


Ansvar og risiko 
ved bruk av kunstig 

intelligens 

Hvilke spørsmål må jeg stille meg?



1. Hva er kunstig intelligens? (AI) 
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Observation
Learning

Abstraction
Reasoning

1 2 3

2 Statistical learning Good classification and prediction, poor context and 
reasoning. (e.g. Siri, Alexa (machine learning))

1 Handcrafted Knowlegde Good reasoning over narrow domains, but no learning or 
handling of uncertainty.

3 Contextual adaptation Combine 1 and 2 but with added explanation for decision.

Kilde: DARPA, https://www.youtube.com/watch?v=-O01G3tSYpU&t=430s



2. Hvilken rolle har jeg? 
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Designer Produsent Operatør Bruker

Hvem definerer 
behandlingsregler?

Hvem definerer 
læringsregler?

Hvem gir input 
(data) til læring?



3. Hvilken risiko innebærer bruk av kunstig intelligens for 
min virksomhet? 
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4. Har jeg lov til å bruke kunstig intelligens i dag? 
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AI

Sektorspesifikke
krav

Sektorovergripende 
krav

"AI-regulering" ?



5a. Vil jeg ha lov til å bruke kunstig intelligens i 
fremtiden? 
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AI

Sektorspesifikke
krav

Sektorovergripende 
krav

"AI-regulering"



5b. Vil jeg til å ha lov til å bruke kunstig 
intelligens i fremtiden?
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6. Kan jeg forklare den "automatiserte beslutningen"? 
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7. Hvem er ansvarlig ved bruk av kunstig intelligens? 

1. Teoretisk utgangspunkt:
• Gamle regler på ny teknologi

2. Praktiske utfordringer:
• ..hvem er ansvarlig for beslutninger som ikke er 

fattet av mennesker?

• .. hvem er ansvarlig når maskinen velger 
motparter, forhandler og inngår kontrakter?

• ..hvem er ansvarlig når maskinene lærer selv og 
endrer "adferd" basert på egen læring? 
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• Designeren? 
• Produsenten?
• Distributør? 
• Operatøren? 
• Brukeren?

Forsikring?



8. Hvem eier forbedringer, oppfinnelser og innsikt? 
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"Data that is sent to the Cognitive 
Services is treated differently than 
other customer data. Microsoft may use 
Cognitive Services data to improve 
Microsoft products and services. For 
example, we may use content that you 
provide to the Cognitive Services to 
improve our underlying algorithms and 
models over time. To do that, we may 
retain Cognitive Services data after you 
are no longer using the services. Further 
information is provided on this page 
and the Cognitive Services section of 
the Online Services Terms."

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/How-Microsoft-defines-customer-data
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=31


9. Hvordan håndterer jeg risiko og ansvar gjennom 
kontrakter?

Din kontrakt bør..
• ..beskrive ansvar for systemfeil 

og feilretting
• ..avgrense funksjonsområde og 

bruk av "resultatene"
• ..tydelig definere data for læring 

(format og type) 
• ..inneholde ansvarsfraskrivelse
• ..håndtere av data
• ..regulere IPR
• ..beskrive forsikringsplikt
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10. Hva er dagens gladsak?
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Takk for oss

Per-Kaare Svendsen Jens Christian Gjesti 
pks@kvale.no  jcg@kvale.no
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