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(Svært kort) om hvordan dette egentlig virker
I. Maskinlæring og nevrale nettverk

• Veiledet læring

• Systemet skal gjenskape mønster i treningsdata

• Ikke-veiledet læring

• Systemet skal identifisere mønster i store mengder data

Treningsett med 

data

Algoritme som 

klassifiserer data
Klassifiserings-regel

Ny datamengde

Nye sorterte data

Datastrøm

Algoritme som 

sorterer data

Antall datapunkter i 

mengde [K]

Finne sentrum i 

mengde K

Evaluere datapunkt 

mot sentrum i K

Definere datapunkt etter 

minimumsdistanse til sentrum i 

K

Punkt ikke K –

annen gruppe?
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(Svært kort) om hvordan dette egentlig virker
II. Selvforsterkende læring

Systemet forbedrer automatisk algoritmene basert på resultatene fra treningsdata eller 

godkjente mønstre fra datamengden

Algoritme

Datamengde

Tolkningsdata

Analyse av data

«Belønning» for korrekt 

analyse av data
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Selvforsterkende læring 

• Vi kan definere resultatene som skal gi belønning men vi vet ikke hvordan

algoritmen forbedrer sin analyse basert på godkjent analyse + belønning  



Hva lærer kunstig intelligens av?

Hvordan definere tilstrekkelig 
datamengde og hvem eier den?



Data og betydningen for fremstillingen av AI

Kjøpe AI - fasen

Ansvar for konsekvensene – fasen

Leverandør av rådata

Leverandør av aggregerte / forbedrede 
datasett

Leverandør av programmering, trening og 
opplæring av algoritme

Kunde / Bruker av AI

AI brukes i eget produkt for 
videresalg

KundeTredjepart

AI brukes i egne 

produksjonsprosesser

AI brukes til å samvirke med 

kunder / leverandører

Kunde Leverandør
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Hvor finner man data?
I) Bedriftens egne data

• Stadig økning i datamengde og kommunikasjonskanaler 

som kan formidle relevant informasjon 

• Epost

• Teams, Slack, Workzone, Facebook Workflow

• Bedriftens dokumentbehandlingssystem, Google Docs, 
Dropbox, OneDrive 

• Ulike kilder har ulik tilgangsstyring – ikke alt som er 

lagret som er lov å se

• “AI is able to see beyond attempts to disguise wrongdoing 
and identify code words. For example, in one test using 
emails of Enron executives, AI was able to detect tension 
amongst employees that was correlated with a questionable 
business deal.” American Bar Association «Resolution on AI» 12-13-

08-19 

• IoT kommer til å skape massive mengder nye data

• Internt i bedriften

• Fra samarbeidspartnere/leverandører/ kunder
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Hvor finner man data?
II) Man har kjøpt data i sekken

Leverandør av rådata

Leverandør av aggregerte / forbedrede 
datasett

Leverandør av programmering, trening og 
opplæring av algoritme

Kunde / Bruker av AI

Vanhjemmel

Personopplysninger

Krenket databasevern

Garantiansvar datakvalitet?

Ansvar for sammensetning av 

datamengde?
Mangelskrav?

Regress?

Datamangel gir 

generelt dårligere 

kvalitet på AI enn 

forventet

Vanhjemmel til deler 

av data gjør at 

opplæring på deler av 

AI’ens funksjoner må 

slettes

Ingen mangel overhodet – databehovet endres 

underveis



Før AI’en slippes løs på kundene

Kort om leveranse av selvlærende systemer
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Hvordan kjøpe AI

Forprosjekt I 

Behovsavklaring

Forprosjekt II 

Systematisere tilgjengelig data

Forprosjekt III

Scoping – harmonisere data og behov

Systemleveranse

Valg av algoritmer, tilpasning, opplæring, grensesnittsprogrammering

Idriftssetting

- Akseptansetest

- Gradvis idriftssetting og overgang til vedlikehold 

Definert hva som skal gjøres med AI –

og hvorfor

Regnet hjem kostnadene ved data og 

programutvikling

Hvor treffsikker kan løsningen 

realistisk sett bli ved idriftssettelse?

Hvor mange av prosessene som skal 

automatiseres krever egentlig

menneskelig vurdering?
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Regne hjem kostnadene og realistisk scoping

• Hvor mye kundespesifikk opplæring må gjøres –

og hvor mye arbeid må kunden legge i å gjøre 

det?

• Strukturere datasett / verifisere resultater

• Vurdere feil i output 

• Kost/nytte 

• Anslag over arbeidsmengde i avtalen?

• Avbestillingsadgang hvis stor økning?

• Endringsordresystemet – treningsdata viser 

mønstre som ikke var opprinnelig forutsatt

• Behov for mer data / andre kvaliteter data for å nå 
formålet

• Behov for å restrukturere algoritmene i nettverket 
for å nå formålet – annen læringssekvens

• Risiko?
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Testfasen

• Hva skal testes?

• Resultatet av validert system opp mot funksjonsmål i 
scope

• Nøyaktighet – presisjon – relevans

• Grenser for resultater/tolkninger – og hvor effektive 
disse er

• Forventet arbeidsinnsats for kunde i driftsfasen

• Realismen i å sette funksjonsmål før drift?

• Særlige problemer med testing av maskinlærende

systemer

• Er det mulig å skrive en akseptansetest som er stabil?

• Kan testresultatet repliseres – evt. hvorfor ikke?

• Feil når resultatene genereres i en «black box»

• Hvem overvåker kvaliteten på treningsdata etter leveranse?



AI etter levering

Hva kan gå galt – og hvem har skylden?



AI brukes i eget produkt for videresalg

KundeTredjepart

AI brukes i egne 

produksjonsprosesser

AI brukes til å samvirke med andre 

mennesker/bedrifter

Kunde Leverandør

Produktansvarsreglene

Mangelsvurderingen

Er utviklingen en mangel?
• Mangel eller 

forventningsbrist?

• Kunne utviklingen la seg 

forutse?

Hva har forårsaket feilen?
• Manglende sperrer i 

programmering / 

opplæring?

• Datakvaliteten etter

leveranse?

Eierens ansvar for AI’ens

handlinger

Plikt til å oppfylle kontrakter 

inngått på feilaktige 

betingelser?

Ansvar for autonome 

skadevoldende handlinger 

fra AI’ens side?

Mangelsvurderingen – etter levering
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Ansvarssubjekt / ansvarsgrunnlag for AI’s skadevoldende 
adferd mot tredjepart

Hvem er ansvarlig når autonom AI tar beslutninger som 

ikke er direkte forutsigbare, men som volder skade 

mot tredjepart?

• Ansvarsgrunnlag

• Kjøpsrettslig direkte tap?

• Objektivt ansvar for idriftssetting av utstyr med 
skadevoldende potensiale?

• Årsakssammenheng / adekvans

• Hvordan definere påregnelighetskriteriet ved 
selvlærende systemer?

• Samme vurderingstema vs. leverandør som vs. eier?

• Regress?



Kriminell AI?
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• AI følger ikke norsk lov uten å være programmert til det

• Og hvordan gjør man det?

• Ansvarsubjekt hvis AI bryter loven

• Skyldkrav

• Forsett/uaktsomhet

• Medvirkning?

• Foretakstraff eller individuelt straffansvar?

• Hvor påregnelig var det at AI’en ville bryte loven for å løse sine oppgaver?

• Hacking - «Psykotisk AI?»
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Mangel ved system som bedrer egen produksjon – Li Kan-Ken 
v. Tyndaris Investments Ltd.

• Scope

• The supercomputer named K1 would comb through online sources like real-time news 
and social media to gauge investor sentiment and make predictions on U.S. stock 
futures. It would then send instructions to a broker to execute trades, adjusting its 
strategy over time based on what it had learned

• Test (?)

• [Tyndaris] shared simulations with Li showing K1 making double-digit returns, although 
the two now dispute the thoroughness of the back-testing

• Leveranse

• K1 generated a single trade in the morning if it deciphered a clear sentiment signal, 
whereas Li claims he was under the impression it would make trades at optimal times 
during the day. 

• For days, K1 made no trades at all because it didn’t identify a strong enough trend

• In rebuttal, Costa’s lawyers say he told Li that buying or selling futures based on 
multiple trading signals was an eventual ambition, but wouldn’t happen right away.

• By February 2018, it was regularly losing money, including over $20 million in a single 
day—Feb. 14—due to a stop-loss order Li’s lawyers argue wouldn’t have been triggered 
if K1 was as sophisticated as Costa led him to believe

• Li claims he was told K1 would use its own “deep-learning capability” daily to 
determine an appropriate stop loss based on market factors like volatility. Costa 
denies saying this and claims he told Li the level would be set by humans

• Mangelsvurderingen

• Berettiget forventning til ytelsen basert på simuleringene

• Aktsomhetsplikt for kjøper basert på investeringens størrelse?

• Positive opplysninger om eksisterende funksjonalitet vs. planlagt utvikling
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