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Abstract

Have you ever watched a movie and thought to yourself “this movie is truly made for me”?

Well, what if we said that maybe it is? Data and algorithms can be a strong combination when

you use them together with the right knowledge and for the right purpose. Since the founding

of the world wide web in 1989 digitalization of the world have been ever growing. In this

project we examine how data is used to predict future movies and how agents at CAA use the

data in their work. Through case study we learn that CAA consists of smaller departments

like CAAdata. You could say that CAAdata is the secret weapon to a business like Creative

Arts agency. It is certain to say that CAAdata combined the best from the agent’s knowledge

and the best from data and algorithms to program/invent the intern technological system

CAAintell. In the information age this is a big advantage when we talk economy and

commercial advertisements, but maybe data aren’t as pure and unbiased as we think, while

the movies that we watch aren’t a random combination of a great plot and talented actors.

There is something going on that the audience doesn't know about, and that’s what we're

trying to unravel in this project.
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Begrebsafklaring

Algoritme

Algoritmer er en samling af step-by-step instruktioner, som bliver udført af en computer.

Big data

Big data begrebet dækker over information som har en stor størrelse, har bred variation og

bliver behandlet med høj hastighed.

CAA

CAA står for Creative Arts Agency, som er det talent bureau vi har som fokus i vores

casestudie.

CAAdata

CAAdata er den afdeling i CAA, som indsamler og bearbejder data samt udvikle det

teknologiske system CAAintell.

CAAintell

CAAintell er navnet på et internt teknologisk system som visualisere databaseret analyser.

Data

Data er en samling af informationer som eksempelvis kan være tal, bogstaver, billeder, navne

mv.

Dataindsamling

Måden hvorpå man anskaffer data fra forskellige kilder.

Filmbranchen

Dækker over nutidens, fortidens og fremtidens film og dennes skabelse, hvor forskellige

filmerhverv indgår f.eks. skuespil, instruktion og klipning.

Filmskabelsesprocessen

Dette begreb indeholder de processer, som en filmproduktion skal igennem for at have en

færdig film.

Fænomen

En hændelse der dækker over en bestemt ny tendens der indgår i en allerede etableret tilstand.
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Head of Data

Chefen i data afdelingen i CAA.

Kendis

Refererer til enhver berømt person der enten er skuespiller, sanger, komiker, kendt

personlighed mv.

Klient

Begrebet dækker over en kendis eller virksomhed der er kunde hos CAA.

Paradigmeskifte

Et skift i tænkemåden eller en etableret praksis. I dette projekt er skiftet forårsaget af den

øgede tilgængelighed af big data.

Power BI

Microsoft software som blandt andet er et værktøj til datavisualisering.

Data Broker

Virksomheder der indsamler, bearbejder og videresælger data.
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1. Indledning

Siden den første kommercielle film blev vist på et lærred i 1895, har filmindustrien været

gennem en udvikling. I dag er det muligt at se film på mange streamingtjenester som

medfører, at du kan se film på diverse enheder, hvor det før kun har været muligt at se film i

biografen (History.com Editors, 2009). Dette betyder også, at jo flere film der bliver set,

desto flere film bliver produceret, hvilket kan ses med Netflix der har 214 millioner

abonnenter, som de skal tilfredsstille (Peters, 2021). Antallet af abonnenter medfører, at

konkurrencen om at få seere til at se specifikke film er blevet endnu hårdere, og dermed er

behovet for at lave film rettet mod et specifik publikum øget. For at kunne gøre dette, er man

nødt til at vide, hvad publikums interesser er, og det er her data kommer ind i billedet.

Vores samfund er ved at bevæge sig ind i en mere digitaliseret verden, hvor dataindsamlinger

og algoritmer begynder at have en større rolle i både organisationer og i vores dagligdag,

hvilket også indebærer filmbranchen. Grundet voksende digitalisering er der opstået et

fænomen, hvor data er begyndt at spille en afgørende rolle i dele af filmskabelsesprocessen.

Disse dele er f.eks. hvad filmen handler om, hvem der skal producere filmen og hvilke

skuespillere der skal medvirke i den (IBM, n.d.).

En af de virksomheder der har gjort behandling af data til en grundlæggende del af deres

service, er det amerikanske talent bureau Creative Arts Agency (CAA), som er de første der

har udviklet sofistikeret data kapacitet til at optimere deres services.

Dette projekt har til formål at undersøge den rolle virksomheden CAA spiller i det fænomen

vi ser i filmbranchen, hvor dataindsamling og algoritmer bliver anvendt til at påvirke

filmskabelsesprocesser. For at gøre dette har vi udført et casestudie om CAA og deres

teknologiske system, som er fokusset for vores undersøgelse. Vi har dertil fået mulighed for

at interviewe personer i CAA, som har medført indsigt i, hvordan dataene bliver anvendt og

analyseret til at danne hypoteser og forudsigelser.
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1.1 Introduktion af Creative Arts Agency (CAA)

Creative Art Agency, også kendt som CAA, er et amerikansk talentbureau bestående af ca

1800 ansatte, fordelt over hele verden. CAA repræsenterer kendisser og organisationer

indenfor musik, sport, tv, film og en del andre brancher. CAAs mission er blandt andet at

samarbejde på tværs af virksomhedens afdelinger for at give deres klienter den bedste service

(CAA Editor, n.d.).

I 2018 blev CAAdata etableret og dermed blev CAA det første talentbureau der udviklede

sofistikeret data kapacitet, hvor missionen var at optimere muligheder for virksomhedens

klienter. I forlængelse af etableringen af CAAdata, kan det udledes at data er blevet CAAs

kernekompetence. CAAdata indsamler blandt andet datasæt fra Twitter, Facebook, Instagram

og deres egen CAA finansafdeling. Derudover tilkøber de forarbejdet datasæts fra andre

virksomheder, hvilket de laver analyser og forudsigelser ud fra, ved brug af deres eget

program, CAAintell. Programmet har til formål at hjælpe CAAs agenter med at få indblik i

potentielle mønstre og trends der opstår i filmbranchen, og denne viden anvender de til at

rådgive deres klienter.

1.2 Problemfelt

Vi er i gruppen faldet over en tendens i nutidens film, hvor flere film minder om hinanden.

Dette ses ved at film bliver skabt ud fra forrige succesfulde trends og mønstre. Disse trends

og mønstre bliver visualiseret ud fra databaseret analyser om det enkelte publikums

interesser, hvormed film bliver skræddersyet til det specifikke publikum. Dette forekommer

umiddelbart positivt, men resulterer også i at film, trends og mønstre bliver gentaget, så film

minder mere og mere om hinanden.

Derudover ses der i dag en voksende digitalisering i samfundet som har ført til, at vi er på vej

ind i et nyt paradigme, hvor man næsten ikke kan foretage sig noget på internettet, uden at det

bliver dokumenteret og gemt som data for derefter at blive anvendt af andre (Dufva & Dufva,

2019). Data i kombination med analyse metoder resulterer i analyser og forudsigelser, som

har til formål at kortlægge eventuelle trends. Tager man udgangspunkt i filmbranchen, er det

også fremtrædende at der anvendes databaserede analyser. Dette har skabt et nyt fænomen i
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filmbranchen, der i dag har gjort det muligt for teknologiske værktøjer, som dataindsamling

og algoritmer, at blive anvendt af forskellige aktører i produktionen af film. Disse

teknologiske værktøjer indsamler og analyserer data om eksisterende filmgenre, plotlines,

generelle temaer, skuespillere, producere og mange flere komponenter, hvor analyserne også

kan være forudsigelser af eventuelle trends og mønstre. Dette viser, at film ikke kun er en

tilfældig kombination af gode plots og talentfulde skuespillere, men i virkeligheden er en

kombination af veludvalgte film elementer, som publikum ikke kender til, og det er netop

dette vi ønsker at undersøge i dette projekt.

1.3 Problemformulering

Hvordan anvendes big data og algoritmer som et værktøj af CAA og hvilken indvirkning har

denne teknologi på filmskabelsesprocessen?

1.4 Arbejdsspørgsmål

● Hvilke elementer er med til at vurdere, hvorvidt en film anses som succesfuld?

● Hvad er big data og algoritmer?

● Hvordan fungerer CAAintell som et teknologisk system?

● Hvilke aktører og relationer findes indenfor CAA og i filmbranchen?

● Hvordan påvirker CAAintell nye filmskabelsesprocesser?

● Hvilke ulemper kan der være ved anvendelse af data og algoritmer til nyskabelse af

film?
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1.5 Afgrænsning

I forbindelse med udarbejdelse af projektrapporten har vi fravalgt en række emner og

områder. Dette skyldes både rapportens omfang samt relevansen i henhold til

problemstillingen. Vi har valgt at udarbejde et casestudie, hvor vi fokuserer på CAA i relation

til filmbranchen. Vi afgrænser os fra andre afdelinger i CAA herunder reklame, økonomi,

musik og sport, da vi kun vil fokusere på film. Derudover afgrænser vi beskrivelse af big data

og algoritme til at fokusere på CAA’s fem centrale algoritmer, samt redegøre for big data som

det anvendes i CAA. Hertil har vi valgt kun at kigge på big data og algoritmer i forhold til

den relevans de har til CAAdata og deres anvendelse af dette.

Endvidere forekommer der afgrænsninger i forhold til produktion af film. Vi har valgt at

afgrænse for streaming platforme såsom Netflix, HBO, og Viaplay. Dertil har vi valgt at

afgrænse os fra undersøgelse af enkelte film, men derimod undersøge processen hvori film

bliver skabt på et overordnet niveau. Dette skyldes at vores primære fokus er på CAA og

deres rolle i filmskabelsesprocessen. Dermed undersøger vi hvordan big data og algoritme

gennem CAA påvirker filmbranchen, med fokus på hvilken indvirkning det har for CAA og

deres klienter. Denne afgrænsning har resulteret i at vi har fravalgt at undersøge, hvordan

specifikke filmproduktioner forekommer, hvilke filmproduktionsselskaber der eksisterer og

hvordan en film bliver filmet. I filmskabelsesprocessen fokuserer vi på fortællingen i filmen

og casting af skuespillere, hvortil vi har afgrænset fra elementer såsom lyd, lys og scener.

Filmskabelsesprocessen vi fokuserer på er ikke universel, og dermed afgrænser vi os fra

andre lande og industriers måde at skabe film på.

Derudover har vi inddraget begrebet overvågningskapitalisme, hvortil vi anvender denne

teori som fundament for hvorfor big data og algoritmer indtager en større rolle i verden.

Dermed fravælger vi at inddrage Shoshana Zuboffs kritik af anvendelse af big data i

overvågningskapitalisme.

Yderligere har vi fravalgt emnet nudging, eftersom vi ikke ønsker at undersøge hvordan

teknologi nudger, men derimod hvordan teknologi i dens anvendelse påvirker produktionen

af film.
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1.6 Semesterbinding

Dette projekt forankres primært i faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS), og denne

binding behandler relationen mellem teknologier, mennesker og samfund. Projektet er

funderet i et casestudie af virksomheden CAAs anvendelse af dataindsamling og algoritme til

vejledning af fremtidig filmproduktion. Hertil vil vi i projektet analysere relationen mellem

virksomheden, CAA, og teknologierne, big data og algoritmer. Derudover anvender vi

metoder og værktøjer til at analysere og forstå den samfundsmæssige sammenhæng

Udover STS forankres semesterprojektet i faget Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA).

TSA anvendes i projektet til at undersøge og forstå følgende centrale teknologier; algoritme

og dataindsamling, hvilket udføres med udgangspunkt i TRIN-modellen. Vi har udvalgt trin

4: Teknologiske systemer og Trin 5: Modeller af teknologier. Vi anvender trin 4 til at

beskrive, hvordan CAAs interne system indgår i et teknologisk system samt dertilhørende

komponenter. Ydermere anvender vi trin 5 til at illustrere fremtrædende processer, aktører og

netværk i fænomenet.
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2. Metoder

I dette afsnit vil vi først fremlægge projektets videnskabsteoretiske retning;

postfænomenologi, og dernæst vil vi redegøre for metoden casestudie og dertilhørende

forskningsmetoder. Afslutningsvis vil vi redegøre for analysemetoderne TRIN-modellen og

Aktør-netværksteori. Selve designet af casestudiet vil tage udgangspunkt i bogen “Case

Studies and Theory Development in the Social Sciences” af Alexander L. George og Andrew

Bennett samt bogen “Kvalitative Metoder: En Grundbog” af Svend Brinkmann og Lene

Tanggaard. De anvendte metoder i casestudiet vil være forskningsmetoder fra dimensionen

STS og teknologi analysemetoder fra TSA.

2.1. Videnskabsteoretisk retning

Vores problemformulering ønsker at undersøge det fænomen vi ser i filmbranchen, hvor

teknologi bliver anvendt og påvirker filmskabelsesprocessen. For at kunne forstå dette

fænomen, har vi valgt at udarbejde et casestudie af det amerikanske talentbureau CAA, hvor

vi ved hjælp fra interviews undersøger, hvordan anvendelse af dataindsamling har en

påvirkning på filmbranchen. Vi har valgt at anvende videnskabsteorien postfænomenologi

som indgangsvinkel, for at forstå betydningen af den voksende digitalisering der er i

samfundet med fokus på anvendelsen af data i filmbranchen. Ved at have en

postfænomenologisk tilgang muliggør vi, at projektet kan undersøge hvordan fænomenet er

medieret af teknologi. Det vigtige er, at vi netop ønsker at undersøge hvordan en teknologi

bliver anvendt, hvilket er centralt for postfænomenologisk vidensdannelse. Metodisk kan vi

fordelagtigt undersøge fænomenet gennem casestudie og dertilhørende forskningsmetoder, da

casestudie metoden fokuserer på et afgrænset fænomen (Rosenberger & Verbeek, 2015)

Ydermere kan vi ved postfænomenologisk tilgang fravælge rollen som deltagende aktør i

undersøgelsen, hvorimod man ved brug af andre videnskabsteoretiske retninger, som

pragmatisk metodisk tilgang, skal være deltagende aktør i undersøgelsen (Brinkmann, 2006).

11 af 60



2.2. Casestudie

Et casestudie undersøger en individuel enhed eller et afgrænset system indenfor et bestemt

fænomen. Denne kan både undersøges kvalitativt og kvantitativt eller ved hjælp af blandede

metoder, da metodevalget ikke er afgørende for et casestudie. Derimod er et casestudie

defineret af selve afgrænsningen af fænomenet, da formålet med et casestudie er at danne en

intensiv og detaljeret forståelse for emnet. Denne forståelse skal også sættes i relation til dens

kontekst og de omgivelser den befinder sig i, dog er det stadig vigtigt at casen forbliver

afgrænset. Ydermere vil en case også udvikle sig i takt med dens udførelse, da der kan opstå

nye faktorer som er med til at definere casens slutstadie (Flyvbjerg, 2020).

Metodologien omkredsende et casestudie har tre faser, og i den første fase skal man fokusere

på selve formålet, designet og strukturen af ens casestudie. Fase to omhandler selve udførelse

af casestudiet ud fra det design man har etableret i fase et. Fase tre omhandler de fund

casestudiet har resulteret i. Hertil skal vi som forskere analysere fundene i relation til selve

casestudiets problemstilling og formål (George & Bennett, 2005).

2.2.1. Fase 1: Design af case og studie forskning

I denne fase skal man først specificere det problem casen skal omhandle og til dette har vi i

starten af vores rapport formuleret vores hypotese i form af problemformulering og

arbejdsspørgsmål. Dernæst skal man tilrettelægge det forskningsformål der egner sig til

studiet, og dette har vi fundet frem til ud fra vores arbejdsspørgsmål. Der findes seks

forskellige teori opbyggende forskningsformål, hvor man tidligt i forskningsprocessen skal

identificere, hvilket forskningsformål ens casestudie opbygges ud fra. Til denne rapport har vi

valgt at anvende forskningsformålet disciplineret konfigurativt case studie, hvor der anvendes

allerede etablerede teorier til at forklare en bestemt case. Ved dette forskningsformål kan

udgangspunktet være enten at redegøre for et historisk fænomen ud fra nogle etablerede

teorier, eller redegøre og forklare en specifik teori ved hjælp af casestudiet (George &

Bennett, 2005).

2.2.2. Fase 2: Udførelse af casestudiet

I denne fase vil det første trin i selve udførelsen af undersøgelsen være at indsamle den mest

tilgængelige akademiske litteratur og interview resultater omhandlende ens case og dens
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kontekst. Dette trin kaldes også for “soaking and poking”, eftersom det resulterer i fordybelse

af emnet. Det næste trin indebærer at udføre analyser ved hjælp af valgte metoder, og i denne

rapport anvender vi forskningsmetoden ekspertinterview. Det tredje og sidste trin indebærerer

at tage alle teorier, empiri og analyseresultater fra projektet og udføre “detektivarbejde”, for

at finde frem til den sammenhæng og de rammer casen befinder sig i (George & Bennett,

2005).

2.2.3. Fase 3: Udvikling af teori ud fra fundene i casen

I denne fase vil man afslutningsvis i casestudiet finde frem til casens resultater ved at finde

fælles mønstre i casestudiet. Ved at analysere casens resultater, kan man udvikle en teori og

herfra bekræfte eller afkræfte den stillede hypotese. For at udføre denne fase anvender vi

TRIN-modellen fra semesterbindingen TSA og Aktør-Netværksteori, som vi vil opbygge

vores analyseafsnit omkring. Afslutningsvis i analyseafsnittet vil vi præsentere vores færdige

teori. Efter denne er udviklet, vil det næste logiske trin være at teste ens teori og lave

komparative casestudier. For at skabe de stærkeste teorier er det nødvendigt at sammenligne

med andre casestudier og teorier, som derudover gør det muligt at generalisere ud fra ens

egen teori. Dette vælger vi at afgrænse os fra og i stedet diskutere vores casestudie resultater i

diskussionsafsnittet (George & Bennett, 2005).

2.2.4. Kritik af casestudie

Historisk set kan man se, at meget af den viden samfundet har tilegnet sig er sket gennem

casestudier, og at mange nutidige forskningsresultater er casestudie baseret. På trods af dette

er der stadig meget kritik af casestudie som en videnskabelig metode og det er usikkert om

den dertilhørende metodologi er anerkendt indenfor det akademiske område. Dette er

indbefattet i og kaldes for Gerrings paradoks. Førhen har der været en holdning omkring, at

afhængigt af ens casestudie og fænomen er det muligvis usandsynligt at generalisere og

fremføre teorier ud fra casestudier. Dog ses det, at casestudiet begynder at have en mere

kollaborativ tilgang indenfor forskning. Ved at have flere forskellige metodologier med

komplementære svage og stærke sider, som en del af en forskning, ændrer det synet på, hvad

casestudie metoden kan udrette og anvendes i højere grad indenfor den akademiske verden

(Flyvbjerg, 2020).
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2.3. Forskningsmetoder

Under forskningsmetoder benytter vi to forskellige interview tilgange til at indsamle data. Vi

anvender ustrukturerede- og semistrukturerede ekspertinterview til at indsamle viden om

vores problemfelt og casestudie. Til begge interviews har vi anvendt lydoptagelse til at

optage interviewet, med deltagernes accept.

2.3.1. Ustruktureret Ekspertinterview

Et ustruktureret ekspertinterview er en forskningsmetode, som foregår som en samtale

mellem intervieweren og en bruger eller en interessent (Wilson, 2014). I vores tilfælde, er

samtalen mellem projektgruppen og Head of data, André Vargas, fra CAA.

I et ustrukureret ekspertinterview benytter intervieweren sig af ikke forudbestemte spørgsmål,

hvilket betyder at projektgruppen ikke havde planlagt detaljerede spørgsmål. Derimod tog

interviewet udgangspunkt i generelle emner af interesse, hvormed projektgruppen undervejs

stillede uddybende spørgsmål (Wilson, 2014).

Formålet med ustrukturerede interviews er at indsamle dybdegående og store mængder af

data indenfor projektets problemfelt. På trods af at interview tilgangen ikke har detaljerede

forudbestemte spørgsmål, betyder det ikke at et ustruktureret ekspertinterview er uforberedt.

Under planlægningen skal der defineres klare mål og have en dagsorden over hovedemnerne.

Denne dagsorden kan ændre sig i forbindelse med interviewets udfoldelse (Wilson, 2014).

Derudover er det også muligt for både intervieweren og deltageren af samtalen at påvirke

retningen af interviewet. Dermed kræver denne type interview også, at intervieweren er åben

overfor uforudsete emner, samt forsikrer at emner ikke gentages (Wilson, 2014).

2.3.2. Semistruktureret Ekspertinterview

Derudover anvender vi forskningsmetoden semistruktureret ekspertinterview, hvilket er

strukturen for interviewet med CAA agent, Matt Blake. I et semistruktureret ekspertinterview

udføres interviewet ud fra forudbestemte spørgsmål, hvortil der er mulighed for at afvige fra

eller uddybe disse spørgsmål (Wilson, 2014). Denne interview tilgang følger normalvis et

dokument, som enten bliver kaldt en interviewguide eller en interviewplan. Dette dokument

indeholder først en introduktion til formålet samt emnet for interviewet, derefter en liste over
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spørgsmål om de forskellige emner, som intervieweren ønsker en samtale om (Wilson, 2014).

I det semistrukturerede ekspertinterview er det overordnede mål at indsamle systematisk

viden om bestemte emner. Dette muliggør at intervieweren kan udforske og stille nye

spørgsmål i forlængelse af interviewets udførelse.

Det er oplagt at bruge denne interview tilgang, når man allerede har viden indenfor området

eller de forskellige problemstillinger man undersøger, mens der samtidigt er et behov for flere

detaljer og informationer. Yderligere kan denne interview tilgang være baseret på emner,

problemstillinger og spørgsmål, som kommer fra ustrukturerede interviews eller andre

informationskilder. Intervieweren kan benytte både åbne og lukkede spørgsmål i samtalen,

hvilket kan resultere i både kvantitative og kvalitative data (Wilson, 2014).

2.4. TRIN-modelanalyse

TRIN-Modellen er en analysemodel udarbejdet af Thomas Budde Christensen, Erling Jelsøe

og Niels Jørgensen og anvendes til at belyse aspekter af teknologien i projektets analyse. Vi

vil i denne opgave anvende Trin 4: Teknologiske systemer og artefakter samt Trin 5:

Modeller af teknologier.

Trin 4: Teknologiske systemer fokuserer på teknologiske artefakter, som indgår i et

sammenhængende system og samlet besidder en bestemt funktionalitet, hvor funktionalitet

betoner de processer systemet varetager. Det anskues dermed at systemet består af input,

proces og output. Dette trin anvendes til at beskrive, hvilke teknologiske artefakter der indgår

i programmet CAAintell og indgår i analysen af, hvordan disse artefakter samlet indgår i et

system (Jørgensen, 2020).

Derudover inddrages trin 5: Modeller af teknologier. Trinnet har til formål at visualisere et

fænomen eller artefakt, hvor visualiseringen forekommer som visuelle, fysiske eller

matematiske modeller. Alle modeller repræsenterer abstraktioner af et fænomen, hvori

modellen fremhæver eller forsimpler aspekter af fænomenet. Projektet indeholder visuelle

modeller til at forklare forskellige aspekter, som indgår i det undersøgte fænomen. Hertil vil

vi udarbejde modeller til at overskueliggøre og visualisere input, proces og output af CAAs

interne dataprogram, CAAintell, samt en oversigt over aktører (Jørgensen, 2020).
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2.5. Aktør-Netværksteori, ANT

Aktør-Netværksteori (ANT) er forskningsmetode, som har en central position i STS feltet.

ANT kan i høj grad anvendes til at forstå, beskrive og kortlægge relationer mellem objekter. I

ANT anskues verden som et netværk udformet af aktører, hvormed netværket er et udtryk for

aktører som i processer påvirker hinanden. Det undersøgende felt er dermed ikke enestående,

men skal anskues som værende relationelt til hinanden. Aktører i netværket defineres som

værende både humane og nonhumane objekter, og tager udgangspunkt i forståelsen af, at

teknologi, mennesker og samfund gensidigt påvirker hinanden (Sismondo, 2010). Vi

anvender ANT som en tilføjelse til trin 4: Teknologiske systemer fra TRIN-Modellen.

TRIN-modellen fokuserer på beskrivelse af tekniske komponenter i et system, hvormed ANT

tilføjer humane og non-humane aktører. Ved at have en ANT metodisk tilgang i kombination

med TRIN-Modellen kan vi undersøge teknologien i relation til både humane og nonhumane

aktører. ANT resulterer i en bredere forståelse og en alsidig analyse af, hvorfor og hvordan

dataindsamling og algoritmer anvendes af CAA.

Ved at have en postfænomenologisk udgangspunkt muliggør det, at vi kan undersøge

netværkene på et mikro- og makroniveau. For at belyse hvordan CAA overordnet agerer i

forhold til filmskabelsesprocessen, anskuer vi dette fra et makro og mikro netværks

perspektiv. Ved at analysere på et makro- og mikroniveau er det muligt at dykke ned i CAAs

netværk i forhold til virksomheden, men også overordnet i forhold til filmskabelsesprocessen.

Makroniveauet refererer til filmskabelsesprosessens netværk på et overordnet niveau, hvor

mikroniveauet belyser det interne netværk i CAA (Rosenberger & Verbeek, 2015).
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3. Teori

I dette afsnit vil vi redegøre for udvalgte teorier. Først vil vi redegøre for videnskabsteorien

postfænemonologi, med henblik på teknologi som medierende mellem verden og subjekt.

Dernæst vil vi beskrive hvordan teknologi kan betragtes som et værktøj. Afslutningsvis vil vi

beskrive, hvordan big data medfører et nyt paradigmeskifte i verden og herunder beskrive

begrebet Overvågningskapitalisme i relation til en ny fremtrædende forretningsmodel.

3.1 Postfænomenologi

Postfænomenologi udspringer af fænomenologi, hvilket tager udgangspunkt i at undersøge

fænomener som det fremtræder for subjektet og hvordan disse forankres i subjektets

livsverden. Dertil fokuserer fænomenologien på “hvordan” et fænomen eksisterer frem for

“hvorfor”. For at kunne undersøge et fænomen anvendes der i vid udstrækning kvalitative

metoder såsom casestudie og interviews. Fænomenologi og postfænomenologi har samme

forståelse af intentionalitetsbegrebet, som fremsætter at menneskets erkendelse af

livsverdenen altid er rettet mod bestemte fænomener. Fænomenologi påpeger at mennesket

har en privilegeret adgang til disse fænomener. Modsætningsvis fremhæves det i

postfænomenologi at fænomenet fremtræder for subjektet gennem en teknologisk medieret

livsverden, hvilket påvirker måden hvorpå fænomenet fremtræder for subjektet (Rosenberger

& Verbeek, 2015). Mediering forstås i denne kontekst som, at noget arbejder eller virker

mellem subjektet og verden, hvilket vil sige subjektets perception af fænomenet er refleksivt

gennem teknologiens mediering. Perception referer til den tilgang man som subjekt tilgår et

fænomen via sanserne. Samtidig er perception aldrig passivt men i stedet aktivt og

konstruktivt, hvilket betyder at selve perceptionen gennem teknologiens mediering er

konstrueret og personificeret ud fra subjektets egne oplevelser. Ydermere vil teknologien

forstærke eller reducere subjektets livsverden. Teknologi kan derudover blive brugt til andre

formål end det den er skabt til, og dens multi funktionelle egenskaber vil være bestemt ud fra

de begrænsninger man bevidst definerer selve teknologien ud fra (Van Den Eede, 2015).
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3.2 Teknologi som værktøj

Som David E. Nye beskriver i “Technology Matters: Questions to Live With”, så er teknologi

ikke fremmed for mennesker, da disse to er uadskillelige. Mennesket har altid anvendt

redskaber og værktøjer for overlevelses formål, men det er her teknologiske værktøjer

differentierer sig. Teknologi har et mere social evolutionært formål, på en måde som andre

værktøjer ikke har, da teknologi ikke kun er defineret ud fra dens anvendelse. Ifølge Nye er

den også defineret ud fra dens oprindelse og senere udvikling, og disse er sammenkoblet med

det netværk teknologien er funderet i. Samtidig defineres teknologi ikke kun som et objekt,

men defineres også som de færdigheder der er nødvendige for teknologiens anvendelse (Nye,

2006).

Ifølge Langdon Winner kan mennesket og teknologiens sammenhæng anskues på to måder.

Den første handler om, hvordan en bestemt teknologi fungerer og at få den til at fungere som

et værktøj. Den anden handler om, hvordan man dernæst kan anvende dette teknologiske

værktøj. Måden hvorpå værktøjet anvendes kan afvige fra udviklerens oprindelige formål. På

denne måde kan anvendelsen af teknologien også ses i en moralsk kontekst, da den enten kan

bruges “godt eller dårligt” eller med “gode eller dårlige formål”. Ydermere mener Winner, at

teknologiens egenskaber ikke kun er defineret ud fra menneskets anvendelse af den, da selve

udviklingen af teknologien kan være med til fundamentalt at omforme en aktivitet og dens

betydning (Winner, 2010).

Ifølge Don Ihde er teknologi mangfoldigt og berører mange forskellige fænomener på

forskellig plan med forskellige formål. Derfor er Ihde skeptisk overfor, om det overhovedet er

muligt at definere et teknologibegreb, som er omfattende nok i forhold til de mange

sammenhænge teknologi optræder i. Hertil har Ihde i stedet udformet tre kernekomponenter

som skal hjælpe til at forstå teknologi og dens sammenhæng med mennesket. Først er der

materielle komponenter, da teknologien oftest består af fysiske materialer, så dens anvendelse

dermed er defineret ud fra og afgrænset af dens materialitet. Tilføjelsesvis mener Ihde, at

dette ikke er fyldestgørende, da teknologiens anvendelse også defineres ud fra de praksisser

teknologien anvendes i. Det andet komponent indebærer, at teknologien opererer indenfor et

sammensat teknologisk system, hvori flere mindre komponenter er indbefattet. Til sidst

fremhæver det tredje komponent, at der er en relationel teknologiforståelse mellem

mennesket og teknologien som danner grundlaget for, hvordan vi forstår teknologien. Dette
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kan sættes op som relation mellem subjekt-teknologi-verden, hvilket kan beskrives ud fra

Don Ihdes fire relationstyper (Bille et al., 2021).

Relationstyper Beskrivelse

Legemliggjorte, teknologimedierede
relationer
(Subjekt - teknologi) - verden

Teknologi er en del af vores kropslig
erfaring af verden

Hermeneutisk teknologisk mediering.

Subjekt - (teknologi - verden)

Teknologi og subjekt er ikke længere
forbundet og teknologien er adgangen til
verdenen

Andetheds- (alterity) teknologisk relation
Subjekt - teknologi ( - verden)

Omfatter teknologi som vi interagerer med.
Fremstå som et andet menneske

Teknologiske baggrundsrelationer
Subjekt - (-teknologi ) - verden

Teknologier som optræder som en del af
subjektets miljø

Ifølge Sergio Sismondo finder denne relation mellem menneske og teknologi sted i et

netværk, hvori mennesker og teknologier er henholdsvis humane og non-humane aktører, og i

interaktionen mellem disse skaber et fælles netværk. Teknologien indebærer dermed en

relationel materialitet, da den som aktør defineres gennem dens plads i et netværk samt dens

relation til andre aktører (Sismondo, 2010). Endvidere skal denne materialitet transformeres

så mennesket, som aktør, kan forstå teknologien, og dette gøres ved hjælp af et instrument.

Instrument henviser til eksempelvis et visuelt display der tillader mennesket at aflæse den

information teknologien videregiver. Hertil agerer mennesket som talsperson, da de

oversætter og taler på vegne af teknologien (Pihl, 2021).

3.3 Nyt paradigmeskifte

Forskningsartiklen “Big Data, new epistemologies and paradigm shifts” skrevet af Rob

Kitchin undersøger, hvordan tilgængeligheden af big data og nye analysemetoder udfordrer

måden, hvorpå der bedrives viden i dag. I artiklen fremhæves Jim Grays argument for, at

videnskaben indtræder i et nyt paradigme baseret på voksende tilgængelighed af big data og

nye tekniske metoder til at analysere denne data (Kitchin, 2014). I det nye paradigme
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fremhæves det at big data adskiller sig fra traditionel data. Dette opstår i forlængelse af at

datasæts forekommer i større mængde og bredere variation samt indhentes hurtigere. Det

fremhæves, at big data og behandlingen af denne medfører nye muligheder for at finde

korrelationer og mønstre, hvilket “sougth to produce machine learning that can

computationally and automatically mine and detect patterns and build predictive models and

optimize outcomes” (Kitchin, 2014, s. 2).

Yderligere pointeres det, at datadrevet metoder i højere grad søger at kombinere de

traditionelle videnskabelige metoder; induktion, deduktion og abduktion. Hertil er formålet at

afdække information, som potentielt kan være gavnligt for det videnskabelige formål

(Kitchin, 2014). Indsamling af big data og analyserne heraf er baseret på strategiske

overvejelser og beslutninger i henhold til formålet. Netop dette understøtter artiklens påstand

om, at big data, herunder forskellige datasæts og analyser, heraf ikke er objektive. Dataen,

uafhængig af mængden, er indsamlet og udvalgt fra bestemte perspektiver, holdninger,

kriterier mm., hvilket påvirker måden hvorpå data analyseres (Kitchin, 2014). Artiklen “The

Hidden Biases in Big Data” af Kate Crawford tilføjer argumentet at big data ikke

nødvendigvis er repræsentative og/eller viser det fulde billede “But these data don’t represent

the whole picture” (Crawford, 2013).  Dette skyldes bl.a. at data er forbundet med kulturelle,

økonomiske, sociale og individuelle forhold. Datasæts, små og store, er altid indsamlet i en

given situation. I dette ligger fejlkilden, at der er aspekter som ikke observeres. Dette gør sig

også gældende i anvendelsen af big data, hvilket betyder at big data indeholder aspekter som

ikke repræsenteres i datasættet.

3.3.1 Overvågningskapitalisme

Det nye paradigme ses ikke kun i videnskaben men også som en økonomisk

forretningsmodel, hvor analyser af big data indtager en vigtig del af virksomheders

optimering af arbejdsprocesser, produkt og salget heraf. Forretningsmodellen opstår i kraft af

et nyt fremtrædende økonomisk system, Overvågningskapitalisme. Overvågningskapitalisme,

oversat fra det engelske Surveillance Capitalism, introduceres af Shoshana Zuboff i bogen

“The age of Surveillance Capitalism”. Denne beskrives som en ny økonomisk orden, hvor

virksomheder indsamler og bearbejder big data med henblik på at skabe modeller, som

analyserer og forudser brugernes adfærd. Overordnet kan Overvågningskapitalisme illustreres

i nedenstående figur:
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Figur 1: Overvågningskapitalisme

Internetbrugeren afgiver data, når de anvender digitale tjenester. Denne data bliver indsamlet,

lagret og efterfølgende anvendt til at skabe modeller og analyser, som har til formål at

kortlægge brugernes digitale adfærd. Resultatet af modellerne og analyserne anvendes til en

række formål herunder optimering af virksomheders arbejdsprocesser, udvikling af produkter,

virksomheders markedsføring mm. Overvågningskapitalisme udspringer af ønsket om

kommerciel vækst, hvori big data og behandling af dette fremgår som et centralt værktøj.

Produktet fra behandling af big data bidrager med bred og opdateret analyser af markedet og

virksomhedens nuværende og potentielle kunder (Zuboff, 2018).
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4. Redegørelse

Dette afsnit vil redegøre for centrale begreber indenfor vurdering af en films succes.

Derudover vil vi beskrive processen i produktion af film med fokus på fortællingen og

casting af skuespillere. Afslutningsvis vil vi redegøre for begrebet big data og teknologien

algoritme, samt hvordan de to kombineres.

4.1 Commercial potential & Artistic potential

Vurderingen af en films success kan beskrives ved dens commercial og artistic potential.

Commercial potential henviser til, at en films indtjening antageligt vil være mere end

udgifterne ved selve produktionen af filmen. Heri vurderes succesen af film udelukkende på

filmens indtjening. Artistic potential henviser til, at filmen kan blive eller er succesfuld på

egne vilkår, hvilket kan ses ved, at filmen vinder en filmpris. Indtjeningen kontra udgifter er

derfor ikke nødvendigvis centrale for filmens succes. Commercial og artistic potential kan

også kombineres, hvor filmproduktionen både har fokus på at fortællingen og skuespillet er

succesfulde på egne vilkår, og at filmens indtjening er større end udgifterne (Hauge, 2011). Vi

vil fortsat i dette afsnit fokusere på, hvad det indebærer, når en film har artistic potential.

4.1.1 Den traditionelle filmskabelsesproces

En films ultimative mål er at skabe en følelsesmæssige respons hos publikum gennem en

fortælling. Det er gennem denne fortælling, at publikummet får mulighed for at erfare

følelser, tanker og oplevelser, som de muligvis ikke opnår i hverdagen. Dog er det ikke kun

fortællingen der er essentiel i en film, men også selve skuespillet, da en god fortælling nemt

kan ødelægges af dårligt skuespil. Derved fremhæves de førnævnte faktorer som vigtige

elementer i filmskabelsesprocessen (Hauge, 2011). Dette illustreres i nedenstående model,

som viser processen, hvori fortællingen og casting af skuespillere er fremtrædende i

produktion af en film. Denne model er inspireret af forskningsartiklen “Predicting and

ranking box office revenue of movies based on big data” skrevet af Zhaoyuan Wang, Junbo

Zhang, Shenggong Ji, Chuishi Meng, Tianrui Li og Yu Zheng. Figuren fra forskningsartiklen

kan ses i bilag 2.
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Figur 2: Model af en traditionel filmskabelsesproces

Det første trin i denne proces er udviklingen af manuskriptet/fortællingen, hvilket efterfølges

af rollebesætning. Dette andet trin indebærer at tildele roller til skuespillere, hvilket udføres i

samarbejde mellem filmproduktionen og en filminstruktør. Det tredje og sidste trin er, hvor

selve filmskabelsen bliver udført, hvori filmen både bliver filmet og til sidst redigeret (Z.

Wang et al., 2020). Kvaliteten af alle tre trin er tilsammen afgørende for filmens succes, og

som tidligere nævnt, er kvaliteten af filmens fortælling og skuespillerne essentielt for filmens

succes (Hauge, 2011).

4.1.2 Koncepter, Temaer og Kendiskultur

En fællesnævner for mange fortællinger i succesfulde film er, at der i plottet er en eller flere

hovedkarakter(er) som skal overvinde en række udfordringer for at kunne opnå et specifikt

eller uspecifikt mål (Hauge, 2011). Derudover indgår der forskellige temaer og koncepter,

filmgenre og karaktertyper i filmproduktion. Temaer og koncepter kan eksempelvis være

filmgenrer som romantik og science fiction. Karaktertyper kan eksempelvis være personer i

uniformer samt overnaturlige væsner, herunder brandmænd, læger, vampyrer, varulve og

meget andet. Disse temaer og koncepter bliver ofte gentaget i universer. Universer er

eksempelvis Marvel og Harry Potter, hvor det ses at nyere film produceres i samme univers

med koncepter og temaer fra disse forrige succesfulde film, der reproduceres. Det er ikke kun

Marvel og Harry Potter universerne der bliver reproduceret, men også andre film

kategoriseret, som værende succesfulde kan blive reproduceret. Årsagen til dette er, at der
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indenfor filmbranchen eksisterer specifikke fortællings mønstre, der indebærer førnævnte

koncepter og temaer, som er blevet identificeret som succesfulde (IBM Editor, n.d.).

Når først filmens plot er udviklet, som ses i det første trin af filmskabelsesprocessen,

indtræder processens næste fase, hvor fortællingens karakterer skal tildeles til passende

skuespillere. Traditionelt bliver skuespillerne valgt ud fra en casting proces, som indledes

med auditions, hvorefter udvalgte skuespillere udfører screen tests og eventuelle callbacks.

Afslutningsvis tilbydes skuespilleren en rolle baseret på foregående process. I nogle tilfælde,

tilbydes skuespillere roller baseret på deres tidligere præstation i andre film, og kan dermed

tilbydes rollen foruden den traditionelle castings proces. (Hauge, 2011; MasterClass, 2020).

Der er dog sket en ændring i casting processen, da skuespillere i dag kan blive udvalgt til

roller hovedsageligt baseret på det potentielle publikum, som de kan medbringe. Denne

tendens er opstået i forlængelse af kendiskulturen der startede i 1900-tallet, hvor det første

film fan magasin udkom. Magasinet skrev om diverse fremtrædende skuespilleres liv udenfor

filmene, hvilket skabte grundlaget for den fankultur der er i dag, hvori der befinder sig en reel

dyrkelse af specifikke skuespillere. Kendis- og fankulturen medførte, at berømte skuespillere

tiltrak deres fans til de film, som de medvirkede i. Kulturen er vokset siden starten af

1900-tallet og i dag ses der en række magasiner, internetblogs og firmaer som har til formål at

skrive om skuespillere og andre kendissers hverdag, skandaler og arbejde. Udbredelsen af

kendiskulturen medfører at kendisser i dag kan tiltrække et markant større publikum end

hidtil (Hutchinson, 2016).

4.2 Big data og algoritmer

Dette afsnit vil redegøre for definition af big data samt, hvordan dette adskiller sig fra

begrebet data. Derudover vil der overordnet blive redegjort for udvalgte algoritmer som er

fremtrædende i casestudiets empiri.

4.2.1 Big data og datatyper

Ifølge Merriam-Webster ordbogen kan data betyde mange ting. En af dens definitioner

henviser til, at data er information i digital form, som kan videregives og behandles samt

blive produceret og lagret af en computer (Definition of Data, n.d.). Data kan dermed være
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information angående, hvor mange film en bestemt skuespiller har været med i samt, hvor

mange Harry Potter film der er udgivet. Dette kan eksempelvis indhentes fra bl.a internettet

og er umiddelbart tilgængelig information. Når man derimod skal prøve at finde ud af, hvor

mange film der findes i verden omhandlende vampyrer, eller hvor mange komedie film der er

produceret i Hollywood, så er informationen mere komplekst. Det er her vi snakker om big

data. Ifølge Merriam-Webster er big data en akkumulation af data, som der er for stor og

kompleks til at blive behandlet af en almindelig computer (Definition of Big Data, n.d.).

Dette er samtidig definitionen på begrebet Volume, hvilket er den første ud af de “tre V’er i

big data”. For at opfylde definitionen som big data skal data også opfylde de tre v’er;

Volume, Velocity og Variety. Volume handler dermed om størrelsen af selve dataene. Dernæst

handler det andet V, Velocity, om, hvor hurtigt computeren kan hente denne data. Det sidste

V, Variety, handler om de forskellige typer data der kan indhentes eksempelvis billeder,

sange, navne på skuespillere, film navne mm.

Big data skelner desuden mellem struktureret og ustruktureret data. Struktureret data refererer

til information/data som allerede er organiseret. Modsat refererer ustruktureret data til data

der ikke er organiseret, hvilket ofte inkludere data fra menneskelige generet tekstfiler, mails,

sociale medier mm. (Taylor, 2021). Diversitet i data udgør tilsammen Variety (Gewirtz,

2018). Ydermere anvendes begrebet “datasæt” ofte i sammenhæng med big data, og henviser

til en samling af informationer. Data i datasæts kategoriseres ofte i henhold til dets indhold,

hvor fremtrædende kategorier er følgende; forbrugsdata, finansdata, data fra sociale medier

og demografisk data (Christl, 2017; Y. Wang et al., 2016).

Indsamling af data kræver mange ressourcer men det er ikke alle virksomheder, som er i

stand til indsamle datasæt. Af denne årsag findes der  virksomheder, der  indsamler og

videresælger datasæts til andre virksomheder. Disse virksomheder refereres til som Data

Brokers (databroker Editor, n.d.).

4.2.2 Algoritmer og analyseprogrammer

I behandling af big data er metoden algoritme fremtrædende, og selve begrebet stammer fra

det græske ord arithmos som betyder tal. Teknologien fungerer som en proces og opgave der

løses af en computer. Kort sagt udgør algoritmer en samling af step-by-step instruktioner, der

således beskriver hvordan en opgave skal udføres. Algoritme er en bred teknologi og kan
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anvendes til forskellige formål og i forskellige sammenhænge. Centralt for projektet er

anvendelse af algoritmer til behandling af big data i virksomheder, hvortil visualisering af

resultatet er essentielt. Til dette eksisterer en række visualiseringsprogrammer, herunder

Microsofts produkt, Power BI. Power BI har til formål at levere brugervenligt værktøj til

visualisering af forretningsdata, arbejdsprocesser mm. Centralt er det regulerbare digitale

instrumentbræt, hvor virksomheden kan vælge og fravælge elementer, som de ønsker at

fremhæve, og til dette kan der eksempelvis illustreres data i visuelle og interaktive grafer.

Derudover har Power BI funktionen filtrering, hvor man kan filtrerer data ud fra ønskede

faktorer og dermed fremhæve dele af dataen. Denne filtrering kan arrangeres i Power BI eller

man kan, som virksomhed udvikle sit eget program i eksempelvis udviklingsmiljøet Azure.

Det er her muligt at kombinere programmet udviklet i Azure med visualisering af dette i

Power BI (Microsoft Power Platform Editor, n.d.; Microsoft Power BI Editor, n.d.)

Der eksisterer en række forskellige algoritmer, som hver anvendes til forskellige formål.

Relevante algoritmer for projektet er følgende; DTW, PCA, ALS, Cluster og Regression

analytics algoritme. DTW er en forkortelse for “Dynamic time warping” og bruges til at finde

den bedste sammenligning mellem data (variabler). Denne algoritme var særligt populær i

1970-1980´erne (Glass, 2003). Algoritmen PCA står for “Principal Component Analysis” og

denne algoritme studerer sammenhængen mellem data (variable). I statistik er denne

algoritme primært brugt til at udregne forventninger (estimation) (Rigollet, n.d.). ALS

algoritmen, står for “Alternative Least Square” og er bygget til store kollaborative filtrerings

problemer. Algoritmens opgave er at løse søgerens søgning og komme med det bedste forslag

til det søgte(Liao, 2018). Cluster algoritmen anvendes til at gruppere data, hvor dataen

grupperes på baggrund af fælles træk (Leskovec & Rajaraman, n.d.). Regression analysis

algoritmen forsøger at forudsige udbyttet af et behandlet datasæt fra et givet datasæt

Algoritmen forudsiger på baggrund af indsamlet data, hvordan den nye data vil se ud

(Morgan, n.d.).
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5. Empiri

Vi har foretaget to interviews for at kunne belyse anvendelsen af teknologi i filmbranchen. Vi

har interviewet to ansatte i virksomheden CAA som er henholdsvis Head of Data, André

Vargas, og agent, Matt Blake. Interviewene er foretaget over teams, hvor vi har optagelser af

begge interviews. I interviewet med André Vargas var vores fokus at blive introduceret til

programmet CAAintell. Hertil fokuserede vi på CAAintells input, proces og output med

henblik på at undersøge, hvordan data bliver brugt i programmet. Desuden fik vi et indblik i,

hvilke algoritmer som bliver anvendt til specifikke filtreringer i CAAintell.

I interviewet med Matt Blake fik vi indsigt i, hvordan programmet har påvirket agenters

daglige arbejdsopgaver. Hertil fokuserede vi på, hvordan CAAintell bliver anvendt i praksis

af virksomheden. Vi vil dermed i dette afsnit lave et referat af de to interviews og fremhæve

hovedpointerne.

5.1 Interview med André Vargas, Head of Data

André Vargas er Head of Data for afdelingen CAAdata, hvor han startede i 2011. Som Head

of Data har han beskæftiget sig med forskellige projekter, hvor et projekt har været særligt

fremtrædende. Dette er CAAs interne system, CAAintell. Systemet blev udarbejdet i

samarbejde med agenten Matt Blake, da han efterspurgte et system som kunne digitalisere

dele af hans arbejde. Dette blev til en vision om at digitalisere agenters protokoller og

udarbejde filtre, således at agenternes arbejde blev optimeret. Dette baseres på analyse og

visualisering af data, og CAAintell er i dag data afdelingens kernekompetence. I interviewet

forklarede André Vargas de bagvedliggende funktioner af det teknologiske system CAAintell

(A Vargas, personlig kommunikation, 27. September, 2021). Systemet er programmeret til at

anvende allerede udarbejdet datasæt, hvortil CAAdata visualisere dette i programmet Power

BI. Analyserne udarbejdes af CAAdata i kombination med datasæts og algoritmer. Udover

selv at indsamle data, køber CAAdata også data fra flere virksomheder, hvorefter dataen

bliver undersøgt, behandlet og udarbejdet til visualiseringer. På denne måde er det nemmere

for CAAdata at indsamle en større mængde data, som allerede er behandlet, fremfor selv at

skulle identificere validiteten af den (se bilag 4, side 7). Disse virksomheder betegnes som

data brokers.
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Med den behandlede data har CAAdata dermed indsigt i diverse kategorier, eksempelvis

indblik i de skuespillere, som potentielt kunne være et godt match til en kommende film.

Dette er baseret på CAAintells analyser over kommende film, dens genre, fortælling i

kombination med skuespillernes fans og tidligere præstationer. Derudover fremhæver André

Vargas at dataen anvendes i agenternes arbejde, hvortil de bl.a anvender dataen som

argumentation for at deres klient skal vælges fremfor en anden (se bilag 4, s. 7).

5.1.1 Data i CAAintell

CAAintell er et system, udarbejdet af afdelingen CAAdata, som producerer analyser baseret

på datasæts, hvortil disse analyser videreformidles til CAAs agenter. Dataen er indsamlet fra

en række forskellige områder herunder sociale media, seertal, forbrugsdata og finansdata mm.

(se bilag 3, s. 4). Bilag 3 viser et overblik over, hvorfra CAAdata indhenter og opkøber data.

Dette kunne eksempelvis være virksomheden FlixPatrol, som indsamler data om Netflix’ Top

10, hvilket de videresælger til andre virksomheder. Derudover har CAA egne datasæts fra

eksempelvis deres finansafdeling, som indeholder data om de finansielle indblik fra egen

database. André Vargas fremhæver desuden at man aldrig kan være sikker på validiteten af

data, som modtages fra data brokers. Det er sket at der har været mindre fejl, som først er

blevet opdateret senere, men disse er små. Ydermere blev André Vargas spurgt ind til

kritikpunkter ved brug af data, hvor svaret var at der næsten ikke var nogle. Dog er det ikke

alt data, som er til rådighed og dermed kan man ikke regne med at dataen er repræsentativ (se

bilag 4, s. 7).

5.1.2 Algoritmer i CAA

CAAdata anvender en række forskellige algoritmer til at analysere data og dernæst

visualisere dette i CAAintell. CAAdata benytter algoritmen DTW (Dynamic Time Warping)

når de skal sammenligne filmmønstre og fremtidige scenarier. DTW kan sammenligne to

statistikker af en films antal seere over tid og dermed analysere hvor identiske eller

forskellige de 2 film og deres levetid er. Derudover anvender CAAdata algoritmen PCA

(Principal Component Analysis) når de eksempelvis skal finde en identisk erstatning af en

kendis. Yderligere anvender CAA algoritmen ALS (Alternative Least Square) når de skal

finde forslag til producere, skuespillere og komikere ved brug af CAAintell. Disse forslag

indebærer analyser af forrige film, hvor algoritmen finder det bedst mulige forslag til et givet
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projekt. CAAdata anvender også Regression Analysis algoritme når de skal bekræfte

validiteten af datasæt. Hvis 2 datasæts er tilnærmelsesvis identiske, så antager CAAdata at

datasættene er reelle og kan dermed anvende dem i CAAintell til filtrering mm.

Afslutningsvis anvender CAAdata Cluster algoritmen, som også kaldes nærmeste nabo.

Princippet i nærmest nabo er at algoritmen finder det datasæt, som minder mest om et andet

givent datasæt. Hvis en klient har brug for en skuespiller til en reklame, men den ønskede

skuespiller er optaget, så kan denne algoritme foreslå nærmest nabo og dermed finde en

skuespiller, der tilnærmelsesvis vil give samme udfald (se bilag 4, s. 5).

5.1.3 CAAintell Film

CAAintell er den analytiske platform udarbejdet af CAAdata og benyttes til at få indblik i

film, serier, skuespillere, sport mm. Dertil er det muligt at filtrerer dataen ved brug af

filtreringsmulighederne programmeret af CAAdata teamet. Nedenfor ses et eksempel på en

visualisering af filtrering af globale film.

Figur 3: Billede af Global Digital Demand

Dette billede viser en liste af top globale film rangeret efter antal seere, samt en grafisk

visualisering af antal seere over tid. Hermed er det muligt at aflæse hvilke film og hvilke

genre som klarer sig godt. Er man derimod kun interesseret i film med originalt sprog, er det

muligt at filtrere søgningen i højre side ved, at klikke på originalsprog. Dermed får brugeren
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et overblik over top film med originalt sprog og hvordan de rangeres i forhold til hinanden.

Derudover er det muligt at filtrerer yderligere med andre søgninger (A Vargas, personlig

kommunikation, 27. September, 2021).

Centralt i CAAintell i henhold til filmbranchen er oversigten, “Opportunity Matrix”, som

visualiserer et overblik over de film der er på markedet, samt de film genre og kombinationer,

der endnu ikke er blevet kombineret. Flere film minder om hinanden og det kan være svært at

identificere hvilke film, som endnu ikke er blevet produceret (se bilag 4, s. 6). CAAdata har

netop skabt denne oversigt. Dette gøres ved at CAAdata i CAAintell producerer et overblik

over produceret film, opdelt efter genre. The Opportunity Matrix kan bruges til at se

eksisterende og mulige kombinationer af genre i film (A Vargas, personlig kommunikation,

27. September, 2021). Nedenstående billede viser The Opportunity Matrix i CAAintell.

Figur 4: Billede af Opportunity Matrix

Tabellen illustrerer hvor mange film der er produceret opdelt efter filmens genre, hvor

kolonnerne og rækkerne er inddelt efter genre. Tabellen består af felter som er henholdsvis

hvide, sorte og grå, hvilket fortæller antallet af film med netop de to kombinationer som feltet

henviser til. Felter som er hvide indikerer at der endnu ikke er en film kombination af

genrerne, grå felter indikerer at der er få film af denne kombination af genre og sort indikerer

at der er mange film med denne kombination af genre. Dette ses eksempelvis ved kolonnen

som indikerer genren Sci-fi/Fantasy i kombination med rækken, som indikerer genren
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action/adventure. Her er feltet markeret sort og antallet af produceret film med denne

kombination udgør 293. Yderligere kan man tilgå de forskellige felter og se hvordan filmene

har klaret sig. Dette giver et indblik i hvilke kombinationer af genre der endnu ikke er

produceret og modsat hvilke kombination af genrer hvor der er produceret mange film.

Denne visualisering er særlig informativ for de agenter, hvis klienter er manuskriptforfattere,

filminstruktører og forfattere (se bilag 4, s. 6).

Desuden indhenter CAAdata, data fra hele verden og de kan derfor nemt og hurtigt analysere

hvor i verden en film har stor succes, og hvor den ikke har succes (A Vargas, personlig

kommunikation, 27. September, 2021). Dette ses på nedenstående billede.

Figur 5: Billede af Streaming Project Overview

Denne oversigt er et indblik i de kommercielle forhold, da dette giver et overblik over hvor

man eventuel skal filme en film samt hvor man fordelagtigt kunne promovere den. Det er før

sket at Sydamerika har været vilde med Nordamerikas film og derfor har flere optagelser

foregået i Sydamerika, eftersom det gav mening både at filme, men også tiltrække publikum.

5.1.4 CAAintell Skuespillere

Yderligere har CAAdata data og analyser af kendisser og deres publikum. De har blandt

andet analyser af kendissers publikums engagement, demografi og interesser (A Vargas,
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personlig kommunikation, 27. September, 2021). Nedenstående billede viser et overblik over

kendissen, Miley Cyrus’ fans demografiske forhold.

Figur 6: Billede af Audience Demographics

Ovenstående billede viser et overblik over datapunkter, kategoriseret som demografiske

forhold herunder køn, alder, uddannelsesniveau mm. De demografiske forhold vises i

procentvis fordeling, dette ses eksempelvis under alder, hvor dataen viser at ca. 35% er

mellem 25-29 år gammel. Derudover ses det at Miley Cyrus’ fans er overvejende kvinder

med hele 70%.

Ydermere har CAAdata også analyser af publikums “affinities”, som dækker over deres

interesser. Affinities er i CAAintell inddelt i kategorier som spænder bredt fra aktiviteter,

produkter, mad mm (A Vargas, personlig kommunikation, 27. September, 2021). Analyserne

af hvilke interesser hendes publikum har ses på nedenstående billede.
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Figur 7: Billede af Audience Affinities

Venstre side af ovenstående billede illustrerer Miley Cyrus’ publikums affinities, hvortil det

ses at dyr rangerer højest. I højre side illustreres affinities detaljer. Ud fra data om kendissen

og hendes publikum har CAAdata lavet en estimeret tabel over Miley Cyrus’ rækkevidde,

hvis hun samarbejdede med forskellige mærker. Eksempelvis ses det at hvis hun samarbejder

med virksomheden Victoria Secret vil hun opnå en rækkevidde på 54.270.000 brugere. Disse

analyser er fordelagtigt for både Miley Cyrus og Victoria Secret, da daten bliver en sikkerhed

i at samarbejdet vil indtjene penge (se bilag 4, s. 7). Disse analyser af kendissers publikum

skaber altså et overblik over hvilket slags fans de har og hvad deres interesser er.

5.2 Interview med Matt Blake, Agent.

Udover et interview med André Vargas, har vi yderligere interviewet CAA agent Matt Blake.

Dette interview fokuserer på, hvordan data anvendes af en agent i CAA og hvilken betydning

det har for agentens arbejdsopgaver. Matt Blake er agent og chef for afdelingen Comedy

Touring i CAA. Han startede sin karrierer i 1996 og og har siden 2008 arbejdet for CAA,

hvor han har arbejdet som agent for en række forskellige komikere (Gensler, 2021). Matt

Blake har en stort spænd af arbejdsopgaver, hvor han bl.a fremhævede arbejdsopgaven med
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at planlægning af turneer for hans klienter. Derudover var han årsagen til at André Vargas

startede projektet CAAintell, der siden har udviklet sig til et større teknologisk system i CAA.

5.2.1 Arbejdsopgaver og CAAintell

Afdelingen CAAdata har med CAAintell skabt en digital platform, som samler og

visualiserer data, hvilket muliggør fremsøgning af nødvendige informationer på en hurtig og

effektiv måde. Dertil kombinerer CAAintell også datasæts, hvilket resulterer i at agenter

såsom Matt Blake visuelt har mulighed for at se korrelationer og sammenhænge mellem

datasæts. Før CAAintell krævede dette meget arbejde i form af manuel indhentning af

informationer. Derudover kræver det særlig ekspertise indenfor området for at kunne se

korrelationerne mellem data (Bilag 6). Han fremhæver altså at han ved anvendelse af

CAAintell mere effektivt og fordelagtigt kan hjælpe sin klienter med at frembringe deres

karrierer. Dermed fortæller han at data er en afgørende faktor for hans og klienternes arbejde.

En af hans opgaver er planlægning af hans klienters turneer, hvor følgende informationer er

nødvendige og gennemgående for denne planlægning; byer og spillesteder som den

specifikke komiker har og skal spille i, datoer på dette, antal solgte billetter og indtjening ved

hvert show (Bilag 6). Denne data anvendes som en grundlæggende del af planlægning af

turneer. Derudover anvender han også andre informationer, som beslutningsgrundlag til hans

klienters nuværende og fremtidige projekter. Dette fremgår ved at agenterne anvender

CAAintell når de fremhæver deres klienter fremfor andre bureauer. CAA agenterne har

markant flere databaseret analyser, hvilket de anvender til at argumenterer for deres klient, til

potentielle jobs

Overordnet er data og analyserne heraf blevet et argument når han skal repræsentere sine

klienter, og netop dette fremhæves som værende en differentierende faktor mellem CAA og

andre agentbureauer. Dette ses blandt andet ved, at data og analyserne er et salgsargument,

hvor agenter anvender dataen og analyserne som underbyggende argumenter til

repræsentation af deres klienter. Derudover ses anvendelse og behandling af data også som

attraktivt for potentielle klienter, da dataen giver yderligere indblik som andre agentbureauer

ikke har.

CAAintell er en platform som er tilgængelige for agenterne, hvilket medfører at viden er

tilgængelige for alle agenterne. Agenterne samarbejder med CAAdata om at udarbejde
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analyser ud fra agenternes efterspørgsler om specifikke klienter. Netop dette styrker også

samarbejdet på tværs af afdelinger, hvor projekter i højere grad bliver en kooperation med

data som værktøj. Dette kan eksempelvis være hvis Matt Blakes klient har en idé til en bog

eller en film, så kan CAAs bog eller film afdeling i samarbejde med Matt og klienten

udforme projektet (se bilag 6, s. 10).

5.3 Delkonklusion

André Vargas forklarede hvordan CAAdata indhenter og analysere data, hvilket derefter

visualiseres i CAAintell. I relation til produktion af film har CAAintell overblik over top

film, Opportunity Matrix samt overblik over kendissers præstationer og deres publikum.

CAAintell fremviser en række generelle informationer af top film, antal seere, antal seere

over tid, indtjening og budget. Disse analyser kombineres med analyser over film genre,

hvilket resulterer i The Opportunity Matrix. The Opportunity Matrix giver et overblik over

hvilke to kombinationer af genre der har flest og færrest produceret film. Yderligere

indeholder CAAintell analyser af kendissers præstationer samt demografiske og affinities af

deres publikum.

Udover André Vargas interviewede vi Matt Blake. Han fremhævede at CAAintell har

optimeret og effektiviseret hans arbejdsopgaver, hvortil data er blevet en essentiel faktorer i

hans arbejde. Han ville ikke kunne udføre samme arbejde uden data, hvilket netop forstærker

muligheden for at frembringe klienternes karrierer. Data er blevet et salgs- og underbyggende

argument i agenternes repræsentation af deres klienter.
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6. Analyse

Dette analyseafsnit beror på Rob Kitchins teori der siger, at vi i samfundet er på vej ind i et

nyt paradigme der er drevet af data. Kitchin argumenterer for, at data aldrig kan være

objektivt, da al dataindsamling og dataanalyse har et strategisk og forud bestemt formål.

Dette gælder også den dataindsamling og analysering CAAdata udfører for at vejlede deres

klienter.

I denne analyse vil vi først redegøre for CAAintell som et teknologisk system, og derudover

fremvise den model vi har lavet af dette teknologiske system. I denne del af besvarelsen vil vi

anvende trin 4 og 5 fra TRIN-Modellen samt dele af vores redegørelse, teori og empiri.

Derefter vil vi præsentere vores netværksanalyse, som først fokuserer på CAA som et

netværk, dernæst filmskabelse som et netværk og afslutningvis vil vi kombinerer disse to

netværker og redegøre for, hvordan disse påvirker hinanden.

6.1. Model af teknologisk system

Ud fra empirien og redegørelsen kan vi se, at der eksisterer en trend indenfor filmbranchen,

hvor forskellige skuespillere, plots og filmgenre bliver gentaget i nyere film, på baggrund af

deres tidligere succes. Derudover kan en kendis også vælges som skuespiller til en film,

selvom de aldrig har medvirket i en film før, hvilket udspringer af kendiskulturen. Denne

trend har altid fundet sted i filmbranchen, men er i takt med digitalisering blevet mere synlig.

Som resultat af big data, er det nu muligt at få overblik over alle de eksisterende

sammenhænge og mønstre der findes indenfor i film. Hertil er CAAintell et teknologisk

system designet til at skulle danne dette overblik. Selve systemet består af nogle input,

process og output værdier og funktioner, som kan hjælpe CAAs agenter med at finde

informationer. Disse informationer kan de anvende til fordel for virksomheden og deres

klienter.

I nedenstående figur er input, process, output, agent og klient elementerne vist i en visuel

model, der tilsammen illustrerer CAAintell som et teknologisk system. De enkelte elementer

vil blive forklaret i de efterfølgende afsnit.
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Figur 8: Visuel model af CAAintell som teknologisk system

Input værdierne består af varieret data fra internettet, og størstedelen af denne data er

ustruktureret. Her refereres til bl.a. om persondata fra de sociale medier, hvilket indebærer

typer som billeder, opslag, sange brugeren lytter til og meget mere. CAAdata indsamle og

køber data, hvilket de derefter kategorisere i datatyperne forbrugsdata, finansdata, data fra

sociale medier og demografisk data. Alt denne data bliver lagret på CAAdatas egen database,

og selve dataen kan filtreres ud fra ønskede faktorer der fremhæver bestemte dele af dataen.

Programmet CAAintell indeholder, som beskrevet, meget forskellig data, hvortil dataen

bliver behandlet i en samlet process. Her er CAAintell i stand til at opdele dataen i forskellige

kategorier som f.eks. genre, arenaer, traits, Box Office indtjening og priser vundet. CAAdata

betegner disse kategorier og dertilhørende som attributes. De førnævnte eksempler handler

kun om film, men CAAintell indeholder også andre attributes som der kan filtrer imellem.

For at kunne gøre det nemmere at overskueliggøre de forskellige attributes har CAAdata

opdelt dataen i forskellige over kategorier, som blev redegjort for oppe i empiriafsnittet.

Disse er bl.a som nævnt Global Digital Demand, Opportunity Matrix, Streaming Project

Overview og Audience Demographics samt Audience Affinities. For at opdele dataen i de

forskellige kategorier anvender CAAintell algoritmerne DTW, PCA og ALS. Disse kan hver
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især sammenligne fortællings mønstre og diverse kendissers attributter samt eksempelvis

foreslå en skuespiller til en bestemt filmproduktion.

Outputtet af CAAintell, visualiseres gennem programmet Power BI, hvorimod selve

filtreringen og analyserne af dataen bliver udført i programmet CAAintell. Hvis man tager

udgangspunkt i analysen Global Digital Demand, er outputtet delvist en kurve, som viser

films antal seere over tid. Dette indgår i analyser over succesfulde film. Kurven kan se ud på

mange forskellige måder, men det ønskede billede er en stabil eller stigende kurve, hvilket

fortæller at en film klarer sig godt. Hvis man derimod ville finde ud af, hvad en fremtidig

film kan handle om, kan man tilgå The Opportunity Matrix. Her kan man se, hvilke

kombinationer af genre, arenaer og traits der er mange eller få af. Denne information kan

anvendes til at undgå at lave film der allerede er blevet lavet mange af, og derudover opdage

nye mulige kombinationer der ikke har været produceret før.

Yderligere fortæller CAAintell ikke kun noget om film. Skuespillere, producerer, sportsfolk,

musikere, forfattere mm. har også deres egne individuelle sider med information. Tager vi

eksempelvis udgangspunkt i Lady Gaga, kan CAAintell vise, hvilke lande hun er mest

berømt i og hvor godt hun klarer sig som skuespiller i de film hun har optrådt i. Alle

skuespillere i CAAintell har en bestemt score, der er beregnet ud fra eksempelvis, hvor aktive

de er på de sociale medier, om de har vundet nogle priser i tidligere roller, hvor mange

succesfulde film de har været med i mm. Populare scale er paraplybegrebet for de point der

udregnes fra ovenstående attributes. Derudover er det også muligt at fremsøge analyser af

kendissers publikum. Dette ses i kategorierne Audience Demographics og Audience

Affinities, som indeholder informationer om publikummet. Denne information kan indgå i

beslutningsgrundlaget for en kendis næste samarbejde.

Informationerne som resultat af CAAintells filtrering, kan agenten anvende som argument

for, hvorfor en bestemt film produktion skal hyre deres klient frem for en anden potentiel

kandidat. Agentens job er primært at få de bedste jobs til deres klient. Matt Blake, som er

agent for komikere, fortalte blandt andet, at han brugte data til at finde frem til, hvor hans

klient førhen har haft mest success. Hvis en klient havde booket 2 shows på 2 forskellige

steder, hvortil det ene sted havde større efterspørgsel end det andet, ville komikeren indtjene

større profit ved at afholde 2 shows, det sted som havde størst efterspørgsel. Tanken ville

være at opføre 2 shows samme sted, eftersom det ville give størst profit samt et større
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publikum. Denne måde at anvende dataen på gentager sig også indenfor film. Hvis en kendis

er med i en film som er succesfuld i sydamerika, så er det oplagt at undersøge de muligheder

lokationen tilbyder. Kendissen kunne dermed optræde i lokale shows, medvirke i reklamer

eller inddrage sydamerika i sin næste film for at tiltrække det specifikke publikum. Agenten

vil altid overveje de bedste muligheder for sin klient samt forsøge at opnå høj profit. Dermed

udgør agenternes hovedopgave at finde de bedste løsninger og muligheder for deres klienter,

hvilket CAAintell bidrager til. Ved at anvende data på denne måde muliggør agenterne at

deres klienter i højere grad kan skræddersy deres karrierer. Derved sikre analyserne i

CAAintell at klienternes projekter resulterer i succes fremfor fiasko.

Som sagt kan klienter være en skuespiller, men kan også være et produktionsselskab som

Warner Brothers der gerne vil lave en ny film der har et højt commercial potentiale. Agenten

kan hermed hjælpe Warner Brothers med at finde ud af fortællingens mønster og hvilke

attributter der skal indgå i filmen og hvilke skuespillere der skal medvirke for at filmen vil

blive en success.

6.2 Netværksanalyse

I følgende afsnit vil vi udarbejde en netværksanalyse, hvor vi først vil fokusere på CAA som

en del af et netværk fra et mikro perspektiv, og samtidig præsentere de relevante aktører og

deres relation. Derefter vil vi fokusere på filmskabelse som et netværk fra et makro

perspektiv, og igen præsentere de relevante aktører og den relation de har til hinanden.

For at kunne udarbejde en netværksanalyse, har vi først identificeret forskellige non-humane

og humane aktører der forbinder sig på et overordnet niveau i relation til CAA og

filmbranchen. Denne aktør analyse kan ses i bilag 6 og 7.

6.2.1 Identifikation af humane og non-humane aktører

For at kunne udarbejde en netværksanalyse, har vi først identificeret forskellige non-humane

og humane aktører, der forbinder sig på et overordnet niveau i relation til CAA og

filmbranchen. Et visuelt billede af dette kan ses i bilag 6 og 7.
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Da CAA benytter sig af data, har vi først identificeret de aktører der findes i relation til dette,

som er; Data brokers herunder data, forbrugsdata, sociale medier data, publikumsdata og

internt data. Da data brokers indhenter data fra forskellige kilder har de dermed en relation til

forbrugs-, publikums- og sociale medier data. Disse tre kategorier af data samt CAA’s interne

data kan overordnet refereres til data, hvilket anses som en non-human aktør.

Yderligere findes aktørerne; programmører, Power BI og Azure services. Her ses det at

programmørerne, som er en human aktører, har en relation til non-humane aktører; Power bi

og Azure services. Relationen opstår da aktøren, programmør, udarbejder algoritmerne i

Azure miljøet hvortil resultatet visualiseres i Power BI. Det er i denne relation hvor

CAAintell programmeres.

Endvidere har vi identificeret forskellige aktører i forbindelse med aktøren CAA. Heraf

findes følgende aktører; de forskellige afdelinger som CAA indehaver, deres agenter, klienter,

CAA’s database,  CAAintell og deres analyser. De humane aktører består således af deres

afdelinger herunder agenter samt klienter, hvoraf de resterende er non-humane aktører.

Relationerne forløber sig således, at data har en relation til CAA’s database, da CAA

indhenter og køber data til deres database. Derefter bliver databasen brugt i Azure services,

hvoraf resultatet i Azure services illustreres ved brug af Power BI. Power BI kan bruges til

visualisering af data og har en relation til både CAAintell og analyserne, da analyserne skal

visualiseres for at afdelingerne og agenterne kan tolke analyserne. Dermed kan agenterne

anvende CAAintell til at udføre deres arbejde. Dertil har både afdelingerne og agenterne en

relation til klienterne, da klienterne er CAAs kunder.

Til sidst har vi identificeret aktørerne i filmbranchen, som er; filmproduktionen, skuespillere,

producers, casting director, director, og forfattere. I denne gruppering, er alle bortset fra

filmproduktionen humane aktører, hvortil klienterne fra CAA har en relation til både

filmproduktionen og skuespillerne, hvorimod filmproduktionen har en relation til hver af de

andre aktører i filmbranchen.

6.2.2 CAA Netværk: Mikro

I Netværk 1 har vi tre betydningsfulde aktører, og de første to er de humane aktører CAAdata

og agent. Den tredje og sidste er den non-humane aktør CAAintell. Derudover er der som

sagt også en del andre humane og non-humane aktører som data, algoritmer, data broker,
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Power BI og Azure. Disse aktører blev illustreret oppe i afsnittet om CAAintell som et

teknologisk system, og de er indbefattet i systemet CAAintell som non-humane aktører. Dette

netværk eksisterer ud fra et mikro perspektiv, hvilket betyder at selve netværket er defineret

ud fra interne relationer. Netværket er illustreret i nedenstående figur 4.

Figur 9: Netværk 1

Denne figur illustrerer, hvordan aktørerne CAAdata og agenten begge har en relation til

systemet CAAintell. Det er i denne relation hvor CAAdata er skaber og agenten anvender, at

CAAintell få et formål og eksisterer ud fra. Alle disse aktører er sammenkoble og bliver

defineret i relation til hinanden, hvortil de er gensidigt afhængige. Afdelingen CAAdata

eksisterer kun fordi der var et behov for et teknologisk værktøj, som kunne hjælpe

virksomheden CAA, og herudfra blev CAAintell skabt. Samtidig er Agenten blevet afhængig

af CAAintell, da deres arbejdsformer og kvaliteten af deres arbejde har udviklet sig til at være

bestemt ud fra, hvor godt CAAintell fungerer

Hvis agenten ønsker at tilgå simpel information har de mulighed for at lave en en-faktor og

to-faktor søgninger i CAAintell. Derimod, hvis agenterne har brug for komplekst information

som kræver en tre-fire- eller flere-faktor søgning, så sender de en forespørgsel til data

afdelingen, som laver analysen, og derefter præsenterer resultater til agenten enten i form af

en rapport, et møde  eller fysisk præsentation.

6.2.3 Filmskabelses Netværk: Makro

I filmskabelses-netværket ses seks fremtrædende humane aktører og de er følgende;

instruktør, manuskriptforfatter, producer, produktionsselskab, skuespiller og publikum. Alle

disse aktører har en betydning, når det kommer til at skabe nye film, og fordi disse aktører er
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gensidigt afhængige af hinanden, defineres de som en del af et netværk. Dette netværk

eksisterer ud fra et makro perspektiv, hvilket betyder at netværket indebærer sammenkoblede

relationer, som er funderet i et mere kompliceret system. Selve netværket er illustreret i

nedenstående figur 5.

Figur 10: Netværk 2

Hvis vi for eksempel tager relationen mellem publikummet og manuskriptforfatteren, så er

forfatteren mere tilbøjelig til at finde på en film, som er en del af de nævnte mønstre i film,

hvor et bestemt plot bliver gentaget i nyere film. Årsagen til dette kan man se er, at plot typen

var succesfuld blandt publikummet. Fordi der er en stor chance for at denne nye film vil få

succes, så er der også en større chance for, at produktionsselskabet vil bakke op om denne

film. Afslutningsvis ender produktionen med at vælge en bestemt skuespiller, fordi de ved, at

denne skuespiller er populær blandt det målrettede publikum.
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6.2.4 CAAintell som værktøj

Indtil videre har vi i analysen formået at redegøre for filmskabelse som et netværk og CAA

som et netværk. Disse er dog indtil videre blevet analyseret adskilt, og derfor vil vi i dette

afsnit sammenkoble begge netværk. På denne måde er vi i stand til at illustrere det fænomen

vi ser i filmbranchen, hvor CAAintell som et værktøj bliver anvendt til at påvirke

filmskabelsesprocessen.

Som en del af et teknologisk system indgår CAAintell i de praksisser som selve programmet

anvendes i. I dette tilfælde gælder det filmbranchen, hvori der eksisterer specifikke normer,

regler og kulturer når det kommer til filmskabelsesprocessen. CAAintell som værktøj er

funderet i dette omkringliggende netværk og er lavet til at forbedre de praksisser der indgår i

det. Dette er som sagt gjort ved at udvikle og derefter anvende dataindsamling, algoritmer,

data visualiseringsprogrammer mm. Foregående gør det muligt at frembringe specifikt

information angående film, kendisser, instruktører mm.

CAAintell kan give CAAs agenter adgang til information om filmbranchen gennem en

hermeneutisk proces, hvori teknologien omdanner erfaringer og hændelser i filmbranchen til

brugbar data. CAAdata analyserer data i programmet CAAintell, hvortil agenterne i CAA

anvender CAAintell. Dernæst formidler agenterne analyserne i CAAintell til klienterne, som

kan være samtlige aktører i filmskabelses-netværket. Desuden ses det også, at de samme

aktører påvirker teknologien CAAintell, i form af data og forespørgsler på ønskede analyser.

CAAintell er dermed gensidigt afhængig af de nærmeste aktører såsom CAAdata, agenter,

klienter mm. og filmproduktion kan være afhængige af CAAintell.

Dette vises via instrumentet, der i dette tilfælde er Power BI, som visualiserer dataen. Denne

data filtreres og overskueliggøres i CAAintell, således at agenten kan transformere meningen

af dataen og fungere som talsperson overfor klienten. Hermed vil agenterne og klienterne,

som subjekt se og forstå de mønstre der er en del af filmskabelsesprocessen gennem

CAAintells mediering. Dette er illustreret i nedenstående figur 6.
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Figur 11: Netværk 3

Som eksempel kan vi gå ud fra at klienterne er følgende aktører; manuskriptforfatteren,

instruktøren og produceren. Hertil kan CAAintell fremvise en række forskellige databaseret

analyser, som omhandler generelle informationer om filmmarkedet samt analyser af

specifikke film. Desuden kan CAA vise klienterne, hvilke film genre der har det største

commercial potential. Ydermere kan det udledes at CAAintell hermed også har en relation til

aktører i casting processen, hvor følgende aktører er fremtrædende; skuespiller, instruktør og

produktionsselskabet. På baggrund af de analyser CAAintell kan lave baseret på data, kan

CAAs agenter rådgive klienterne om, hvilke skuespillere der vil bidrage til et større

commercial potential for filmen. CAAintells analyser kan vurdere en skuespillers tidligere

præstationer, og dermed kan en skuespiller blive tilbudt roller baseret på disse. CAAintell

visualiserer disse analyser, hvortil big data udvider spektret af datapunkter, hvilket hidtil ikke
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har været muligt. CAAintell leverer dermed et mere nuanceret billede af en kendis end hidtil

set, hvilket også indebærer en kendis’ publikum. Datapunkterne er eksempelvis demografiske

oplysninger, hvor CAAintell viser procentvis opdeling af køn, uddannelsesniveau, indkomst

samt illustrerer publikums geografiske placering. Derudover har CAAdata, datasæts hvorfra

de kan analysere publikums interesser, hvortil der kan fremvises en rangeret ordnet liste over

disse interesser.

Konkret kan dette betyde at temaer, koncepter og universer, som gennem CAAintell vurderes

til at være populære, udvælges og inddrages i nye film fremfor andre mindre populære

temaer, koncepter og universer. Overordnet ses det, at relationen mellem aktører i CAA og

aktører i filmproduktionen kan påvirke, hvilke temaer, koncepter og universer der bliver

reproduceret i nye film. På denne måde hjælper CAAintell klienterne med at forudse og

delvist forårsage filmens succes.

6.3 Delkonklusion

Overordnet ses en tendens, hvor teknologierne big data og algoritmer i voksende grad

påvirker filmskabelsesprocessen, og denne tendens er CAA en del af. Ud fra empirien og

netværksanalysen ved vi, at teknologi kan anvendes som et værktøj til

filmskabelsesprocessen, hvor teknologien og film gensidigt påvirker hinanden.

CAAintell opererer i baggrunden af filmbranchen, og dens underliggende tilstedeværelse i

alle elementer i filmskabelsesprocessen, gør den til et betydningsfuldt værktøj. Gennem

CAAintells anvendelse, er dette program med til fundamentalt at innovere måden, hvorpå

film bliver lavet. Dermed har CAAintell også en stor indvirkning på, hvordan film vil se ud i

fremtiden. Dette medfører, at der med postfænomenologiske perspektiv i fremtiden vil

forekomme en forstærket teknologisk mediering i disciplinen af at skabe film. Nye film vil

blive skabt ud fra de mønstrer og parametrer, som CAAintell opsætter gennem dets filtrerings

program. Grundet de fordele CAAintell bringer, er det også muligt at mange andre

virksomheder i filmbranchen vil gøre dataindsamling og algoritmer til en større del af deres

praksisser, og skabe lignende programmer der kan visualisere de eksisterende mønstre,

normer, regler og kulturer i filmbranchen.
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7. Diskussion

I denne diskussion har vi tænkt os at komme ind på de mangler vores projekt inderbærer

angående vores forskningsmetoder. Derudover kommer vi ind på, hvordan den voksende

digitalisering af vores samfund, og dermed anvendelsen af CAAintell, både indebærer fordel

og betydningsfulde ulemper for samfundet. Disse kritikpunkter er baseret på vores egen

vurdering og evaluering af vores projekt.

7.1 Kritik af projektets empiri

Det er essentielt at vi forholder os kritisk til vores opgave, herunder resultatet af analysen og

forskningsmetoderne. Førstkommende er en diskussion af casestudie som videnskabelig

metode og dernæst vil vi forholde os kritiske til den indsamlede empiri.

Projektet besvarer problemformuleringen ved at undersøge et afgrænset system, hvor vi

fordelagtigt tilegner detaljeret forståelse af dette. Denne viden sammenholder vi i projektet,

med allerede eksisterende teorier. Disse teorier kan dermed afkræfte eller bekræfte hypotesen

fremsat i casestudiet. Overordnet fremsætter projektet mønstre og tendenser i henhold til big

data i filmbranchen. Opgaven slutter dermed fra et afgrænset felt til noget mere generelt, og

netop dette kritiseres. Det fremhæves at casestudiets afgræsning forhindrer casestudiet i at

slutte til noget generelt, da resultatet af casestudiet er så afgrænset, at det ikke ville være

gældende i andre tilfælde, end i det fænomen der er undersøgt. Projektets analyse resultater

fremfører hvordan CAA anvender teknologi og hvordan dette påvirker filmproduktion,

hvilket medfører at analysens resultater umiddelbart kun gør sig gældende i CAA. Netop

denne afgrænsning kan medfører at vi ikke kan udlede mønstre og tendenser, som er

gældende i andre praksisser en den undersøgte.

Yderligere er det vigtigt at diskutere empiriens validitet, da besvarelse af

problemformuleringen hovedsageligt er funderet heri. Følgende er særligt fremtrædende i

henhold til mængden af empiri og interviewpersonernes bias. Interviewene bidrager til den

detaljerede viden indenfor casestudiets afgrænsede system, hvortil mængden af empiri er

afgørende. Interviewpersonerne har bidraget til forståelsen for, hvad der gik forud for

udviklingen af det teknologiske system, og hvordan dette anvendes. André Vargas er ekspert
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indenfor CAAs interne system, CAAintell, og har dermed bidraget til en detaljeret forståelse

af, hvordan CAA anvender big data og algoritmer til at skabe databaseret analyser. Derudover

har interviewet med Matt Blake bidraget til forståelse af, hvordan CAAintell anvendes af

agenterne, herved hvordan han som agent anvender CAAintell, til at forbedre hans klienters

muligheder. Dertil fremhævede Matt Blake at måden han anvender CAAintell, er

repræsentativt for, hvordan andre agenter i CAA også anvender CAAintell. Modsat kan det

kritiseres hvorvidt vi har indsamlet tilstrækkelig mængde af viden til besvarelse af

problemformuleringen. Hertil ligger kritikken i, at empirien kun består af to interviews, og

som konsekvens heraf kan det besværliggøre udledningen af mønstre og tendenser. Eftersom

to interviewpersoner ikke er fyldestgørende nok til at kunne udvikle en teori, kan projektets

analyse og resultat betvivles.

Yderligere er det vigtigt at forholde sig til interviewpersonernes bias, da deres svar kan være

et udtryk for deres position og oplevelser i CAA. André Vargas taler ud fra hans position som

Head of Data, hvorimod Matt Blake taler ud fra hans position som Agent. Først og fremmest

arbejder de begge i CAA, hvilket kan påvirke måden, hvorpå de omtaler CAA. Dette kan

komme til udtryk ved at de har svært ved at kritisere CAA eller ønsker at fremme egne

bedrifter. Dermed får vi som interviewer kun et positivt perspektiv på anvendelsen og

potentialet for deres interne system CAAintell. Derudover kan deres positioner resulterer i at

de over- eller underdriver anvendelsen og effekten af CAAintell. Interviewpersonernes svar

er dermed forankret i deres individuelle position i henhold til tidligere erfaringer, position i

CAA mm. Det er dermed vigtigt at tage forbehold for at interviewpersonerne arbejder fra

CAA. Dog er det også essentielt at empirien indsamles fra ansatte i CAA, da vi med to

ansatte har opnået viden som ellers ikke er tilgængelig. Under interviewene har vi stiftet

kendskab til interne arbejdsprocesser samt, hvilke komponenter som er nødvendige for at få

de rigtige filtreringer i CAAintell. Desuden er det fordelagtigt at vi har interviewet skaberne

af systemet CAAintell, da vi netop opnår korrekt viden om CAAintell samt hvordan det

anvendes.
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7.2 Kritik af det nye paradigme

Det var engang menneskets eget valg om, hvorvidt man ville være en del af den digitaliserede

verden herunder mobil, internet, online platforme mv. Men i dag er der ikke længere et valg.

Alt hvad der kan digitaliseres, bliver digitaliseret (Dufva & Dufva, 2019).

Banker, sundhedsjournaler, personlige informationer og vigtige breve bliver afviklet på de

online platforme, hvilket i dag er blevet standardiseret. Ønsker man derimod at tage ned i en

bank eller få vigtige breve med posten, så skal dette meldes. På den ene side er det en fordel

at kunne tilgå vigtig information på en online platform, men konsekvenser af dette er der

mange af såsom nettet svigter eller oplysninger ikke opdateres (Dufva & Dufva, 2019).

Vi er generationen som har lært at tilgå digitaliseringen, men noget peger på at vi skal

uddanne os grundigt på dette område, eftersom vi skal kunne være i stand til at håndtere,

hvad den digitaliserede verden er i stand til. Herunder kan der eksempelvis nævnes machine

learning og de uendelige måder, som metoden er i stand til at yde kunstig intelligens på.

Digitaliseringen er kommet for at blive og ifølge Professor of Digital Humanities ved

University of Sussex, David M. Berry, er det derfor en god ide at lære at kunne håndtere

digitaliseringen. Dette gælder både socialt men også når det gælder uddannelse, her mener

han desuden at man bør undervises i, hvordan man håndterer den post-digitaliserede verden.

Ved den post-digitaliserede verden menes der den era vi befinder os i nu, hvor de ting som

kan digitaliseres, som nævnt bliver digitaliseret (Dufva & Dufva, 2019).

I interviewet med agenten fik vi indblik i, hvordan han manglede et system, som kunne

udregne hans muligheder for at få de bedste bookings til hans klient. Dette har

digitaliseringen gjort muligt på den korte sigt. Der er dog en ulempe ved denne digitalisering,

da der er en mulighed for, at systemet vil fejle. Dette kan påvirke agentens arbejde negativt,

da han ved digitaliseringen nu er blevet afhængig af databaseret materiale.

Derudover er der også samfundsmæssige økonomiske ulemper for de mennesker der er en del

af samfundet, men ikke har mulighed for at købe de nyeste digitale enheder. Eksempelvis vil

personer, som ikke har råd til teknologiske enheder, ikke være i stand til at indhente deres

egne sundhedsjournaler og privat information, da denne kun er tilgængelig digitalt.
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Det er også en komplikation, hvis man eksempelvis gør et kørekort elektronisk, da der er

mennesker der hverken ejer en mobiltelefon med wifi eller ældre som endnu ikke er bekendte

med denne ændring. I denne kontekst vil digitaliseringen ikke anses som værende nem og

overskuelig, da den afgrænser borgere for deres personlige information og integration i

samfundet.

Dette synspunkt kan også refereres til data, da data ikke kan tolkes som værende overordnet

eller mangfoldigt. Der bliver i filmskabelsesprocessen ikke taget højde for dem, som bor i 3.

verdens lande og som hverken ejer tv eller mobiler. Måske er de ikke den reelle målgruppe,

men de er stadig under verdens befolkning, og dermed kan data ikke gælde som overordnet,

men kun som en stikprøve. Desuden er der heller ikke taget højde for dem med dårlig

økonomi og dermed folk, som ikke har råd til den luksus det er at kunne streame og afgive

online fodspor. Det er en problematik og et stort spørgsmål, hvorvidt den data, som bliver

anvendt, er rimelig, når flere segmenter kan regnes fra den totale mængde. Desuden er data

biased, eftersom nettet er fyldt op med hvide privilegier og en overrepræsentation af

mandelig data (Perez, 2021).

Data er information og internettet lever af dette, så på den ene side kan man sige at data altid

vil eksistere samtidigt med, at et agentbureau som CAA dermed altid vil benytte sig af denne

information. Fordelen for CAA er at de optimerer deres agenters rolle i forhold til deres

klienter, hvor ulemperne ved at benytte sig af data ikke er det store (se bilag 6, s. 9). Det

eneste som kunne skade arbejdet ville være forsinkelser i systemet eller at teknologien gik i

stå. Men set udefra kan det kritiseres den måde, hvorpå agenter er blevet mere afhængige af

data og dermed udnytter dataenes potentiale til det fremmeste, hvortil vi ender i mangel på

kreativitet og, med André Vargas’ ord, ender med en ”acceleration af bull shit” (se bilag 4,

s.7).

CAAdata benytter data til at optimere agenternes arbejde, således at de kan hjælpe deres

klienter på bedste vis. Selvom CAAdata gør deres job og optimere agenternes arbejde, så kan

man argumentere for at de medvirker til at danne dobbeltgængerfilm på baggrund af deres

databaseret system, CAAintell. Dobbeltgængerfilm er de film man føler man har set før, men

som egentlig er baseret på et kendt plot, hvor segmentets foretrukne skuespillere har de store

roller. Fordelen ved at data bliver anvendt i filmskabelsesprocessen er, at man fra

instruktørens side af kan få en forventning om, hvordan en film vil udvikle sig set ud fra data.
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For publikummet betyder dette personaliserede film, hvor yndlingsskuespillere dukker op i

yndlings genrerne og plottet som om det er skrevet direkte til dem. For kendisserne er det

flere bookings med større profitter, eftersom det er det dataene siger. Derimod kan disse

fordele også kritiseres eftersom, instruktørerne bliver styret af dataen og dermed får

begrænset deres kreativitet i filmproduktionen. Derudover ses endnu en ulempe, hvor der kan

forekomme gentagelser af film, der gør at publikummet ser den samme type film med ændret

cast fra gang til gang fordi det er dataenes udregning.

Desuden begrænses kendissernes talent, eftersom de vil få et label såsom ”god til romantik”,

og dermed vil få svært ved at skifte til eksempelvis action genren. Det teknologiske system

CAAintell er stadig så nyt hos CAA, at der oftest ses fordele ved systemet. Det kan diskuteres

hvorvidt machine learning i fremtiden vil kunne garantere for, at der er plads til nye talenter,

nye genre og nye plots. Data som et værktøj i filmskabelsesprocessen kan anses som en stor

fordel, men om det er holdbart er en stor usikkerhed og en stor ulempe.

I interviewet med André Vargas, lærte vi desuden at filmproducenter som Netflix ikke er til

for at lave Oscar vindende film, men kun har til formål at fodre efterspørgslen af nye film på

streamingtjenesten. Dette er et godt eksempel på, at det ikke længere er kunsten i film som er

det bærende element, men profitten.

I projektets udarbejdelse har vi erfaret, via interviewene med André Vargas og Matt Blake, at

så længe der er et ønsket publikum, er der data. Det er i dag en stor fordel at have data om

publikummet, hvis man ønsker at producere en succesfuld film. Foruden inddragelse af big

data i filmskabelsprocessen, ville der stadig være et publikum som skal se filmen.

Målgruppen herunder publikummet defineres på baggrund af de valg, som er foretaget under

filmskabelsesprocessen.

Det er umuligt i filmskabelsesprocessen i dag at tage tilfældige valg, og dette er sket på

baggrund af det fænomen som vi har fået indblik i. Hvis man er instruktør og skal producere

en film, så er det fristende at gå med den løsning, der hedder databaseret fakta som forudsiger

om en kommende film vil være succesfuld eller en fiasko. Det samme gælder promoveringen

af filmen, da man kan antage, hvor publikummet handler, shopper, ser tv og hvor de opholder

sig mest og dermed markedsføre disse steder. Dette resulterer i fordelen ved, at man er sikret

profit og er i stand til at ramme en specifik målgruppe.
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Ulempen ved disse databaseret løsninger er derimod, at vi havner i et filmunivers uden

kreativitet samtidigt med, at det er de samme kendisser vi ser medvirke i film og serier.

Dette konkluderes i, at lige så mange fordele ved anvendelsen af data bringer til

filmskabelsesprocessen, lige så mange uforudsigelige konsekvenser og ulemper kan der

komme deraf (Dufva & Dufva, 2019).
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8. Konklusion

Måden hvorpå en film vurderes som succesfuld er ud fra dens commercial og artistic

potential. I denne vurdering indgår følgende centrale elementer; filmens fortælling og

skuespillerne. Hertil anvendes big data til databaseret analyser, som producerer forudsigelser

om, hvilke fortællinger og skuespillere der vil medvirke til en films succes. Dette er blandt

andet muligt ved brug af algoritmer, da disse muliggør analyseringen af store mængder data

og derved giver indblik i de bagomliggende aktiviteter i filmbranchen. Netop dette er blevet

en af CAAs kernekompetencer, eftersom de er de første til at digitalisere analyser af mønstre

og trends i filmbranchen, gennem deres interne teknologiske system, CAAintell.

De relevante aktører kan inddeles i to overordnet netværk med fokus på CAA og

filmbranchen. Herunder har vi identificeret følgende fremtrædende aktører i netværket CAA;

CAAdata, CAAintell og CAAs agenter. Ydermere har vi identificeret følgende fremtrædende

aktører i netværket filmskabelsesprocessen; instruktør, manuskriptforfatter, producer,

produktionsselskab, skuespiller og publikum. Gennem CAAintells mediering har disse to

netværk en relation, hvortil CAAintell, som et værktøj, er med til at påvirke skabelsen af

fremtidige film. CAAdatas databaseret analyser formidles gennem CAAintell og agenten til

klienten. Denne formidling kan påvirke beslutninger omkring, hvilke genre og skuespillere,

der skal medvirke i en bestemt film, og derved bliver den kreative process af filmskabelsen

erstattet af en teknologisk datadrevet process. Denne nye udvikling og anvendelse af data har

stor potentiale for fremtidige film, men indebærer også ulemper i form af dobbeltgænger film

og mangel på nyskabelse indenfor filmbranchen.
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9. Perspektivering

Big data og databaseret analyser er kommet for at blive, og dette sker i kraft af den øgede

digitalisering i den vestlige verden. Innovation af teknologi medfører, at vi i højere grad

bruger teknologi til meget i vores arbejdsliv, hverdag, underholdning mm. Dette ses særligt

på udviklingen af Internet Of Things (IoT). Data fra tracking enheder, sensorer, digital

services kobles til internet, hvorfra dataen kan blive analyseret. Dette ses eksempelvis på

smart-homes, hvor det nu er muligt at tænde og slukke lys fra en app og få en oversigt over

ens el-forbrug. Dertil analyseres denne data og frembringer løsninger hvor den enkelte

forbruger bruger mindre el. Udover smarthome ses det også, at man i højere grad anvender

databaseret analyser i henhold til sundhed herunder træning. Digitale enheder kan måle ens

vejrtrækning, hjerterytme mm. Disse data kan anvendes til at forbedre sundheden både for

den individuelle og på et samfundsmæssigt niveau. Denne øgede anvendelse af data er også

fremtræden i underholdningsbranchen, hvor man i højere grad anvender databaseret analyser

som et værktøj. Øgelsen af streamingtjenester forstærker konkurrencen om seere, hvortil

anvendelsen af data er det nyt innovativt værktøj til at imødekomme konkurrencen. Big data

analyser kan hjælpe med at skabe filmen, så den tiltrækker flest seere.

Dermed kan data mange ting, og med den rette kombination af algoritmer, så ville det ikke

undre os, at fremtidens film er produceret af det bedste fra kunstig intelligens. I dag bliver

teknologien brugt som et værktøj, men det kan godt lade sig gøre at filmbranchen

autonomiseres i fremtiden og vi dermed vil få en overproduktion af film, der til forveksling

minder om hinanden. En fremtid kunne se således ud, at man ikke længere går ind i biografen

for at se én film på ét lærred. Det kan være, at man vælger sin film, ligesom man vælger sin

drikkelse, på de nyere systemer. Her er det muligt at blande alle former for syntetiske

frugtsmage med den originale pepsi max, så det er et spørgsmål om tid før det samme kan ske

for film. Desuden kunne en ny oplevelse i biografen være, at man fik sin egen skærm, og

dermed skulle se det man havde mixet, ligesom den online platform Episodes. Episodes er en

online platform og app, hvor ideen er, at danne sin egen historie på baggrund af en række

forslag. Spillet er bygget på diverse plot og det er derfor spilleren, som undervejs bestemmer

fortællingen med de valg, som kan tages. Episode har eksisteret siden 2013 og har kun

forbedret sin user experience til det bedre med tiden. Det vil sige at vi måske er tættere på en

automatisering end først forventet (Episode interactive Editor, n.d.).
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Spørger man head of data, André Vargas, hvad han forventer af fremtiden, så vil det være en

række efterfølgere, reboots samt nye versioner af gamle klassikere. Derudover kunne han

forestille sig mange kvindelige hovedroller i fremtiden samt en større etnisk diversitet, hvortil

vi forventer en større repræsentation af LGTBQ. Vargas er dog sikker på en ting og det er at

fremtiden er film franchises og film serier (se bilag 9, s 14).
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