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Abstract  

The large volume of media coverage deepfake have had over the past couple of years, where videos 

and speeches of renowned politicians in the US have been indistinguishable from real and authentic 

recordings. This project aims to produce an introduction on deepfake and how said deepfakes 

influence the perceived media surrounding American politics. In the introduction of deepfake we 

will describe the deep learning techniques used to fabricate synthetic media. 

The conclusion for this project came from a range of different processes regarding the effects of 

deepfakes, among other an experiment made by Matthew Groh et al. which deals with 41.822 

individual participants on how they perceived media fabrications through three different types of 

media text, audio and video. Our own experiment with same said terms, though with a smaller 

quantity of participants. We find that our own experiments test answers correlates to Groh et al.’s 

test answers regarding the overall non deceived participants in pro cent. The vast majority of 

participants answered correctly with an overall score of 72 percent. We found that the most difficult 

media to distinguish was exclusively text. 
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Motivation  

Projektet vi har udarbejdet, er et resultat af vores nysgerrighed og vores egen evne til at identificere 

potentielle teknologiske trusler, som kan påvirke hvordan vi færdes digitalt. Der er tale om deep 

fake teknologien som i dette tilfælde i stigende grad bliver brugt til at skabe falske videoer og 

billeder af politiske figurer. Teknologien kan skabe mistro på adskillige sociale platforme og snyde 

folk til at tro på en falsk sandhed. Det har bl.a. motiveret os til at undersøge hvad der ligger bag 

deep fake og dens teknologier, og hvad der gør at deep fake videoer virker ægte, samtidig vil der 

også undersøges nærmere på menneskers tendens til at tro på deep fake videoer. 

Indledning 

Dette projekt har til formål at undersøge deep fake og de teknologier der kan bruges til at skabe 

deep fakes. Projektet tager udgangspunkt i historien bag manipulation af et medie og hvordan det 

har udviklet sig gennem tiden. Der er blevet inddraget relevante casestudies og eksperimenter, der 

skal give et indblik i hvor gode mennesker er til at genkende et falsk medie.  

Udover det undersøges der også om de tilsigtede og utilsigtede effekter som deep fake kan have, 

samt hvilken rolle deep fake spiller i den politiske verden. 
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Manipulation før deep fake   
Selvom deep fake ser ud til at være nyt inden for manipulering af videoer er selve ideen om 

manipulation af billeder været til stede siden 1800-tallet. Deep fake er et nyere og mere digitaliseret 

ord at bruge når der snakkes om mediemanipulation. Ikke lang tid efter Nicéphore Niepce opfandt 

det første stykke teknologi inden for fotografering begyndte manipulering af billeder at opstå. Siden 

da har det kun vokset eksponentielt og blevet mere normalt og mere tilgængeligt med tiden. 

Artiklen Analysis of Key Photo Manipulation Cases and their Impact on Photography (Sharma. J. 

Sharma. R. 2017) tager udgangspunkt i billedmanipulation i både ældre og nyere tid og inddrager 

eksempler på hvordan manipulering i ældre tid fremstod. Da den nuværende teknologis redskaber 

ikke var ligeså udviklet dengang, blev der før i tiden brugt andre metoder. Måden hvorpå billeder blev 

manipuleret på før i tiden, var en svære tilgang og krævede manuelle og fysiske indgreb. Teknikken 

bliver kaldt for “Darkroom techniques”. Teknikkerne omfattede blandt andet at specifikke områder blev 

gjort mørke eller lyse på billederne for at fremhæve det der ønskes fokus på. Darkroom techniques 

bruges stadig i dag, men gøres i stedet igennem forskellige redigeringsprogrammer. I artiklen bliver 

der givet en mere moderne forklaring på billede manipulering “Photo manipulation is the skill to 

incorporate desired changes in photograph by performing pixel based alteration or tonal 

adjustment using image editing program”. (Ibid.) 

Teknologiens udvikling er hovedfaktoren i den stigende brug af billede manipulering ved 

anvendelsen af digitale redigeringsprogrammer. Det har dermed gjort det nemmere og mere 

tilgængeligt for stort set alle at få adgang til programmer, hvor der kan manipuleres med billeder. 

Billede manipulation kan både være positivt og negativt. I nyere tid kender de fleste programmet 

Photoshop, som er det meget populære billedredigeringsprogram. Verbet “At Photoshoppe” er et 

ord som er blevet tilføjet til den danske ordbog, og stort set alle kender betydningen at det. 

Photoshop bliver ofte knyttet til en negativ måde at sige at et billede er modificeret og usandt på fra 

original kilden. Dette bliver også beskrevet i citatet: “Photoshop has, like Google, transcended its 

origins in the world of computing, and become a verb. But whereas ‘to Google’ is almost always 

used positively to express usefulness, Photoshopping is almost always a term of abuse” - Charles 

Arthur the guardian. (Arthur. C. 2010).   

Som skrevet tidligere så var de første tegn på billedmanipulation allerede fremme tilbage i ca.1860. 

Et velkendt eksempel på manipulation er billedet af den tidligere Amerikanske præsident Abraham 

Lincoln. Lincoln's hoved var påsat den tidligere vicepræsident John Calhoun’s krop.  

https://www.theguardian.com/profile/charlesarthur
https://www.theguardian.com/profile/charlesarthur
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Billede 1 taget fra: Analysis of Key Photo Manipulation Cases and their Impact on Photography 2017 Sharma. J. Sharma. R.  

 

Manipulering af billeder blev primært brugt til politiske formål og kan derfor også være med til at 

skabe propaganda. Et andet eksempel er tilbage i cirka 1930 hvor billede manipulering blev brugt 

med det formål at skabe propaganda. Et billede af Josef Stalin som står sammen med den tidligere 

populær kommunist Nikolai Yezhov er blevet manipuleret, så den tidligere kommunist er blevet 

fjernet fra billedet. Årsagen til dette skyldes at Sovjetunionen var begyndt at miste sin status da 

kommunismen ikke længere havde sin høje identitet.   

 

Billede 2 taget fra: Analysis of Key Photo Manipulation Cases and their Impact on Photography 2017 Sharma. J. Sharma. R.  

 

Et eksempel fra nyere tid er dette billede af missiler som bliver affyret af Irans militær. Det 

originale billede består af 3 missiler som bliver affyret, men på det manipulerede billede er der 

blevet tilføjet et ekstra missil og mere røg. Det er blevet gjort for at give en mere dramatisk effekt 

og vise at de har et stort og stærkt militær. Problemet det har forårsaget er at det efterfølgende har 
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haft en stor modreaktion og givet et dårligt ry til alle de nyhedsmedier som har publiceret billedet. 

Dette er også et tegn på propaganda og en falsk virkelighed.   

 

Billede 3 taget fra: Analysis of Key Photo Manipulation Cases and their Impact on Photography 2017 Sharma. J. Sharma. R.  

 

Som nævnt tidligere så er selve ideen med manipulering af billeder ikke noget der først er kommet 

til i det 21 århundrede, men stammer helt tilbage fra begyndelsen af de første fotografier. For det 

meste var manipulering af billeder mest præget af det politiske aspekt og var mest rettet mod at 

fremme en falsk agenda af politiske magter. I dag gøres der stadig brug af billedmanipulation i 

journalistikverdenen og der har flere gange været sager, hvor en fotograf er blevet fyret fordi 

vedkommende har manipuleret med et billede for at få det til at fremstå mere livagtigt og 

spændende. (Sharma. J. Sharma. R. 2017) 

Idet teknologien udvikles, kommer der dermed også nye teknikker til manipulering af medier. I 

nyere tid er deep fake kommet på banen, og er blevet “det nye” inden for manipulering af videoer, 

billeder, lyd og tekst.  

Problemfelt  

Vi er under en konstant og stigende udvikling af teknologi, hvor der dukker nye og innovative ideer 

op hele tiden. En af disse nyere teknologier indebærer evnen til at kunne benytte sig af det der 

kaldes for deep fake. Deep fake er under stor udvikling og bliver mere populært med tiden. 

Teknologien bag deep fake bliver for det meste brugt på en ufarlig måde, hvor der som regel bruges 

ansigts filtre osv. på platforme som Instagram eller Snapchat. Dog vil det kategoriseres som cheap 

fakes i stedet, da de ikke er lige så avancerede som deep fakes. Deep fake begynder at udgøre en 

trussel når den bliver anvendt til at sprede fake news og/eller misvisende og decideret forkerte 

budskab, i form af videoer, billeder, lyd eller tekst. I dag ser vi problemet i stigende grad i den 
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politiske verden, hvor der findes flere eksempler på deep fakes af kendte politiske ansigter, som 

blandt andet den tidligere præsident Barack Obama, Vladimir Putin og Volodymyr Zelensky. Når 

der tales om deep fakes er de mest udbredte eksempler i form af face swaps og voice change. 

Faceswap drejer sig eksempelvis om at påføre en kendt persons ansigt på en person som skal spille 

“den kendte” i deep fake videoen. Som regel tilføjes der også den pågældende persons stemme så 

det hele stemmer overens. Måden hvorpå deep fakes fungerer, varierer efter hvor meget data der 

indsamles af den pågældende person der skal laves om til en deep fake. Dataene består af en række 

billeder og videoer af personens ansigt og stemme. Jo mere data der kan indsamles desto bedre 

bliver resultatet af deep faken. Alt dataet bliver kørt gennem en algoritme der er designet til at 

genskabe og sammensætte begge ansigter så resultatet bliver så præcist så muligt. Deep fakes er 

derfor et truende stykke værktøj i den politiske verden da det er muligt, for teknisk set enhver med 

basale færdigheder, at udfører og skabe en deep fake efter eget ønske.  

 

Problemformulering 

Hvilke teknikker inden for kunstig intelligens bruges til at skabe deep fakes og hvordan har de 

influeret sociale medier og autenciteten af nyheder. 

 

Arbejdsspørgsmål 

- Hvad er deep fakes? 

 

- Hvordan opfatter mennesker deep fakes?  

  

- Hvordan kan man bruge deep fake til at manipulere videoer og hvordan bliver de 

brugt i en politisk sammenhæng? 

 

- Hvordan har manipulation ændret sig gennem tiden? 

Semesterbindingen 

Projektet er forankret i dimensionerne Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) og Teknologiske 

systemer og artefakter (TSA). 
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I dette projekt bliver der lagt fokus på dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Dimensionen har fokus på relationen mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. I dette 

projekt vil det komme til udtryk ved at analysere og forstå, hvordan den teknologiske udvikling af 

deep fake kan få en effekt i en politisk- og samfundsmæssig sammenhæng. Vi har valgt at bruge 

teori fra Langdon Winner (The whale and the reactor), som vi vil benytte os af til at diskutere 

hvordan teknologi kan påvirke os.  

Teknologiske systemer og artefakter: 

For at kunne analysere deep fake, så vil vi benytte os af teorier om deep learning, software 

teknologi og neurale netværk. Til sidst vil vi lave et eksperiment på baggrund af vores tilegnede 

viden for at undersøge, hvordan teknologien påvirker individet, og hvilken indflydelse det kan have. 

Deep fake har både tilsigtede og utilsigtede effekter, og derfor er det relevant at diskutere formålene 

som deep fake bliver brugt til i nyere tid.  

Metoder 

I dette afsnit præsenteres de metoder vi mener vil hjælpe os med at besvare problemformuleringen 

samt arbejdsspørgsmål. 

Netnografiske metoder 

Netnografi er en blanding af netværk/internet og etnografi. Marketing professor Robert Kozinets 

(Kozinets, R. 2019) udviklede termet i 1995 til at analysere et online forum for fans af den meget 

populære tv-serie og filmserie Star Trek. 

Netnografi bruger online interaktioner og bruger det som en metode til at beskrive menneskelig 

adfærd. Den ubegrænsede adgang til brugernes data om blandt andet kommunikation med hinanden 

og grundlæggende adfærd som ligger på nettet er relevant og detaljeret fra en eksisterende kontekst. 

Med denne metode opnås data fra en stor gruppe individer, uden de individer selv udøver et arbejde 

for det, og sågar ikke selv er klar over at deres data bliver brugt i disse sammenhænge. Denne 

diskrete måde at indsamle data på er yderst profitabel, da de dataindsamlinger ikke er tynget af, at 

brugeren vil give et så korrekt svar så muligt, men derimod bruger deres følelser og tanker som de 

bliver brugt i en normal sammenhæng. 

Grunden til vi har tænkt os at bruge netnografi i dette projekt, frem for etnografi, bygger sig på 

vores specielle emne, Deep Fakes, som kun kan foregå online. Forskningen i netnografi er mere 

fokuseret på refleksioner og data som er givet af online fællesskaber, hvor etnografi fokusere på 
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hele menneskeligheden. Samtidig er det nemmere at få data af en stor mængde mennesker ved 

hjælp af netnografi frem for etnografi. Dermed ikke sagt at der ikke er udfordringer med brugen af 

netnografi. To af de udfordringer er: Hvordan der bliver opsamlet egnede data og hvordan udvælges 

det rigtige data i den store mængde, som er til rådighed. (Vilmun, K. 2017) 

 

Interview 

Der er tre forskellige interviewtyper: ustrukturerede, semistrukturerede og strukturerede interviews. 

For at finde ud af hvilken interview metode som passer bedst til dette formål, skal vi dybere ind i de 

forskellige typer og se hvilke styrker de hver især har.  

Som udgangspunkt bliver den strukturerede interviewmetode udført ved hjælp af et 

interviewskema. Her har intervieweren en række spørgsmål, som bliver stillet til respondenterne i 

samme rækkefølge, og med de samme svarmuligheder. Spørgsmålene i det struktureret interview er 

dermed også meget specifikke. Det er med denne måde intervieweren har fuld kontrol over 

interviewet og afviger ikke fra denne fastlåste rolle. 

En ustrukturerede interviewmetode bliver som oftest brugt hvis der ønskes at respondenten skal 

åbne sig mere op og formulere sig med sine egne ord. Intervieweren har ofte et emne som skal 

undersøges, men selve interviewet foregår uden et interviewskema eller interviewguide. På denne 

måde er alle interview forskellige fra hinanden, samtidig med at der tales mere uformelt da der ikke 

er skrevet nogle spørgsmål på forhånd. Denne metode bruges hvis der er god tid.  

Til sidst har vi den semistrukturerede interviewmetode, som er den perfekte balance mellem den 

struktureret og den ustruktureret interviewmetode. Interviewpersonerne har en agenda og en række 

spørgsmål som skal svares på af respondenten. Men frem for den strukturerede metode er der her, 

mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Denne metode bruges ofte hvis der kun er mulighed for 

at interviewe respondenten én gang, og gerne vil have en bred vifte af svar. (Kvale, S. et al., 2009)  

I projektet bruges den semistrukturerede interviewmetode, da vi ønsker en bred forståelse for 

hvordan interviewpersonen forholder sig til deep fake, og hvilke tanker der ligger bag. Det giver 

samtidig mulighed for at stille opfølgende spørgsmål og gå i dybden med specifikke svar.  
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Teori 

Langdon Winner 

I den videnskabsfilosofiske bog “The Whale and the Reactor”(Winner, L., 1986) skrevet af den 

filosofiske teoretiker Langdon Winner, bliver der i det første kapitel “Technologies as Forms of 

Life”, beskrevet hvad Winners synspunkt er på nye teknologier, og hvilke effekter teknologierne 

kan have på individet. 

Winner anfægter eksempelvis de store ændringer i samfundet, som udviklingen af teknologi har ført 

med sig, hvilket kan ses ud fra dette citat: “Vast transformations in the structure of our common 

world have been undertaken with little attention to what those alterations mean” (Winner, 1986, s. 

9). Han mener at vi er uvidende omkring, hvordan disse teknologiske ændringer kan påvirke os. Her 

bruger han udtrykket “technological somnambulism”, hvilket betyder at vi er i en “søvngænger” 

tilstand i vores mægling med teknologi. Med indførelsen af nye teknologier mener han vi skaber en 

ny verden, hvor menneskers sociale rolle bliver ændret: “The construction of a technical system that 

involves human beings as operating parts brings a reconstruction of social roles and relationships” 

(Winner, 1986, s. 11). Med udviklingen af de sociale medier, så er der blevet skabt en helt ny 

platform til sociale relationer. En platform hvor det er blevet nemmere at kommunikere og dele 

indhold med hinanden. Det har ændret, hvordan vi får formidlet vores nyheder, og hvordan vi 

interagerer med hinanden. I forhold til deep fakes så kan de være med til at underminere tilliden til 

den offentlige diskurs, hvis det bliver brugt med det formål at sprede misinformation.  

 

Artificial Intelligence  

Teknologien vi omgives af, har som regel en eller anden form for kunstig intelligens indbygget i 

sig, som vi benytter os af, også selvom der ikke tænkes over det. For eksempel kan der tages 

udgangspunkt i social medie algoritmer. Som nemlig har en kunstig intelligens der arbejder ud fra 

data og sørger for at brugeren får skræddersyet indhold. Kunstig intelligens handler i bund og grund 

om at få maskiner til at arbejde selvstændigt og udfører opgaver uden behov for menneskers 

indvending. Kunstig intelligens er en computers evne til at tænke for sig selv og træffe beslutninger 

uden behov for menneskelig indgribning. Der er dog begrænsninger for hvor stort et omfang 

kunstig intelligens vil kunne hamle op med menneskets intelligens. Derfor er der blevet udviklet 

forskellige former indenfor kunstige intelligenser der specifikt er designet i at udføre bestemte 

opgaver på samme niveau som et menneske vil kunne udføre samme opgave på. Der findes 3 

niveauer af kunstig intelligens, men der vil kun blive taget udgangspunkt i det første niveau, da det 
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også er den mest udviklede og mest tilgængelige. ANI (Artificial Narrow Intelligence) (Strelkova 

O. 2017) referer til at en kunstig intelligens kun er designet til at udføre én specifik opgave. Det 

kunne eksempelvis være at den er designet til at kunne køre en bil af sig selv, som er det Tesla har 

implementeret i deres elektriske biler. Det kaldes som regel også for “weak AI” da den ikke er i 

stand i at efterligne samme niveau af menneskets intelligens. Artificial narrow intelligence fungerer 

ved at behandle datainput, hvor den anvender algoritmer og maskinlæring til at generere et eller 

flere output baseret på de data som er relevante for den specifikke ANI som udvikles. Den kan 

analysere mønstre, træffe beslutninger og forudsigelser baseret på de data, den er blevet trænet på. 

Med tiden vil ANI gøre et bedre stykke arbejde i at udføre sin opgave, da den lærer og træner sig 

selv i at producere et mere præcist resultat. 

 

Machine learning 

Med udgangspunkt i Jens Ulrik Hansens skriv i Smart krig: Militær anvendelse af kunstig 

intelligens (Hansen, J. U., 2021) vil der laves en overordnet beskrivelse af Machine Learning 

 

Machine learning tager udgangspunkt i data. Det konstruerer algoritmer, som ud fra en stor mængde 

eksempeldata, kan finde, sammenhænge, mønstre og udarbejde forudsigelser ud fra denne data ved 

minimal menneskelig indgriben. Det er knyttet til kunstig intelligens, og bliver ofte forvekslet med 

deep learning, som er en del af machine learning. Deep learning bruger derimod 

mønstergenkendelse gennem neurale netværk (Hansen, J. U., 2021). 

Supervised learning  

Supervised learning er en underkategori af machine learning og kunstig intelligens. Det er defineret 

ud fra dets brug af mærkede datasæt. Trænings datasæt inkluderer input og korrekte output, hvilket 

gør det muligt for algoritmen at lære over tid. Den måler algoritmens nøjagtighed gennem 

tabsfunktionen og justerer derefter indtil fejlen er blevet tilstrækkeligt minimeret. Supervised 

learning kan blive inddelt i to kategorier: Klassificering og regression. 

  

Klassificering er hvor algoritmen bliver brugt til at tildele testdata i specifikke kategorier. Den kan 

genkende specifikke kategorier i datasættet, og forsøger derefter at konkludere, hvordan disse 

enheder skal mærkes eller defineres. Det bruges til at forstå sammenhængen mellem afhængige og 

uafhængige variable. Et eksempel på klassificering kunne være at der er indsamlet billeder af to 
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forskellige genstande, som algoritmen skal kunne kende forskel på. Her vil inputtet bestå af et 

billede af hver genstand (en hund og en kat), hvor outputtet er det tilsvarende navn til de to 

forskellige genstande (en hund eller en kat). Dette vil sige, at der i forvejen kendes et ønsket resultat 

for sin algoritme. (Hansen, J. U., 2021). Klassificering gør, at hvis vi giver et input af data, samt det 

ønskede resultatet, så bliver der produceret en ny algoritme, som for eksempel kan kende forskel på 

billeder som nævnt i det tidligere eksempel. 

  

Regression bruges til at forstå sammenhængen mellem afhængige og uafhængige variabler. Det 

bruges oftest til at lave forudsigelser såsom salgsindtægter for en virksomhed eller huspriser, 

hvilket gøres ud fra tidligere værdier med en eller flere parametre.   

  

Supervised learning kræver menneskelig interaktion for at kunne opbygge et træningssæt. 

Forskellige algoritmer og beregnings teknikker bliver brugt i supervised learning, såsom neurale 

netværk. Det bliver primært udnyttet til deep learning.  

Unsupervised learning 

I unsupervised learning bruges der kun input til at træne sin algoritme. Det kan være på grund af 

manglende data, men det kan også være der ikke eksisterer noget output til det pågældende input. 

Unsupervised learning har ikke til formål at lave forudsigende algoritmer, da outputtet er ukendt. 

Unsupervised learning bruges til at analysere og gruppere umærkede datasæt. Algoritmerne opdager 

gemte mønstre og grupperinger i disse data uden menneskelig indgriben. (Hansen, J. U., 2021). 

Deep learning 

Deep learning er en teknik fra machine learning som lærer computere at gøre det som kommer 

naturligt til mennesker, det vil sige at lære ved eksempler og ved hjælp af repetition. Deep Learning 

er kommet rigtig langt de seneste år. Computere har blandt andet lært at se efter kræft tegn og 

kræfttyper i mennesker som det menneskelige øje ikke kan se. Dertil lægger det også basis til 

selvkørende biler, hermed at aflæse forskellige skilte, veje og forhindringer.  

Måden Deep learning fungerer på er, at computeren lærer forskellige opgaver, ved hjælp af 

forskellige former for modeller. Dette kan være ved hjælp af billeder; måden den har diagnosticeret 

kræfttilfælde som læger ikke selv har kunne se, tekst; kundeservice, hvis der tilgås forskellige 

hjemmesider, er der ofte en chat robot der kan interagere med en bruger. (eksempel Nora fra 
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Nordea), eller ved hjælp af lyd; Siri og Alexa fra henholdsvis Apple og Amazon er begge Deep 

learning teknologier som en person snakker med, og som kan svare tilbage uden nogen indblanding 

fra et menneske. Deep learning kan mange gang overgå menneskers ydeevne i forhold til 

nøjagtighed. Modellerne som bruges trænes ved at bruge et stort sæt af data samt neurale netværk. 

Det er en enorm nem måde for personerne bag det, da disse funktioner ikke skal skrives ind i 

computeren manuelt med hænderne. De fleste Deep learning modeller bruger neurale netværk, det 

er også derfor de ofte refereres til som ’Deep neural Network’. Udtrykket "Deep" refererer normalt 

til antallet af skjulte lag i det neurale netværk. Normale neurale netværk, indeholder oftest kun 2-3 

skjulte lag, mens Deep netværk kan have op til 100 gange flere lag. Og som tidligere sagt er det 

disse netværks lag som computeren lærer af og er dermed grunden til det hedder ”Deep learning”. 

Neuralt netværk 

Der findes en lang række af forskellige versioner af neurale netværk. Grundprincippet af neurale 

netværk og grunden til de bliver kaldt det stammer fra den inspiration af biologiske nervesystemer. 

Det vil sige at det er et forsøg på at skabe en maskine som fungerer på samme måde som en 

menneskelig hjerne, ved at få maskinens komponenter til at opføre sig som biologiske neuroner. 

(Picton, P. 1994) Kunstige neurale netværk (ANN) kan bruge til genkendelse mange forskellige 

ting, dette kan blandt andet være stemmegenkendelse, ansigtsgenkendelse såvel som 

diagnosticering af hepatitis 

 

 

figur 1. Hvordan et typisk neuralt netværk ser ud (Abiodun, O. I. et al. 2018) 
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De forskellige neurale netværks lag er uafhængige af hinanden, hvilket betyder at hver af lagene 

kan have en vilkårlig antal af “nodes” eller knuder. Dette vilkårlige antal af knuder kaldes bias-

knuder. Bias-knuder er altid sat til at være lig med én. Bias-knudepunktets hovedfunktion er at 

forsyne knudepunktet med en konstant værdi, der kan trænes oven på det normale input modtaget af 

netværks knuderne. Det vigtige er, at bias-knude værdien muliggør at aktiveringsfunktionen kan 

blive flyttet enten til højre eller til venstre, som kan bruges til at analysere succesen af ANN-

træningen. Når et neuralt netværk bruges som klassifikator, matcher input- og 

outputknudepunkterne, input-funktionerne og output klasserne. Men derimod når et neuralt netværk 

bruges som en funktion tilnærmer, har den generelt en inputknude og en outputknude. Antallet af 

konstruerede skjulte knuder er dog væsentligt større end antallet af input knuder. (Abiodun, O. I. et 

al. 2018) 

En af de hyppigst brugte neurale netværk til deep fake er Convolutional Neural Network (CNN). 

Convolution Neural Network (CNN) 

 

figur 2 - Hvordan virker billedegenkenelsde? (Nicolai K. T. 2020) 

 

Convolutional Neural Network (CNN) (Nicolai K. T. 2020) er en type af kunstig neuralt netværk, 

som er designet til at behandle data, det kan være i form af billeder. CNN'er består af lag af 

indbyrdes forbundne "neuroner". Hvert lag i et CNN udfører en opgave, såsom at behandle kanter, 

mønstre eller teksturer i input dataene. Et CNN består af 3 steps: “convolutional layer”, “pooling 

layer og til sidst “fully connected layer”. Det første step som er convolutional layer har til formål at 

fremhæve detaljer der er relevante ved et billede og samtidig udrydde detaljer som den ikke finder 

relevante. Ved convolutional layer indgår der også 3 elementer, som er input: eksempelvis et 

billede, feature detector og til sidst feature map.  
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Når der indsættes et billede, ser CNN billedet som en række værdier hvor hvert felt er en pixel. 

Hver værdi fortæller noget om hvilket gradient den ligger på mellem 0 til 255. Hvis billedet er 

farvet, vil det kræve 3 farveniveauer da der er værdier for rød, grøn og blå (RGB).  

 

 figur 3 feature detector - Hvordan virker billedegenkenelsde? (Nicolai K. T. 2020) 

 

“Feature detectoren” (Nicolai K. T. 2020) er et mindre gitter på 3x3 pixels som leder efter detaljer i 

billedet som kan være kanter og streger. Detaljerne som feature detectoren skal finde afhænger af 

hvad det er at den har lært at den skal lægge mærke til og dermed hvad den finder relevant at 

identificere. Den starter i venstre hjørne af billedet og bevæger sig hen mod højre. Hver detalje den 

finder bliver sammenlagt og ført over i et “feature map”. Der kan indgå flere “feature detectors” 

som hver har sin specielle opgave i at finde forskellige detaljer.  

For hver feature detector bliver der samtidig oprettet et feature map, som illustrerer de detaljer der 

er blevet fundet. Hvert convolutional layer er opdelt i niveauer, hvor det første udelukkende søger 

efter kanter og streger som er små detaljer. Dernæst vil næste niveau lede efter større detaljer som 

er mere avanceret mønstre. 

 

figur 4 max pooling layer - Hvordan virker billedegenkenelsde? (Nicolai K. T. 2020) 

 

Pooling layeret (Nicolai K. T. 2020) har til formål at formindske antallet af pixels i et billede så der 

ikke kræves lige så meget beregning. Ved figur 3 illustreres der anvendelsen af max pooling som 

går ud på at den kun beholder den højeste værdi i hver pixel gruppe fra feature mappet. Når den har 
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fuldført reduceringen, kan CNN udføre et mere effektivt arbejde. Der dannes dermed et nyt feature 

map som indeholder de mest markante detaljer i forhold til det.    

Fully connected layer (Nicolai K. T. 2020) er det sidste step i processen. Når det indsatte billede har 

været igennem alle ønskede omgange af convolutional operationer og poolinger skal billedet 

tilpasses, så det kan anvendes i et fuldt neuralt netværk. Pixels fra de forrige feature maps bliver nu 

omskrevet til et 1 dimensional vektor, hvor værdien for hvert pixel bliver til input neuroner i det 

fulde netværk. Værdien af de forskellige output bliver sat ind i en aktiverings funktion, hvor tallet 

ligger mellem 0 og 1. Jo tættere på 1 en værdi har desto højere chance har netværket for at finde et 

korrekt sammenfald. Det sidste lag vil derfor forsøge at forudsige hvad billedet skal forestille at 

repræsentere baseret på de feature maps og poolinger som blev udført tidligere i procsessen.  

GAN 

Generative Adversarial Networks (GAN) er en tilgang til generativ modellering ved hjælp af deep 

learning, såsom neurale netværk. Det er i stand til at generere nyt indhold ved hjælp af generativ 

modellering. Generativ modellering er unsupervised learning, da det involverer automatisk 

opdagelse og indlæring af de regelmæssigheder eller mønstre der er i det givne input data på sådan 

en måde, at modellen kan blive brugt til at generere eller outputte nye lignende eksempler. (Wang et 

al., 2017)   

Grundprincippet i GAN er inspireret af et to-spiller nulsumsspil, hvor den samlede gevinst for to 

spillere er nul, og hver spillers gevinst eller tab nytte er afbalanceret med tabet eller gevinsten af 

den anden spillers nytte. GANs arkitektur består ofte af en generator og en diskriminator. 

Generatoren er et neuralt netværk, der modellerer en transformation funktion (nye data 

forekomster), mens diskriminatoren, evaluerer og/eller beslutter, om hver forekomst af data, som 

den gennemgår, tilhører det faktiske træningsdata sæt eller ej. (Wang et al., 2017) 

  

Her er de trin, et GAN tager: 

• Generatoren tager tilfældige tal ind og returnerer et billede. 

• Dette genererede billede føres ind i diskriminatoren sammen med en strøm af billeder taget fra det 

faktiske datasæt. 

• Diskriminatoren tager både rigtige og falske billeder og returnerer sandsynligheder, et tal mellem 

0 og 1, hvor 1 repræsenterer en forudsigelse af autencitet og 0 repræsenterer falsk. 

Deep fakes udarbejdes ud fra deep learning og GAN. Der er både tale om deep fakes af videoer og 

billeder da begge benyttes af samme typer GAN. Det som GAN gør, er skabe de falske billeder af 



19 

den person der ønskes forfalsket. Selvom GAN kan være utrolig præcis med at skabe nye billeder er 

dog resultatet ikke altid perfekt da GAN godt kan gøre et mindre godt stykke arbejde når det 

kommer til de små detaljer. Det kan være baggrunde der bliver asymmetriske eller små detaljer på 

ansigtet som godt kan være ret synlige og virke unaturlige. Når der skabes en deep fake video vil 

det ofte kræve en manuel indgriben, hvor der finjusteres på billederne i et videoredigeringsprogram, 

så hele resultatet virker mere naturligt og ægte.  

 

Deep fake 

Som skrevet tidligere er den meste anvendte form for kunstig intelligens nemlig ANI, som bruges 

til dagligt i telefoner og biler. Denne form for kunstig intelligens indgår også i produceringen af 

deep fake videoer. Deep fakes er essentielt realistiske videoer der er blevet skabt og maniplueret 

med for at få opnå effekten af at afbilde individer såsom politiske figurer, hvor de i videoen siger og 

gør ting som de i virkeligheden ikke har sagt eller gjort. Denne brug af deep fake har til formål at 

narre folk til at tro på en falsk sandhed.  

Deep fake videoer er som regel spredt rundt på sociale medier som for eksempel Youtube, TikTok 

og Reddit, hvor andre former for fake news også kan finde sted. En veludført deep fake video kan 

være svær at gennemskue da de er realistiske på den baggrund af, at de benytter sig af virkelige og 

ægte ansigter, stemmer og gestus af personer. Der er forskellige teknikker, der kan bruges til at 

skabe deepfakes. Som skrevet tidligere kan en mulig tilgang være brugen af generative adversarial 

network (GAN) (Creswell, A. et al. 2018). Et GAN består af to neurale netværk: en generator og en 

diskriminator. Generatoren er trænet i at skabe et nyt sæt af falsk data, der skal ligne den originale 

data som er blevet brugt fra starten. Denne data kan være i form af videoer og/eller billeder. 

Diskriminatoreren er trænet i at skelne mellem den ægte og den falske data. De to neurale netværk 

trænes derefter samtidigt med hinanden og kaldes for “adversarial training”, hvor generatoren 

forsøger at skabe nye falske data, der ikke kan skelnes fra det rigtige datasæt. Diskriminatoren 

forsøger derefter at identificere, hvilket data der er ægte, og hvilket der er falsk. Efterhånden som 

processen fortsætter vil generatoren blive bedre i at skabe nyt data som ligner det originale og 

samtidig bliver diskriminatoren bedre i at skelne mellem de 2. At skabe deep fakes kræver som 

regel også en form for manuel indgribning efter at der er blevet produceret det nye data. En 

algoritme kan forsøge at sætte det nye ansigt på den person der skal deepfakes. Algortimen kan 

synkronisere ansiget med hovede bevægelser, men den kan ikke justere på hudfarve, lys eller andre 

følsomme omgivelser. Derfor bruges der et videoredigeringsprogram til at finjustere på de steder 
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hvor der er en markant forskel indtil der er opnået et fint resultat. Teknologien der ligger bag deep 

fakes er meget avanceret og kan bruges til at skabe realistiske, falske medier, som er svære at skelne 

fra det ægte medie. Det har potentiale til at blive brugt til en række forskellige formål, både positive 

og negative, og har rejst betydelige bekymringer om potentialet for misbrug. 

Case Study 

Der vil i denne case study blive taget udgangspunkt i Cristian Vaccari og Andrew Chadwicks 

artikel ”Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on 

Deception, Uncertainty, and Trust in News” fra 2020 (Vaccari, C., Chadwick, A., 2020). Hvor de 

laver et eksperiment for at se om mennesker kan opdage at det reelt er en deep fake som de får vist. 

Vaccari og Chadwick fortæller ikke selv om det er, eller ikke er en manipuleret video som bliver 

vist. 

Med 2005 respondenter har de taget tre forskellige klip fra samme video, af Barack Obama som 

kalder Donald Trump ”a total and complete dipshit”, det er dog ikke Obama som siger det men 

derimod Jordan Peele som har lavet en Deep Fake af Barack Obama. Vaccari og Chadwick har 

valgt at de tre forskellige klip er henholdsvis 4 sekunder, 26 sekunder og hele videoens oprindelige 

længde. Hvor det videoklip som varer 4 sekunder kun indeholder det førnævnte citat, videoklippet 

som varer i 26 sekunder indeholder hele starten af videoen og slutter samme sted som klippet på 4 

sekunder, det sidste klip viser videoen i sin fulde længde, hvor der også bliver vist at det er en deep 

fake. Deres præmis er, at respondenterne efter de har set et af klippene skal svare på om Barack 

Obama nogensinde har kaldt Donald Trump ”a dipshit”. En person kan enten svar ”Ja”, ”Nej”, eller 

”Det ved jeg ikke”. Det er bevist at de spørger respondenterne om Barack Obama ’nogensinde’ har 

kaldt Donald Trump det, dette gøres for at de kan få lov til at reflektere over deres overbevisning 

om dens sandheden, og dermed ikke kun tager selve videoen som er frisk i deres hukommelse som 

et faktuelt bevis. På figuren under vises der hvordan de respektive har svaret på spørgsmålet om de 

er blevet vildledt af videoerne: 
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figur 5:  figur fra (Cristian Vaccari, Andrew Chadwick, 2020. Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of 

Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News)  

I figur 5 ses det at henholdsvis 14.9% er blevet vildledt af den 4 sekunders lange video, 16.4% er 

blevet vildledt af den 26 sekunders lange video og 16.9% er vildledt af den fulde video. 35.1% er 

ikke sikker på om den 4 sekunders lange video er rigtig eller falsk, 36.9% er i tvivl om videoen på 

26 sekunder og 27.5% er usikre på om den fulde video er rigtig eller falsk. Hvis der ses på den 

mængde af respondenter som ikke er blevet vildledt af de falske videoklip, svare 50.1% af dem som 

har set den 4 sekunders lange video af det, 46.7% er ikke blevet vildledt af den 26 sekunders lange 

video og 55.6% af dem som har set den fulde video. 
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Interview med Mads Høbye 

(Bilag 1) 

Interviewet med Mads Høbye belyser hovedet pointer i deepfake set fra en forsker i 

interaktionsdesign. 

I interviewet har vi, som beskrevet i interviewmetode, valgt teknikken semistruktureret interview, 

dette gøres på baggrund af, vi gerne vil have mange uddybede svar på vores spørgsmål. Dette gøres 

med opfølgende spørgsmål. 

Mads Høbye er Lektor på Roskilde Universitet (Associate Professor), med baggrund i 

interaktionsdesign. Interaktionsdesign handler om hvordan der designes interaktioner mellem 

mennesker og teknologi på passende, spændende eller ny måde. Samspillet mellem mennesker og 

teknologi er hovedformålet. Interviewet belyser en række spørgsmål som alle på hver sin måde 

omhandler deepfake. Høbye er specielt valgt ud fra hans baggrund i interaktionsdesign. Dette er en 

særlig vinkel som vi mener kan give et indblik i hvordan mennesker interagerer med deepfake. 

Interviewet afdækker hvordan Høbye ser på deepfake. 

I interviewet bliver der spurgt om deepfake er en teknologi, hvortil Høbye svarer at hvis deepfake 

sker live er det en teknologi, hvorimod hvis der produceres en video og den lægges op på nettet, er 

det en teknologi som genererer en deepfake. Dette ses for eksempel med en chatbot, som han mener 

er en teknologi da chatbotten er levende, interaktivt og væsen gjort. Der kan dermed ikke sige at en 

deepfake kun er en teknologi eller kun er et produkt af en teknologi, da den kan agere i begge 

former. 

Hvad er deepfake? Mads Høbye mener at ”Det er klassisk at sige deepfake er for eksempel Putins 

propaganda system, som er logisk at det er deepfake.” Hertil beskriver han også hvis der ses på den 

bagtil læggende teknologi og hvad det er for nogle muligheder som vi får, er det at ”man kan 

generere ekstrem virkelighedstro ting som man indtil nu kun har kunne lave selv, men nu kan en 

computer gøre det for os.” For eksempel at skrive en bog ved hjælp af deepfake algoritmer som 

tager udgangspunkt i Harry Potter universet.  

Men er deepfake et våben eller værktøj? Grundlæggende mener Høbye at det overordnet set er et 

værktøj som kan bruges til både godt og ondt. Han sammenligner det med atomkraft, da atomkraft 

både kan bruges til atomkraftværker men samtidig også har en mørkere side bag sig, atomvåben. 

Dertil mener han også at ”Når der bliver sagt værktøj, så er det et meget snævert syn på deepfake” 
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For ”hvis man definerer deepfake som noget der kan generere naturtro oplevelser, så er det meget 

bredere end Putin propaganda.” 

Eksperiment  

Enhver der bruger teknologi, færdes på forskellige niveauer når de sociale medier tilgås. Hvor 

fremme den enkelte person er, når det kommer til moderne teknologi, spiller en rolle. Det er derfor 

relevant at udarbejde et eksperiment som har til formål at teste personers evne til at skelne mellem 

falsk og ægte når det omhandler deep fake.  

Selve eksperimentet som vil blive inddraget og brugt i dette projekt, er på forhånd udarbejdet af 

Media Lab, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA (Groh, M. et al, 2022)  

Eksperimentet er baseret på en række taler fra de to kendte amerikanske politiske figurer Joseph 

Biden og Donald Trump. I Eksperimentet er der blevet inddraget 32 taler fra de 2 politikere hvor 

der indgår 3 forskellige medieformer for taler. Der er blevet inddraget video, tekst og lyd. Talerne i 

eksperimentet blev præsenteret tilfældigt og har til formål at teste personernes evne til at skelne 

mellem kvaliteten af talerne, og dermed kende forskel mellem de falske og ægte taler. Talerne er 

præsenteret således på 7 forskellige kombinationer: Transkript, et lydklip, en lydløs video, et 

lydklip med undertekster, en lydløs video med undertekster, en video med lyd, en video med lyd og 

undertekster. I alt er der 224 eksemplarer af taler som bliver præsenteret for forsøgspersonerne. Ved 

at udføre eksperimentet på denne måde vil resultaterne til sidst kunne fortælle noget om hvordan 

forsøgspersonerne forholder sig til måden talerne blev præsenteret overfor dem på baseret på de 7 

forskellige tilgange (Groh, M. et al, 2022). Vores udgave af eksperimentet tager udgangspunkt i 5 

forsøgspersoner, som skal svare på om hvorvidt de mener at talerne er falske eller ægte. 

Testpersonerne skal for hver af de 32 taler notere ned hvilken en af de 7 kombinationer af taler de 

blev præsenteret for, og hvor mange rigtige eller forkerte svar de havde.  
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Analyse  

 

Deep fakes kan både være svære og lette for mennesker at gennemskue. Hvilken form for deep fake 

der er tale om spiller en stor rolle. Der er mange forskellige former for deep fake, en tekst der er 

blevet manipuleret med, kan essentielt blive kategoriseret som en deep fake, samtidig med audio, 

video og billeder som også bliver kategoriseret på samme måde som deep fakes.  

Det er derfor relevant at dykke ned i hvor overbevisende deep fakes kan blive og hvad der skal til 

for at en deep fake bliver god. Vi har med vores eksperiment forsøgt at demonstrere hvordan deep 

fakes bliver opfattet af mennesker og om der er mulighed for at opdage en video som er blevet 

manipuleret med. 

 

Eksperiment analyse 
I vores eksperiment bliver der taget udgangspunkt i det allerede udførte eksperiment fra Matthew 

Groh et al. som har udarbejdet en artikel der bygger på 41822 respondenter, 509 individuelle 

respondenter som er blevet rekrutteret og 41313 respondenter som ikke er rekrutteret. Her 

sammenlignes deres svar og resultater med vores egne, for at undersøge om vores testresultater 

korrelerer.  

I Groh et al. har de rekrutterede og ikke rekrutterede svaret henholdsvis 75% og 70% rigtigt af alle 

224 stimuli. (Groh, M. et al, 2022) Vores eget forsøg bygger på 32 stimuli hvor vores respondenter 

har svaret rigtigt på 71.8 % af stimuliene. 

For at finde frem til Vores eksperiments svar resultater på de 7 måder medierne kan sammensættes, 

udregnes gennemsnittet af svarprocenten for hver enkelt måde. Hvilket fordeler sig således:  

Vores resultater af eksperimentet:  

Tekst 59% 

Audio 63% 

Video 54% 

Tekst + Audio 70% 

Tekst + Video 90% 
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Audio + Video 82% 

Tekst + Audio + 

Video 

82% 

 

For at finde frem til Grohs svar resultater på de 7 måder medierne kan sammensættes benyttes 

kolonne 1 og kolonne 5 i Table 1. (bilag 1) Dette gøres grundet kolonne 1 symbolisere 

eksperimentets rekrutterede deltagere og kolonne 5 symbolisere alle eksperimentets ikke-

rekrutterede deltagere. Af de to kolonner findes gennemsnittet af svar resultaterne i procent, som 

sker ved hjælp af formlen:  

(((Procentandel i kolonne 1*rekrutterede deltagere) 

+(Procentandel i kolonne 5*ikke-rekrutterede deltagere)) 

/alle rekrutterede deltagere) /100 = gennemsnittet i procent  

hvilket fordeler sig således: 

Groh et al. eksperiment resultater 

Tekst 53% 

Audio 74% 

Video 66% 

Tekst + Audio 74% 

Tekst + Video 66% 

Audio + Video 82% 

Tekst + Audio + 

Video 

81% 
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Figur 6: Diagram. Perspektivering af svarresultater. Vores egne testresultater (Blå), Groh et al. testresultater (Orange) 

 

I diagrammet sidestilles vores eksperiment resultater med Matthew Groh et al.’s resultater fra deres 

eksperiment. Dette gøres for at perspektivere hvordan vores testpersoner har svaret i forhold til de 

41822 testpersoner som har svaret M. Groh et al. eksperiment. 

Som der visualiseres i figur 6 og de dertil liggende resultater, ses der en væsentlig difference i Tekst 

+ Video på 24%, samtidig med Audio på 12% og video som også differentiere sig med 12%. De 

resterende 4 variationer differentierer sig mellem 0% og 5% 

Svar resultaterne påviser samtidig at den sværeste form for deep fake at verificere er tekstformatet, 

her svares der henholdsvis 59% og 53% korrekte. Hvorimod de Audio + Video og Tekst + Audio + 

Video er de nemmeste former for deep fakes at verificere. 

 

“Deepfakes and Disinformation:” af (Vaccari, C., Chadwick, A., 2020) har også, som vist tidligere, 

udarbejdet et deep fake forsøg der skal teste menneskers evne i at identificere deep fakes på 

baggrund af politiske videoer. Resultaterne af forsøget er relevante at inddrage i analysen da de 

også siger noget om hvor skeptiske mennesker kan være, når de bliver vist deep fake videoer. Hvor 

artiklen skiller sig ud, er måden forsøget er blevet udført på, samt resultaterne af forsøget.  
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Gennemsnitsresultatet af forsøget ligger på 50,8% på de testpersoner der ikke blev narret af de 

falske videoer, hvis ikke der inkluderes de testpersoner der følte sig usikker. Hvis de usikre derimod 

også inkluderes vil gennemsnits resultatet ligge på 67,4%. Måden dette svar er fundet er ved at 

dividere resultatet af de usikre med to. Dette er ikke en valid måde at udføre det på, men det giver et 

tilnærmelsesvis korrekt resultat  

Formel: (((not deceived 4.sec video + (uncertain 4. sec video/2)) +(not deceived 26.sec video + 

(uncertain 26. sec video/2)) +(not deceived full video + (uncertain full video/2)))/video clips)/100 = 

gennemsnitlig resultat.  

Der spiller forskellige faktorer ind som kan sige noget om hvorfor resultaterne er forskellige.  

Selve testresultatet uden at inkludere de usikre testpersoner ligger som skrevet tidligere kun på 

50,8% hvilket ikke ligger tæt på det resultat som vores eget eksperiment fik, samt det eksperiment 

vi har taget udgangspunkt i. Det kan skyldes at deep fake var relativt nyere da artiklen“Deepfakes 

and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, 

and Trust in News” og forsøget blev udført i forhold til det forsøg udarbejdet af “Human detection 

of political deepfakes across transcripts, audio, and video”. En anden grund kunne være at artiklen 

“Deepfakes and Disinformation…” er skrevet af studerende i United Kingdom, hvilket hentyder til 

at de højst sandsynligt har inkluderet forsøgspersoner fra UK og ikke USA, som artiklen “Human 

detection of political deepfakes across transcripts, audio, and video”derimod har gjort. Til sidst er 

en stor andel af svarene også kommet i kategorien “Uncertain”, hvilket ikke kan give en ordentlig 

procent deling i forhold til vores eget eksperiment.  

 

 

Tilsigtede og utilsigtede effekter ved brugen af deep fake 

 

Deep fake har potentialet til at blive brugt til både gode og dårlige formål. 

En potentiel tilsigtet effekt for brugen af deep fake kan være i underholdningsindustrien. For 

eksempel kan deep fakes blive brugt til at bringe afdøde skuespillere tilbage på skærmen i en film 

eller et tv-show, så de kan fortsætte med at underholde og inspirere seerne selv efter at de ikke 

længere er i live. De kan også blive brugt til at genskabe historiske figurere hvilket giver 

muligheden for at interagere med dem og høre deres stemmer.  

En anden tilsigtet effekt af brugen af deep fake kan være i uddannelsessystemet. (Jaiman, A. 2020) 

For eksempel kan deep fakes bruges til at skabe realistiske simuleringer eller virtual reality-
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oplevelser (VR), der giver studerende mulighed for at lære og øve sig på nye færdigheder i et 

sikkert og kontrolleret miljø. Derudover kan deep fakes potentielt bruges inden for psykologi til at 

skabe virtuelle terapisessioner eller til at hjælpe folk med at overkomme fobier eller andre psykiske 

lidelser (Wiederhold K. 2021). Det samme gælder for brugen af deep fake i medicin. Her kan der 

skabes falske patienter ud fra rigtige data til brugen i træning og undersøgelse.  

Det er dog vigtigt at det tages i betragtning, at deep fake også har potentialet til at blive brugt til 

negative formål, såsom at skabe falske nyheder eller sprede misinformation, eller til at chikanere og 

udnytte personer. Disse utilsigtede effekter af deep fake ses ofte på sociale medier.  

En utilsigtet effekt som deep fakes især har er dens misbrug i den politiske verden. Der findes 

mange eksempler på internettet, hvor der bl.a. kan ses falske videoer af kendte politiske ansigter 

som Trump, Obama og Biden. For nylig opstod der også en deep fake video af den ukrainske 

præsident Zelensky hvor han i videoen fortalte de ukrainske tropper at de skulle sænke deres våben 

og overgive sig til Rusland. (Allyn. B. 2022). Udover den politiske scene kan og bliver deep fake 

også brugt utilsigtet i voksenfilm industrien, hvor der eksisterer deep fakes af kvinder uden deres 

tilladelse.  

Diskussion  

 

Deepfake: et værktøj eller våben 

 

Som skrevet tidligere er der henholdsvis både negative og positive anvendelser af deep fake. Selve 

deep fake er ikke i sig selv godt eller dårligt, men derimod neutralt. Det er ikke “teknologien” som 

er farvet, med derimod de personer som gør brug af “teknologien”. 

Deep fakes popularitet stiger og det betyder også at flere og flere manipulerede videoer bliver 

offentliggjort. Der findes mange eksempler på internettet, hvor deep fake er blevet anvendt med 

onde hensigter. Eksempelvis vil deep fake kunne bruges som et våben ved at skabe falske nyheder, 

sprede misinformation og propaganda i den politiske verden. Her vil den potentielt også være i 

stand til at skabe en masse uro og kaos blandt en befolkning, hvis en falsk video af en politisk leder 

bliver set, hvor vedkommende siger ord som er uortodokse. Dertil vil det også kunne blive brugt 

som et våben ved afpresning eller chikane mod mennesker uden deres samtykke.  

Disse tilfælde af deep fake tyder hen imod et værktøj der er til for at skabe manipulation og 

misvisning (Ruiter A. 2022).  
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På den anden side kan deep fake blive brugt som et værktøj med gode formål. Det kan blandt andet 

bruges til at skabe VR trænings simuleringer eller blive brugt til at skabe harmløs underholdning. 

Ydermere kan det også blive brugt i uddannelsesverdenen, hvor der ved hjælp af deep fake er 

mulighed for at skabe virtuelle undervisere der kan undervise studerende. Deep fakes er også i stand 

til at skabe falske stemmer fra historiske figurer som kan lyde ægte, hvilket gør det muligt også 

bringe historiske figurer tilbage i live. Dette kan eksempelvis ses med den forrige amerikanske 

præsident John. F Kennedy der blev myrdet inden han nåede at føre sin tale ud. Talen blev derefter 

lavet ved hjælp af deep fake hvor det var muligt at genskabe hans stemme ud fra de forrige taler og 

data af hans stemme (Jaiman A. 2020). Deep fake har også sine fordele i medicinverdenen, hvor det 

er muligt at hjælpe patienter med at få deres stemmer igen, hvis de eksempelvis lider af ALS 

(Amyotrofisk lateral sklerose) (Ruiter A. 2022).  

I filmindustrien bliver deep fake hovedsageligt brugt til at gøre en skuespiller yngre, eller bringe en 

afdød skuespiller tilbage på skærmen, som gør det muligt at se dem direkte igen.  

 

Med udgangspunkt i interviewet med Mads Høbye mente han som skrevet tidligere at deep fake er 

er en form for værktøj, der både kan bruges med gode og dårlige formål. Det kan sammenlignes 

med atomkraft, som både kan bruges som en energikilde, men også til atomvåben. Dertil mente han 

også at ”Når der bliver sagt værktøj, så er det et meget snævert syn på deepfake” For ”hvis man 

definerer deepfake som noget der kan generere naturtro oplevelser, så er det meget bredere end 

Putin propaganda.” 

Deep fake er ret nyt og udviklingen vokser eksponentielt idet at det bliver nemmere at få adgang til, 

hvilket også betyder at almindelige mennesker let kan få fingrene i et stykke software der kan skabe 

deep fakes. Deep fake har tendensen til at været domineret af det negative aspekt frem for det 

positive (Dey .P 2021). 

Mulige årsager til at deep fake for det meste er præget af dens negative side kunne være at det er 

nemmere og mere tilgængeligt for en person at skabe en deep fake af eksempelvis en politiker, end 

at skabe en VR-oplevelse der skal gavne en målgruppe. De gode sider af deep fake, som der er 

skrevet om, ligger mere op af at blive udført af større virksomheder. Desuden er størstedelen af 

deep fake artikler skrevet om deep fakes negative del og der bliver derfor ikke kastet nok lys hen 

over det gode ved deep fake.  

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Priyansu-Dey
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Eksperimentet 

 

De 3 eksperimenter som der er blevet taget udgangspunkt i, viser hvert et resultat på hvor gode 

testpersonerne var til at kende forskellen mellem et falsk og et sandt medie. Med udgangspunkt i 

vores eget eksperiment og eksperimentet af Groh et al., afhænger Procentdelen af testpersoner der 

svarede rigtigt på om et medie var falsk eller ej, på hvilken type af medie de blev præsenteret for. 

Testpersonerne havde eksempelvis nemmere ved at gætte på et medie der både havde lyd, video og 

tekst i sig, end et medie som kun bestod af ren tekst.  

Hvis der er flere forskellige medier sammensat, er det nemmere at verificere og se om mediet er 

valid. En af grundene til dette kan udforme sig i at der er flere genstande som kan sættes op mod 

hinanden. På denne måde kan de forskellige medier valideres eller negligeres, ud fra hinanden, og 

således få flere af sanserne ind. Med udgangspunkt i tallene fra eksperimentet som vi selv har 

udarbejdet og det eksperiment som vores eget bygger op af, ligger nøjagtigheden for tekstbaseret 

eksempler på 59% (vores) og 53% (Groh, M. et al, 2022). Hvis der derimod kigges på de eksempler 

der indeholdt video, audio og tekst ligger nøjagtigheden på 82% (vores) og 81% (Groh, M. et al, 

2022).  

Dog er der en markant forskel på nøjagtigheden på de eksempler der kun havde video og tekst.  

Vores eksperiment havde en nøjagtighed på 90%, mens (Groh, M. et al, 2022) kun havde 60%.  

Det kan skyldes at de havde en del flere testpersoner end vi havde. Derudover vil fordelingen af 

eksemplerne også være forskellig fra testperson til testperson.  

 

Hidtil har mennesker været bedre til at gennemskue et falsk medie end forskellige kunstige 

intelligenser som er designet til at fange falske videoer kan.  

Maskinerne er dog blevet bedre til at kende forskellen mellem et falsk og et sandt medie, og er på 

vej til at overgå menneskes evne. I 2019 oprettede 3 store tech virksomheder en konkurrence, hvor 

formålet var at deltagerne skulle skabe det bedste deep fake detection tool (Ferrer C. et al 2020). 

Vinderen af konkurrencen vil få en præmie på 1 mio. dollars. Da konkurrencen sluttede i 2020, blev 

vinderen offentliggjort, samt et overblik over resultaterne.  

Den bedste model havde en nøjagtighed på 82.56% baseret på de datasæt som blev gjort tilgængelig 

til deltagerne da konkurrencen startede. Dog havde samme model kun en nøjagtighed på 65,18% 

baseret på en række data der ikke var tilgængelig for deltagerne i konkurrenceperioden. Altså data 

som modellen ikke var trænet i at genkende.  
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I 2022 introducerede virksomheden Intel (Intel 2022) en ny model der kan fange deep fakes. 

Modellen som Intel har udviklet siges at have en nøjagtighed på 96%. Den kaldes for “Real-time 

deep fake detector”. De fleste deep fake detection modeller der anvender en deep learning algoritme 

bruger de data den er trænet i, til at fortælle om et medie er falsk eller ej. Derimod bruger Intel’s 

model “FakeCatcher” en anden tilgang til at gennemskue falske medier. FakeCatcher kigger på 

menneskelige træk såsom blodcirkulationen i ansigtet. Ved at gøre dette kan den for hver pixel se 

farveændringen i ansigtet og dermed samler den dataen og skriver det til spatiotemporal maps, hvor 

en deep learning algoritme herefter konstaterer om mediet er forfalsket eller ej.   

 

Der er mange forskellige måder at spotte deep fakes på. En måde er gennem empiri, tilegnelse af 

viden gennem sanseerfaring. Her kan man starte med syn og hørelse. Med syn kan der eksempelvis 

vurderes, om personen i videoen ser realistisk ud, det vil sige, at selve ansigtet ikke har stor 

pixelering i forhold til andre mennesker omkring sig, eller om der er en grænse mellem ansigt og 

resten af hovedet. Det kan også være at ansigtet ikke bevæger sig samtidig med resten af kroppen. 

Gennem hørelsen kan der bemærkes, om den manipulerede persons stemme er nøjagtig i forhold til 

personens rigtige stemme, om stemmen er lavere eller højere end normalt, eller sløvet. På den 

anden side, hvis der tages udgangspunkt i en rationalistisk tilgang, er det at praktisere menneskelig 

fornufthovedkilden til viden. For eksempel, hvis du ser en video med en person, der har fire øjne i 

stedet for to. 

 

Deepfake og Politik 

 

Der er mange måder hvorpå deep fake og manipulation af medier har spillet en faktor i forhold til 

politik. Allerede fra 1860 blev Abraham Lincolns hoved påsat vicepræsident John Calhoun’s krop. 

Dette mener mange historikere at være grundet de manglende heroiske og præsident lignende 

portrætter af Lincoln efter hans attentat. Først lang tid efter billedet blev lavet bemærkede Stefan 

Lorant (Art director for London Picture Post Magazine) at Lincolns modermærke sat på den 

forkerte side af ansigtet. (Za. S, 2010). Et andet eksempel for nyere tid været videoen hvor 

Volodymyr Zelensky, fortæller sit land, Ukraine, at det har været svært at være præsident i denne 

tid og at hans råd til befolkningen er at lægge deres våben og tage hjem til deres familier, da det 

ikke er værd at dø i denne krig. (Telegraph Reporters, 2022) Dette var i kølvandet på krisen mellem 
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Ukraine og Rusland. Volodymyr Zelensky har selv været ude og sige at videoen er manipuleret og 

at det er en “barnlig provokation”. 

Det Amerikanske valg har også været stærkt påvirket af mediemanipulation og disinformation i 

2016. Derfor var der mange som forventede det værste da der i 2020 skulle være valg igen. Men 

deepfakes var ikke nogen faktor i valget, dette skyldes blandt andet at små redigeringer i medier og 

direkte løgne har fungeret fint. (Mak. T, 2020) 

"You can think of the deepfake as the bazooka and the video splicing as a slingshot. And it turns out 

the slingshot works," - Hany Farid (Mak. T, 2020) 

Farid mener med dette citat at det ikke behøves at sætte de store skyts ind da der lige så godt kan 

bruges det billigste, som stadig kan gøre stort set samme skade på det andet parti og 

partimedlemmer. 

En anden grund til dette skyldes også at d. 4. marts 2020 bringer Stephen F. Lynch et lovforslag om 

en ny lov i federal valgforbund angående Deepfakes “Deepfakes in Federal Elections Prohibition 

Act”. (Lynch. S.F. 2020) som handler om hvordan der tildeles straf, hvis der spredes deep fakes 

med onde hensigter i valgperioden. Denne lov er blevet introduceret i det Amerikanske lovsystem. 

Lovgivningens referat anfører således at:  

“The bill generally prohibits individuals, political committees, and other entities from distributing 

with actual malice any materially deceptive audio or visual media of a candidate within 60 days of a 

federal election with the intent to (1) injure the candidate's reputation, or (2) deceive a voter into 

voting for or against the candidate.” (Lynch. S.F. 2020) 

Denne korte beskrivelse forklarer hvordan individuelle personer, politisk udvalg eller andre enheder 

ikke må sprede skadelige deepfakes indenfor 60 dage før valgperioden i USA. Hvis dette alligevel 

gøres, vil der udskrives bøder og sågar kan personen/personerne som spreder dem, ende i fængsel i 

op til 5 år. Derudover kan den forurettede politiske profil anlægge et civilt erstatningssøgsmål. 

Dette er et stort skridt frem mod misinformation og manipulation i særligt vigtige perioder, hvor 

deepfakes kan gøre mest skade. Det eneste problem er at hvis sådanne overtrædelser forekommer 

skal der findes frem til den korrekte person som har udført angrebet, hvilket kan være en svær 

opgave da det foregår på internettet og at det er forholdsvis nemt at slette eller omdirigere sine spor, 

så der ikke kan spores tilbage.  

 



33 

Filterbobler 

Eftersom 53 procent af alle amerikanerne (Shearer. E, 2021) og 43 procent af alle danskere 

(Schrøder, K. C. et al., 2022) får deres nyheder fra sociale medier, er det også vigtigt at nævne filter 

bobler, da det også kan have en stor indvirkning relateret til hvordan der bliver set på deep fakes.  

 

“...to increase user engagement, social media companies connect users with ideas they are already 

likely to agree with, thus creating echo chambers of users with very similar beliefs.”  

- Eli Pariser (Pariser. E, 2011) 

 

Sociale Medier vil gerne have at du er på der brugerflade så længe som muligt, derfor forbinder de 

også brugere som har den samme overbevisning dette kan blandt andet være i forhold til om en 

person er republikaner eller demokrater i Amerika eller om en person er højre- eller venstrefløj i 

Danmark. Dog efter Eli Pariser har udgivet denne bog, har der været stor rører om hvorvidt det er i 

orden at Sociale medier har lov til dette, og hvorvidt det gavner forbrugeren eller mediet. Det er der 

selvfølgelig forskellige synsvinkler på, for, (1) Forbrugeren vil ikke have et socialt medie hvor alle 

opslag som bliver lagt op, kommer i nyhedsfeedet, (2) Forbrugeren vil gerne se noget som relaterer 

til dem og hvordan de er som person men (3) Det skal ikke være for relaterbart, da en person også 

skal have modspil for at bibeholde interessen. Mange af de grunde ligger til for at anbefalings 

algoritmer bruger lavet specielt til hvert socialt medie. Anbefalings algoritmer er sociale mediers 

varemærke og oftest går en person tom hændet derfra hvis der forsøges at undersøge hvordan de 

fungere, bortset fra Twitter som er en open source. Anbefalings algoritmer kan have stor effekt på 

hvordan vi ser sociale medier, og ikke to feeds er ens, det betyder også at hvis en person ender i en 

filterboble er det svært at komme ud af den igen. De har samtidig stor indvirkning på hvordan vi 

fortolker misinformation og deep fake. Hvis forbrugere eksempelvis er anti-Trump tilhænger, vil 

denne person også være mere tilbøjelig til at tro en deepfake af Donald Trump som siger noget vås 

og usandt er sand og valid, da det korrelerer med deres egen synsvinkel. At være kilde kritisk 

overfor for et stykke medie eller nyheder er også en vigtig pointe at inddrage. På sociale medier kan 

en video eller nyhed let gå viralt uden at der er blevet undersøgt om det er atuentisk eller falsk. Som 

Winner også kalder for “technological somnambulism”, som går ud på at mennesker følger med 

strømmen og er søvngængere. Når en nyhed går viralt og bliver samtidig publiceret gennem flere 

kendte nyhedsmedier, kan dette også være en faktor i at der ikke tages stilling til at være 

kildekritisk. 
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Konklusion  

 

Deep fakes er forfalsket medier der laves ud fra en deep learning algoritme, hvor et neuralt netværk 

bliver trænet i en række datasæt. Disse datasæt kan være i form af videoer, billeder, tekst og audio. 

Typisk indsættes der 2 datasæt fra de ønskede personer der skal deep fakes. En af de mest populære 

metoder, er at anvende GAN, hvor en “discriminator” og en “translator” forsøger at skelne og skabe 

et nyt sæt data, udfra den indsatte data.  

Deepfakes kan indtræde i flere afarter af medier (Video, billede, audio, tekst). Det kan være svært at 

for en person at fortælle om et medie er forfalsket eller ej, især hvis mediet de har for øjenene er i 

form af tekst. Jo færre kombinationer af medie der indgår, desto svære kan det blive at gennemskue 

en deep fake. Mennesker er som reel gode til at kende en forfalsket video, og det kan skyldes at 

størstedelen af personer er relativ fremme i den digitale verden.  

Deep fake er ikke sig selv et ondt værktøj, men bliver hovedsagelig brugt til onde handlinger. 

Størstedelen af deep fakes er domineret af forfalsket politiske videoer og ansigter påsat personer i 

voksenfilm. Dette udgør en trussel da det kan blive brugt til at skabe splid og kaos i blandt en 

befolkning, og dermed have en effekt på en valgkamp. I USA er det blevet gjort ulovligt med stræf 

hvis der udgives deep fakes af politikere 60 dage før valgkampen starter.  

Det kan også være et problem for journalister der kan have svært ved at selv skelne mellem en falsk 

nyhed frem for en ægte.  

Det kan dog sagtens vise sit værd og blive brugt til at gavne mennesker, frem for at sprede 

misinformation og propaganda. Det kan f.eks bruges i medicin og uddannelse eller bringe døde 

personer tilbage i live på en skærm. 

Udfra eksperiementet der blev udført kan der konkluderes at testpersoner endte med at have et 

gennemsnitsresultat på 71,8% nøjagtighed i at kende forskellen mellem et ægte og et forfalsket 

medie. I modsætning til eksperimentet der blev taget udgangspunkt, lå gennemsnittet på 75% 

(rekrutteret) og 70% (ikke rekrutteret). Dette indikerer at testpersoner havde gode færdigheder i at 

kende forskellen mellem ægte og falsk. Eksperimentet af (Groha, M. et al, 2022) blev dog udført 

tilbage i 2020, og siden da er blevet udviklet forskellige deep fake detection tools som snilt kan 

hamle op med mennesker, hvis ikke være bedre i at udpege ægte og falske medier, såsom modellen 

FakeCatcher som Intel har designet i 2022.  
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