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Hva er AI?

Verktøy for å skape og utnytte
innsikt fra data til å oppnå mål.

Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på
tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å
oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å
analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket
omgivelsene.
Nasjonal strategi for kunstig intelligens
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«Doing nothing with AI», Emanuel Gollob (AT)
Foto: Ars Electronica

Forbedre liv

Hva vil vi med AI?

Drive butikk
Finne ut av ting
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Hva er ansvarlig AI?
Kunstig intelligens møter etikk
Hvordan ivaretar vi etikk i kunstig intelligens? To forhold
spiller inn:
1. Data AI’en er basert på
2. Hva AI’en gjør

Ansvarlig/etisk AI trener ikke på data du ikke har
behandlingsgrunnlag for, bryter ikke loven, lurer ikke folk til
å ta valg som er dårlige for dem osv
PwC Rammeverk for Ansvarlig AI adresserer følgende
tematikk:
1. Styring og kontroll
2. Etikk og regulering
3. Forklarbarhet og transparens
4. Sikkerhet og robusthet
5. Rettferdighet og likebehandling
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Vårt rammeverk for AI; teknologi, forretning, etikk og regulering må
adresseres på en helhetlig måte
3. Økosystem
Teknologiroadmap

Sourcing

Endringsledelse

6. Drift og
monitorering

Modellnivå
Forretingsstrategi
Evaluering

Leveransemetode

Tjenesteportefølje

Driftsstøtte

Fortløpende
monitorering

Løsningsdesign

4. Development

2. Planlegging

Interne
policies
& styringsdokumenter

1. Strategi

Industriens
standarder og
reguleringer

Forretnings- &
dataforståelse

Prosessplan

Datainnsamling
Overgang &
implementering
Preprossesering
Modellintegrasjon
Modellbygging

Etterlevelse

5. Utrulling
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Beslutningsprosessen for en
virksomhet i finans
“Teknisk AI”
1. Klarer vi formulere ideen tydelig og hva
den gir av økte inntekter eller besparelser?
2. Har vi dataene (eier vi dem selv) og er de
tilgjengelige med ønsket kvalitet?
3. Har vi kompetanse til å realisere?
For “Ansvarlig AI” så kommer i tillegg
1. Er det lovlig?
2. Er det etisk?
3. Hva er de omdømmemessige
konsekvensene?
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Rettferdighet - forsikring
Grupper og individer
Ikke rettferdig for en gruppe å spleise på valgene til
enkeltmennesker; velger noen å gjøre høyrisiko-ting kan
de ikke kreve spleiselag med dem som velger å leve med
lav risiko - men hva med medfødte risikofaktorer?
Forsikringspriser for menn og kvinner ulikt → dårlig
stemning - MEN pris skal reflektere risiko.

Datadrevne modeller ender opp med å fange opp denne
typen risiko gjennom andre variable - så igjen aktualiseres
hvilke data bør man kunne bruke for å prise risiko?
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Regjeringen mener at:
● kunstig intelligens som utvikles og brukes i
Norge skal bygge på etiske prinsipper, og
respektere menneskerettighetene og
demokratiet

● forsking, utvikling og bruk av kunstig
intelligens i Norge skal bidra til ansvarlig og
pålitelig kunstig intelligens
● utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge
skal ivareta den enkeltes integritet og
personvern
● digital sikkerhet skal bygges inn i utvikling,
drift og forvaltning av KI løsninger
● tilsynsmyndigheter skal føre kontroll
med at systemer basert på kunstig
intelligens på sitt tilsynsområde
opererer innenfor prinsippene for
ansvarlig og pålitelig bruk av KI
PwC
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Regulatorisk
veiledning

En regulatorisk
sandkasse kan være en
flott diskusjonsarena
for store og små
aktører

Kompetansebygging

Redusert timeto-market

Tilgang til
kontrollert
testmiljø
Økt samspill og
innovasjonstakt

Sikre
innebygd
personvern

Lavere
risiko for
alle
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PwC Ansvarlig AI tjenester
1. linje

1

AI-helsesjekk / revisjon på vegne av styre/ledelse/internrevisjon

2

Ansvarlig AI-rammeverk - opplæring, innføring og utrulling

3

Ansvarlig modellbygging
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2. linje

3.linje
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Spørsmål eller
kommentarer?
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PwCs AI-sjekk
Hvorfor AIhelsesjekk?
“Alle KI-baserte
systemer skal
ivareta muligheten
for revisjon”
Nasjonal strategi for kunstig
intelligens

GDPR stiller
strenge krav til
behandling av
personopplysninger

Hva gjør vi?
PwC vurderer
●
●
●
●
●
●

Rettferdighet og diskriminering
Formålsbestemthet
Dataminimering
Gjennomsiktighet
Den registrertes rettigheter
Informasjonssikkerhet

Hvordan gjør vi det?
Inngående
kunnskap

Tverrfaglig
kompetanse

Omfattende
erfaring

Elastisk
prismodell

Hva får du?

Brudd på disse kan gi svært
høye bøter

En dokumentert vurdering på
om løsningen opererer i tråd med
gjeldende lover og regler
PwC

trygghet

