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Abstract 
 

 

This paper investigates the inner workings of facial recognition technology (FRT) and the 

ethical aspects, which need to be addressed if it is to be implemented in Denmark. The use of 

FRT is under debate all over the world, and the topic is especially complicated because of the 

undocumented implications FRT can have on humans. To explore these problems, this paper 

utilizes theories from Langdon Winner and Shoshana Zuboff to work towards further 

understanding of the role of technology in the interaction between humans and the world. 

Furthermore, the paper includes an expert interview, the display of a simple image recognition 

program called HIC and methods such as “model for diffusion of innovation” and “utilsigtede 

effekter” from the course TSA II. Using the aforementioned theories and models, an analysis 

of FRT’s various technical and socioeconomic aspects has been conducted. To which the paper 

concludes that the use of FRT can have great impact on a society, especially the resourcefulness 

the technology has for security purposes. The usage of FRT is not decided by the technology 

itself, but rather the political and cultural ways of the given country. Therefore, it is, the 

political and ethical factors that are going to decide whether FRT can be implemented in Danish 

society in a broader scope. So, we must ask ourselves, to which extent do we compromise 

individual privacy for the general security in society. In the end, the discussion of FRT, is a 

question about what we prioritize in society, freedom or security. 
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Begrebsafklaring 
 

AI: AI er en forkortelse for det engelske begreb “Artificial Intelligence”, eller som vi kender 

det op Dansk, Kunstig Intelligens. AI er teknologi der forsøger at efterligne 

menneskehjernen, for eksempel at træffe beslutninger i samme forstand som et menneske 

ville gøre (https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/digitalisering-

og-innovation/grib-nye-teknologier/kunstig-intelligens/ ¶Hvad kan en kunstig intelligens?). 

AGT: AGT er en forkortelse brugt i dette projekt for begrebet “Ansigtsgenkendelses 

Teknologi”. Teknologi som ved hjælp af biometrisk analyse, kan genkende enkelte individer 

ud fra ansigt. Det kræver dog at ansigtet som analyseres allerede findes i en database, ellers 

ville der ikke kunne findes en mulig match (Michelle et al., 2020). 

Autoritær styreform: Autoritær styreform beskriver en enevældig statsmagt, også kendt 

som diktatur (https://denstoredanske.lex.dk/autorit%C3%A6re_regimer ¶Autoritære regimer). 

Totalitære: Totalitære er et begreb som beskriver politisk styreform 

(https://denstoredanske.lex.dk/totalitarisme ¶Totalitarisme).  

Socioøkonomi: Socioøkonomi er et begreb der beskriver en kombination af brugen af sociale 

og økonomiske faktorer (https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=socio%C3%B8konomisk 

¶Betydning). 

Deterministisk: Determinisme kan beskrives som en filosofisk anskuelse omhandlende at alt 

er forudbestemt, og dette kan argumenteres for ud fra meget bestemte årsager eller naturlove 

(https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=determinisme ¶Betydning). 

Biometri: Biologiske målinger som kan bruges til at identificere individer. Eksempelvis 

fingeraftryk, ansigt eller iris scanning (https://www.kaspersky.dk/resource-

center/definitions/biometrics ¶ Hvad er biometri?) 

Database: Et databasesystem gør det muligt at lagre store mængder af data, som er nemt at 

tilgå og opdatere (https://da.wikipedia.org/wiki/Database ¶Database). 

Ockhams Razor: At din simpleste forklaring eller metode ofte er den bedste eller mest 

præcise (https://www.techtarget.com/whatis/definition/Ockhams-razor-Occams-razor ¶ 

Ockham’s razor (Occam’s razor). 

Backupsystem: Et sekundært sæt regler der kan træde i kraft, skulle der ske en fejl ved 

brugen af en teknologi (Marcus & Davis, 2019). 

Hooliganfans: højlydt og voldelig fodboldfan 

(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/football-hooligan ¶ football hooligan). 

  

https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/digitalisering-og-innovation/grib-nye-teknologier/kunstig-intelligens/
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig/forretningsudvikling/digitalisering-og-innovation/grib-nye-teknologier/kunstig-intelligens/
https://denstoredanske.lex.dk/autorit%C3%A6re_regimer
https://denstoredanske.lex.dk/totalitarisme
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=socio%C3%B8konomisk
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=determinisme
https://www.kaspersky.dk/resource-center/definitions/biometrics
https://www.kaspersky.dk/resource-center/definitions/biometrics
https://da.wikipedia.org/wiki/Database
https://www.techtarget.com/whatis/definition/Ockhams-razor-Occams-razor
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/football-hooligan
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Indledning 
 

Projektet tager udgangspunkt i brugen af intelligente overvågningssystemer i det danske 

samfund. Disse overvågningssystemer ansigtsgenkendelses teknologi, kan ved hjælp af 

biometriske analyser af ansigtstræk identificere og verificere enkelte individer. 

Ansigtsgenkendelses teknologi (AGT), skal dog bruge adgang til databaser med allerede 

kendte ansigter for at kunne kortlægge og identificere personer (Michelle et al., 2020). 

Traditionelle overvågningssystemer er ikke noget nyt i sig selv. Sikkerhedskameraer i det 

offentlige rum såsom gågader, bygninger og togstationer er et normalt syn i de fleste lande. 

Dog tager AGT denne praksis til et mere ekstremt niveau. Ved hjælp af teknologiens evne til 

at identificere individer, kan brugerne af AGT kortlægge udvalgte individers færden i det 

offentlige rum. AGT er dermed et redskab med potentiale for at effektivisere opsporingen af 

kriminelle, samt bruges som bevismateriale når den kriminelle skal retsforfølges. Brugen af 

AGT kan dermed gavne det danske retssamfund, og fremme retssikkerhed ved bekæmpelsen 

af kriminalitet. Men her opstår et etisk problem. For ville et redskab, som AGT, som vi typisk 

forbinder med totalitære muligheder, gavne et demokrati som det danske? Et demokrati der i 

sagens natur er til for at sikre individets muligheder af indflydelse på eget liv (Aage, 1984: 

240).  

 Da Brøndby Stadion er det første firma i Danmark, der har fået tilladelse af staten 

til at bruge AGT (Datatilsynet, 2019), vil gruppen bruge stadionet som en case, til at danne et 

grundlag for forståelsen af AGT i Danmark. Hertil har gruppen interviewet Mickel Lauritsen, 

chef for sikkerhed og kampafvikling på Brøndby Stadion. Interviewet vil indgå som empiri og 

styrke casen om Brøndby Stadion.  

 Brugen af AGT har skabt en politisk debat om tryghed vs frihed, samt et etisk 

dilemma om retssikkerhed og retten til privatliv. Projekt har til formål at undersøge sådant 

spørgsmål om AGT’s samspil med det danske samfund. Hertil, vil projektet redegøre for hvad 

AGT er, ved at dykke ned i programmet HIC (Hennings Image Classifier). Herefter vil 

metoderne “diffusion of innovation” og ”Utilsigtede effekter” bruge casen om Brøndby 

Stadion” til at analysere, hvordan en implementering af AGT kan se ud i Danmark.  

Næste del, er et diskuterende afsnit, hvor artiklen ”Iudicim ex machinae: The Ethical 

challenges of ADM at sentencing" (Thomsen, 2020) og bogen “Rebooting AI: Building 

Artificial Intelligence We Can Trust” (Marcus & Davis, 2019), vil argumenter for og imod 
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brugen af AI. Hertil vil teori fra Langdon Winner og Shoshana Zuboff bidrage til et 

diskuterende afsnit om determinisme.  

Til sidst vil gruppen fremlægge et perspektiverende afsnit med eksempler på hvordan 

det kinesiske brug af AGT påvirker det kinesiske samfund. 

 

 

Problemfelt 
 

Der er mange eksempler på brugen af AGT verden over. I Moskva findes der 160.000 

overvågningskameraer, der opererer med AGT (Uskova, Shedov, Smirnova, Kasyanenko, 

Korolenko 2022). Yderligere fortæller rapporten “How authorities use cameras and facial 

recognition agianst protesters” (Uskova et al, 2022), hvordan de russiske myndigheder, i 

anledning af VM i 2018, brugte AGT til at identificere og kortlægge fodboldfans gøren og 

laden i Moskva. Russerne er dog ikke de eneste, der flittigt bruger intelligente 

overvågningssystemer. I Kina bruger myndighederne også AGT, til først at identificere og 

siden retsforfølge eller udskamme borgere (Uskova et al, 2022). Kina topper også 

Verdensranglisten over flest overvågningskameraer. I 2021 var tallet 540 millioner, hvilket 

svarer til 54% af alle overvågningskameraer i verden (Bischoff, 2021). Danmark har til 

sammenligning 1.5 millioner overvågningskameraer, hvilket gør den enkelte dansker til en af 

de mest overvågede personer i verden (Foxil, 2019). Den store mængde af 

overvågningskameraer i verden gavner potentialet for AGT, og økonomi eksperter forudser at 

markedet for AGT vil stige fra 4.5 milliarder USD i 2021 til 12.1 milliarder i 2028 (Grand View 

Research, 2021).  

Dog er Rusland og Kina ikke lande vi typisk sammenligner os med, og man kan derfor 

komme på den tanke at AGT mest bliver brugt af lande med andre syn på demokrati og 

menneskerettigheder. Det er dog ikke tilfældet. I England blev der i 2016 gjort 10 testforsøg 

med AGT, med henblik på succesrater og videre implementering (Fussey & Murray, 2019). I 

USA bruger myndighederne AGT ved grænsekontrol til at screene tilrejsende. Men der er 

imidlertid også tilfælde af amerikansk politi, der har brugt teknologien til at identificere 

demonstranter og derefter retsforfølge dem (Ghaffary & Molla 2019).  
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AGT synes at tage en stor rolle i den moderne verdens overvågningsredskaber. Grundet 

GDPR-lovgivningen fra Europa opererer kun få steder i Danmark med den nye teknologi. Et 

eksempel er Brøndby Stadion, hvor AGT bruges til at udelukke uønskede fans fra stadionet. 

Brøndbys direktør fortæller selv, hvordan teknologien både har været effektiv til at holde 

uønskede fans væk. Nyheden om brugen af den nye teknologi er desuden blevet positivt 

modtaget af de anstændige brøndbyfans (Andersen, 2020). Brugen af AGT i Danmark har 

efterhånden nået et flertal i Folketinget (Andersen, 2020), hvor daværende justitsminister Nick 

Hækkerup i 2019 for alvor satte skub i den danske debat med ordene; “Uden tryghed, ingen 

frihed – Med overvågning stiger friheden”. Efterfølgende, udtalte Venstres daværende højt 

profilerede medlem, Inger Støjberg, at ansigtsgenkendelse i det offentlige rum nu var en del af 

partiets politik (Reich, 2020). På den anden side af debatten findes professorer, som dem fra 

Institut for Menneskerettigheder, der advarer om brugen af AGT, indtil man bedre forstår de 

rettighedsmæssige konsekvenser af teknologien (Nielsen, 2020). 

Men hvad mener danske borgere om AGT? En undersøgelse fra KMD (KommuneData, 

2022) kaldet ”Ansigtsgenkendelse – den danske befolkningskendskab og holdninger” viser at 

tre ud af fire danskere mener at AGT vil kunne bruges til at finde forsvundne personer, 

forebygge terror, forbedre grænsekontrol og hjælpe politiet med at mindske vold i Danmark. 

På trods af de positive muligheder skiller brugen af AGT danskerne på midten. Omtrent 50% 

er utrygge om hvor deres data gemmes, og hvad myndighederne eller private firmaer kunne 

bruge informationerne til. Rapporten konkluderer at 45% af de adspurgte er overvejende i mod 

og 45% er overvejende for, hvilket efterlader 10% usikre.  

Problemet med AGT i Danmark lige nu er manglen på klar lovgivning, der skaber 

gråzoner, hvor firmaer kan retfærdiggøre brugen af AGT uden statslige tilladelser (Kulager & 

Molin, 2021). JustFace er et dansk firma, der sælger AGT låsesystemer uden tilladelse fra 

datatilsynet. Disse gråzoner kan skabe etiske implikationer og vil blive diskuteret videre i 

projektet.  
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Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
 

På baggrund af indledningen og problemfeltet har gruppen udviklet arbejdsspørgsmål og en 

problemformulering, der lyder således;   

Hvordan fungerer ansigtsgenkendelses teknologi, og hvilke etiske implikationer kan 

anvendelsen have?  

 

1. Hvad er ansigtsgenkendelse, og hvilke indre mekanismer og processer lægger bag 

teknologien?  

2. Hvilke faktorer og effekter lægger bag implementeringen af ansigtsgenkendelse i det 

offentlige rum?  

3. Er AI i stand til at arbejde selvstændigt og hvor meget autoritet bør man give? 

4. Hvilke begrænsninger kan teknologien have på baggrund af etik og lov?  

5. Hvilke deterministiske faktorer har AGT i Danmark? 

 

 

1. Motivation 
 

Gruppens motivation for at udforske emnet ”ansigtsgenkendelse” stammer først og fremmest 

fra HumTek 2.-semesterkurset:  Teknologiske Systemer og Artefakter II – Kunstig intelligens. 

I kursusgangen arbejdede gruppen med et selvskrevet machine learning program, kendt som 

HIC. Programmet kan lære at genkende forskellige ting ved at analysere data inputs i form af 

billeder. Dette har givet gruppen indblik i de indre mekanismer og processer som ligger bag 

billede genkendelses software, og har inspireret dette projekt. Gruppen vil bruge HIC som et 

eksempel i opgaven, til at redegøre for hvad ansigtsgenkendelse er. 

Teknologien er yderligere spændende, da brugen af den sætter politiske og etiske 

samtaler i gang om demokrati, sikkerhed og retten til privatliv. Det er tydeligt at se at AGT har 

potentiale og undergår stor vækst (Grand View Research 2021).  

Derfor har gruppen også til hensigt at undersøge hvilke eventuelle begrænsninger 

der kan være for teknologien. Det diskuteres ofte hvor meget autoritet en given AI teknologi 

skal have (Crawford, et al., 2019). I år 2019 blev der verden over, lavet talrige reguleringer af 
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hvad der er tilladt vedrørende AGT (Crawford, et al., 2019). Disse reguleringer vedrører forbud 

og forpligtelser ved brugen af AGT (Crawford, et al., 2019). I Danmark og Europa diskuterer 

man stadig brugen af teknologien, selvom lande som Frankrig allerede har annonceret brugen 

af AGT på et nationalt plan (Crawford, et al., 2019). Gruppen finder diskussionen om hvordan 

AGT bruges lige nu, og hvordan teknologien ville fungere i Danmark, rigtig interessant. 

Spørgsmålet om hvorvidt AGT vil bidrage til sikkerheden i det danske samfund uden at gå ud 

over retten til privatliv. Det er denne diskussion, samt interessen for AGT som en teknologi, 

der har skabt dette projekt.  

 

 

2. Afgrænsning 
 

En afgrænsning i opgaven er, at undersøgelsen af en meget moderne og konstant udviklende 

teknologi, gør at empiri forældes meget hurtigt. Hvad der var facit i går, kan have ændret sig i 

morgen. Omfanget af brugen af AGT er også under diskussion i hele verden. En diskussion der 

skifter hældning alt efter diverse situationer, hvilket igen gør det vanskeligt at finde et facit i 

emnet. Ikke desto mindre gør relevansen og moderniteten af emnet, opgaven mere spændende. 

Gruppen skal nemlig navigere rundt i de skiftende holdninger på emnet, og kortlægge empirien 

til bedste evne i opgaven.  

 En anden afgrænsning er opgavens fokus på teoretisk viden inddragelse. Da AGT 

både er dyrt og forbudt at bruge i Danmark, bliver opgavens fokus mere teoretisk og hypotetisk. 

Det kan derfor være vanskeligt at sige om de konklusioner opgaven fremlægger rent faktisk vil 

være rigtige i praksis. Dette har gruppen dog anerkendt, og arbejdet ud fra Casen om Brøndby 

stadion for at konkretisere konklusionerne om AGT i Danmark.  

 

 

3. Semesterbinding 
 

Dette projekt forplanter sig i STS som hoveddimension og TSA som den supplerende 

dimension. Det løbende afsnit vil redegøre for hvad de to dimensioner indebærer, og hertil 

hvordan gruppen vil bruge dimensionerne i projektet; 
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3.1 STS 

 

Subjektivitet, teknologi og samfund er en dimension, der beskæftiger sig med teknologiens 

effekt på forholdet mellem mennesket og verden. Dimensionen indeholder en række 

teoretiske betragtninger af teknologisk udvikling. Betragtninger som ”Teknologisk 

determinisme” fra Langdon Winner (1986) og ”Surveillence capitalism” fra Shoshana Zuboff 

(2018) vil blive præsenteret i dette projekt, med henblik på at skabe et relevant og teoretisk 

udgangspunkt for en senere diskussion.  

 Yderligere er interviewet af Mickel Lauritsen, Chef for sikkerhed og 

kampafvikling hos Brøndby Stadion, udført efter interviewteori fra bogen InterView (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Interviewteorien vil sikre validiteten i interviewet, samt brugen af STS i 

opgaven. Teorier og metoder fra STS understøtter gruppens undersøgelse af AGT. I form af 

hvilke effekter teknologien vil have på relationen mellem mennesker og samfund? 

 

3.2 TSA 

 

Teknologi, systemer og artefakter er en dimension der har til formål at undersøge og 

analysere diverse teknologier. Hertil udbyder dimensionen analytiske værktøjer igennem 

Trinmodellen. En model på seks trin, udviklet af Niels Jørgensen, Erling Jelsøe og Thomas 

Budde Christensen (Jørgensen, 2021), hvor hvert trin giver et nyt perspektiv på teknologi. I 

dette projekt har gruppen valgt at bruge Trin 1, 3 og 6 ud fra relevans. Trinene vil blive 

forklaret yderligere i metodeafsnittet.  

 Igennem Trin 1 – ”indre mekanismer og processer” vil gruppen demonstrere 

hvordan ansigtsgenkendelse fungere ved hjælp af HIC (Christiansen, 2022). HIC er et 

billedegenkendelsesprogram, der bruger kunstig intelligens til at identificere billeder. Gruppen 

blev præsenteret for HIC igennem kursusgangen TSA 2, hvor gruppen anvendte den kunstige 

intelligens til at identificere billeder af hinanden. Derudover tilbyder TSA metoder som 

”Utilsigtede Effekter” (Jelsøe, 2020) fra trin 3 og ”Diffusion of innovation” (Rogers, 1995) fra 

trin 6. Metoderne til at analysere hvordan brugen af AGT ville se ud ved en hypotetisk 

implementering i Danmark.  
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4. Metode 
 

Det kommende afsnit vil introducere de metodiske værktøjer, der vil blive brugt i opgaven. 

Alle metoderne er valgt med henblik på at få gruppens empiri forplantet i opgavens 

dimensioner.    

 

4.1 Trin 1, Indre mekanismer og processer (Jørgensen, 2021): 
 

Det første trin i trinmodellen omhandler teknologiers indre mekanismer og processer, og 

bygger på Vincentis (1995) operationelle princip. Dette trin bruges til at analysere 

delelementerne af en given teknologi, og er med til at give et overblik over teknologiens 

bestanddele og deres funktioner. Trin 1 er defineret ved: “det eller de centrale principper ved 

en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål.” (Jørgensen, 2021). Kigger man 

på definitionen af Vincentis (1995) operationelle princip, bliver det tydeligt at trin 1 har taget 

inspiration fra det:” how its characteristic parts [..] fulfill their special function in combining 

to an overall operation which achieves the purpose [of the technology]” (Vincenti 1990, s. 208). 

Trin 1 er opbygget på baggrund af Vincentis (1995) operationelle princip, men adskiller sig 

også fra dette. Det operationelle princip definerer hermed teknologien ifølge Vincenti (1995), 

hvor trin 1 beskriver de indre mekanismer og processer i flertal (Jørgensen, 2021). De adskiller 

sig yderligere fra hinanden, ved at trin 1 også kigger på teknologien i relation til mennesker 

frem for kun at kigge på teknologien i sig selv (Jørgensen, 2021). 

 

4.2 Trin 3, Utilsigtede effekter (Jelsøe, 2020): 
 

Trinmodellen definerer en teknologis tilsigtede effekter som dens egentlige formål og 

funktioner. De utilsigtede effekter defineres som andre effekter og følger, som kommer ved 

brug af teknologien, og defineres som negative (Jelsøe, 2020). Et eksempel er vindmøllen hvis 

tilsigtede effekt er at producere energi, og hvis utilsigtede effekt er larmen der forekommer ved 

brugen af vindmøller. Forsigtighedsprincippet er et begreb der anvendes indenfor utilsigtede 

effekter. Begrebet indgår typisk i miljøsammenhænge, og betyder at indgreb ikke skal foretages 

hvis der er indikation af alvorlig risiko ved ibrugtagelse af en given teknologi eller indførelse 
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af praksis (Pagh, 2021). Utilsigtede effekter kan sættes i forskellige kategorier ud fra hvordan 

de fremtræder og om det er muligt at eliminere dem (Jelsøe, 2020).  

Den første kategori af utilsigtede effekter er dem der hænger sammen med teknologiens 

indre mekanisme. Denne type er en vedvarende effekt der oftest ikke kan elimineres, da det er 

en del af teknologien (Jelsøe, 2020). Et eksempel på dette kan være brugen af organiske 

opløsningsmidler. De er gode til at rense metal overflader, men kan trænge ind igennem huden 

og have en skadende effekt.  

En anden kategori er utilsigtede effekter med karakter af risici. Det vil sige at en ulykke 

kan ske under uheldige omstændigheder (Jelsøe, 2020). Et eksempel er ved brug af værktøj 

som er skærende eller roterende. Utilsigtede effekter med karakter af risici vil være indbygget 

i teknologien, og der kan tages skridt til at forebygge ulykker, men de kan sjældent elimineres 

(Jelsøe, 2020). 

En tredje kategori er økonomiske hensyn. Det vil sige at der kan opstå utilsigtede 

effekter ved at bruge driftsformer på baggrund af økonomi. En måde at løse dette på er ved at 

indsætte reguleringer inden for anvendelsesområdet (Jelsøe, 2020).  

En fjerde kategori er designfejl eller fejlanvendelse. Dette vedrører oftest manglende 

viden eller meget komplekse teknologiske løsninger, der kan føre til forkert anvendelse (Jelsøe, 

2020). Fejlanvendelse dækker over flere aspekter af teknologi brug; både det ikke at anvende 

teknologien korrekt, men også mangel på vedligeholdelse. Dette kan ofte ske på baggrund af 

dårligt uddannede operatører, eller af økonomiske hensyn (Jelsøe, 2020). 

En femte kategori sker, når tiltag mod utilsigtede effekter medfører nye utilsigtede 

effekter (Jelsøe, 2020). Et eksempel er en bil hvor et mindre brændstofforbrug er opnået for at 

mindske udledning af kuldioxid, men mere sikkerhedsudstyr i biler gør dem tungere og dermed 

øger brændstofforbruget igen (Jelsøe, 2020).  

 Sidste kategori sker, når effekterne af en teknologi er tilsigtet for nogen, men 

utilsigtede for andre (Jelsøe, 2020). Et eksempel på dette er planlagt forældelse. Et tech-firma 

vil øge deres salg ved at bygge produkter der hurtigere forældes. Dog skal forbrugeren mere 

hyppigt købe produkter. Det er altså en tilsigtet strategi fra firmaet, der bliver en utilsigtet effekt 

for forbrugeren (Jelsøe, 2020).  
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4.3 Trin 6, Model for diffusion of innovation (Rogers, 1995; Christensen, 2021)  
 

Everett Rogers (1995) “Model for diffusion of innovation” bliver præsenteret I 

Trinmodellens trin 6. Modellen omhandler nye teknologiers potentiale i et samfund. Dermed 

hvilke kriterier teknologien kræver, og hvor tilpasselig samfundet er overfor disse krav.  

Modellen består af seks stadier, dog vil gruppen kun arbejde med de to første 

stadier kaldet ”Knowledge” og ”Persuasion”, da de sidste stadier er tilrettet en realistisk 

implementering. Derefter en vurdering og evaluering af denne implementering (Christensen, 

2021). Gruppen har ikke mulighed for at opsætte kameraer med AGT software, og derefter 

vurdere og evaluere. De to første stadier giver en teoretisk analyse af hvad der påvirker en 

innovations implementering.  

 

Figur 4.1 - Model for diffusion of innovation (Christensen, 2021). 

I det første stadie ”Knowledge” vil bagvedliggende faktorer for AGT først 

redegøres. Her kigger vi på hvordan overvågning fungerer i dag, hvilken normer der er indenfor 

området, samt hvilken behov og problemer overvågning oplever i dag. Derefter redegøres der 

for hvilken socioøkonomiske og kommunikative praksisser der findes på området (Christensen, 

2021). 

 I det næste stadie ”Persuasion” analysere gruppen hvilke muligheder og 

begrænsninger som AGT vil skabe i samfundet. Heraf spørger vi os selv; hvor gode muligheder 

teknologien har for at blive testet, samt hvordan disse tests ville foretages (Christensen, 2021). 
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De to stadier vil skabe en bedre forståelse for AGT i det danske samfund, og dermed styrke 

opgavens formål om at undersøge AGT og de etiske aspekter der følger med brugen af den.  

 

4.4 Det semistrukturerede interview (Kvale & Brinkmann, 2009) 
 

I projektet er der anvendt interviews til at opnå empiri. For at sikre den akademiske kvalitet af 

sådan en empiri anskaffelse, har gruppen brugt psykologerne og forfatterne Kvale og 

Brinkmanns (2009) metode “Det semistrukturerede interview” i foretagelsen af interviewene.  

Det semistrukturerede interview tager udgangspunkt i et emne, hvorefter man kan 

snakke frit inden for det givne emne. Denne type af interview bygger på objektivitet og 

validitet, i det intervieweren ikke skal gå ind i interviewet med forudsatte holdninger, som kan 

påvirke informationen fra interviewet. Yderligere skal intervieweren ikke stille ledende 

spørgsmål, så personen som interviewes, kan snakke frit og ikke blive ledt i en særlig retning. 

Det semistrukturerede interview vil opnå så meget information så muligt. Anvendelsen af 

kvalitative metoder er dog mere ressourcekrævende end kvantitative metoder. Dette er også 

gældende for interviewteori som er en kvalitativ metode. Herunder kan data være mindre 

repræsentativt hvis man tager kvalitativ metode i brug, men samtidig kan man opnå mere 

nuancerede svar omkring det undersøgte (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.) 

 

 

5. Teori 

 

I det kommende afsnit vil gruppen redegøre for de to teorier brugt i projektet. Teorierne er hver 

især kaldet Teknologisk determinisme af Langdon Winner (2007) og “Surveillance capitalism” 

af Shoshana Zuboff (2018). Teorierne giver gruppen de nødvendige værktøjer til at opretholde 

et fagligt og akademisk niveau i projektet. Hertil vil teorierne blive holdt op og diskuteret til 

de løbende svar på problemstillingerne, samt den endelige konklusion på 

problemformuleringen.  

En mere dybdegående redegørelse for hver enkelte teori kommer følgende;  
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5.1 Teknologisk determinisme (Winner, 1980; 1986)  
 

Den samfundsfagligteori Teknologisk determinisne er beskrevet af de moderne forskere David 

Nye (2007) og Langdon Winner (1986). Dog kan teorien føres helt tilbage til 

industrialiseringen, hvor sociologen Karl Marx (1818 – 1883) beskrev korrelationen mellem 

teknologisk innovation og udviklingen af et samfund (Marx, 1867).  

Gruppen har valgt at undersøge hvilke effekter ansigtsgenkendelse teknologi kan have 

på et samfund som det danske. Hertil finder gruppen bøgerne fra Langdon Winner “The whale 

and the reactor” (1986) og “DÆDALUS” (1980) yderst relevante, og ser til at kapitel 1 

“Technologies as forms of life” samt, kapitel 13 “Har artefakter en politisk karakter?" Fra 

hver af bøgerne, kan danne et teoretiske grundlag for en diskussion af AGT i samfundet. 

I bogens første kapitel kaldet “Technologies as forms of life” beskriver Winner (1986:3) 

en undren over manglen af moralske og filosofiske principper, når det kommer til den 

teknologiske udvikling. Winner (1986) mener at disse mangler er grundet teknologiens 

historie, da teknologier traditionelt har været med til at definere positive udviklinger i 

samfundet. Industrialiseringen er et eksempel på netop dette, hvor udviklingen af maskiner 

gjorde det muligt at producere flere produkter i større mængder, og dermed skubbe samfundet 

i en ny retning. Teknologisk udvikling er på denne måde relateret til positiv udvikling, og har 

dermed undgået moralske krav (Winner, 1986: 5).  

I følge Winner er der også en anden årsag til manglen på moralske krav i udviklingen 

af teknologi. Winner beskriver hvordan den typiske teknologi altid har haft enkle og klare 

funktioner; I fjernsyn ser man underholdning. Igennem højtaleren hører man musik (Winner, 

1886: 6). Men i takt med teknologiens indflydelse i verden forstørres, er funktionalitet blevet 

en mere kompleks del af, hvad det vil sige at være et menneske (Winner, 1886: 6). Winner 

mener ikke at sociale og politiske normer har fulgt med denne komplekse udvikling, og bruger 

her begrebet “Technological somnabalism” til at beskrive hvordan mennesker, herunder 

lovgivere, “går i søvne” når det kommer til teknologisk udvikling (Winner, 1986:10). 

I kapitel 13 kaldet “Do artefacts have politics” fra bogen “DÆDALUS” , beskriver 

Winner (1980) hvordan teknologier såsom fjernsyn og radioen alle er blevet beskrevet som 

liberale og demokratiske kræfter (Winner, 1980: 121). Hertil mener Winner ikke at teknologi 

kan stå alene som en politisk kraft, men at det mere præcist er de sociale-, politiske- og 

økonomiske omgivelser der tillægger teknologien sit gøremål (Winner, 1980: 122). I følge 
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Winner er det ikke teknologiske frembrud der alene ændrer politiske landskab eller udvikler 

samfund. Sådan magt ligger stadig i brugerens hænder. Winner er derfor modtaler af 

teknologisk determinisme, og slutter kapitlet af ved at understrege vigtigheden i at forstå 

teknologisk udvikling, men også at fokusere på de sociale omgivelserne og den politiske 

kontekst i brugen af en teknologi. 

Gruppen har til hensigt at bruge Langdon Winners teorier om teknologisk udvikling til 

at diskutere hvilken effekt ansigtsgenkendelse kan have på det danske samfund. Winners 

overvejelser omkring manglen af morale og lovgivning af teknologi er interessante og relevante 

pointer at tage med i dette projekt om ny teknologi som AGT. Yderligere vil begrebet 

“Technological somnabalism” (Winner, 1986), og Winners holdninger til teknologisk 

determinisme bruges til at styrke fagligheden i dette projekt, og hertil give et bedre og mere 

nuanceret svar på problemformuleringen.  

 

5.2 Surveillence Capitalism (Zuboff, 2018) 
 

Surveillence capitalisme defineres af Shoshana Zuboff (2018), som en måde at forstå brugen 

af teknologi i et kapitalistisk samfund. Zuboff observerer en verden i teknologisk forandring. 

En forandring der i bogen kaldet ”The age of Surveillence Capitalism” lægger ud med at stille 

spørgsmålet; “Are we all going to be working for a smart machine, or will we have smart 

people around the machine?” (Zuboff, 2018; 5). Et spørgsmål inspireret af Karl Marx (Zuboff, 

2018; 11), der ligesom Zuboff, så en ny verden udvikle sig i takt med menneskets brug af 

moderne teknologi. 

 Da gruppen har til formål at undersøge samspillet mellem mennesker og 

teknologi med et fokus på ansigtsgenkendelse, er begreber og teorier fra Zuboff (2018) 

relevant. Zuboff (2018) beskriver hvordan begreberne; magt, autoritet og information, engang 

var begrænset til arbejdspladsen. Moderne informationsteknologier har rykket disse grænser 

ind i alle sociale sammenhænge og endda også hjemmet (Zuboff, 2018: 6).  

Ansigtsgenkendelses teknologi er et af de moderne informationsteknologier der understøtter  

autoritet og magt. Zuboff (2018) beskriver yderligere hvordan et samfund med moderne 

informationsteknologier kræver en ny term. ”Information Civilisation” betegner, ifølge 

Zuboff, samfundet i dag, hvor i teknologisk udvikling har gjort det muligt for magthaverne at 

overskride de tidligere definerede grænser, og følge folk helt ind i privaten (Zuboff, 2018; 6). 
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 “Surveillance Capitalism” betegner hvordan firmaer som Google bruger 

informationsteknologier til at forandre samspillet mellem mennesker og Verden. Zuboff 

(2018:11) beskriver Google som en pioner indenfor området. Google bruger AI til at finde og 

forstå individuelle forbrugsmønstre på platformen. Firmaet har formået at gøre det i sådan en 

succesfuld grad at de fleste andre virksomheder er tvunget til at købe sig ind på Googles 

søgeresultater, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at sælge produkter eller services (Zuboff, 

2018: 11). Hertil mener Zuboff (2018) at Google har haft gavn af lovgivningen efter det 

historiske 9/11 angreb i USA. Angrebet betød at den politiske og folkelige stemning i landet 

gik ind for en mere overvåget stat. Surveillance capitalists, såsom Google, brugte den nye 

situation til at udvikle videre på AI systemerne og danne en større monopol, end før, uden 

indblanding fra politikere. En udvikling der udkonkurrerede lovgivere og regulatorer i 

hastighed (Zuboff, 2018: 11), og som har resulteret i privatlivskrænkelser og brud på diverse 

handelslove omkring monopoler.  

 Zuboff (2018:10) beskriver en uundgåelig udvikling i “Surveillance Capitalism” 

til et punkt hvor informationsteknologierne ikke bare kender til ens købsvaner og behov, men 

også kan forme disse forbrugermønstre- og vaner. Denne udvikling beskriver Zuboff (2018) 

med begrebet Instrumentarianism eller Instrumentarian power. Ifølge Zuboff (2018) kan man 

igennem Instrumentarian power bruge teknologier som for eksempel AGT til at forme 

menneskers adfærd. Dog understreger Zuboff (2018:10) at begrebet ikke kun dækker over 

brugen af en bestemt teknologi, men at der er netværket af moderne teknologier der i sidste 

ende vil determinere menneskers adfærd. Instrumentarian power er således et værktøj brugt af 

Surveillance Capitalists til at forme forbrugeres adfærd (Zuboff, 2018). 

 Kapitalismen blev i 1800-tallet beskrevet af Karl Marx som en vampyr der 

drænede arbejderklassen for kræfter. Zuboff (2018:11) tager tankegangen videre og beskriver 

Surveillance capitalism som selv samme vampyr, der nu dræner på alle aspekter af alle 

menneskers erfaringer og oplevelser.  

 Gruppen har til hensigt at bruge Soshana Zuboffs (2018) teorier om 

overvågningsteknologi i et kapitalistisk samfund til at diskutere brugen af AGT i Danmark. 

Yderligere vil begreberne Instrumentarianism og Information Civilisation, samt de mere 

generelle overvejelser i Surveillence Capitalism, blive brugt til at styrke fagligheden i opgavens 

kommende afsnit.   
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5.3 Etik og Teknologi (Marcus & Davis, 2019; Ryberg, 2022; Thomsen, 2022) 

 

Gruppen anerkender potentielle etiske dilemmaer kan opstå ved brugen af ansigtsgenkendelses 

teknologi. 

Tager man udgangspunkt i et eksempel fra HumTek basiskursus 7: 

Videnskabsteori: En families hund er blevet ramt af en bil og dør, familien tilbereder derefter 

hunden og spiser den ogingen andre hører om hændelsen (Ryberg, 2022). Her er det etiske 

spørgsmål, om familien har gjort noget forkert. Tager man et logisk standpunkt, har familien i 

bund og grund ikke handlet forket, da hunden allerede var død. Tager man et etisk standpunkt, 

må man gå ud fra at familien har haft et forhold til hunden. På baggrund af de følelser involveret 

med en hund, har familien handlet forkert (Ryberg, 2022).  

Et af de etiske dilemmaer indenfor AI er, hvorvidt kunstig intelligens kan 

anlægges som grundlag for retfærdige strafudmålinger. Set fra et logisk synspunkt, ville 

kunstig intelligens, med de nødvendige datasæt kunne afgive lige så, hvis ikke mere, retfærdige 

straffe som en dommer (Thomsen, 2022). Dog skal der skal gøres nogle etiske overvejelser 

inden teknologier som AI anvendes. Den form for kunstig intelligens der undersøges i dette 

projekt, er brugen af AGT i Danmark. Hertil ses det overordnede dilemma om hvor stor en 

magt vi tildeler AI også. Brugen af AGT i Danmark og AI i retssystemet deler altså samme 

tematikker. Tematikker som frihed, og hvordan teknologier som kunstig intelligens påvirker 

denne frihed.  

Teksten “Iudicim ex machinae: The Ethical challenges of ADM at sentencing” 

(Thomsen, 2022) beskæftiger sig med AI som dommer i retssager. Her er der tale om en 

beslutningstagende kunstig intelligens, der skal give retfærdige straffeudmålinger. En AI ville 

kunne opveje mange flere overvejelser end den menneskelige dommer, og dermed give en mere 

akkurat dom (Thomsen, 2022). Dog anerkender Thomsen også etiske problemer med AI. Den 

store mængde af data kunstig intelligens skal bruge, samt hvordan denne data er personlig og 

ville skulle offentliggøres i en retssal (Thomsen, 2022). Disse temaer omhandlende behandling 

af persondata ved brug af kunstig intelligens til retsforfølgelse, går igen når man anvender 

AGT. Derfor mener gruppen argumenterne af Thomsen (2022) er relevante for projektets 

problemstilling. 

Mange påtager sig opfattelsen at kunstig intelligens er en slags perfekt og 

alvidende algoritme, der kan være svaret på mange af menneskets problemer (Marcus & Davis, 



 21 

2019). Indenfor andre ingeniørfelter som softwareudvikling, udvikles en hjemmeside der skal 

kunne håndtere 10 tusinde besøgende dagligt. Softwareudviklerende vil stræbe efter at udvikle 

hjemmesiden til at kunne håndtere 50 tusinde besøgende om dagen, for at sikre sig at 

hjemmesiden aldrig ville gå ned (Marcus & Davis, 2019). Virker en teknologi altså med 

99.9999% sikkerhed, vil udvikleren altid stræbe efter at tilføje et ekstra decimal til den givende 

succesrate. På nuværende tidspunkt, er det slet ikke muligt at udvikle kunstig intelligens med 

succesrater lignende andre ingeniørfelter (Marcus & Davis, 2019). På dens nuværende stadie 

udvikles kunstig intelligens på baggrund af; hvis det virker ofte nok, til at være nyttigt, så er 

det godt. Så lave forventninger bør derfor tages i betragtning, når den kunstige intelligens 

formål kan have katastrofale konsekvenser (Marcus & Davis, 2019). Mennesker laver også fejl, 

og dermed kan kunstig intelligens, i bestemte tilfælde, fungere som et værktøj der mindsker de 

menneskelige fejl.  

Gruppen vil også inddrage dataetisk råd og deres anbefalinger til etisk brug af ny 

teknologi. Dataetisk råd er nedsat af regeringen til at rådgive folketinget, ministre og offentlige 

myndigheder i brugen af ny teknologi (Dataetisk råd, 2022). teknologi som AGT i nogle 

tilfælde kan udvikle sig hurtigere end de tilhørende lovgivninger, har rådet stillet nogle 

anbefalinger til brugen specifikt til brugen af AGT (Dataetisk råd, 2022). Gruppen mener disse 

anbefalinger kan være relevante, når det kommer til at undersøge teknologiens potentiale i den 

virkelige verden. 

 

 

6. Empirisk afsnit 
 

I det empiriske afsnit vil der blive redegjort for hvad AGT er. Hertil vil opgavens case om 

Brøndby Stadion blive præsenteret. De to emner vil blive redegjort for med hensigten om at 

danne en videns baggrund for opgavens analyserende og diskuterende afsnit.  

 

6.1 Hvad er AGT.  
 

Ansigtsgenkendelse er en meget kompleks teknologi. Det vi kender som ansigtsgenkendelse, 

er computerprogrammer, der arbejder med automatisk klassificering af ansigter. Den 

automatiske klassificering kan med nutidens teknologi foretages på både live optagelser og 
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stillestående fotos. Eksempler på praksisser fra den virkelige verden hvor billedgenkendelse-

teknologi anvendes er blandt andet røntgenbilleder (sammenligne røntgenbilleder med raske 

knogler), kameraer (fokuserer på ansigter), astronomi (kortlægge planeters baner), mm.  

Formålet med dette kommende afsnit, er at få en bedre forståelse for hvordan 

ansigtsgenkendelse fungere. Afsnittet vil tage udgangspunkt i programmet HIC, som gruppen 

er blevet introduceret til under HumTek 2.-semesterkurset ”Teknologiske Systemer og 

Artefakter II – Kunstig intelligens”. HIC er en simpel tilgang til billedgenkendelse ved brug af 

machine-learning. Brugeren tilføjer selv billedfiler til programmets databaser, programmet kan 

så genkende ligheder mellem ny introducerede billeder og de billeder der er tilføjet af brugeren. 

Gruppen har med anvendelse af programmet til formål at give et eksempel på hvilke indre 

mekanismer og processor ansigtsgenkendelse teknologi gøre brug af. Det korrekte svar er som 

sagt meget komplekst, men ved hjælp af HIC vil gruppen redegøre de tekniske forudsætninger 

på en simplere måde;  

 

6.2 HIC 

 

I dette afsnit laver gruppen en demonstration af billedgenkendelse ud fra programmet HIC 

som var en del af pensum i Basiskursus 6: TSA II - Kunstig intelligens. Til at starte med 

kommer en generel demonstration af programmet og dets indre mekanismer og processer, og 

senere i afsnittet dykkes der ned i de forskellige begreber knyttet til HIC og maskinlæring.   

Formålet med HIC er at kunne genkende billeder af forskellige ting, i gruppen 

bruger vi programmet som en demonstration af hvordan en billedgenkendelses AI fungerer. 

På figur 6.1 vises programmet HIC. Her har vi lagt et billede ind som den kan genkende og 

HIC kommer med et gæt om hvem den tror det er.  

Måden HIC fungerer på er ved en teknik kaldet maskinlæring, hvor programmet 

lærer at genkende billeder via en række data som man giver programmet. Herunder findes der 

to typer maskinlæring; supervised læring og unsupervised læring. Ved supervised læring 

opdeler man dataen i kategorier så AI’en ikke selv skal sortere i datasættet, og ved unsupervised 

learning der kommer datasættet samlet i en mappe. Når HIC laver maskinlæring er det 

supervised læring. 
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Figur 6.1 

På figur 6.1 ses et søjlediagram til højre, som er en afbildning af hvor sikker HIC er på hvem 

eller hvad der er på billeder. I dette tilfælde mener HIC at billedet er af “Alfred”. 

 Som tidligere nævnt så fungerer programmet således at, gruppen til at starte med 

har uploadet en masse billeder i mappen ”AI træning” hvor billederne yderligere er blevet 

kategoriseret i mapperne “Alfred” og “Oscar”(fig.6.2). Herefter trykkes på “Learn” knappen, 

og HIC finder et mønster i de forskellige billeder og lærer så at kategorisere dem. 

Vi kan nu lave en Validering af HIC’s evne til at genkende de forskellige billeder 

med funktionen “Validate” (fig.6.1) som giver os nogle værdier omkring nøjagtigheden af 

genkendelsen. Disse værdier kan ses på figur 6.3. 

Det er også efter læringsfunktionen har kørt, at vi kan lave billedgenkendelsen 

som ses på figur 6.1, og HIC nu give et bud på hvorvidt billedet er af Alfred eller ej.  

Figur 6.2 
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Det skal lige noteres at HIC er kodet således at navnene på mapperne i både 

træning og i validering skal være ens, og at HIC altså ikke åbenlyst snyder her. Det er to 

uafhængige mapper.  

Når HIC går gennem læringsalgoritmen kigger den på et billede af gangen, i 

stedet for dem alle på en gang, dette betyder at programmet arbejder langsommere, men at der 

ikke bruges lige så meget processorkraft (Christiansen, 2022). 

HIC er baseret på noget der hedder “Random subwindows”. Dette betyder at når 

HIC lærer billederne at kender, udskærer programmet tilfældige dele af de billederne den 

kigger på, for derefter at finde mønstre i dette og skabe et beslutningstræ ud fra disse mønstre. 

(Christiansen, 2022 

6.2.1 Confusion matrix  
Som nævnt så giver valideringsfunktionen os nogle værdier, dette fremtræder i 

en ”confusion matrix” der viser hvilken resultater HIC er kommet frem til.  

Nedenfor ses confusion matrixen:  

       Faktiske 

Forudsagt 

Alfred  Oscar Precision Recall F-Measure 

Alfred  5 1 0,714 0,833 0,769 

Oscar  2 4 0,80 0,667 0,727 

Figur 6.3 confusion matrix fra demonstration af HIC  

På figur 6.3 ses vores resultater fra HIC af hvor godt programmet kan genkende 

2 af gruppemedlemmernes ansigter. Ud fra dette beregner programmet selv de værdier vi ser 

til højre; precision, recall og f-measure som står på højre side. Værdierne ændrer sig ud fra 

hvilket gruppemedlem man kigger på.  

I confusion matrixens venstre side ses de forudsagte værdier, og de faktiske 

værdier. I denne confusion matrix kan “Alfred” betegnes som den negative værdi og “Oscar” 

den positive (Christiansen, 2022).   

De grønne felter er de billeder hvor AI’en har gættet korrekt, det er hvad vi kalder 

de sande negativer og sande positiver (Christiansen, 2022).  

Det røde felt viser den falske negativ, som er når AI’en forudsiger at et billede er 

af “Alfred”, men det faktisk er af “Oscar” (Christiansen, 2022).  
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Det gule felt viser den falske positiv som er når AI’en siger at et billede er af 

“Oscar”, men faktisk er af “Alfred” (Christiansen, 2022). 

Disse værdier på højre side fortæller os en del omkring hvor effektivt vores AI 

kan genkende vores ansigter.  

Precision fortæller os hvor mange af de forudsagte værdier der viste sig at være 

rigtige. Mængden af falske positiver falder i forbindelse med precision (Christiansen, 2022).  

Recall fortæller os hvor mange korrekte forudsigelser, ud fra hvor mange der 

kunne være rigtige i alt. Hvis man maksimerer recall falder mængden af falske negativer 

(Christiansen, 2022). 

Den sidste værdi, f-measure, er en kombination af recall og precision, og giver 

os et generelt billede af hvor god AI’en er til at aflæse og genkende billederne. Dette betyder 

også at hvis recall eller precision, eller begge, giver lave værdier, vil f-measure også være lav, 

da det beregnes som et harmonisk gennemsnit (Christiansen, 2022). 

 

6.2.2 Beslutningstræer:   
 

Beslutningstræer er en relativt nem og simpel måde, hvorpå man kan få en AI til tage 

beslutninger ud fra ja og nej spørgsmål. Ud fra en række af disse spørgsmål kan computeren 

tage en beslutning. I visse tilfælde kan der godt være flere attributter som knytter sig til om 

svaret er ja eller nej (Russel & Norwig, 2010). 

 

Figur 6.4 
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På figur 6.1.4 ses en række data, med forskellige attributter som er blevet brugt 

til at danne et beslutningstræ om hvorvidt man skal vente på en restaurant eller om man skal 

finde et andet sted. Svaret ud fra denne beslutning kaldes et “mål” eller “goal”, og kan ses til 

højre på figuren. Alle de forskellige indtastninger af data kaldes “examples”, de er numereret 

påvenstre side af skemaet. På figur 6.1.5 ses et beslutningstræom er lavet på baggrund af disse 

data (Russel & Norwig, 2010).  

 

Figur 6.5 

Ud fra vores data så viser “patrons?” sig at være en vigtig attribut da ved “none” 

eller “some” så er svaret fra dataet henholdsvis nej eller ja, og det bliver en nem beslutning om 

man vil vente eller ej (Russel & Norwig, 2010). Hvis restauranten derimod er fyldt, så er der 

nogle dele af dataet hvor vi gerne vil vente og andre steder hvor vi ikke vil vente. Her kan man 

generelt bruge princippet om at hvis en attribut både giver svaret ja og nej, så skal man vælge 

en ny attribut der bedst dele svarene op (Russel & Norwig, 2010). F.eks. på figur 6.1.5 hvor vi 

bruger attributten “hungry” til at dele svaret “full” op. Denne proces fortsættes indtil det punkt 

hvor alle svarene enten er ja eller nej, her er man færdig; altså at en attribut kun giver os ja eller 

nej (Russel & Norwig, 2010). 

Et problem kan opstå hvis alle de resterende attributter der er tilbage, både giver 

svar som er ja eller nej. Dette sker ofte hvis der er fejl i dataet man arbejder med (Russel & 

Norwig, 2010). I særtilfælde er disse attributter faktisk ubetydelige for svaret. En nem måde at 

komme uden om dette er at tage en stemme om det er betydeligt eller ej ifølge Russel og Norwig 

(2010). 
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Ofte kan nogle attributter udelukkes fra beslutningstræet, det vigtige i et 

beslutningstræ er nemlig ikke kun at den passer med beslutningerne taget i dataet, men også at 

den er så kortfattet som muligt (Russel & Norwig, 2010). Læringsmetoden bag 

beslutningstræer bygger på princippet “Ockhams razor”, som siger at den simpleste løsning der 

passer med observationerne, et tit den korrekte. Derfor er det også vigtigt at man kigger på hvor 

meget de forskellige attributter påvirker vores goal. I tilfældet af vores eksempel, er det antallet 

af “patrons”, derefter om man er sulten, og så videre (Russel & Norwig, 2010). 

 

6.3 Brøndby Stadion og AGT  
 

Som den første danske virksomhed får Brøndby Stadion i 2019 lov af datatilsynet til at bruge 

AGT til at udelukke fans i karantæne (Datatilsynet, 2019). Det sker efter mange udfordringer 

med såkaldte hooliganfans der brænder fyrværkeri og initiere til vold (Andersen, 2020).  

Stadionet kan rumme omtrent 28 tusinde tilskuere. Førhen har dørvagterne stået 

med lister over de omtrent 80 fans i karantæne. Fans som dørvagterne så skulle udpege fra 

flokken af mennesker, alle klædt i samme tøj, der gerne vil ind på stadion (Lauritsen, Interview, 

31/12/2022). En af hensigterne ved brugen af AGT har været at få ”Hr. og Fru Danmark” til at 

føle sig sikre på stadion igen (Andersen, 2020). I praksis betyder det, at når stadionet åbner 

bliver alle fans ansigter scannet og holdt op mod listen med de 80 karantæne ramte fans 

(Andersen, 2020).  

Systemet på Brøndby stadion er sat op så det følger en række krav der kommer 

fra Datatilsynet (Andersen, 2020). Det er for det første kun de billeder, hvor der er et match 

der lagres i Brøndby stadions arkiv, og overvågningen forgår på et lukket system og lagres i en 

database der ikke kan slettes fra (Andersen 2020). Når kampen så fløjtes af, bliver alle billeder 

af de lydhørige fans slettet (Kulager & Molin, 2021). Datatilsynet har tilladt brugen af AGT på 

baggrund af at samfundsinteressen for at stoppe vold og hærværk, vægter højere, end friheden 

for den lydhørige fans ansigt havner i en kortvarig database (Kulager & Molin, 2021).  

Der er dog uenighed blandt forskellige eksperter (Kulager & Molin, 2021). Hvor 

nogle mener at ansigtet skal kategoriseres som persondata, der så kan indgå under GDPR-loven 

(Kulager & Molin, 2021). Mener andre at hvis dataen bruges med hensigten om at indsamle 

statistisk data, så kan det tillades uden om GDPR. Dog skal butikken informere kunderne om 

at der indsamles denne slags data (Kulager & Molin, 2021). 
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På Brøndby stadion er AGT dog blevet positivt modtaget af fansene og den 

generelle offentlighed (Lauritsen, Interview, 31/12/2022). Radikale Venstres retsordfører 

Kristian Hegaard udtaler dog at udviklingen af teknologier, som AGT, er løbet fra regulering 

og lovgivning, så det nu er jungleloven der regerer på området (Kulager & Molin, 2021). 

Firmaet JustFace opererer under denne junglelov. Deres advokat udtaler, at firmaets brug af 

AGT og opbevaringen af data heraf, ikke står overtræder nogle GDPR-love (Kulager & Molin, 

2021). På trods af dette har firmaet ikke søgt om lov af Datatilsynet til at sælge AGT 

låsesystemer.  
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7. Analyse  
 

Det kommende afsnit vil bruge teori og metode fra TSA til at analysere hvilken rolle AGT kan 

have i det danske samfund. Brøndby Stadion gør brug af AGT og vil være udgangspunktet for 

analysen af teknologien i Danmark.  

 

7.1 Hvilke faktorer ligger bag implementeringen af AGT i Danmark.  
 

På baggrund af den forhenværende empiri om AGT, samt brugen af teknologien på Brøndby 

stadion, kan man nu kortlægge de mulige faktorer ved implementeringen af AGT i Danmark. 

Analysen vil gennem ”Model for diffusion of innovation” (Rogers, 1995) kortlægge de mulige 

faktorer. Hertil vil et interview, som gruppen har foretaget, med Mickel Lauritsen, Chef for 

sikkerhed og kampafvikling på Brøndby stadion, blive brugt som empiri. Som nævnt i 

semesterbindingen vil analysen gøre brug af modellens ”prior conditions”, samt de to første 

skridt, som kan ses på figur 7.1. 

 

Figur 7.1 - Model for diffusion of innovation (Christensen, 2021). 
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7.1.1 Prior conditions  
 

Ved første punkt kigger vi på de forhenværende praksisser for at få en forståelse af hvilke 

normer der førhen har taget sted. Hvilket dermed kan give os en bedre forståelse for hvilke 

problemer og potentielle løsninger der findes på Brøndby stadion.  

Ansigtsgenkendelse er en teknologi i konstant udvikling, og det første eksempel 

vi ser i Danmark, er brugen på Brøndby Stadion. Førhen har dørvagter stået med lange lister 

over fodboldfans i karantæne (Andersen, 2020). En svær opgave, der kraftigt afhænger af 

menneskelige kræfter, og som ikke fungerede optimalt (Lauritsen, interview, 30/12/2022). Det 

er meget svært at holde øje med individuelle karantæne ramte fans, der går imellem mange 

tusind andre fans som skal på stadion (Lauritsen, interview, 30/12/2022). Derfor søgte Brøndby 

Stadion om tilladelse til at bruge AGT. På baggrund af samfundsinteressen ved denne 

indførelse, fik de i 2019 tilladelse fra Datatilsynet (Datatilsynet, 2019). Samfundsinteressen 

om at mindske vold har i dette tilfælde opvejet de etiske spørgsmål om masseovervågning på 

stadionet. Det er nemlig samfundsinteressen om lov og pligt overfor overholdelsen af 

privatlivsrettigheder, der skal medtænkes, når man kigger på AGT i Danmark (Kulager & 

Molin, 2021). 

 

7.1.2 Knowledge  
  

Vi kan nu kigge på hvad der karakteriserer vores målgruppe. Målgruppen er i dette tilfælde 

fansene der begår sig på Brøndby stadion, både Brøndbys egne fans og det besøgende 

udebanehold.  

 

1. Socioøkonomiske karakteristika. 

 Det antages at der i Danmark er omkring 1.7 millioner fodboldfans, hvoraf 

gennemsnitsalderen er 26,2 år (Havelund, Joern, Peitersen, Eichberg, 2006). Ifølge Dansk 

Statistik tjener den gennemsnitlige 26-årige 282.300 kr. årligt (Valentin, 2022). Det kan 

antages at den gængse fodboldfans altså har et fint økonomisk råderum. Derudover er det 83% 

af fodboldfansene der indgår i sociale debatter om sporten og deres hold (Havelund, et al. 

2006). Fodboldfans er dermed også socialt aktive mennesker. VM i 2022 har i den grad mikset 

fodbold og politik sammen (Abdel-Hak, 2022). Noget 65% af de danske fodboldfans ikke 
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bryder sig om (Havelund, et al. 2006). Der findes altså nogle pejlemærker på hvem den danske 

fodboldfan er. Dog må de 1.7 millioner fans strække sig over flere samfundslag, og det er 

dermed svært at give en general socioøkonomisk karakter. 

 

2. Personlige variabler.  

 De danske fodboldfans er passionerede omkring sporten, en passion der ligger til 

grund for fansenes engagement i klubber som Brøndby (Lauritsen, interview, 30/12/2020). 

Passionen skal dog ikke lægge til grund for vold. Hele 67% af de danske fans mener at man 

burde stoppe slåskampe på stadion med alle midler (Havelund, et al. 2006). Den generelle 

folkestemning af fodboldfans må siges at støtte brugen af AGT på stadion. Da Brøndby i 2019 

indførte AGT, var modtagelsen fra fansene god (Lauritsen, interview, 30/12/2022). Det må 

siges at den gængse fodboldfan har en passion for sporten, og har derfor ikke noget imod AGT, 

så længe teknologien kan beskytte sporten mod vold og slåskampe.  

 

3. Kommunikationsmønstre.  

 Fodbold dækker over et stort område, med interesseorganisationer, eksempelvis 

DBU, samt de forskellige klubbers bestyrelser og investorer. På Brøndby stadion er fansene en 

stor prioritet, med indflydelse på klubbens kultur og økonomi. Det er derfor vigtigt at ændringer 

ved stadionet bliver kommunikeret klart ud (Lauritsen, interview, 30/12/2022). Feedbacken på 

AGT har været positiv, og en del af den respons er på grund af den åbenhed klubben har haft 

om brugen af AGT (Lauritsen, interview, 30/12/2022).   

 Vi har i skridtet ”knowledge” indsamlet tilstrækkelig empiri om den danske 

fodboldfan, og vi kan nu gå til næste skridt i analysen ”persuasion”.  

 

7.1.3 Persuasion 
 

I dette skridt analyserer vi hvilke implementeringsmuligheder AGT har i Danmark.   

 

1. Relative fordele og ulemper.  
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Effektiviseringen af sikkerhed igennem AI må siges at være AGT’s største fordel. 

Men teknologiens omfattende muligheder for overvågning er også en ulempe. AGT gør det 

muligt for brugeren at forfølge hvem som helst, hvilket er en klar indskrænkning af privatliv. 

Spørgsmålet er dermed, hvordan man sikrer sig korrekt etisk brug af AGT. I Brøndbys tilfælde 

er fordelen ved brugen af AGT, den effektivisering sikkerheden på stadionet har fået. En 

ulempe ville være, hvis den data AGT opsamler om de lydhørige fans, blev misbrugt. 

 

2. Kan AGT integreres i Danmark? 

 På nuværende tidspunkt diskuteres brugen af AGT stadig i Danmark. Casen om 

Brøndby Stadion er et eksempel på hvordan AGT kan fungere i Danmark. Hertil fortæller 

Lauritsen (Interview, 31/12/2022) hvordan selve implementeringen har været enkel, og at 

udfordringen ved AGT ligger i den politiske diskussion (Lauritsen, Interview, 31/12/2022). 

Den praktiske integrering er altså lige til. Udfordringen ved AGT ligger i den etiske og politiske 

diskussion, der endnu ikke er nået sit mål. Hvilket i sidste ende gør det svært for firmaer at 

bruge teknologien på ansvarlig vis.  

  

3. Kompleksitet. 

 De indre mekanismer i AGT er i den grad komplicerede. Som vi så fra det 

empiriske afsnit ”Hvad er AGT” består teknologien af mange lag kodning og moderne 

software. På Brøndby Stadion har man købt den komplekse teknologi fra firmaet I-PRO, 

hvilket ikke er billigt (Lauritsen, Interview, 31/12/2022). Herfra er AGT stort set automatiseret, 

hvilket simplificerer arbejdet for vagterne på stadionet (Lauritsen, Interview, 31/12/2022). Den 

komplekse del ved AGT er udviklingen. Derefter vil AGT arbejde automatisk, dog med 

menneskelig kontrol. 

 

4. Muligheder for afprøvning 

I Danmark er mulighederne for afprøvning begrænset, da man fra den politiske 

side ikke har besluttet sig for hvilket omfang AGT skal have i samfundet. Ifølge Lauritsen 

(Interview, 31/12/2022) har AGT vist sig yderst effektiv på Brøndby Stadion. Mulighederne 

for afprøvning findes i mindre grad i Danmark, dog gør lande rundt omkring i verden brug af 
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AGT. Mange afprøvninger er dermed taget og vist stor succes (Chowdhury, 2022). I Danmark 

er det derfor en politisk afprøvning, der skal afgøre hvorvidt AGT har en plads i samfundet.  

 

5. Observation 

 I hvilken grad kan observerbarheden af AGT være en faktor for hvorvidt en 

implementering kan finde sted i Danmark? Sikkerhedskameraerne på Brøndby Stadion er 

placeret så folk kan se dem. Dette er med henblik på få de voldsomme fans til at tænke sig om 

inden der bliver slåskamp eller lignende (Lauritsen, Interview, 31/12/2022). Derudover er et 

krav fra Datatilsynet at stadionet skilter med brugen af AGT (Datatilsynet, 2019). 

Observerbarheden er en innovationstendens der spejler sig i ”S-Kurven” (Rogers, 1995; 

Christensen, 2021, Bilag 2). Hvor forbruget af et nyt produkt følger med den tid produktet har 

været på marked. Det samme gælder for AGT, en moderne teknologi hvis marked bliver 

forudset til at tredoble fra nu til 2028 (Grand View Research, 2021). Dog kan det kun lykkes 

hvis de essentielle 10-30% af ens målgruppe køber sig tidligt ind i forløbet (Rogers, 1995; 

Christensen, 2021). 

For at opsummere modellen ”diffusion of innovation” (Rogers, 1995; 

Christensen, 2021) kan gruppen konkludere at de forhenværende praksisser vil blive 

effektiviserede af AGT (Lauritsen, Interview, 31/12/2022). Efterfulgt af den nødvendige viden 

man skal have før AGT, kan blive brugt på fodbold stadioner, og i hele samfundet. I casen om 

Brøndby, og fodboldfans, er der bred enighed om at stoppe vold med midler som AGT. Til 

sidst kigges der på hvilke kriterier AGT har og skal have, før det kan integreres i det danske 

samfund. Hertil er AGT et effektivt middel til overvågning. Dog ligger det også til grund for 

mulige indskrænkelser af privatlivsrettigheder. Faktorer som observerbarheden og S-kurven er 

vigtige, men de hovedsagelige faktorer for AGT’s brug i Danmark, må siges at være politisk.  

 

7.2 Effekterne af AGT 
 

I Brøndby stadions tilfælde bruges AGT for at opnå en række tilsigtede effekter. 

Hovedformålet ved dette er at nægte adgang til de personer, der er i karantæne fra stadionet. 

De vil sørge for at stadionet bliver mere trygt for den brede offentlighed, og mindske voldelige 

sammenstød blandt fans under kampe (Andersen, 2020).  
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Ved at tage denne teknologi i brug kan der dog opstå en række utilsigtede 

effekter, både relateret til teknologiens funktionalitet, men også i forbindelse med designet og 

driften af dette.  

I første omgang kan man tage fat i utilsigtede effekter ved designet af AGT, som 

bruges til at identificere personer der er i karantæne fra Brøndby stadion. AGT er en meget 

kompleks teknologi. På trods af dette er AGT nået meget langt og kan genkende ansigter med 

meget høj nøjagtighed ved stilstående billeder (Chowdhury, 2022). Ved bevægende billeder 

har AGT en fejlrate på omkring 9% (Chowdhury, 2022). En utilsigtet effekt kan opstå her, da 

systemet stadig mangler udvikling for at opnå lige så høj præcision ved ansigter i bevægelse. 

Den utilsigtet effekt ville fremtræde ved, at en person bliver fejlgenkendt som værende i 

karantæne, eller at nogle personer som er i karantæne, ikke bliver genkendt. Herfra kan det så 

diskuteres om løsningen er at lade AGT genkende flere ansigter og frasortere de forkerte, eller 

lade den genkende færre, men at de så er mere præcise.  

Går vi videre med Brøndby stadion, er deres overvågningssystem outsourcet til 

et japansk firma kaldet I-PRO1 . Når man outsourcer til andre lande, kan der være forskellige 

synspunkter eller lovgivning inden for databehandling og overvågning. Dette kan medføre 

nogle utilsigtede effekter. Et eksempel på dette er Japans aflytningslov, som gør det muligt for 

politiet og regeringen, at overvåge befolkningen og derefter videregive data og information til 

Japans Parliament (Tadahisa, 2014).  

En utilsigtet effekt som kan opstå, når data lagres om mennesker, er datalæk som 

kan forekomme af forskellige grunde. Dette er sket i Kina, for nogle måneder siden hvor to 

databaser med billeder af omkring 1.8 milliarder mennesker, nummerplader og andre 

persondata blev lækket (Whittaker, 2022). Hvis der lagres personlige data som billeder, vil der 

altid være en mulighed for at uautoriserede personer får adgang til dataet. På Brøndby stadion 

gemmes billeder af personer i karantæne så deres AGT, kan genkende de personer. Derfor 

hænger denne utilsigtede effekt om datalæk sammen med AGT’en på Brøndby stadions 

funktionalitet (Andersen, 2020).  

Der kan være flere årsager til hvorfor data lækkes. Det store datalæk i Kina menes 

at være en menneskelig fejl (Whittaker, 2022). Dette er en utilsigtet effekt som kan opstå ved 

fejlanvendelse, der forekommer fordi en eller flere personer ikke er tilstrækkeligt oplært i 

 
1 https://i-pro.com/eu/en/surveillance/case-studies/brondby-if-utilise-facepro-to-improve-fan-

safety-and-experience  

https://i-pro.com/eu/en/surveillance/case-studies/brondby-if-utilise-facepro-to-improve-fan-safety-and-experience
https://i-pro.com/eu/en/surveillance/case-studies/brondby-if-utilise-facepro-to-improve-fan-safety-and-experience


 35 

systemet. Manglende træning kan forekomme af økonomiske hensyn. Yderligere, kan 

kompleksiteten af et system forsage designfejl (Jelsøe, 2020).   

Når et nyt system implementeres, som det vi ser hos Brøndby stadion, kan der 

ofte opstå det som kaldes et “productivity dip”. Her falder produktiviteten, da der skal ske en 

tilvænning til det nye system, og fordi der typisk går mange ressourcer til omstilling (Hertzum, 

2022). Dette kan skabe utilsigtede effekter, i det der er større sandsynlighed for at brugerne 

laver fejl når de ikke er vant til systemet. Yderligere, kan mængden af ressourcer der bruges på 

at igangsætte et nyt systemet, betyde at der ikke er lige så meget fokus på sikkerheden af data. 

Dette betyder at der kan opstå utilsigtede effekter ved at ibrugtage et nyt system, hvor der 

kommer mindre fokus på driften, og mere fokus på skiftet. Dette kan have konsekvenser for 

produktiviteten og sikkerheden.  

Misbrug af magt er den sidste utilsigtede effekt, som er vigtig at have for øje når 

det gælder brugen af AGT. I casen om Brøndby stadion, kan kontrolløren misbruge AGT, ved 

at udelukke en særlig person fra stadionet, på trods af at de ikke har gjort noget forkert. Dette 

er et mildere eksempel, men hvis AGT tages i brug på større skala, kan personerne der laver 

eller styrer AGT systemet skrue på værdierne i forhold til særlige personer. Der er nogle etiske 

forhold, som skal overvejes før man tager dette system i brug, hvis man vil undgå at misbrug 

af magt bliver en effekt af AGT. 
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8. Diskussion 

 

I dette afsnit ønsker gruppen at diskutere hvorvidt politik og lovgivning kan begrænse 

potentialet for AGT, samt hvordan forkert brug af teknologien kan fører til etiske 

komplikationer. Dette vil gøres med udgangspunkt i Marcus & Davis’ (2019) spekulationer om 

hvorvidt man kan stole på AI som AGT. Der vil også sammenlignes med teknologi brugt til 

lignende formål med Thomsens (2022) kritik hertil. Derudover vil gruppen også inddrage 

Zuboffs (2018) Surveillence Capitalism og Winners (1986) Teknologiske determinisme, med 

formålet om, at se hvilken effekt AGT kan have på individet og samfund. 

 

8.1 At bygge AI, som man kan stole på 

 

For at undersøge hvor selvstændigt AGT kan arbejde og hvor meget autoritet man bør give det, 

vil dette afsnit beskæftige sig med AGTs kendte begrænsninger, med udgangspunkt i bogen 

”Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust” af Marcus og Davis (2019). 

I andre teknologiske industrier, som bilindustrien, er kravene til det færdige 

produkt langt højere. En bil der kun kan starte 95% af tiden, ville ikke være et 

konkurrencedygtigt produkt på markedet (Marcus & Davis, 2019). I modsætning til 

bilindustrien ville AGT, der kunne identificere personer ud fra deres ansigt 95% af tiden, være 

en rigtig stærk software (Marcus & Davis, 2019). Forventningerne til AGT bør altså ikke på 

nuværende tidspunkt være, at det arbejder fuldstændig perfekt og fejlfrit. I stedet bør tilgangen 

være; fungerer det godt nok til at være brugbart nogle gange, er det en succes (Marcus & Davis, 

2019). 

Selvom det kan konkluderes at ansigtsgenkendelse er en teknologi med rigtig 

meget potentiale, er dette potentiale stadig et stykke ude i fremtiden. Man kan ikke blindt stole 

på kunstig intelligens, på dets nuværende stadie (Marcus & Davis, 2019). Et godt eksempel til 

at belyse denne pointe, optræder i bogen ”Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We 

Can Trust” af Marcus og Davis (2019). Eksemplet belyser pointen, at man bør overveje hvor 

troværdigt kunstig intelligens som AGT er, og på baggrund af disse overvejelser benytte 

teknologien til realistiske formål. At benytte AGT til at automatisk tagge folk i billede på 

socialmedieplatforme er et mere harmløst formål. Det er harmløst i den forstand at potentielle 
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fejl, for eksempel folk taggede på forkerte billeder, ikke ville få de store konsekvenser (Marcus 

& Davis, 2019). Til formål som dette, kan kunstig intelligens altså udføre jobbet selvstændigt. 

Skal AGT derimod bruges til at retsforfølge individer ved lovovertrædelser, må lignende 

forvekslinger ikke ske. Menneskelig kontrol over AGT er dermed nødvendig i situationer med 

store konsekvenser. 

Kunstig intelligens som AGT har på dets nuværende stadie teknologiske 

begrænsninger, dette kan fører til utilsigtede effekter ved brugen af det (Marcus & Davis, 

2019). Grundet dette, kan kunstig intelligens ikke fuldstændig erstatte mennesket i de fleste 

tilfælde. Alligevel kan der argumenteres for at teknologien kan have en plads inden for lov- og 

retssystemet. AGT kan være et stærkt værktøj til at opspore kriminelle og kan bidrage til at 

effektivisere de repetitive opgaver, som er svære og drænende for mennesket (Marcus & Davis, 

2019). 

Det er et princip omhandlende at designe teknologi, med et backupsystem 

(Marcus & Davis, 2019). Dygtige ingeniører vil være klar over en teknologi kan fejle og 

anerkender dette under designprocessen. De ved at det ikke er muligt at forudse og forebygge 

alle de mulige tilfælde af fejl der kan forekomme, så der inkluderes i stedet en form for 

backupsystem (Marcus & Davis, 2019). Ansigtsgenkendelses teknologi kan på denne måde 

godt implementeres i det danske politi. Mennesket skal dog gennemgå og godkende dets 

resultater, som en form for backupsystem, der kan opspore eventuelle fejl. 

 

8.2 AGT’s muligheder på baggrund af Etik og Lovgivning 

 

I dette afsnit vil gruppen diskutere hvorvidt brugen af AGT i retssamfund kan retfærdiggøres. 

Med dette formål, vil gruppen anvende teksten ”Iudicim ex machinae: The Ethical challenges 

of ADM at sentencing” af Frej K. Thomsen (2022). Thomsen (2022) argumentere for hvordan 

kunstig intelligens kan bruges til at afgive retfærdige straffeudmåling, og ultimativt erstatte en 

traditionel dommer. 

En negativ opfattelse af kunstig intelligens er den store mængder persondata 

teknologien kræver, hvilket potentielt kan misbruges og indskrænke privatlivs rettigheder 

(Thomsen, 2022). Samme opfattelse ses på casen om Brøndby stadion hvor alle fans på 

stadionet bliver optaget af AGT. Hertil argumenterer Thomsen (2022) for hvordan traditionelle 



 38 

retssager også kræver store mængder af data. Kunstig intelligens ville bruge mindre data, da 

maskinen ville kunne finde mere præcist og akkurat materiale frem (Thomsen, F. 2022). 

Ligesom på Brøndby stadion der førhen skulle have fysiske lister med karantænefans. Kan 

AGT samle dataet et centralt sted, og mere præcist udpege de korrekte fans. Igennem Thomsens 

pointer om kunstig intelligens, kan det altså argumenteres at Brøndby’s brug af AGT ikke 

bruger mere data end førhenværende praksisser, og dermed ikke går ud over privatlivs 

rettigheder. Hermed behøver frihedsberøvelse ikke at være en etisk begrænsning for AGT. Så 

længe persondata er behandlet på etisk vis.  

Lovgivning er en begrænsning for AGT. ”Dataetisk råd” er en regeringsnedsat 

tænketank, som rådgiver folketinget, ministre og offentlige myndigheder om dataetiske 

spørgsmål ved brugen af ny teknologi. Et råd som dette er til, fordi teknologi i vores tid udvikler 

sig hurtigere end lovgivninger kan følge med. Derfor stiller dataetisk råd (2022) 10 

anbefalinger der bør overholdes når man behandler data (Bilag 1). Disse anbefalinger bør 

overholdes så brugen af AGT i det offentlige rum og alment tilgængelige steder, ikke resultere 

i etiske komplikationer (Dataetisk råd, 2022). De 10 anbefalinger cirkulerer omkring 

teknologier, som AGT, kun benyttes med tydelige og oplyste formål, at biometriske data ikke 

må lagres på måder der bryder GDPR-lovgivningen. De etiske regler er med til at regulere 

brugen af data. Sådanne reguleringer skal sikre at danske firmaer ikke misbruger data. Det er 

tydeligt at se effekterne ved mindre regulering i andre lande såsom Kina.  

Der er både positive og negative argumenter om AGT. Fra Thomsen (2022) kan 

vi se hvordan brugen af AGT, ikke ville overskride nogle etiske love, og hjælpe retssamfundet. 

Fra dataetisk råd kan vi se hvordan etisk brug af AGT burde foregå, så Danmark ikke ender 

med samme værdier om privatliv som Kina.   

 

8.3 AGT i samspil med Surveillence Capitalism og Teknologisk determinisme. 

 

I dette afsnit vil gruppen diskutere AGT i konteksten af Zuboff’s (2018) Surveillence 

Capitalism og Winners teknologiske determinisme. Da brugen af AGT kan bidrage til hvad 

Zuboff (2018) definerer som Surveillence Capitalism, er det interessant at diskutere hvorvidt 

AGT vil blive misbrugt på sådan vis i Danmark. Hertil kan Winners (1980) teknologisk 

determisme understøtte argumentet for at selve teknologien er neutral i sin gøren, det er 
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derimod de kulturelle og politiske normer der dikterer hvordan AGT ville blive brugt i 

Danmark. 

Hvis vi ser på Brøndby Stadions brug af AGT er formålet at skabe mere sikkerhed 

ved bedre at kunne holde uønskede fans væk fra stadionet (Andersen, T. 2020). Zuboff (2018) 

forholder sig kritisk til teknologier, som AGT, der i sin natur bidrager til Surveillence 

Capitalisme. På Brøndby Stadion er det ikke tilfældet. Her bliver AGT hverken brugt til at 

sælge reklamer eller forfølge de lydhørige fans. Så er Zuboff (2018) paranoid når det kommer 

til brugen af AGT, og kan hun skelne mellem intentionen og effekten af AGT? Da private 

selskaber som Brøndby Stadion gavner af teknologien, og så længe de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger er på plads, må denne brug være etisk korrekt. Her fungerer 

Dataetisk råd i samarbejde med Datatilsynet, som foranstaltninger der skal sørge for at brugen 

af AGT, altid tager hensyn til den gængse borgers private rettigheder. I Danmark forsøger man 

altså at bekæmpe Winners (1986) ”Technological somnabalism” ved sætte krav til firmaers 

brug af AGT.  

Zuboff (2018) mener også at store firmaer der indgår i Surveillence Capitalisme 

gavner af manglende lovgivning på området. En mening man også ser i Danmark (Kulager & 

Molin, 2021). Radikale Venstres Retsordfører Kristan Hegaard mener også at den danske 

lovgivning af AGT kan betegnes som ”junglelov” (Kulager & Molin, 2021). Danske politikere 

er bagud med lovgivningen på området, og man burde sætte pause for brugen af AGT, så 

lovgiverne kan få en chance for at opveje fordele og ulemper ved AGT (Kulager & Molin, 

2021). Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup ser AGT potentiale som et værktøj for 

politiets arbejde og mener yderligere at lovgivningen skal tydeliggøres, så misbrug ikke finder 

sted (Kulager & Molin, 2021). Selvom brugen af AGT på Brøndby Stadion er reguleret af 

Datatilsynet, vil en større implementation af teknologien i Danmark altså kræve mere 

lovgivning på området for at sikre korrekt etisk brug af teknologien.  

Eksempler på denne ”junglelov” ses hos danske firma ”JustFace” der sælger 

AGT-låsesystemer til andre firmaer. JustFace’s advokat Anders Reislev mener at firmaet ikke 

overtræder nogle GDPR-love, da låsesystemet anvender ”anonym billede behandling” 

(Kulager & Molin, 2021). Til dette mener Hanne Mozfeldt, lektor i databeskyttelse, at Juraen 

bagved er kompliceret, da tolkninger og formuleringer i de nuværende love, kan tolkes på ny, 

når moderne teknologi introduceres (Kulager & Molin, 2021).Grundlaget for lovgivningen bag 
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AGT skulle være kommet fra GDPR lovgivningen, dog er udviklingen af teknologi langt 

hurtigere end lovgivningen, og ender i at firmaer som JustFace opererer i juridiske gråzoner.  

Der er mange argumenter for hvordan AGT vil kunne bruges til at skabe en 

positiv fremgang for retssikkerheden i det danske samfund. Winner (1980) beskriver denne 

fremgang som et typisk fænomen når ny teknologi bliver introduceret. Dog er politikerne blevet 

mere kritiske ved brugen af ny teknologi som ses ved Skaarups og Hegaards udtalelser 

(Kulager & Molin, 2021). Det understøtter også Winners (1980) overbevisning om at teknologi 

ikke alene er determinerende, men at politik har en indflydelse på brugen af teknologi i et 

samfund. Winner (1980) mener også at teknologier med enkle funktioner historisk set har været 

mere deterministiske. Den gradvise kompleksitet af teknologierne skal være et fokuspunkt, for 

ellers vil teknologier som AGT blive deterministiske. Danske politikere udviser forståelse for 

Winners synspunkt ved at diskutere og sætte krav til brugen af AGT (Kulager & Molin, 2021). 

I Brøndby Stadions tilfælde er AGT ikke deterministisk, da etiske og lovpligtige krav skal 

opretholdes ved brugen af AGT. Det kan argumenteres at baggrunden for brugen af AGT på 

Brøndby stadion, er skabt af fan-kulturen. Hertil er det politiske og etiske vurderinger der 

dikterer hvordan AGT må bruges på stadionet. Kultur og politik er dermed faktorerne for 

hvordan AGT bliver brugt nu, og hvordan det kan blive brugt i et større omfang i Danmark.  

Zuboff’s (2018) Surveillence Capitalisme  er vigtig at have i tankerne når man 

diskuterer implikationer ved anvendelsen af AGT. Som det ses hos Brøndby Stadion, kan AGT 

være et effektivt værktøj til sikkerhed. Samtidig med at brugen af AGT, ikke går ud over private 

rettigheder. Politikere, som Hergaard og Skaarup mener dog at det er for tidligt at vurdere om 

AGT er ansvarligt værktøj når man snakker om en general implementering i Danmark (Kulager 

& Molin, 2021). Man mangler mere diskussion på området. Hertil ser vi hvordan Winners 

(1986) ”Technological somnabalism” bliver modkæmpet i selvsamme diskussion. Winners 

(1980) betegnelse af teknologisk determinisme spejler sig også i det danske brug af AGT. Hvor 

kultur og politik definerer behovet og brugen af AGT, og er dermed determinerende faktorer 

for anvendelsen af AGT. Dog kan lovgivningen ikke følge med udviklingen af teknologier, 

hvilket spejles i Zuboffs (2018) udsagn om hvordan firmaer som JustFace gavner af de 

lovmæssige gråzoner.  
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9. Konklusion 
 

Projektet har undersøgt AGT og hvilke etiske implikationer anvendelsen kan have i Danmark. 

Den politiske debat mangler information om AGT, hvilket dette projekt har undersøgt og 

forsøgt at belyse. Igennem teoretiske redskaber fra de forskellige dimensioner og en analyse af 

Brøndby Stadion har gruppen diskuteret hvorvidt en bred indførelse af AGT i det danske 

samfund er etisk forsvarligt. 

 På baggrund af trinmodellens trin 1 og programmet HIC kan gruppen konkludere 

at AGT er en teknologi der består af mange lag software, og som bygger på princippet om 

beslutningstræer. AGT må siges at være en kompleks teknologi. Yderligere har gruppen brugt 

metoderne ”Utilsigtede effekter” og ”Diffusion of innovation” til at analysere AGT’s 

muligheder for implementering i Danmark, samt hvilke effekter det kunne have. Hertil kan 

gruppen konkludere, at den svære del ikke blive selve implementeringen af AGT, men alle de 

etiske aspekter der ligger udenom. I Danmark har vi omtrent 1,5 millioner kameraer, der alle 

ville kunne gøre brug af AGT. Det er altså de politiske diskussioner om etik og AGT der er den 

egentlige udfordring.  

Der er altid risici ved implementeringen af en ny teknologi. I projektet er det 

blevet diskuteret hvorvidt det danske samfund kan tage den risiko, om privatlivs berøvelse, 

som AGT bringer med sig. AGT har potentiale til at hjælpe det danske samfund med 

retssikkerhed. Casen om Brøndby stadion er et eksempel på netop dette. Det er især de etiske 

standarder der skal opretholdes ved brugen af AGT, hvilket skal ske igennem menneskelig 

kontrol i samarbejde med klar lovgivning. Lovgivningen er centralt i diskussion om AGT, da 

manglen på regulering fremavler virksomheder der opererer i gråzoner. Firmaer som JustFace 

hvis brug af AGT og mangel på regulering kan have utilsigtede effekter på det danske samfund.  

Diskussionen af AGT i Danmark kræver mere politisk fokus, da bedre 

retningslinjer og klar etik og lovgivning på området er nødvendigt, så danske firmaer ikke kan 

være i tvivl om korrekt brug af AGT. En tvivl der i sidste ende kan bryde retten til privatliv, 

GDPR og dermed have en negativ effekt på det danske samfund.  
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10. Perspektivering 
 

I dette afsnit vil der blive undersøgt hvordan AGT bliver brugt i Kina. Når man hører om AGT 

tænker man straks på Kina, hvilket der er god en grund til. Landet er verdensførende indenfor 

udviklingen af AGT, og er yderligere det land i verden der hyppigst bruger det (Zeiger, 2021). 

Som ses igennem det Data Etiske Råd er forskellen mellem de etiske værdisæt i Danmark og 

Kina store. Så brugen af AGT i Danmark ville nok være anderledes end i Kina. Dog kan en 

undersøgelse af Kinas brug af AGT, stadig give en dybere forståelse af AGT og dermed hvilken 

rolle AGT potentielt ville kunne have i Danmark. 

 I 2019 så man for alvor AGT blive implementeret i de Kinesiske storbyer (Brown, 

Statman, Sui, 2021). På baggrund af de forhenværende moderne informationsteknologier og 

landets autoritære styreform, kunne AGT hurtigt integreres i Kinas estimerede 500 millioner 

sikkerhedskameraer (Zeiger, 2022). Yderligere har teknologien en succesrate op til 99.97% når 

den analyserer ”stille” billeder såsom pasfotos (Chowdhury, 2022). I følge Huang Lei, en 

kinesisk udvikler af AGT, er der mange fordele ved brugen af teknologien. AGT kan bruges i 

retssikkerheden til opsporing af kriminelle og rapportere eventuelle terrortrusler (Pollard, 

2020). Teknologien har også hjulpet den kinesiske regering med smitteopsporing af Corona 

ramte borgere (Pollard, 2020). Teknologien bliver altså hyppigt brugt i Kina til både at hjælpe 

sundhedssektoren og kampen imod kriminalitet. Men hvad mener de kinesiske borgere om 

brugen af teknologien i deres land? Ifølge en undersøgelse fra ”Beijing News Think Tank” fra 

2021 er 87% af kineserne imod brugen af AGT som en betalingsservice (Brown et al, 2021) 

Årsagen til de 87%, er borgernes mistro til de kinesiske firmaer der udbyder AGT.  

De kinesiske myndigheder bruger også AGT til andre årsager end sikkerhed og 

smittesporing. Der har nemlig været flere sager om teknologiens virke til forfølgelsen af den 

muslimsk kinesiske minoritet kaldet Uyghurene (Ng, 2020). Forfølgelsen er blevet fordømt af 

lande verden over, og USA beskriver yderligere, hvordan Kinas brug af AGT har skabt et 

dystopisk teknologisk overvåget samfund (Ng, 2020). Zuboff (2018) bruger begrebet 

information civilisation til at beskrive hvordan en stat, som Kina, bruger teknologi som AGT 

til at definere nye magtgrænser. (Zuboff, 2018; 6). AGT gjort det nemmere for den kinesiske 

stat at overvåge og styre den offentlige diskurs. Hvor man førhen har overvåget befolkningen 

”online”, har AGT gjort det muligt at forfølge kinesernes gøremål ”offline” (Ng, 2020). 

Igennem brugen af AGT har den kinesiske stat vanskeliggjort folkelige diskussioner om 

forfølgelsen af Uyghurene, samt alle emner der ikke flugter med det kinesiske styrer.  



 43 

Det berygtede kinesiske ”Social Credit System” er også et produkt understøttet af AGT. 

Systemet rangerer de kinesiske borgere i efter god og dårlig adfærd i samfundet. Det estimeres 

at omtrent 80% af de kinesiske byer anvender systemet (Donnelly, 2022).  Typisk starter en 

kinesisk borger på 1000 point, og derfra kan vedkommende tjene point ved at have en positiv 

indflydelse på sine omgivelser (Donnelly, 2022). Det kunne for eksempel være at arbejde med 

velgørenhed. Flere point signalerer troværdighed og giver borgeren arbejdsmuligheder, samt 

status i samfundet. På den anden side vil færre point betyde at borgeren mister muligheder for 

arbejde, samt generelle rettigheder som adgang til offentlig transport. I 2019 var 23 millioner 

kinesere bandlyst fra tog- og flytransport grundet lave ”social credit points” (Donnelly, 2022). 

AGT muliggør en overvågningsstat i så bredt et omfang, at man kan indføre et socialt rangeres 

system på baggrund af dataet fra kameraerne. 

I opgavens konklusion redegøres der for brugen af AGT på Brøndby stadion, der gavner 

trygheden og sikkerheden på stadion. I de diskuterende afsnit kortlægges der de etiske aspekter 

af ny teknologi igennem teori fra Winner og Zuboff. Der begge siger at man skal være varsom 

ved brugen af moderne teknologier såsom AGT. Som man ser i Kina, kan indførelsen af AGT 

hjælpe under en pandemi som Corona, men også ødelægge friheden igennem den forfølgelse 

som AGT muliggør. Man kan spørge sig selv, om samme scenarie ville ske ved indførelsen af 

AGT i Danmark. Eller om det danske værdigrundlag ville kunne holde af AGT i skak.   
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