Modern” (1993) giver et indblik i hans 

grundtanker om videnskab, teknologi og samfund. Latour udfordrer brugen af adjektivet ’moderne’, 

da han betegner det som”…a new regime, an acceleration, a rupture, a revolution in time”, men når 

vi bruger ordet, definerer vi fortiden som forældet, gammeldags og stabilt (Latour, 1993: 19). 

Revolutioner er præget af fortid, og det udfordrer brugen adjektivet, som han understreger med citatet: 

”We have always remained pre-Socratic, pre-Cartesian, pre-Kantian, pre-Nietzschean. No radical 

revolution can separate us from these pasts” (Latour, 1993: 75). Ifølge Latour kan vi ikke kalde noget 

moderne, da intet giver mulighed for at forudsige, om revolutioner afslutter eller tilslutter sig gamle 

regimer. Dermed argumenterer han for, at den moderne verden aldrig har fundet sted. Latour sætter 

et fokus på, hvad det er vi forstår ved modernitet og udfordrer den dualistiske sondring som skabes 

mellem natur og samfund. Definitionen af modernitet skal genovervejes, for i denne sondring opstår 

der forvirring til forståelsen af forholdet mellem videnskab, teknologi og samfund. Ifølge Latour er 

teknologi og mennesker sammenfiltrede og kan ikke ses adskilt, derfor skal grænserne mellem det 

teknologiske og det sociale nedbrydes. Til at forstå denne påstand, inddrager han i værket tre centrale 

begreber: ’Purification’ som adskiller mennesker og teknologi i to forskellige ontologiske retninger. 

’Hybridization’ som derimod forbinder mennesker og teknologi i en krydsning af deres ontologiske 

retninger. ‘Translation’ som er en overflyttelse af interesse blandt aktører (Latour, 1987: 108). Han 

understreger vigtigheden af hybridization i citatet: ”[T]hose who think the most about hybrids 

circumscribe them as much as possible, whereas those who choose to ignore them by insulating them 

from any dangerous consequences develop them to the utmost” (Latour, 1993: 50). Når vi i dette 

projekt søger at forstå de processer og deres udfald, der eksisterer i brugen af algoritmer i rekruttering, 

hævder Latour, at vi må undersøge både det teknologiske og det sociale samt relationer og forhold 

herimellem, da ”No science can exit from the network of its practice” (Latour, 1993: 33). Et begreb 

der oftest inddrages til forståelses af forholdet mellem teknologi og mennesker, er som præsenteret i 

det foregående afsnit, black box. Begrebet bruges til at undersøge, hvordan vi kan forstå 

algoritmernes racediskriminerende tendenser ved at betragte input og output. Når vi i projektet søger 
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at forstå, hvordan algoritmer brugt til rekruttering kan diskriminere på baggrund af race, opstår der 

vanskeligheder, når selve teknologien undersøges. Algoritmer der bygger på kunstig intelligens og 

maskinlæring er oftest svære at forstå og vi bliver udfordret af hemmeligholdelse af data, teknisk 

analfabetisme samt størrelsen på den mængde af kode der skal til, for at forstå algoritmens 

succes. Latour beskriver begrebet black box som:  

 

 ” [T]he way scientific and technical work is made invisible by its own success. When a machine runs 
efficiently, when a matter of fact is settled, one need focus only on its inputs and outputs and not on 
its internal complexity. Thus, paradoxically, the more science and technology succeed, 
the more opaque and obscure they become (Latour, 1999a: 304).  
 
Latour hævder, at hvis der vises et socioteknisk netværk i aktørnetværksanalysen, hvor aktørerne 

defineres i alle de baner de indgår i, vil der derfor ikke være behov for at lede efter yderligere årsager 

i selve teknologien, da årsagerne opstår i aktørernes definitioner og relationer i netværket (Latour, 

1999b: 129).  Latour understreger, at rammerne for black box er med til at understrege sondringen 

mellem teknologi og samfund, man skal i stedet sætte fokus på forbindelserne mellem de humane og 

non-humane aktører (Latour, 1987: 21). Til at analysere dette undersøges et netværk af aktører både 

i den sociale verden og den teknologiske verden, også kaldet for aktørnetværksteori, som de 

efterfølgende afsnit kort vil introducere. 

 

2.5 Aktørnetværk som metode 

Aktørnetværksteori, herefter ANT, er tilgang til at forstå, hvordan de sociale strukturer forandres og 

understøttes af den teknologiske udvikling. Projektet kredser om algoritmer i rekruttering og søger at 

forstå, hvordan disse kan medføre diskrimination af marginaliserede grupper. Disse algoritmer, de 

indre teknologiske mekanismer og matematiske fremstillinger udgør en form for black box, som ikke 

kan forstås ved alene at betragte teknologien. ANT er i denne sammenhæng en velegnet 

analysestrategi til at forstå relationerne mellem algoritmerne, det omkringliggende samfund og hvor 

de racediskriminerende tendenser opstår. 

2.5.1 Aktører  

ANT beskæftiger sig med en fortolkning af aktør-begrebet. Indenfor sociologien beskriver man 

aktøren som enkeltindivid og tilskriver aktøren handlingsmuligheder, men ANT gør et brud med 

denne forståelse ved at inddrage non-humane aktører, som for eksempel i vores tilfælde algoritmen 
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og dens indre mekanismer. I ANT bliver de humane og non-humane aktører anskuet ud fra samme 

analytiske linse. Aktøren i ANT er derfor ikke et entydigt begreb. Begrebet bliver konstant udvidet, 

forlænget og strukket ud, hvor nye aktører kontant kan træde til alt afhængigt af den case, man 

arbejder med. (Jensen, 2004:7).    

En aktør tilskrives handlingsmuligheder ved at gøre noget, som skaber en forandring i netværket. Til 

trods for dette, så er hovedfokusset i ANT ikke, hvordan disse aktører handler, men nærmere hvor 

disse handlinger leder hen. Når man begynder at anskue aktører ud fra denne linse, begynder det at 

åbne op for, hvordan det sociale liv udspiller sig i brugen af teknologi (Mol, 2010: 255).    

 

2.5.2 Netværk 

I ANT sættes aktørerne i relation til hinanden i et netværk. Netværksbegrebet drager inspiration fra 

Ferdinand de Saussures semiotik, der tager udgangspunkt i at ord og sproglige betydninger ikke 

skabes ud fra deres direkte beskrivelse af virkeligheden, men nærmere ud fra hvordan ordene adskiller 

sig og hænger sammen med andre ord. Denne sproglige netværksfortolkning bygger således på, at 

ord får deres betydning og mening ud fra dets relationer til andre ord (Mol, 2010: 257). ANT anvender 

den samme fortolkning, men anvender det i ikke-sproglige sammenhænge, men i stedet på 

virkeligheden ved at anskue objekter og kendsgerninger ud fra dets relationer til andre ’entiteter’ 

(Jensen, 2003: 7). Det betyder, at man ikke kan forstå kendsgerninger og objekter isoleret, men at 

man bliver nødt til at forstå dem i relation til andre kendsgerninger, hvilket danner et netværk af 

meningsskabende forbindelser. “This was the starting point: actors associate with other actors, thus 

forming a network in which they are all made into “actors” as the associations allow each of them to 

act.” (Mol, 2010:260). Det er i kraft af andre aktører, at en aktør bliver fuldstændigt defineret. Det 

betyder dog ikke, at blot fordi en aktør bliver påvirket af andre aktører, at der er en umiddelbar kausal 

virkning. Nærmere er hovedkernen, at intet objekt eller aktør har en essens, som er foregivet. En aktør 

kan kun forstås i relation til andre aktører i netværket (Jensen, 2003: 7).  

ANT kan bruges til undersøge teknologi og mennesker i et samlet hele, da både de humane og non-

humane aktører betragtes ligeligt i aktørnetværket. Dette giver anledning til både at kunne undersøge 

hvordan det sociale påvirker det teknologiske og omvendt. Til at forstå algoritmen som aktør, 

anvender vi TRIN-modellen i vores teknologiske analyse, hvilket næste afsnit vil præsentere. 
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2.6 Trinmodellen som metode 

Til analyse af hvordan kunstig intelligens, algoritmer og maskinlæring bruges til at automatisere 

rekrutteringsprocesser, har vi valgt at benytte os af den Teknologiske Systemer og Artefakter-

specifikke metode TRIN-modellen. TRIN-modellen kan bruges som metodisk vejledning til at udføre 

analyse af en bestemt teknologi. Modellen består af seks trin, som er beskrevet nedenfor (Jørgensen, 

2019).  

  

1.     Teknologiens indre mekanismer og processer.  

2.     Teknologiens artefakter.  

3.     Modeller af teknologien.  

4.     Teknologiens utilsigtede effekter.  

5.     De større teknologi-sammenhænge, teknologien indg̊ar i.  

6.     Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologien.  

  

Da TRIN-modellen essentielt er en værktøjskasse og metodisk vejledning, er det ikke nødvendigt at 

punkterne i den, følges rigoristisk i forbindelse med nærstudering af en specifik teknologi (Jørgensen, 

2019). For at forstå og belyse hvorledes en teknologi som kunstig intelligens kan optræde 

diskriminerende, har vi valgt at benytte os af trin 1, 3 og 4. Da reelle anvendelser af kunstig intelligens 

i forbindelse med sortering- og rekrutteringsprocesser ofte ikke foregår i fuld transparens, 

besværliggøres muligheden for at kunne analysere den faktiske teknologi. Muligheden for tilegnelsen 

taget i betragtning, har vi derfor valgt at benytte TRIN-modellen på en hypotetisk teknologi, i et 

format vi forestiller os, er mest muligt lignende den operative teknologi. Projektets teknologiske 

analyse bygger på nogle af værktøjerne i TRIN-modellen, men analysens teoretiske fundament opstår 

baggrund af den tekniske teori om algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens, som er 

præsenteret i opgavens afsnit 3.2.  
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3. Teori 

Dette projekt trækker på teori inden for to forskellige faglige dimensioner. De efterfølgende afsnit vil 

præsentere projektets teoretiske fundament opdelt i de to dimensioner, STS og TSA.  

3.1 STS-teori  

Teorien inden for feltet Subjektivitet, Teknologi & Samfund danner rammerne for projektets 

diskussion. Som en udvidelse til projektets videnskabsteorietiske metodeovervejelser, vil vi i de næste 

tre underafsnit redegøre for teori af Sally Wyatt, Langdon Winner og Ruha Benjamin i vores søgen 

på viden om teknologisk determinisme og racisme i brugen af teknologi.  

3.1.1 Sally Wyatt om teknologisk determinisme  

Sally Wyatt er en STS-forsker og professor på Maastricht Universitetet i Holland. Hun er særligt 

kendt for sit bidrag til forståelsen af begrebet teknologisk determinisme. Wyatt er datter af en nuklear 

ingeniør og som hun selv nævner, derfor vokset op med at vide, at teknologier har en politisk karakter 

(Wyatt, 2008: 165). I Wyatts artikel Technological Determinisme Is Dead; Long Live Technological 

Determinism (2008) kritiserer hun STS-forskningen i populærkulturens tendens til at afvise 

teknologisk determinisme. Dette afsnit vil præsentere Wyatts forståelse af teknologisk determinisme 

og hvordan begrebet kan bruges i STS-forskning.   

Wyatt foreslår, at teknologisk determinisme skal inddrages i STS-forskning, da begrebet i forvejen 

manifesterer sig i mange problematikker relateret til teknologi og samfund. Selvom mange STS-

forskere afviser teknologisk determinisme, ses det stadig i handlinger og beslutninger vedrørende 

indførelsen og hensigtsmæssigheden af nye teknologier og deres konsekvenser for individet og 

samfundet; både for politikere, opfindere og brugere. Ifølge Wyatt kan vi derfor ikke afvise 

teknologisk determinisme, når forholdet mellem det teknologiske og det sociale undersøges. 

Teknologisk determinisme ses i konfrontationen med ny teknologi og hvordan dette leder til nye 

måder at gøre ting på. Derfor er diskussionen om teknologisk determinisme ikke kun vigtig i et 

videnskabeligt perspektiv, men også for selve brugeren af teknologien (Wyatt, 2008: 166-167). Wyatt 

hævder, at STS-forskere fejlagtigt afviser teknologisk determinisme og at vi må erkende de 

teknologiske determinister i os selv. Uden teknologisk determinisme er der ikke et objekt til analyse 

i STS-forskning (Wyatt, 2008: 175). Problemet med teknologisk determinisme har ikke sine grene i 

en diskussion om, hvorvidt det et relevant begreb til at forstå forholdet mellem teknologi og samfund, 
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men snarere i de måder teknologisk determinisme tidligere er blevet præsenteret og brugt i 

videnskaben.    

Kritikere af teknologisk determinisme har været for hårde i deres forståelse af begrebet. For Wyatt 

kan teknologiske determinisme deles op i to dele. Den ene del antyder, at teknologisk udvikling sker 

uafhængigt af sociale, økonomiske og politiske kræfter. Opfindere, ingeniører og designere udvikler 

teknologiske artefakter ud fra en teknisk logik og uden indflydelse af sociale forhold. Den anden del 

er, at teknologisk forandring forårsager social forandring. De to dele må ikke forstås som værende en 

del af det samme, men skal i stedet forstås som to forskellige versioner af teknologisk determinisme.   

Wyatt trækker på ‘The Principle of Symmetry’, som først var artikuleret af David Bloor (1973) i 

relation til socialvidenskaben, til at forklare, hvordan teknologisk determinisme fremadrettet kan 

bruges til at undersøge forholdet mellem teknologi og samfund. Bloor argumenterede, at 

undersøgelsen af succeser og fiaskoer skal behandles med samme vilkår (Wyatt, 2008: 170). Det vil 

sige at alle videnspåstande, både accepteret som sande og betragtet som falske, skal behandles under 

med samme metodologi, da de begge er modtagelige for samme sociologiske forklaring. Wyatt bruger 

symmetriprincippet til at understrege to punkter til at forklare forholdet mellem teknologi og 

samfund. I forhold til teknologi foreslår symmetriprincippet at både succesfulde og mislykkede 

teknologiske artefakter skal undersøges med samme metodologi og sociale vilkår. Pinch og Bijker 

hævder at ”…[W]orking is the result and not the cause of a machine becoming a succesful artefact” 

(Wyatt, 2008: 170). Wyatt udfordrer Pinch og Bijkers påstand, da det ifølge hende antyder en binær 

forståelse af den teknologiske verden i form af “working” og den sociale verden i form af ”success”. 

En af problematikkerne Wyatt understreger er, at påstanden privilegerer det sociale ved at sætte det 

teknologiske artefakts fungeren som et resultat af sucess, altså den sociale verden. Den sociale verden 

og den tekniske verden er ifølge Wyatt sammenflettet, og hun vender derfor vender Pinch og Bijkers 

påstand om til ”…[S]uccess is the result and not the cause of a machine becoming a working artefact” 

(Wyatt, 2008: 170). I følge Wyatt skal ”working” og ”success” være udskiftelige for at muliggøre en 

symmetrisk behandling af de sociotekniske system. Hun hævder, at hverken den ene eller anden 

påstand er tilstrækkelig alene og de skal ses som to sider af samme mønt (Wyatt, 2008: 170).   

En anden ting Wyatt hævder ved at inddrage symmetriprincippet i hendes diskussion er, at der skal 

være symmetri mellem aktør og analytiker. Der opstår grænser ved at følge aktørerne, da man i 

processen kan misse vigtige socialgrupper, der ikke er synlige for aktørerne. Selvom udviklere oftest 

definerer de ønskede brugere af det teknologiske artefakt, kan den reelle bruger blive overset af 

udviklere. Det er vigtigt at skelne mellem brugere i den virkelige verden, og det billede af brugeren, 
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der er sat op af udviklere. Der kan også være implicitte brugere af det teknologiske artefakt, som ikke 

er i fysisk kontakt med artefaktet, men stadig er berørte (Wyatt, 2008: 171). Disse typer af brugere er 

oftest ignoreret i design og udvikling af teknologi, og dette rejser ifølge Wyatt både metodiske og 

normative spørgsmål. Det kan være en rodet proces at identificere alle mulige aktører i et socioteknisk 

system, og derfor skal der trækkes på analytikerens viden og tidligere undersøgelser om samme, men 

dette må ikke være på bekostning af aktørens koncepter og teorier. De to skal igen ses som to sider 

af samme mønt, og vi må trække på symmetriprincippet når aktørerne følges (Wyatt, 2008: 171). 

 

3.1.2 Langdon Winner om teknologiens politiske karakter 

Langdon Winner er en politisk teoretiker, der fokuserer på sociale og politiske problematikker i den 

moderne teknologiske udvikling. Langdon Winner beskriver i sin bog ‘The Whale and The Reactor: 

A Search for Limits in an Age of High Technology’ (1989) en mangel på en kritiske filosofiske 

refleksioner over teknologi og teknologisk determinisme. Winner mener, at der sjældent bliver 

reflekteret over brugen af teknologi, da vi ikke stiller os kritiske overfor teknologiens 

samfundsmæssige konsekvenser. 

Winner kalder menneskets manglende refleksion over brugen af teknologi for teknologisk 

søvngængeri. Overvejelser og undersøgelse af teknologi har hidtil været begrænset til produktion og 

anvendelse, hvilket ifølge Winner er en afgørende svaghed, da det peger opmærksomheden mod de 

mange måder, hvorpå teknologi strukturerer og omformer menneskelig aktivitet i det moderne 

samfund (Winner, 1989: 6-7). Han giver i bogen et eksempel på, hvordan nye teknologier anvendt i 

lægemiddelpraksis ikke alene vil påvirke lægernes praksis, men også hvordan folk opfatter sundhed, 

sygdom og lægebehandling (Winner, 1989: 6). Samfundsvidenskabsmænd har tidligere prøvet at 

rejse opmærksomhed mod dette ved at introducere begrebet teknologisk determinisme. Winner ser 

teknologisk determinisme som et for stærkt begreb til at forklare denne problematik, da teknologiske 

determinister ser ”… technological change as a “cause” and everything that follows as an “effect” or 

“impact”” (Winner, 1989: 10). Ifølge Winner er det ikke selve teknologien der påvirker den 

menneskelige aktivitet, men derimod hvordan vi bruger teknologien.  

Winner giver yderlige eksempler på, hvordan den teknologiske udvikling har haft miljø- og 

samfundsmæssige konsekvenser. Selvom han mener, at teknologisk determinisme ikke harmeget 

videnskabelig substans, adresserer han, at teknologi kan have en politisk karakter. Winner giver to 

fortolkninger af teknologiers politiske karaktererer. 
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Den ene fortolkning ser bort fra teknologien som genstand, men betragter sociale aktører eller 

magthavers beslutningsproces til teknologiens design. Dette må betragtes ud fra den kontekst, de er 

arrangeret ud fra, da teknologiens konsekvenser kan være positive for nogen og negative for andre, 

hvad end det er intentionen eller ej (Winner, 2008: 359). Ved denne fortolkning ses teknologiens 

politiske karakter skjult i den tekniske ting. Den anden fortolkning ser teknologien med uforanderlige 

egenskaber, der er forbundet til samfundets magtmønstre. Ved denne fortolkning er teknologiens 

politiske karakter synlig i teknologien. Her er der tale om tekniske ting, der i sig selv syner magt, 

f.eks. atombomben. De to fortolkninger kan overlappe og krydse hinanden.   

Teknologiens konsekvenser på samfundet ses ofte grundet teknologiens lange levetid. Udviklingen 

af en teknologi kan have en intenderet positiv effekt på samfundet set i nuet, men have en potentielt 

negativ effekt på samfundet i fremtiden (Winner, 2008: 360). Teknologien er med til at opbygge vores 

verden og til dette siger Winner:  

 

”Når de trufne valg tager form i materielt udstyr, økonomiske investeringer og sociale vaner, 
forsvinder den oprindelige fleksibilitet praktisk talt også. Teknologiske innovationer minder således 
om vedtagelsen af love [dog ikke demokratisk] eller oprettelsen af styreformer, for så vidt de alle 
etablerer en ramme for samfundsmæssig orden, der vil vare ved i mange generationer.” (Winner, 
1989: 353). 

 

Winner sætter et fokus på, at teknologier og teknologiers anordning kan besidde en politisk magt, der 

søger at ændre eller kontrollere menneskers adfærd i en bestemt kontekst. Ifølge Winner kan dette 

ikke ses som et resultat af teknologisk determinisme, men snarere menneskets tendens til søvngængeri 

i brugen af teknologier. I hans værk ‘Upon opening the black box and finding it empty’ (1993), 

forklarer Winner, at den socialkonstruktivistiske fremgangsmåde til at analysere teknologi og 

samfund, er en strategi til at studere en enkelt teknologi i forhold til sociale dynamikker i samfundet, 

ved at trække på historisk viden om brugen af denne. Denne fremgangsmåde mener Winner er 

brugbar til at opnå ny viden om forholdet mellem en given teknologi og dens sociale kontekst. Han 

ser det dog ikke som en tilstrækkelig fremgangsmåde til at åbne den sorte boks, da der kun 

kommenteres på, hvordan en teknologikonstruktion overlever frem for en anden (Winner, 1993: 375) 

3.1.3 Ruha Benjamin og de racediskriminerende maskiner 

Ruha Benjamin er professor i afroamerikanske studier på Princeton Universitet. Hun studerer sociale 

dimensioner i videnskab, teknologi og medicin, og har udgivet bogen ‘Race After Technology: 
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Abolitionist Tools for the New Jim Code’ (Benjamin, 2019), som undersøger forholdet mellem 

maskiner og systematisk racisme. 

Hun introducerer konceptet ‘the New Jim Code’, opkaldt efter Jim Crow lovgivningen; en lov der var 

gældende i mange amerikanske stater mellem 1876 og 1965 til adskillelse af borgere baseret på race. 

Hendes definition af konceptet lyder således: ”the employment of new technologies that reflect and 

reproduce existing inequities but that are promoted and percieved as more objective or progressive 

than the discriminatory systems of a previous era” (Benjamin, 2019: 17-18). Konceptet bygger altså 

på en forståelse af, at teknologi reflekterer og reproducerer ulighed som afspejler eksisterende 

diskrimination i samfundet, men at digitale systemer bliver opfattet mere objektiv og progressiv end 

tidligere systemer har gjort. 

I hendes bog bruger hun dette koncept til at redegøre for teknologiske systemer som udviser 

racediskriminerende tendenser. Det første værktøj der bliver beskrevet i Benjamin’s bog, er et navn. 

Hun mener, at et navn er en kode til at iklæde et barn individualitet. Denne individualitet undersøger 

Benjamin i forhold til ikke hvide amerikanere og teknologi, da der ses forbindelser mellem brug af 

ikke-hvide navne og kategorisereringer og stereotypisereringer af individer i USA. Et af Benjamins 

eksempler, er José Zamora (Benjamin, 2019: 66), som i 2014 ændrede navn på sine jobansøgninger 

i håb om at blive taget i betragtning på arbejdsmarkedet. Denne ændring gjorde at besvarelser fra 

arbejdsgivere begyndte at rulle ind, som kontrast til ellers ubesvarede ansøgningsforsøg. Zamora 

”whitewashede” altså sit navn i håb om at blive taget til overvejelse på baggrund af sine kompetencer, 

og det ved at fjerne ét bogstav fra sit navn: Joe Zamora (Matthews, 2014). 

Til problemstillinger som ovenstående introducerer Benjamin konceptet ‘The Anti-Black Box’. Hun 

mener, at ’The Anti-Black Box’ modstiller sig til black box, der hyppigt bliver brugt i STS-

forskningen, særligt forbindelse med ANT, til at beskrive den sociale produktion af videnskab og 

teknologi, der er gemt fra det blotte øje. Konceptet er altså omvendt black box, og søger at opnå 

gennemsigtighed i den lukkede kasse. Dette kan hjælpe med at forholde sig race-neutralt til teknologi 

ved at indkode lighed i race-neutral lov og politik, der ellers er værktøjer brugt til opretholdelse af 

’White supremacy’ i USA (Benjamin, 2019: 49). 

3.2 TSA-teori  

I følgende afsnit redegør vi for teori der leder til projektets TRIN-analyse, forankret i feltet: 

Teknologiske Systemer og Artefakter. Vi vil i afsnittet redegøre for kunstig intelligens, maskinlæring 
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og algoritmer, og se på forskellige elementer indenfor disse emner, for at søge viden om algoritmers 

indre mekanismer i en rekrutteringsproces.  

3.2.1 Kunstig intelligens, maskinlæring og algoritmer 

Kunstig intelligens er et begreb der har haft mange betydninger igennem tiden. Flere begreber som 

maskinlæring og kunstig intelligens er de seneste år steget markant i popularitet og bruges ofte i 

sammenhæng med andre begreber som algoritmer, analyser og Big Data. 

Den første brug af udtrykket kunstig intelligens var af John McCarthy i 1955. Kunstig intelligens 

figurerede i en ansøgning om finansiel støtte til Dartmouth-konferencen, som blev afholdt i 1956. 

Konferencen var en otte ugers workshop, hvor deltagerne bestod af matematikere og 

videnskabsmænd. Konferencen anses som grundstenen og skabelsen af kunstig intelligens som 

forskningsområde (Sørensen & Johansen, 2020). 

I 1955 beskrev John McCarthy at målet for kunstig intelligens var at udvikle maskiner, der kunne 

opføre sig, som var de intelligente. Selvom dette umiddelbart lyder til at være en god forklaring for, 

hvad kunstig intelligens består af, er denne definition ikke varig. Simple maskiner kan konfigureres 

og designes til at agere intelligent. Maskiner med få og simple komponenter, som f.eks. tohjulede og 

sensorstyrede biler, skal ikke betragtes som kunstig intelligens og modsiger derfor hvad John 

McCarthy anså som værende kunstig intelligens. Dermed er kunstig intelligens-pioneren John 

McCarthys, definition af selv samme, altså ugyldig i dag. I 1978 udgav datalogen Elaine Rich, bogen 

‘Artificial Intelligence’ (1978), og med den udlagde hun en ny definition af kunstig intelligens (Ertel, 

2017). ”Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the 

moment, people are better.” - Elaine Rich (Ertel, 2017: 2). Selvom der eksisterer visse faldgruber, 

hvori denne definition kan siges ikke at være gældende, så er den det tættere på hvad der i nutiden 

arbejdes med og forskes i, når det handler om kunstig intelligens. 

Et eksempel på kunstig intelligens der allerede nu er overlegen i forhold til menneskelig præstation, 

er IBM’s intelligente computersystem Watson. Watson kan processere og svare på spørgsmål stillet 

på talt sprog. Watson gør brug af en type kunstig intelligens der hedder Natural Language Processing 

(NLP). Et andet eksempel kan være Googles udvikling af kunstig intelligens, der har været i stand til 

at vinde over verdensmestre i brætspil som f.eks. skak eller det japanske GO (Ertel, 2017). Til 

udvikling af sådanne programmer bruges en anden type af kunstig intelligens, nemlig maskinlæring. 

Begge typer af kunstig intelligens vil blive introduceret i de følgende afsnit (Ertel, 2017). 



   
   

 
 

19 

Kunstig intelligens er ofte sat i forbindelse med sci-fi portrætter af individuelt tænkende og handlende 

mekaniske robotter. Kunstig intelligens skal dog ikke, i denne forstand forstås som et selvstændigt 

system eller en teknologi, der kan foretage arbitrære beslutninger og handlinger. Selvom dette i 

praksis eksisterer, er det ikke den konventionelle måde at anvende kunstig intelligens på. Kunstig 

intelligens har adskillelige formål og hensigter og ses i forbindelse med f.eks. selvførende fartøjer, 

chat-robotter, monitorering af landbrug samt analyse af røntgenbilleder i medicinalindustrien.  

 

3.2.1.1 Algoritmer 

I konventionel forstand består en algoritme af et sæt af instrukser. Instrukserne vil variere alt efter 

formålet med algoritmen. En simpel algoritme kan f.eks. bestå af at udføre en række aritmetiske 

operationer på et input og dermed producere et output. Det er altså skaberen af algoritmen, der 

bestemmer hvilke handlinger, der udføres på inputtet og dermed også bestemmer hvad outputtet 

bliver (Hill, 2015). Den konventionelle forståelse af en algoritme adskiller sig fra kunstig intelligens, 

idet det ikke er skaberen af den kunstige intelligens, der bestemmer outputtet, men det intelligente 

system selv. Dog betegnes typer af kunstig intelligens som f.eks. maskinlæring også som algoritmer. 

Dette fordi der gives et input som behandles, og bruges til at træne en model med det formål at 

producere et output. Dette kan kaldes træningsalgoritmer og der må altså her gøres op med den 

konventionelle forståelse af en algoritme (Hurwitz & Kirsch, 2018). 

3.2.1.2 Typer af kunstig intelligens 

Mens kunstig intelligens ses som roden, det overordnede emne og måden man beskriver selvtænkende 

systemer, kan kunstig intelligens inddeles i fire undergenre: Reasoning, Natural Language Processing 

(NLP), Planning og Machine Learning. Reasoning er en gren af kunstig intelligens, hvori systemer 

interfererer med og substituerer data, der er ufuldstændigt. NLP handler om at lære systemer at forstå 

skrevet og talt sprog, mens Planning er en proces, der består af et system, der selv udregner en optimal 

eksekveringssekvens af handlinger baseret på omgivelserne af den specifikke opgave (Hurwitz & 

Kirsch, 2018). 

3.2.1.3 Maskinlæring  

Maskinlæring, den fjerde gren af kunstig intelligens, fungerer ved at give data, eller input, til en model 

således at den gradvist kan opbygge viden og forbedre dets evne til at forudsige udfald. Ydermere 

kan det bruges til at sortere og finde korrelationer og sammenhænge blandt store mængder data. 
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Maskinlæring består af yderligere tre grene af underkategorier; disse betegnes som modeller. De tre 

underkategorier af maskinlæring er henholdsvis ‘supervised’, ‘unsupervised’ og ‘reinforcement’ 

læringsmodeller (Berry et al., 2020). Når betegnelsen model bruges, refereres der til selve 

beslutningsprocessen, der kan trænes igennem forskellige metoder. F.eks. kan en model trænes 

igennem supervised eller unsupervised learning. En model trænes med træningsdata og her bruges 

begreberne ‘instance’ eller ‘example’ til at beskrive en enkelt række eller eksempel fra et datasæt. Et 

example indeholder en til flere ‘features’, og er kan samtidig være ‘labelled’, alt efter hvilken 

træningsmodel der benyttes. En label er svaret, kategorien eller resultatet på et example og vil i et 

datasæt om huse være prisen på disse, såfremt dette er hvad modellen skal trænes til at forudsige. 

Labelled data bruges til supervised learning, mens ‘unlabelled’ data bruges til unsupervised learning. 

Unlabelled data vil fortsat indeholde features, men ikke være inddelt i en kategori, eller som navnet 

angiver, være tildelt en label. Features er variabler som examples kan besidde. Eksempler på features 

kan være specifikationer, kendetegn eller karakteristika. Features i et datasæt som omhandler huse 

kunne altså være antal etager, rum og byggeår. Begrebet ‘prediction’ er, som navnet angiver, en 

forudsigelse på et ukendt eller nyt spørgsmål som en model stilles. Gives et example med features 

om et hus, vil modellen kunne forudsige prisen (Google, 2020). 

3.2.1.4 Supervised learning  

Fælles for maskinlæring modellerne er, at de alle trænes ved at processere et input af træningsdata. 

Alt efter hvilken slags model der trænes, vil dataene der gives som input også variere. Ved supervised 

learning trænes algoritmen ved at blive givet et datasæt, hvor der på forhånd vides hvilke resultater, 

det skal give. Som nævnt ovenfor betegnes disse som labelled data. Altså vil en algoritme der har til 

formål at kategorisere dyrearter, trænes med datasæt om talrige dyr, og hvilke karakteristika, de hver 

især har. Her vil selve labelen være arten af dyr der er tale om (Hurwitz & Kirsch, 2018). 

 

Indenfor supervised learning findes der metoder, som bruges alt efter hvilket slags output der ønskes. 

Metoderne kaldes klassifikation og regression, og de bruges til henholdsvis at klassificere input og 

til at forudsige en bestemt numerisk værdi. Hvis der tages udgangspunkt i ovenstående eksempel med 

en algoritme, der skal kunne genkende dyrearter, vil der blive brugt klassifikation. Dette fordi at et 

ukendt dyr skal kunne inddeles under en allerede kendt kategori. Hvis der derimod laves en algoritme, 

der har til formål at kunne forudsige salgspriser på huse i et bestemt kvarter, vil det være regression. 

Baseret på værdier som f.eks. antal kvadratmeter, gadenavn, etager og naturligvis salgspris, kan en 
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algoritme der estimerer salgsprisen udarbejdes. Begge disse eksempler går under supervised learning, 

da modellerne trænes med labelled data (Berry et al., 2020). 

3.2.1.5 Unsupervised learning 

Modsat supervised kræver unsupervised learning et datainput der ikke er kategoriseret på forhånd. 

Unsupervised learning benyttes f.eks. til at samle store mængder data i mindre grupper, som ikke på 

forhånd er kategoriseret og tildelt labels. Disse data betegnes som unlabelede data. Unsupervised 

learning bruges f.eks. hvis der skal sammenkædes ordvalg i specifikke kontekster. Dette kan f.eks. 

være fra opslag på twitter. Her vil den unlabelede data der benyttes, bestå af en større mængde tweets. 

Modellen kan ud fra disse tweets danne mindre grupper kaldt ‘clusters’, som består af fællestræk og 

gentagne tendenser til f.eks. at bruge et bestemt ord i sammenhæng med et andet (Hurwitz & Kirsch, 

2018). 

3.2.1.6 Reinforcement learning 

Reinforcement learning adskiller sig fra supervised og unsupervied learning idet der ikke trænes med 

historiske data. Her er tale om en type af kunstig intelligens der har en adfærdsmæssig læringsmodel. 

Med dette menes at reinforcement learning tager ved lære af modellens egne handlinger. F.eks. bruges 

denne model, når der skal udvikles modeller, der skal lære sig selv at spille et specifikt bræt- eller 

computerspil. I tilfælde af at reinforcement modellen har til formål at træne brætspillet skak, skal der 

hverken bruges labelled eller unlabelede data, men blot spillets regler. Herfra vil algoritmen danne 

læring ud fra egne handlinger og resultaterne fra disse spil. Modellen har derfor kun krav på at kende 

spillets regler (Hurwitz & Kirsch, 2018). 

 

Efter at have præsenteret teori om algoritmer, kunstig intelligens og maksinlæring, vil det kommende 

afsnit analyserer dette i forhold algoritmer brugt i rekrutteringsprocesser med afsæt i TRIN-modellen.  
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4. Teknologisk analyse af algoritmer brugt i rekrutteringsprocesser 

4.1 Analyse af algoritmens indre mekanismer 

Anvendelse af algoritmer og kunstig intelligens som værktøj i rekrutteringsprocesser er en ny måde 

at gribe sortering af potentielle kandidater til et job an. Som tidligere beskrevet, er der igennem 

undersøgelser og vurderinger fundet kritisable forhold ved denne fremgangsmåde. Det er derfor også 

at forvente, at der er manglende transparens fra firmaer og virksomheders brug af kunstig intelligens. 

Da dette besværliggør muligheden for at analysere en specifik form for kunstig intelligens, som kan 

bekræftes, er i brug, har vi valgt at analysere en model, hvis funktionalitet og operation passer bedst 

muligt til en hypotetisk kategorisering og sortering af jobkandidater. Vi ved at modellen, der skal 

kunne forudsige et godt match til jobbet trænes ved brug af tidligere ansattes CV’er. Da CV’er har en 

række attributter og i dette tilfælde også vil have en label, består datasættet modellen skal trænes 

efter, altså af labelede data. Derfor vil modellen der analyseres bestå af supervised learning. Her vil 

ting som f.eks. uddannelse, antal års erhvervserfaring, personlighedstræk og køn være attributter eller 

features, som hvert datapunkt i datasættet besidder. Ydermere vil labelen være at det enten er et godt 

match, eller ikke et godt match (Hurwitz & Kirsch, 2018). 

4.1.1 Algoritmens beslutningstræer 

En algoritme, der grundet dens simplicitet og effekt benyttes ofte, er beslutningstræet. Navnet 

beslutningstræ, kommer af algoritmens visuelle struktur, der minder om et træ og indeholder en rod, 

forgreninger og blade. Roden vil i et beslutningstræ være det problem eller den beslutning, som træet 

er bygget på baggrund af. Roden har ikke en bestemt funktion, men er det punkt der startes fra, når 

en beslutningsproces skal udføres, mens foreningerne enten vil føre til en node eller et blad. Fører 

forgreningen til et blad, vil bladet symbolisere en værdi, og beslutningsprocessen er afsluttet. Fører 

forgreningen derimod til endnu en node, vil der på baggrund af data-inputtet og en test i noden skulle 

følges en ny forgrening. Skal der f.eks. afgøres om man baseret på vejrforholdene skal spille tennis, 

kan noden bestå af en test af om der er plus- eller minusgrader. Er der minusgrader, kan en forgrening 

lede til et blad, med ‘Spil ikke tennis’ som output. Er der derimod plusgrader, kan en forgrening lede 

til en ny node, hvori der spørges om det regner eller ej. Denne kan f.eks. lede til to blade: ‘Spil tennis’ 

hvis det ikke regner og ‘Spil ikke tennis’ hvis det regner. (Massaron & Mueller, 2018). Eksemplet er 

illustreret nedenfor. 
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Figur 1: Visuel struktur på beslutningstræ 
 

For at finde frem til hvilke noder der skal være til stede og hvor disse skal placeres i beslutningstræet, 

er det nødvendigt at fodre data til modellen. De fodrede data bruges til at danne en forståelse af, 

hvilke parametre der er mest betydelige for den tildelte label. Denne proces udføres på normal vis 

automatisk og i baggrunden og er altså en skjult proces for brugeren. Processen, der afgør i hvilken 

rækkefølge parametrene skal fremstå i det endelige beslutningstræ, er baseret på statistiske 

udregninger. Et ‘split’, som det hedder når en node forgrener sig i to eller flere, følger et princip om, 

at det skal gøres nemmere for algoritmen selv at forudsige outputtet. Dette gøres ved at partitionerne 

dataene ved de parametre, der giver den største forskel i fordelingen først. En af måderne dette kan 

besluttes på, er ved at udregne gini-koefficcienten af de forskellige parametre. Gini-koefficienten går 

fra 0 til 1 og jo lavere den er, jo mere ligeligt er dataene fordelt. Med andre ord beskriver tallet 

mængden af ulige fordeling og dermed også hvor stor afvigelse der er tale om. Jo mere ulige dataene 

er fordelt, jo før skal noden placeres i træet (Massaron & Mueller, 2018).  

 

Dette gøres ved at formlen (p^2) + (q^2), hvor p er procent af antal datapunkter der opfylder nodens 

test, divideret med 100 og q er den resterende procentdel; også divideret med 100. 
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Når begge disse er udregnet for hver af de udfald en node kan have, udregnes den samlede gini-

koefficient med formlen:  

 

(antal CV’er etnicitet A / antal ansøgere) * gini-koefficenten for etnicitet A  

+ 

(antal CV’er fra etnicitet B / antal ansøgere) * gini-koefficienten for etnicit B 

 

Med den samlede gini-koefficient udregnet for alle parametre givet i et datasæt, kan der besluttes i 

hvilken rækkefølge noderne skal placeres og dermed bliver beslutningstræet bygget. 

Med figur 1 taget i betragtning, vil spørgsmålet om det er plusgrader have en højere gini-koefficient 

end spørgsmålet om, om det regner. Derfor kan det også konstateres at gangene der er spillet tennis i 

plus- og minusgrader, er mindre ligeligt fordelt, end gange der spillet tennis i- eller udenfor regnvejr. 

Altså er dataene mere ligeligt fordelt ved noden omhandlende regn, og dermed også sværere at 

beslutte ud fra. Det er derfor også nemmere at splitte dataene på dette parameter sidst. Sagt på en 

anden måde skal de nemmere spørgsmål evalueres først og senere kan der indsnævres muligheder 

baseret på de mere uforudsigelige parametre. Metoden, der kaldes ‘divide and conquer’ med reference 

til fremgangsmåden under krigstid, hvor fjendens hær deltes i to for at opnå overlegenhed, fungerer 

altså ved at partitionere dataene og stille dem overfor en ny test for hver parameter (Massaron & 

Mueller, 2018).  

4.2 Analyse af utilsigtede konsekvenser 

Med de indre mekanismer på plads, kan vi adressere trin 4, de utilsigtede konsekvenser. Med viden 

om at vores datasæt har gennemgående indflydelse på hvorledes beslutningstræet udformer sig, kan 

vi også konstatere at, hvis de historiske data som modellen trænes ud fra, er præget af diskrimination, 

vil modellen også komme til at være det. Problemet med at træne kunstig intelligens baseret på 

tidligere ansattes kvalifikationer er altså, at modellen vil afspejle den ansættelsesansvarliges tendens 

til diskrimination. Det skal derfor også grundigt overvejes om det er hos algoritmen, udviklerne eller 

de ansvarlige for ansættelser at ansvaret for diskriminationen ligger til grund. Der er mange 

forskellige former for kunstig intelligens og uden at have undersøgt andre algoritmer end 

klassifikationstræet, kan det antages, at der er mange funktioner og parametre at justere på for at 

undgå diskrimination. 
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En nem løsning på dette ville umiddelbart være at fjerne de parametre fra træningsdataene, der kan 

diskrimineres ud fra og dermed udelukke at der kan trænes en model på baggrund af disse. 

Problematikken i denne tilgang består af, at der højst sandsynlig alligevel vil blive fundet 

fællesnævnere for de diskriminerede grupper; blot gennem andre parametre. F.eks. kan der være 

diskrimineret på baggrund af etnicitet i tidligere rekrutteringsprocesser og således vil personer af en 

bestemt etnisk herkomst være et bedre match ifølge algoritmen. Her kunne tænkes at man fjernende 

navne fra datasættene, for både at modarbejde diskrimination af køn og etnicitet. Denne handling kan 

have en uforudset ineffektiv indvirkning. Algoritmen kan ud fra datasættene præferere kandidater 

med en uddannelse fra et bestemt universitet eller med bopæl i et bestemt kvarter. Hvis der er særlig 

høje omkostninger eller lokationen for disse er favorable for en bestemt samfundsklasse eller etnicitet, 

vil algoritmen altså stadig afspejle den samfundsforgrenede diskrimination. Det kan virke urealistisk 

i simple eksempler, men når det skaleres op til flere hundrede parametre fra tusindvis af CV’er, kan 

det hurtigt blive ukontrollerbart. 

 

 

Som den foregående analyse viser, kan vi til dette projekt kun forstå algoritmens generelle karakterer. 

Dog står det klart, at algoritmer brugt i rekruttering fremstår så komplekst, at en teknologisk analyse 

af disse kan være vanskelig. Analysen viser, at der på baggrund af træningsdataet sættes 

spørgsmålstegn ved, om vi alene kan forstå de racediskriminerende tendenser uden at betragte de 

sociale aktører, der udvikler og bruger teknologien. For at kunne danne en større forståelse for de 

sociale aktører samt kompleksiteten af teknologien, analyseres brugen af algoritmer til automatisering 

af rekrutteringsprocesser ud fra et aktørnetværks- og socialkonstruktivistisk perspektiv.  
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5. Aktørnetværksanalyse af racediskriminerende tendenser brugen af 

algoritmer til rekruttering med afsæt i SCOT  

 
For at vi kan forstå de racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til rekruttering, trods at 
teknologiens kompleksitet udfordrer forståelse for selve teknologien, kan vi med en 
aktørnetværksanalyse kortlægge de berørte aktører samt deres indbyrdes relationer. Dette skal give 
et indblik i, hvor de racediskriminerende tendenser opstår. Aktørnetværksanalysen bidrager til en 
mere symmetrisk undersøgelse af problemet, da både humane og non-humane aktører inddrages med 
samme vægt i analysen. Da vi ikke arbejder case-specifikt, men nærmere med en generel og 
hypotetisk tilgang, vil aktørnetværksanalysen kun skitse et potentielt netværk. Formålet med 
aktørnetværksanalysen er med et socio-teknisk perspektiv at forstå, hvordan både humane og non-
humane aktører påvirker hinanden i netværket. De efterfølgende afsnit præsenterer aktører samt 
aktørnetværket på baggrund af FN-rapporten ‘Racial discrimination and emerging digital 
technologies: a human rights analysis’ (2020) samt bogen ‘Weapons of Math Destruction’ (O’Neal, 
2017), præsenteret i projektets indledende afsnit 1.1. 
  

5.1 Aktører 

Igennem vores læsning er der blevet identificeret en række aktører, som potentielt indgår i aktør-
netværket omhandlende racediskriminerende tendenser i de rekrutteringsprocesser, der gør brug af 
algoritmer til kategorisering og sortering af kandidater. Nedenfor er potentielle aktører listet:    
 

• FN 
• Verdenserklæringen om Menneskerettigheder 
• Kritikere/aktivister 
• Staten 
• Lovgivninger 
• Algoritmer brugt i rekrutteringsproces 
• Softwareindustri: Udviklere, designere, softwareingeniører 
• Input 
• Output 
• Træningsdata 
• Ansøgere 
• Tidligere ansatte 
• Virksomhed 
• Ansøgere taget i betragtning 

 
En af aktørerne identificeret i aktørnetværket er FN. FN er en mellemstatslig samarbejdsorganisation 
mellem 193 lande, hvor der fastlægges gensidige rettigheder og forpligtelser til medlemslandene 
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(“FN’s Historie”, 2020). Herunder er der i FN’s menneskerettighedsråd 47 medlemslande, som har 
et formål om at rette opmærksomhed mod og beskytte menneskerettigheder på globalt plan, samt 
adressere brud på menneskerettigheder og lave anbefalinger til regeringer i medlemslandene (“FN 
forklaret: FN's menneskerettighedsråd”, 2020). FN’s interesse ligger i at undersøge, hvordan 
teknologi i den digitale tid kan være diskriminerende og beskytte menneskers frihed og rettigheder. 
FN har en opfattelse af algoritmer brugt i rekrutteringsforløb, som noget der har racediskriminerende 
tendenser. 
En anden aktør identificeret i aktørnetværket er kritikere/aktivister. Det er gennem vores læsning 
blevet tydeliggjort, at en række kritikere/aktivister har øjne på teknologier, der har tendens til 
diskrimination. Dette ses blandt andet i den gennemgående kritiske vinkel i litteraturen og de 
rapporter, dette projekt inddrager. Et eksempel på kritikere/aktivister er ACLU, American Civil 
Liberty Union, en amerikansk landsdækkende nonprofit og nonpartisan organisation bestående af 
advokater, journalister, øvrige tilhængere og aktivister, som tager fat i borgernes individuelle 
rettigheder og friheder ("About the ACLU", n.d.). Kritikere/aktivisternes interesse, herunder ACLU, 
ligger i at undersøge og sikre, at borgernes individuelle rettigheder og friheder opretholdes i brugen 
af teknologi. Derfor ser de, ligesom FN, også algoritmer brugt i rekrutteringsforløb, som noget der 
udfordrer borgernes individuelle rettigheder. 
Staten er også en af de aktører, der indgår i aktørnetværket. Vi har i dette projekt valgt at holde fokus 
på den lovgivende magt i magtens tredeling, da det er staten, herunder regeringen og folketinget, der 
står for regler og love vedrørende udvikling og brug af teknologi. Vores projekt tager ikke 
udgangspunkt i et bestemt land eller en bestemt stat, men undersøger racediskriminerende tendenser 
i brugen af algoritmer til automatisering af rekrutteringsprocesser generelt. Vi er opmærksomme på, 
at lovgivningerne kan variere fra land til land og fra stat til stat. 
Den næste aktør identificeret i netværket er algoritmer brugt til automatisering af rekrutteringsproces. 
Denne aktør er ret central for analysen, da de racediskriminerende tendenser undersøges i brugen af 
denne teknologi. Algoritmen kan automatisere dele af rekrutteringsprocessen, særligt i forhold til 
sortering og udvælgelse af kandidater. Ved at give et træningsdatasæt og input kan algoritmen sorterer 
og udvælge et output, der matcher formålets ønske, som vist i den teknologiske analyse i afsnit 4. I 
en rekrutteringsproces vil træningsdataet være de tidligere ansatte. Inputtet vil være ansøgerne til 
stillingen og outputtet de kandidater, der er sorteret og udvalgt af algoritmens funktion Dermed ses 
to primære aktører i ansøgere og udvalgte kandidater samt en implicit aktør i de tidligere ansatte. 
Software der bygger på algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens er designet og udviklet af 
private softwarevirksomheder. Disse har til formål at designe teknologier, der kan effektivisere dele 
af processer, der manuelt kan koste meget tid og mange penge. 
En anden aktør identificeret er virksomheden, der benytter sig af algoritmer for at sikre en 
omkostningseffektiv rekrutteringsproces. Virksomheden står dog med en endelig manuel evaluering 
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af kandidater udvalgt af algoritmen. For virksomheden er brugen af algoritmer til rekruttering et 
værktøj, der sparer tid og penge i forhold til tidligere manuelle rekrutteringsprocesser. 
De ovennævnte aktører indgår alle i aktørnetværket, men det er vigtigt at bemærke at brugen af 
teknologien opfattes forskellig fra aktør til aktør. Dette vil desuden blive analyseret i næste afsnit, 
hvor aktørnetværket præsenteres. 
  

5.2 Aktørnetværk 

Efter at have identificeret og beskrevet aktørerne er disse sat i et aktørnetværk, der viser hvordan 
aktørernes handlinger påvirker øvrige aktørers handlinger, samt hvordan disse handlinger er 
forskellige fra hinanden. Aktørnetværket er vist i nedenstående figur med en efterfølgende 
beskrivende analyse. 
 
  

 
Figur 2: Aktørnetværk af racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer brugt i rekrutteringsprocesser 

  
Som vist på figur 2 er der i brugen af algoritmer en række aktører, hvis handlinger påvirker andre 
aktørers handlinger. I FN’s Verdenserklæring om menneskerettigheder er der en række artikler, som 
medlemslandenes stater er forpligtet til at imødekomme. Artikel 22 i erklæringen lyder: 
  
Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale 
og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, 
gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med 
hver stats organisation og hjælpekilder (FN, 1948). 
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Artikel 2 understreger, at dette skal ske ”uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, 
farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, 
formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling ” (FN, 1948). FN’s Menneskerettig-
hedsråd fastslog i 2012, at alle menneskerettigheder også gælder digitalt. Det vil sige, at 
diskriminerende tendenser i brugen af digitale teknologier kan være et brud på menneskerettigheder. 
Disse teknologier er oftest udviklet og eget af private virksomheder, som ikke har samme forpligtelser 
på menneskeretten, som staten har. I FN-rapporten fra 2020 retter FN særligt opmærksomhed mod 
statens ansvar i de racediskriminerende tendenser i brugen af teknologier, der er baseret på kunstig 
intelligens, algoritmer og maskinlæring. Rapporten har til formål at understrege staters 
menneskerettighedsforpligtelser og ansvar for at få virksomheder til at bekæmpe forskelsbehandling 
(FN, 2020: 1). En international menneskerettighedslovgivning er ikke en universalmiddel for de 
racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer i rekrutterings-processer, da denne kun er 
retsligt bindende for stater (FN, 2020: 14). Det nuværende billede af virkeligheden afspejler, ifølge 
rapporten, en ”… ongoing failure of States and other stakeholders to track and address compounded 
forms of discrimination at the intersections among race, ethnicity, gender, disability status, sexual 
orientation and related grounds (FN, 2020: 2). Denne fiasko muliggør racediskriminerende tendenser 
i brugen af algoritmer i rekrutteringsprocesser. Det er staternes ansvar og styrke at imødekomme 
problematikkerne i brugen af disse typer af teknologier. Stater skal sikre, at 
menneskerettighedsrammer for virksomheder, der bruger algoritmer i deres rekrutteringsprocesser, 
stemmer overens med de bindende internationale menneskehedsretlige forpligtelser. Stater kan 
imødekomme de racediskriminerende tendenser ved i højere grad at adressere disse tendenser i den 
private sektors tilgange. Stater skal desuden på baggrund af juridisk bindende rammer arbejde 
sammen med private virksomheder i softwareindustrien for at sikre, at disse repræsenterer race og 
etniske mindretal i beslutninger vedrørende design og brug af teknologier, der trækker på kunstig 
intelligens, maskinlæring og algoritmer. Stater skal sikre gennemsigtighed i brug af digitale 
teknologier, og det skal være muligt at analysere og lave tilsyn af brugen (FN, 2020). FN’s handlinger 
påvirker staters handlinger i de forpligtelser, der er som medlemsland af FN. FN-rapporten peger på, 
at stater på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt tager ansvar for, hvordan brugen af algoritmer i 
rekrutteringsprocesser kan være racediskriminerende. Stater påvirker de private virksomheder ved 
lovgivninger, herunder både de virksomheder der anvender teknologien, og virksomheder i 
softwareindustrien der designer og udvikler algoritmer til automatisering af rekrutteringsprocesser. 
Det er ikke kun FN, der i netværket kan påvirke stater og lovgivninger. Dette aktørnetværk inddrager 
også kritikere/aktivister. Den amerikanske organisation ACLU lagde i 2016 sag an mod den 
amerikanske lovgivning om ’Computer Fraud and Abuse Act’, hvilket gør al ikke-autoriseret adgang 
til en computer en føderal forbrydelse. Denne lovgivning gør det umuligt at teste for 
forskelsbehandling i algoritmer brugt i rekrutteringsprocesser i USA, da det er forbudt at indsamle 
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tilgængelige oplysninger i brugen af teknologien, oprette falske oplysninger eller falske ansøgninger. 
Disse handlinger ville være nødvendigt for fuldt at teste tendenserne til forskelsbehandling i denne 
sammenhæng (Barr, 2019). Formålet med retssagen var at fjerne de barrierer, forbundet med CFAA-
loven, der forringer muligheden for effektive undersøgelser af racediskriminerende tendenser i 
brugen af teknologi i den digitale alder, og dermed sikre en effektiv borgerrettighedsbeskyttelse. I 
retssagen blev der anmodet om, at der skal gives ret til at give falske oplysninger til test af 
diskrimination. D. 27. marts 2020 fik ACLU medhold i retssagen, og lovgivningen blev ændret til. at 
forskning, der sigter mod at afdække diskrimination i disse teknologier, ikke er en overtrædelse i 
CFAA-loven (Bhandari & Goodman, 2020). Dette eksempel viser både, hvordan den amerikanske 
lovgivning besværliggør forskning vedrørende racediskrimination i algoritmer brugt til 
automatisering af rekrutteringsprocesser, samt hvordan en aktivistgruppe som ACLU, der primært 
består af advokater, har potentiale til at ændre på lovgivningen på baggrund af de begrænsninger 
loven sætter for deres undersøgelser. 
Virksomheder i softwareindustrien, der udvikler algoritmer til automatisering af rekrutterings-
processer, har ofte en opfattelse af at teknologi i sagens natur er neutral. Ofte er produktionen af 
softwareteknologier lavet med et bestemt formål til en bestemt brugergruppe. Opfattelsen af at 
teknologi er neutralt påvirker produktionen af teknologi, da der i ingeniørarbejdet sjældent er 
tilstrækkeligt fokus på, hvordan brugen ad teknologien påvirker implicitte brugere. FN rejser 
opmærksomhed mod et behov for at ingeniører i softwareindustrien tager kontrol og ansvarlighed i 
udviklingen af nye teknologier, så principper om lighed og ikke-diskrimination kan sikres bedre. 
Opfattelsen af teknologi som neutral gør, at design, udvikling og brug af teknologi oftest udelukkende 
bliver belyst med en teknisk faglighed. Ifølge FN er dette et stort problem, der giver de 
racediskriminerende tendenser i algoritmer brugt i rekruttering, lov til at leve. Disse tendenser er ikke 
alene et teknologisk problem og skal også belyses fra sociale, økonomiske og politiske vinkler (FN, 
2020: 5). Den reduktionistiske tilgang i udviklingen af teknologi, muliggør de racediskriminerende 
tendenser i algoritmer brugt i rekrutteringsprocesser. En mere holistisk tilgang af design og udvikling 
af teknologi, der også inddrager det sociale, økonomiske og politiske, vil gøre det nemmere at 
gennemskue, hvordan brugen af algoritmer i rekrutteringsprocesser påvirker samfundet (FN, 2020: 
5).  
De udviklede algoritmer til udvælgelse af succesrige kandidater til ansættelse i en virksomhed bliver 
kritiseret for at komme med racediskriminerende anbefalinger. Systemerne trænes til at identificere 
kandidater på baggrund af et træningsdata, der ofte inkluderer beskyttede oplysninger som for 
eksempel køn og race. Disse oplysninger gør, at algoritmen kan reproducere og forstærke 
racediskriminerende bias, da algoritmens beslutninger afspejler eksisterende uligheder i 
beskæftigelse i træningsdataet (FN, 2020: 9). Ifølge FN-rapporten er disse typer af teknologier 
”systems of discrimination” (FN, 2020: 3).  Bias i algoritmer udvikles på baggrund af det 
træningsdata, algoritmen lever på. Muligheden for bias, og dermed de racediskriminerende tendenser, 
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opstår, når algoritmers beslutninger om mulige kandidater til et job bærer præg af statistisk data 
vedrørende tidligere succesfulde kandidater til jobbet (O’Neal, 2016: 115). Algoritmen har et sæt af 
indlærte informationer, hvilket kan resultere i, at algoritmen træffer forkerte beslutninger, når 
informationer ligger uden for algoritmens læringsflade. De indlærte informationer i algoritmen er 
bestemt af udvikleren og i kriterierne for fremtidige kandidater for virksomheden, der rekrutteres til. 
Algoritmen afspejler derfor udviklerens og virksomhedens meninger om relevant information og 
kriterier for jobstillingen (O’Neal, 2016: 113-114). Algoritmen kræver udover træningsdataet et 
input, ansøgerne, som på baggrund af træningsdataet bliver sorteret, rangeret og klassificeret ud fra 
de kriterier og informationer, algoritmen har indlært. Algoritmer kan ikke mestre at favne alle 
menneskelige nuancer, derfor vil algoritmen have blinde vinkler, når der træffes beslutninger på 
baggrund af ansøgningerne (O’Neal, 2016: 117). Selv algoritmer der er ’farveblinde’ og ’raceblinde’ 
har tendens til diskrimination, da beslutningerne stadig er truffet på baggrund af en træningsdata, der 
afspejler de foregående uligheder på arbejdsmarkedet. For ansøgere betyder brugen af algoritmer i en 
rekrutteringsproces, at grundet manglende kendskab til og viden om algoritmers konstruktion og 
design, kan det være besværligt at forme en ansøgning der kan imødekomme algoritmens indlærte 
informationer. Der opstår derfor også mulighed for racediskriminerende tendenser i manglen på 
information og viden i ansøgernes møde med algoritmer i rekrutteringsprocesser. På samme vis kan 
virksomheden være uforstående over de konsekvenser, herunder racediskriminerende tendenser, som 
brugen af algoritmer til rekruttering kan have, grundet manglende viden og information. 
På baggrund af overstående analyse ses det, at de forskellige aktørers handlinger muliggør de 
racediskriminerende tendenser, samt hvordan disse forstås forskelligt blandt aktørerne. 
Aktørnetværket viser yderligere, hvordan aktørernes handlinger påvirker andre aktører i netværket, 
og det tegner et billede af hvor, der opstår mulighed for de racediskriminerende tendenser. Centralt 
for analysen er, at problemet er forgrenet i både sociale og politiske dimensioner. Analysen viser, at 
de racediskriminerende tendenser kan påvirkes af lovgivninger og politikker samt en mangel på mere 
holistiske undersøgelsestilgange til teknologiernes mulige konsekvenser på samfundet. Den 
nuværende manglende forståelse for konsekvenserne ses i samtlige aktørers handlinger. Flere 
elementer i analysen tyder på, at algoritmernes kompleksitet udfordrer lighed og ikke-diskrimination 
i brugen, både i forhold til stater og lovgivninger, softwareindustri og udvikling samt virksomheder 
og ansøgere i brugen.  
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6. Diskussion 

I analysen fremgår det, hvordan de racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til 

automatisering af rekrutteringsprocesser opfattes og opleves forskellige blandt aktører, samt hvordan 

disse aktørers handlinger muliggør de racediskriminerende tendenser i de indbyrdes relationer. I 

denne diskussion trækkes læseren ind i en af de dominerende teoretiske diskussioner i STS-

forskningen, nemlig hvordan teknologi og samfund påvirker hinanden. Kan vi tale om de 

racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer i rekrutteringsprocesser som et resultat af 

teknologien, eller er dette blot et værdineutralt værktøj farvet af samfundsstrukturer? Diskussionen 

trækker på to forskellige forståelsesgrundlag med socialkonstruktivismen på den ene side og 

teknologisk determinisme på den anden.  

Sjældent stiller vi os kritiske overfor de konsekvenser brugen af en teknologi har for vores verden og 

vores måder at gøre ting på. Når en teknologi fungerer, fuldfører en opgaven og har succes i brugen, 

finder vi oftest intet grundlag for at stille os kritiske overfor teknologien og dens potentielle 

konsekvenser. Først når teknologien ikke længere fungerer, fuldfører opgaven og har succes i brugen, 

stiller vi spørgsmålstegn til teknologien oftest i forbindelse med at søge til nye teknologier med større 

succes. I analysen viser aktørnetværket, at der for udviklere og virksomheder, der benytter sig af 

algoritmer til automatisering af rekrutteringsprocesser, er størst opmærksomhed på algoritmens 

resultater. Så længe outputtet af algoritmen lever op til virksomhedens krav i form af en succesfuld 

kandidat til en jobstilling, er der ingen grund til at stille sig kritisk over algoritmens konsekvenser. 

Dette kan sammenlignes med begrebet ’black box’, Latour understreger, at den manglende refleksion 

over de racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer, kan forklares ud fra teknologiens 

succes. Latours definition af black box, som er introduceret i metodeafsnittet 2.4.2, kan sammenlignes 

med Langdon Winners idé om teknologisk søvngængeri. Ifølge Winner kan de manglende kritiske 

refleksioner ledes tilbage til hans forståelse om teknologi som livsformer. Teknologi er en så naturlig 

del af vores måder at leve på, at overvejelser og undersøgelser af teknologi har hidtil været begrænset 

til produktion og anvendelse.  Dette er ifølge Winner er en afgørende svaghed, da det ikke rækker 

opmærksomheden mod de mange måder, hvorpå teknologi strukturerer og omformer menneskelig 

aktivitet i det moderne samfund (Winner, 1989: 6-7). Betragter vi analysen kan dette forklare, hvorfor 

det er udviklere i softwareindustrien samt brugere i de private virksomheder, som FN understreger 

der skal rettes opmærksomhed mod, hvis de racediskriminerende tendenser skal imødekommes. 

Analysen viser, at disse to aktørgrupper muliggør de racediskriminerende tendenser. For udviklere er 

det en mangel på udførlige undersøgelser af design, der i højere grad skal rumme viden indenfor 
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sociale, politiske og økonomiske dimensioner. For virksomhederne er det en manglende refleksion 

over og viden om resultatet af de kandidater, algoritmen har udvalgt. Viden er performativt og dermed 

har viden og mangel på samme adfærdsmæssige konsekvenser, hvilket kan ses i brugen af algoritmer 

brugt til automatisering af rekrutteringsprocesser. Problemet opstår i kompleksiteten af at forstå 

algoritmernes processer og indre mekanismer, hvilket kan forhindre brugeren i at agere 

hensigtsmæssigt. Dette beskriver Latour med citatet: “Why is it so difficult to measure, with any 

precision, the mediating role of techniques? Because the action we are trying to mesure is subject to 

blackboxing, a process that makes the joint production of actors and artifacts entirely opaque.” 

(Latour, 1999: 183). Latour beskriver sammenhængen mellem mennesker og teknologi som en 

hybrid, en krydsning mellem to forskellige elementer (Hybrid, ordnet.dk). Selvom Latour forholder 

sig til skiftende, forskellige, nuancerede og overlappende netværk, forstås studiet af mennesker og 

teknologi i hybridform. Vi trækker i projektet på Latours begreb ’hybridization’ til at komme tættere 

på en forståelse af teknologi og mennesker som sammenflettede. Som Latours begreb ’hybridization’ 

antyder, er det vigtigt at undersøge teknologi i forhold til mennesker og mennesker i forhold til 

teknologi, i stedet for at undersøge disse i adskilte studier.  Latour mener, at begge elementer skaber 

aktanter i netværk, da ”No science can exit from the network of its practice” (Latour, 1993: 33).  I 

citatet understreges hvordan disses påvirkning af hinanden er essentiel for forståelsen af ontologier, 

som henholdsvis teknologi og mennesker er genstandsfelt for. Men er algoritmen så et værdineutralt 

værktøj i rekrutteringsprocesser farvet af samfundsstrukturer, og/eller er det teknologien selv, der 

skaber diskrimination i rekrutterings-processer?  

Hvis vi ser nærmere på ’hybridization’, er dette altså et begreb, der undersøger to forskellige 

elementers fusion. Så i forhold til diskrimination i teknologi, kan vi diskutere hybrid begrebet i 

forlængelse af fusion i humanistisk kolonial sammenhæng. Ved at afspejle dette i fusionen mellem 

teknologi og mennesker, og kan vi overdrage en humanistisk forståelse af hybridbegrebet, for at give 

et overblik i samfundets refleksion i teknologi. I 1980 introducerede den amerikansk-indiske 

teoretiker og akademiker Homi K. Bhabha hybrid-begrebet i forhold til postkolonialisme (Dreher, 

2016: 29-30). Han forklarede hybridbegrebet i forhold til oppositioner til kolonialisme, og at man 

kunne bruge begrebet til undersøgelser af konfrontationer, herunder diskriminerende tendenser 

mellem den koloniserede og kolonisten. De diskriminerende tendenser opstår ved skabelsen af en delt 

kultur, hvor begge sider er ligeligt afhængige af hinanden. Når vi kigger på, hvordan Latour bruger 

hybrid begrebet mellem mennesker og teknologi, er Bhabhas brug af begrebet for os en reflektion til 

at komme tættere ind på, hvilke faktorer der kan stå til grund for racediskriminerende tendenser i 
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teknologi. Mennesker er sammenflettet med kulturer og strukturer, som er derved også må ses som 

en vigtig dimension, når der undersøges hvordan mennesker påvirker teknologi og omvendt. I 

undersøgelsen af racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til automatisering af 

rekrutteringsprocesser, kan undersøgelsen i sig selv blive så kompleks, at den vil fremstå som en 

black box. Ruha Benjamin hævder hertil, at for at opnå raceneutralitet i teknologi skal der opnås 

gennemsigtighed i teknologi i form af en ’anti black box’. Gennemsigtigheden skal sikre mulighed 

for at undersøge og udvikle raceneutralt design. Benjamin understreger dette igennem hendes egen 

teoretiske struktur af The New Jim Code, hvori hun hævder, at teknologi kan reflektere og 

reproducere den ulighed, der er gældende i et samfund og hvordan dette bliver indkodet i teknologien 

uden form for gennemsigtighed. Hun mener, at de datasæt og modeller der bliver brugt i systemer, 

generelt ikke er objektive repræsentanter for virkeligheden, men struktureret af personer og værktøjer 

underlagt deres egne indflydelser. Dette kan igen perspektiveres til analysens resultater, hvor det sås 

at udvikleres intentionerne og overvejelser vedrørende design oftest begrænses til ønsket om at 

designe et omkostningseffektivt værktøj til automatisering af rekrutteringsprocesser. Benjamin 

understreger, at der er mangel på refleksion over de måder, hvorpå teknologi strukturerer og 

omformer menneskelig aktivitet.  

Hvis vi igen betragter Winners idé om den manglende refleksion som teknologisk søvngængeri og 

hans teori om teknologiens politiske karakter, kan vi med to eksempler understrege, at vi ikke alene 

kan forklare teknologiens konsekvenser ud fra en manglende refleksion. I eksemplerne om de 

racediskriminerende broer på Long Island (introduceret i afsnit 3.1.2.) og eksemplet med José 

Zamora, der ikke kunne få job (introduceret i afsnit 3.2.3.), kan der tydes forskelle på den agenda, 

der har været foregående for teknologiens design. I eksemplet med broerne på Long Island, var det 

tydeligt, at Robert Moses, arkitekten bag broerne, bevidst designede teknologien, så busser ikke 

kunne komme igennem til Jones Beach. Dermed udelukkede designet af broerne bestemte 

befolkningsgrupper herunder fattige og sorte. Ifølge Winner har broerne på Long Island en politisk 

karakter, da der ses bevidste diskriminerende tendenser i designet. Eksemplet med José Zamora er 

mere komplekst, da hans jobansøgning blev frasorteret af en sorteringsalgoritme, der byggede på et 

sæt træningsdata. Det kan være vanskeligt at gennemskue, om det er teknologisk søvngængeri eller 

teknologiens politiske karakter, der har påvirket den gentagende frasortering af José Zamoras 

ansøgninger. Dog kan der ses sammenhænge mellem eksemplerne med broerne og José 

Zamora. Begge har rod i det sociale lag og denne ulighed afføder og forgrener sig ind i det 

teknologiske. Teknologiens politiske karakter behøver ikke nødvendigvis at have intentioner om 
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diskrimination, men kan i brugen have positiv effekt for nogle og negativ effekt for andre. For 

udviklere, der designer og udvikler algoritmer til rekrutteringsprocesser, sås det på baggrund af 

analysen, at formålet er at automatisere rekrutteringsprocesser og give virksomheden en effektiv og 

omkostningslav rekruttering. Dette må betegnes som algoritmens politiske karakter, da det er med 

det formål, teknologien er designet. Dog ses de racediskriminerende tendenser ud fra de negative 

effekter, der opstår i brugen. Dette argumenterede vi for tidligere i diskussionen kunne forklares ud 

fra teknologisk søvngængeri, og derfor kan de to begreber ikke adskilles, da teknologiens politiske 

karakter ikke alene kan forklare de tendenser brugen af teknologien, leder til.  

Racediskrimination i rekrutteringsprocesser kan ses som en socialkonstruktivistisk følge af mange 

års diskrimination, der farver konstruktionen af en angiveligt upartisk teknologi, som kan udledes fra 

den teknologiske analyse af en sortering- og klassifikationsalgoritme. Men det kan ikke blot 

sammenkædes til enkelte aktører og der er mange faktorer i spil, når der er racediskriminerende 

tendenser i brugen af teknologi. Pinch & Bijker kalder disse faktorer, på en social konstruktivistisk 

facon, for relevante sociale grupper og hvor det er deres placering i forskellige teknologiske rammer, 

der påvirker teknologien. Winner mener dog, at dette kun kan være brugbart til at analysere, hvorfor 

en teknologi overlever frem for en anden, da SCOT-metoden med analyseredskaber 

som ‘interpretation flexibility’, ‘inclusion’ og ‘closure’ ikke kan åbne den sorte boks. Winner trækker 

dog på mange nuancer af den socialkonstruktivistiske tankegang, og mener ligeledes, at vi ikke kan 

tale om de racediskriminerende tendenser i brugen af algoritmer til automatisering af 

rekrutteringsprocesser som et resultat af teknologisk determinisme.  

Sally Wyatt hævder, at man bør tage stilling til begrebet teknologisk determinisme og ikke negligere 

eller forkaste det. Hendes forståelse af den teknologiske determinisme er en blødere tilgang, hvor 

teknologisk forandring forårsager social forandring og omvendt. Med muligheden for at bruge 

kunstig intelligens til at sortere og udvælge kandidater i en rekrutteringsproces, står det klart, at 

teknologien påvirker og har indflydelse på det sociale plan. Diskriminationen kan have oprindelse i 

det samfundsmæssige lag, men først komme til udtryk på det teknologiske plan. Og er der så 

overhoved tale om diskriminerende algoritmer eller er det i virkeligheden en indbyrdes afspejling af 

det omliggende samfundsproblem? Sally Wyatts definition af teknologisk determinisme er 

kompatibel med de diskriminerende tendenser i rekrutteringsprocesser og det står klart, at der 

definitiv sammenhæng mellem teknologi og samfund i forhold til den 

hypotetisk diskriminerende teknologi, som er analyseret i dette projekt. Der kan drages betydelige 

paralleller mellem Sally Wyatts teori om, at teknologien har direkte indflydelse og indvirke på det 
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sociale aspekt, men at det sociale ligeså påvirker det teknologiske. Ud fra den tekniske analyse af en 

potentiel diskriminerende teknologi ses der, at forhistorisk samfundsdata kan være afgørende 

for, hvordan algoritmes udfald og konstruktion vil blive. Alt imens udvikleren har begrænset kontrol 

over et endeligt produkt. Samtidig kan det også ses fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, 

hvor tendensens rodfæste ikke endegyldigt kan tilbagespores til en kilde, og hvor der er et evigt 

genskær af samfund og teknologi, samt hvordan de fodrer, påvirker og holder den anden part i 

live. Hvis en aktør f.eks. har handlet diskriminerende i en årrække, men erstattes af en anden og 

neutral aktør, kunne man forestille sig at den diskriminerende tendens kunne ophøre. Men hvis der 

samtidig bliver indført en teknologi, der ikke er implementeret og undersøgt med ligelig indflydelse 

mellem alle aktører, vil teknologien indordne sig efter princippet om, at samfund og teknologi afføder 

hinanden og den dybereliggende diskrimination bliver i virkeligheden opretholdt. Hvis aktøren til og 

med benytter en tredjeparts softwareløsning, vil den sorte boks atter forblive lukket og der er blot 

endnu større risiko for at de utilsigtede og ukendte problematikker aldrig bliver afhjulpet eller 

udbedret. Wyatt fremhæver symmetriprincippet som en essentiel del af at både videnskabelige 

undersøgelser såvel som udvikling af specifikke teknologiske artefakter. Til en hver tid, må 

aktør, analytiker og bruger være betragtet ligeligt, under udvikling og undersøgelse af teknologiske 

artefakter. Hvis ikke, risikeres der, at et artefakt har en anden funktion end den, der oprindeligt er 

tiltænkt forbrugeren af udvikleren. Derfor må der trækkes på analytikerens ekspertise, og Wyatts 

symmetriprincip kan altså i praksis overføres til diskrimination under rekrutteringsprocesser - eller 

manglen på samme. Her er der udviklet og gjort brug af en teknologi, som har haft utilsigtede 

konsekvenser for visse grupperinger. Analytikerens ekspertise er altså ikke inddraget i forhold til, 

hvorledes brugeren og tredjeparter er berørt af teknologien, og det kan have 

omfattende konsekvenser. Der kan derfor også drages væsentlig sammenligning med Sally Wyatts 

symmetriprincip, og det kan påstås at en ortodoks tiltro og benyttelse af denne ville kunne 

have betragtelig indflydelse og effekt på utilsigtede diskriminerende konsekvenser - både før og efter 

teknologien.  
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7. Konklusion 

Dette projekt søgte med to forskellige fagdimensioner at undersøge, hvordan algoritmer bruges til 

automatisering af rekrutteringsforløb, samt hvordan de racediskriminerende tendenser, der ses i 

brugen af teknologien, kan forstås. Projektet har i sin tekniske faglige dimension undersøgt en 

potentiel algoritmes indre mekanismer og utilsigtede konsekvenser ved brugen. Analysen viste, at 

sådanne teknologier betragter variabler i træningsdata, som gør at algoritmen danner en bestemt 

beslutningsstruktur og derved skaber algoritmen. I den konventionelle forståelse af en algoritme, er 

det udvikleren, der bestemmer algoritmens instrukser. Den type af algoritmer, vi forestiller os bliver 

brugt i rekrutteringsprocesser, samt har undersøgt i dette projekt, dannes ud fra variabler i 

træningsdata. Da den generelle struktur på disse algoritmer ikke er designet til at automatisere 

rekrutteringsprocesser, kan der opstå utilsigtede konsekvenser i implementering af teknologien. Der 

kan udvikles bias ud fra de variabler algoritmen sorterer kandidaterne på baggrund af. Selv når 

udviklere søger at eliminere de variabler, der kan skabe bias, vil algoritmen søge efter andre 

fællesnævnere, som den kan segregere kandidater efter. Da variablerne dannes ud fra et datasæt, som 

i en rekrutteringsproces afspejler de tidligere ansatte, vil variablerne være bestemt på baggrund heraf. 

Algoritmen vil altså udvælge kandidater som bedst matcher de tidligere ansatte. Da det ikke er 

udviklerne, der laver denne type af algoritmer, men derimod algoritmen, der laver sig selv ud fra 

træningsdata, kan det være svært for udvikleren at imødekomme potentielle utilsigtede konsekvenser. 

Dette ses som et resultat af vores undersøgelse af den valgte potentielle algoritme, og resultatet kan 

meget vel se anderledes ud for andre fremgangsmåder og algoritmer. I Wyatts definition af 

teknologisk determinisme ses det, at en teknologi er deterministisk, når der i brugen af teknologien 

er et begrænset sæt af handlingsmuligheder. Algoritmen, dette projekt tager udgangspunkt i, har 

deterministiske tendenser. I brugen af denne type algoritme vil det nærmest være uundgåeligt, at 

outputtet vil afspejle træningsdataet. Når denne type af algoritme bruges i en rekrutteringsproces, vil 

den derfor med stor garanti reproducere eller forstærke foregående uligheder på arbejdsmarkedet. 

Teknologiens deterministiske effekt begrænses dog til en forstærkende reproducerende effekt på de 

foregående sektioner i samfundet. Når træningsdata trækker på historisk data om tidligere ansatte 

som afspejler ulighed på arbejdsmarkedet på baggrund af race, vil algoritmens output dermed 

reproducere eller forstærke racediskrimination på arbejdsmarkedet.  

I aktørnetværksanalysen blev algoritmen og de reproducerende tendenser sat i et aktørnetværk, der 

undersøgte den reproducerende konsekvens på samfundet. Resultatet af analysen tydeliggjorde, at 

der i et menneskerettighedsperspektiv og med fokus på de racediskriminerende tendenser, der ses i 
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brugen af teknologien, er en række aktører, der ligeledes i deres handlinger er med til at muliggøre 

denne diskrimination. Analysen viste, at det særligt er manglende viden og refleksioner over 

udvikling og brugen af denne type algoritme, der bidrager til de racediskriminerende tendenser. I 

aktørnetværket sås det dog, at aktørerne og de baner som de indgår i strækker sig længere end bare 

udviklere, teknologi og brugere. På baggrund af analysen konkluderes det, at de mulighederne for de 

racediskriminerende tendenser går tilbage til stater, da der på nuværende tidspunkt ikke er juridisk 

bindende aftaler eller lovgivninger, der tilstrækkeligt imødekommer disse tendenser i brugen af 

teknologi. Stater kan imødekomme de racediskriminerende tendenser i brugen af denne type 

algoritme, ved at danne juridisk bindende rammer vedrørende undersøgelse og viden om teknologiens 

konsekvenser, der i højere grad skal trække på sociale, økonomiske og politiske dimensioner.  

På baggrund af projektets analyser ses der både tendenser til at teknologien påvirker de 

racediskriminerende tendenser, men også at disse tendenser skabes af sociale aktører. Vi kan derfor 

konkludere, at racediskrimination i rekrutteringsprocesser ikke kan pålægges enkelte aktører, men 

nærmere skal ses som et resultat af samspil mellem et overlappende og komplekst netværk, der har 

spundet tråde mellem subjektivitetens, teknologiens og samfundets dynamikker. På baggrund af den 

teoretiske diskussion undersøgte vi forholdet mellem teknologi og mennesker ud fra forskellige 

forståelsesrammer. Fælles for de teoretiske indgangsvinkler er, at alle søger at undersøge hvordan 

mennesker påvirker teknologi og omvendt. Forskellene i teorierne ses i forhold til den vægt 

teknologien pålægges i undersøgelsen. Analyserne viste, at de racediskriminerende tendenser både er 

forgrenet i det teknologiske og det sociale, og den teoretiske diskussion søgte med de forskellige 

indgangsvinkler at diskutere, hvorvidt den teknologiske udvikling forårsager social forandring, og 

hvorvidt den sociale udvikling forårsager teknologisk forandring. Denne diskussion trækkes ud i en 

diskussion om hønen og ægget. Lige så længe vi har levet, har vi brugt og udviklet teknologi, og 

derfor kan det være umuligt at svare på, hvad der forårsager forandring. Diskussionen trækker derfor 

nærmere på, hvordan vi kan arbejde med at forstå teknologi og mennesker som sammenflettede. Vi 

kan ikke tale om at teknologi alene påvirker samfund og omvendt, og disse må betragtes i 

undersøgelsen som to sider af samme mønt. Latours begreb om ‘hybridization’ kan danne rammerne 

for, hvordan vi skal forstå fusionen af teknologi og samfund. Hertil bidrager Wyatts fortolkning af 

symmetribegrebet til, hvordan vi kan undersøge teknologiens deterministiske effekt, som ellers har 

været negligeret af videnskaben. Dette projekt antyder, at en undersøgelse af forholdet mellem 

teknologi og mennesker både må undersøges i de sociale deterministiske karakterer og i de 

teknologiske deterministiske karakterer. Hvis undersøgelsen af de racediskriminerende tendenser i 
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brugen af algoritmer i rekrutteringsprocesser var afgrænset til enten en teknologisk analyse eller en 

socialkonstruktivistisk analyse, ville det forværre forståelsen af disse tendenser. Vi vurderer dog på 

baggrund af opgaven, at der er mange elementer i algoritmens kompleksitet, der vanskeliggør en 

fyldestgørende undersøgelse af teknologien, hvilket også afspejler den sondring, der er mellem 

teknologi, subjektivitet og samfund. For at teknologiens konsekvenser kan imødekommes til fulde 

må der sikres større gennemsigtighed i teknologi, som skal muliggøre viden om og refleksioner over 

brugen af teknologien.  
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