
Kunstig intelligens - kan utviklinga (også) gå i retning av 

"digitalt diktatur"? 
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Hva er KI?
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BAT VS GAFA
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Laboratorium for eksperimentell databruk
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Kina utvikler ulike system for “sosial kreditt”

• Sentralt statlig styrt system. Setter folk på svartelister som medfører
utestengelse fra tog, fly, skoler etc

• Regionale systemer. Rangerer inbyggerne basert på atferd. 

• System for kredittvurdering i regi av private selskaper (BAT)

• MÅL: øke tilliten i samfunnet, særlig tilliten i økonomiske transaksjoner
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Europa vs Kina

Bør Europa vinne KI-kappløpet for enhver pris?
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Europa må velge sin egen vei – KI bygget på fundamentale

menneskerettigheter



GDPR – et rammeverk for tillit
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PERSONVERNPRINSIPPENE hinder at vi 

går i retning av digital diktatur



Personvernprinsippene

• Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet.

• Formålsbegrensning.

• Dataminimering. 

• Riktighet.

• Lagringsbegrensning. 

• Integritet og fortrolighet. 
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KI møter prinsippet om formålsbegrensning

• Personopplysninger fra mange ulike 
kilder, både for trening av algoritmen 
og når modellen skal ta avgjørelser.

• Opplysninger skal samles inn for klart 
angitte formål, og ikke behandles på 
nytt for uforenlige formål. 

• Utviklere og brukere av kunstig 
intelligens må vurdere om ny bruk er 
forenlig med det opprinnelige formålet. 
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KI møter prinsippet om dataminimering

• Mer data, bedre læring (?). 

• Personopplysningene skal være 
adekvate, relevante og begrenset til det 
som er nødvendig for å oppnå formålet. 
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KI møter prinsippet om rettferdighet

• Skjevt datagrunnlag – skjev algoritme –
diskriminerende modell.
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Tiltak for å forhindre diskriminering:

• Egnede statistiske og 
matematiske fremgangsmåter

• Bruke relevante, riktige og 
representative 
personopplysninger i 
treningsdataene

• Kontrollere og evaluere 
beslutningene for bias 
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KI møter prinsippet om gjennomsiktig behandling 

• Svarte bokser: lite åpne og 
gjennomsiktige beslutninger

• Informasjon er en forutsetning for at de 
registrerte kan ivareta sine rettigheter.

• Rett til forklaring?
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Bremser personvernregelverket 
utviklingen av kunstig intelligens?
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Nei
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Tillit
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Tillit fra hvem?
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Utfordringene star likevel i kø
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Ikke kun regulering viktig – også politisk mot er avgjørende
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postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no

Takk for meg!

Catharina Nes

cane@datatilsynet.no

@cathnes

33


