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i 

Sammendrag 

 

Denne masteroppgaven handler om utviklingsprosesser og utfordringer rundt innebygget 

personvern og kunstig intelligens. Jeg har forsket først hvordan samhandlingen mellom 

utviklingsprosesser skal skje, og hva slags utviklingsmetodikken bør tas i bruk. Deretter har 

jeg gjennomført en undersøkelse av hvilke utfordringer som oppstår under utvikling av 

kunstig intelligens med innebygget personvern. Til slutt har jeg drøftet hvorfor kunstig 

intelligens skal ha hensyn både til personvernet og etikk. 

 

Ivaretakelse av kravene til innebygget personvern møter noen ulemper i dag. Det 

organisatoriske arbeidet skal utføres i samsvar med de rettslige og teknologiske 

utviklingsprosessene. Dersom personvernet ikke er imøtekommet, skal det innføres endringer 

i utviklingsmetodikken. Den grunnleggende kunnskapen om alle aspekter rundt personvernet 

skal danne utgangspunkt for en vellykket realisering av dette hensynet. De personvernrettslige 

krav gjelder likt for både de nye og de gamle systemer for behandling av personopplysninger.  

 

Når det dreier seg om arbeide med utvikling av kunstig intelligens med innebygget 

personvern, er det viktig med en detaljert forståelse av både teknologiske og rettslige 

aspektene. Kunstig intelligens kan møte flere utfordringer i løpet av etterlevelsen av 

personvernet. Teknologien kan sette personvernet i fare i løpet av presentering av 

samtykkeerklæring, og gjennomføring av prinsipper for dataminimering, lagrings- og 

formålsbegrensning. Det skal derfor bli regulert hvilke steg som den behandlingsansvarlige 

skal ta for å ivareta personvern innen kunstig intelligens på en best mulig måte. Samtidig skal 

det gjennomføres regelmessige vurderinger av personvernkonsekvenser slik at risikotilfeller 

blir oppdaget, og deretter redusert ved hjelp av tiltak. 

 

Sammen med å bygge personvernet inn i kunstig intelligente løsninger, skal det 

implementeres i teknologien de etiske retningslinjene. Det er nødvendig for at de registrertes 

rettigheter og friheter blir tatt vare på. Den etiske reguleringer skal også hjelpe å danne et 

tillitsforhold mellom KI og brukerne, gi åpenhet og innsyn i behandlingsprosesser, og bidra til 

gjennomføring av kontroll- og sikkerhetsrutiner. 
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1 Innledning 

1.1  Aktualitet 

 

Denne masteroppgaven handler om utfordringene som dukket opp med innebygd personvern 

og kunstig intelligens (KI). I dag står vi midt i den fjerde industri generasjonen. Denne kan 

ofte bli kalt som den digitale revolusjonen. Nå får vi flere muligheter til å anvende 

teknologien som finnes på markedet, også på de områdene som tidligere hadde manuelle 

rutiner. Dette betyr ikke at maskinene skal overta alle de daglige oppgavene som blir utført. 

Til tross for at denne utviklingen er på vei, tar det mange år før den blir i bruk. I dag skal 

teknologien anvendes i samspill med den manuelle innsatsen, og være det viktige 

hjelpeverktøyet. Mulighetene som de nye systemene og maskinvare gir, åpner større 

handlingsrom og fører til flere positive resultater på ulike felter.  

 

I den første delen av oppgaven har jeg gjennomført en undersøkelse av hvilke utfordringer 

som kan oppstå når personvernet bli bygd inn i systemløsninger. Jeg har gått gjennom flere 

aspekter rundt utviklingsmetodikken, og har drøftet noen problemer i rekkefølgen, samspill og 

realisering av utviklingsaktivitetene. I denne delen danner jeg grunnlaget for de to neste 

problemstillinger som jeg skriver om videre. 

 

I den andre delen av oppgaven fokuserer jeg meg på bruk av en muliggjørende teknologi – 

kunstig intelligens i lys av endringer innenfor den rettslige innarbeidelse av personvern inn i 

systemene. Deretter skal jeg begrunne bruk av etiske retningslinjer i samspill med 

personvernrettslige krav i forbindelse med utvikling av programvare med kunstig intelligens.  

 

Kunstig intelligens er avhengig av data. I løpet av maskinlæringen foregår det ulike prosesser 

med KI som hjelper systemet å forstå metoder og ønskete resultater. KI lærer av sine riktige 

og feil beslutninger, og klarer å generere nye regler og prosedyrer som hjelper å foreslå best 

mulige løsninger. Data som KI bruker, kan ofte inneholde personopplysninger. Derfor 

aktualiserer bruk av KI vurderinger og avveininger i forhold til personvern. I tillegg er det 

viktig å ta hensyn til den interne organisasjonen av arbeidet og oppgaver innenfor forskjellige 

etater og organer som tar i bruk teknologien og skal handle i samsvar med gjeldende lover og 

regler. Alle prosessene (tekniske, rettslige og organisatoriske) må samspille med hverandre og 
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være i balanse. Samtidig skal utviklingen skje i samsvar med metodikken for ivaretakelse av 

personvernrettslige krav, rettigheter og friheter.  

 

Personvern har blitt enda mer regulert i dag enn det var tidligere. Grunnen til dette er 

inkorporasjonen av personvernforordningen i norsk rett. Personvernforordningen eller The 

General Data Protection Regulation (GDPR)1 trådte i kraft som norsk lov 25. mai 2018, og 

opphevet den tidligere personopplysningsloven. Forordningen inneholder mange liknende, 

men mer detaljerte bestemmelser innenfor personopplysningslovgivningen. I tillegg fastlegger 

´forordningen flere nye krav og pålegger flere plikter, samt gir flere rettigheter enn dagens 

regelverk. Dette gjelder blant annet strengere regulering av forholdet mellom den 

behandlingsansvarlige og databehandleren, krav til en klarere personvernerklæring, krav til 

innebygd personvern i systemløsningen, styrking av den enkeltes rettighet til å kreve sletting 

av personopplysninger om vedkommende2.   

 

KI er som nevnt verdiløs uten data. Personvern handler blant annet om ivaretakelse av den 

enkeltes integritet. Dette forutsetter blant annet beskyttelse av opplysninger som er knyttet til 

en person. KI som blir eller er brukt i ulike etater, kan bruke personopplysninger. Derfor er 

det viktig å strukturere og organisere arbeidet på en måte som ivaretar personvern. Derfor 

velger jeg å rette oppgaven min mot regulering av de nye krav om innebygget personvern i 

løsningene, som kan bruke KI som virkemiddel. Jeg skal se på ulike problemer som oppstår 

ved bruk av KI og innarbeidelse av personvern i systemene. I tillegg skal jeg foreslå løsninger 

som kan hjelpe å unngå de problemene eller redusere risikonivået i dem.  

 

1.2  Problemstillinger og forskningsstatus 

 

I denne oppgaven har jeg drøftet utfordringer ved utvikling av systemene med innebygget 

personvern. I dag er personvernet regulert i forordningen. Ved behandling av 

personopplysninger skal alle virksomheter bygge personvernet inn i programvaren som de 

bruker for dette formålet. Utviklingen av systemene som ivaretar dette rettslige kravet 

                                                 
1 Den kommende personvernforordningen om ”beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av Direktiv 95/46/EF 

(generell forordning om databeskyttelse)”, EUT 2016 L 119, heretter pvf.  
2 Se pvf. art. 5, 12, 17, 24, 25, 28, 30. 
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forutsetter en samling av bestemte aktiviteter. Denne samlingen er forsket og utarbeidet av 

flere forvaltningsorganer. Jeg har brukt Datatilsynet og Direktoratet for e-helse sine veiledere 

og maler for å se på ulike aktiviteter, og deretter å drøfte dem sammen med andre mine funn.  

 

Det hovedmålet med utarbeidelsen av veiledere var å gjøre rettslige krav enklere å etterleve. 

Veilederne er skrevet på en mer forståelig måte enn forordningen. I tillegg til å drøfte den 

teoretiske delen, hadde jeg sett på hvordan utviklingsmetodikken er anvendt i praksis. Jeg har 

lagt vekt på noen utfordringer som oppstår ved å bygge personvernet inn i løsninger. Til slutt 

hadde jeg gitt noen forslag på hva som kan bli gjort bedre.  

 

I oppgaven videre har jeg sett på utvikling av kunstig intelligens med innebygget personvern. 

Disse problemstillinger er aktuelle i dag, siden kunstig intelligens innebærer store 

endringsprosesser i samfunnet. Denne teknologien er verken fullstendig lovregulert eller 

forsket ennå. Den er fremdeles i utviklingsfase i dag. Likevel bruker allerede noen 

organisasjoner systemløsninger med KI. Derfor er det mulig å se på denne bruken i praksis, 

og finne argumenter for eller imot teknologien, og momenter som krever regulering. 

Datatilsynet har utarbeidet en rapport om kunstig intelligens med personvern, hvor de har lagt 

vekt på ivaretakelse av personvernprinsipper i teknologien. Det ble også presentert de ulike 

anbefalinger som kan bli brukt for å redusere risikotilfeller ved behandling av 

personopplysninger.  

 

I min drøftelse har jeg tatt utgangspunkt i den ovennevnte rapporten, og sett på aspekter rundt 

teknologien som kan krenke personvernet. Jeg har forsket mer på noen konkrete eksempler, 

og hadde foreslått løsninger som kan redusere dårlige konsekvenser for de registrertes 

rettigheter.  

 

Den siste problemstillingen min om regulering av etikk i forhold til kunstig intelligens med 

innebygd personvern, er ikke så godt forsket av andre ennå. Likevel har den europeiske union 

allerede tatt stilling til de etiske spørsmål som skal være regulert i forbindelse med utvikling 

og bruk av kunstig intelligens. De har lagt ut en pilotversjon med etiske retningslinjer for KI. 

Jeg har tatt utgangspunkt i dem, samt med å drøfte nødvendighet av denne reguleringen særlig 

i forhold til ivaretakelse av privatlivets fred.   
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1.3  Metodisk opplegg  

 

For å belyse oppgavens emneområdet, har jeg brukt flere metoder for å innsamle kvalitative 

data. Disse data er i form av ord3, og de har gitt meg dybdekunnskap innenfor 

forskningsområdet mitt.  

 

Den første metoden som jeg har brukt er dokumentasjonsstudier. Denne metoden forutsetter 

innsamling av data som er skrevet av andre, og som kan også bli kalt som sekundær data4. Jeg 

har lest gjennom ulike bøker, artikler, veiledere og rapporter. Dette hjalp meg å danne et bilde 

av utviklingen av kunstig intelligens, og innarbeidelsen av personvern inn i ulike systemer. 

Ved å lese gjennom ulik relevant litteratur, hadde jeg rammet innholdet i masteroppgaven 

min, og funnet de momentene jeg vi drøfte videre.  

 

I tillegg til dokumentasjonsstudier, hadde jeg gjennomført en del av rettsdogmatiske studier. 

Jeg har funnet frem de sentrale rettskildene som er relevante i forhold til ivaretakelse av 

personvern. Ved å bruke den grunnleggende juridisk metode5, klargjorte jeg for meg 

innholdet av de ulike rettslige bestemmelser som hadde betydning for oppgavens tema. Først 

og fremst har jeg fortolket flere personvernforordningens artikler. Jeg hadde mest fokus på 

artikkel 5, 25 og 356. Jeg har også sett på andre bestemmelser fra ulike rettskilder som må 

anvendes i samspill med forordningen. Dette var blant annet rettskilder fra helselovgivning, 

som jeg brukte for å illustrere noen eksempler fra helsesektoren.  

 

Dokumentasjons- og rettsdogmatiske studier bidro til at jeg dannet utgangspunkt for de 

spørsmålene som jeg ville stille på intervju med aktuelle personer. Intervjuer var med andre 

ord den tredje metoden jeg har brukt i løpet av datainnsamlingsprosessen. I løpet av intervjuer 

stilte jeg spørsmål til fagdirektør i Datatilsynet og avdelingsleder i Direktoratet for e-helse. 

Begge personer er ansvarlig for digitalisering, personvern og teknologi innenfor sitt 

                                                 
3 Jacobsen (2015) s. 125. 
4 Ibid. s. 171. 
5 Boe (2012) kap. 20. 
6 Pvf. artikkel 5 handler om prinsipper for behandling av personopplysninger, artikkel 25 dreier seg om innebygd 

personvern og personvern som standardinnstilling, og artikkel 35 regulerer vurdering av 

personvernkonsekvenser. 
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arbeidsområdet. De klargjorte flere momenter for meg angående mitt valgte tema for 

oppgaven, og ga noen råd for videre studiet. Jeg stilte semi-strukturerte spørsmål på 

intervjuer. Dette ga meg mulighet til både å ha en liten plan over hva jeg ville belyse, og føle 

meg fritt til å stille flere spørsmål underveis. Intervjuene hadde en begrenset varighet7, siden 

begge personene var ganske opptatte. Derfor hjalp planleggingen å ha en struktur og logisk 

sammenheng mellom spørsmålene. Samtidig kunne jeg klargjøre noen ting i løpet av 

intervjuer, basert på de svarene jeg har fått.  

 

Jeg har brukt som nevnt metodene i samspill med hverandre. Etter å ha studert litteratur, har 

jeg gjennomført intervju. Intervjuer ble basert på den informasjon jeg har samlet inn gjennom 

dokumentasjonsstudiet. Jeg stilte flere spørsmål om momenter som jeg ikke hadde funnet 

skriftlig angitt og om forskningsområder som jeg ville utdype. I tillegg stilte jeg spørsmål om 

prosesser i praksis med blant annet kunstig intelligens og personvern, for å sammenligne dem 

med de teoretiske målsetninger. Etter intervjuene hadde jeg fortsatt å studere noen 

dokumenter for å få enda dypere kunnskap om emneområdet. 

 

Ved innsamling av data hadde jeg tenkt kritisk til de ovennevnte metoder. Jeg har prøvd å 

forutberegne mulige svakheter ved mine valg, og klarte derfor å unngå store avvik. Jeg synes 

at metodeopplegget var tilstrekkelig til å belyse forskningsspørsmålene.  

 

Jeg har jeg valgt å gjennomføre intervjuene ansikt til ansikt, for å ha en mer personlig 

samtale. Likevel har jeg oppdaget noen svakheter som kan ha påvirket resultatet av valgte 

metoder. Som det ble nevnt litt tidligere hadde begge intervjuobjekter begrenset tid til å svare 

på spørsmål. Derfor var det noen ganger vanskelig for vedkommende å fokusere seg på alt 

som ble sagt i spørsmål. Samtidig kunne jeg oppfatte noen overfladiske svar som var grunnet 

mangel av tid. Likevel prøvde jeg å stille tilleggsspørsmål, som hjalp meg å belyse tema 

bedre.  

 

I tillegg har dokumentasjonsstudier vært som nevnt utgangspunkt for intervjuer. Derfor var 

det viktig å forberede seg og studere de momentene som jeg vil snakke om på intervjuer. 

                                                 
7 Begge intervjuer varte cirka 45 minutter. 
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Dette ga meg mulighet å interagere med intervjuobjekter i løpet av samtalen. På den andre 

siden måtte jeg være bevist på å ikke stille ledende spørsmål, for å ikke påvirke svarene. 

 

1.4  Oversikt over fremstillingen 

 

Videre i oppgaven skal jeg først gi en oversikt over teoretiske perspektiver og rettslige 

rammer, som er knyttet til oppgavens emneområdet. Jeg skal introdusere først den kunstig 

intelligente teknologien. Deretter skal jeg snakke om regulering av innebygd personvern. Det 

blir nødvendig å bruke rettslige argumenter i teksten for å begrunne ivaretakelse av 

personvernet ved bruk av kunstig intelligens. 

 

Etter teoridelen, skal jeg gjennomføre en undersøkelse og drøfte tre problemstillinger. Dette 

blir en hoveddel av oppgaven. Den første problemstillingen handler om prosesser for å bygge 

personvern inn i systemløsninger. Jeg skal se på noen utfordringer som oppstår når 

personvernet blir bygget inn. Det er blant annet problemer ved å finne balansen mellom 

utviklingsprosessene, finne rekkefølgen av aktivitetene og se på det i praksis med nye og 

gamle systemer.  

 

Etterpå skal jeg presentere den andre problemstillingen som dreier seg om utvikling av 

kunstig intelligens med innebygget personvern. Jeg skal drøfte denne i lys av de 

personvernrettslige kravene for å finne ut hvilke personvernutfordringer som kan oppstå eller 

oppstår i praksis.  

 

Etter denne drøftelsen skal jeg analysere de etiske retningslinjer, som er nødvendig i forhold 

til utvikling av kunstig intelligens med ivaretatt personvern. Jeg skal vise til blant annet 

problemer med masseovervåkning, autonom maskinlæring, tillitsforhold og praksis. Disse 

problemene skal begrunne regulering av etikk i forhold til bruk av kunstig intelligens. Jeg 

avslutter teksten med en konklusjon med de forslagene som jeg har utarbeidet i løpet av 

undersøkelsen. 
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2 Oversikt over teoretiske perspektiver og rettslige rammer 

2.1  Innledning 

 

I denne teoridelen av oppgaven vil jeg introdusere den aktuelle teknologien som jeg 

undersøker – kunstig intelligens. Jeg skal gi en oversikt over denne teknologiens 

funksjonalitet og muligheter. Samtidig skal jeg ikke oppgi den fullstendige tekniske 

spesifiseringen av kunstig intelligens.  

 

Etter denne introduksjonen av teknologien, skal jeg vise til rettslig regulering av innebygd 

personvern. Jeg kommer til å belyse de personvernprinsippene og noen viktige interesser til 

de registrerte som skal være ivaretatt.  

 

2.2  Kunstig intelligens 

 

Kunstig intelligens er i stadig utvikling. Selv om mange av oss ikke vet om det, er det flere 

organisasjoner og etater som allerede har begynt å bruke denne teknologien for behandling av 

personopplysninger. Derfor er det viktig at teknologien skal etterleve bestemmelser som 

regulerer personvern. Men først vil jeg kort presentere hva kunstig intelligens er.  

 

Denne teknologien gir evnen til datamaskiner til å «tenke» på en måte som et menneske kan 

gjøre. Det vil si at kunstig intelligens kan oppfatte kommende informasjon, bearbeide denne 

og presentere resultatene. Denne serie med instruksjoner8 til et dataprogram kalles for 

algoritme. Kunstig intelligens kan også selvstendig oppdage nye sammenhenger i data som 

ikke ble programmert tidligere. Teknologien bruker også algoritmer til å lære av sine riktige- 

og feilbeslutninger, sine historiske datasett. Denne prosess kalles for maskinlæring, og ved 

hjelp av den forbedrer KI sin funksjonalitet og treffsikkerhet.  

 

Det kan være flere forskjellige typer av maskinlæring. Jeg vil belyse en av dem som heter dyp 

læring eller et dypt nevralt nett. Denne prosessen kan beskrives som en dypere utviklet 

maskinlæring. Mellom behandling av inngangsdata og presentering av utgangsdata, skal 

                                                 
8 Bjørkeng, «Kunstig intelligens: den usynlige revolusjonen», s. 17. 
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datamaskinen med KI foreta flere valg. Det gjør også vi når vi tenker, analyserer og uttaler 

våre tanker. Vi bruker nevroner9 for å sende signaler til andre nevroner som er koblet 

sammen10. Datamaskinen med KI har kunstige nevroner som har forbindelser med hverandre. 

Når et program skal behandle opplysninger for et bestemt formål, skal opplysningene flytte 

fra nevron til nevron på en forhåndsdefinert måte som er tilpasset det formålet. Det vil si at KI 

skal ha algoritmer som skal vise en riktig vei med flyt av informasjonen, for å presentere den 

mest korrekte resultat.  

 

Den ovennevnte argumentasjonen viser til at KI kan «tenke» som vi gjør. Men hvorfor er 

denne teknologien så interessant og ønskelig for mange virksomheter? Dette er nemlig flere 

andre funksjoner til KI, som vi mennesker ikke er i stand til å ha, men våre behov er i nødt 

med dem. Blant annet gjelder dette teknologiens evne til å behandle store datamengder 

samtidig og jobbe døgnet rundt. For en maskin med kunstig intelligent programvare er det 

ikke viktig hva slags været ute. Den kan aldri være syk eller sliten av de samme oppgavene, 

som krever oppmerksomhet og konsentrasjon hele tiden.  

 

Kunstig intelligens baserer seg som sagt på bruk av algoritmer som den utarbeider selv ved 

behandling av data. Derfor er det store kjennetegn med KI at teknologien har evne til å være 

selvstendig / autonom på basis av den data den har. For eksempel kan førerløse biler analysere 

data fra kart, og kjøre selv til et valgt sted uten instruksjoner fra mennesker. Dataprogrammer 

som analyserer vår aktivitet på sosiale medier, kan også selv tilpasse nettjenester etter våre 

behov.  

 

I løpet av databehandlingen kan dataprogrammer foreslå gode løsninger på den ene eller den 

andre oppgaven. For eksempel ved behandlingen av helseopplysninger kan KI presentere en 

diagnose som pasienten muligens har. Leger skal bruke denne informasjonen som et 

hjelpemiddel til sine beslutninger. Likevel kan det hende at lege skal tro på systemet mer enn 

på seg selv. Da skal maskinen bestemme hvilken behandling pasienten får. Dette kan påvirke 

livet til pasienten, dersom maskinen har tatt feil. Derfor i dag er det fremdeles viktig å 

overprøve resultatene som KI presenterer, særlig i forhold til livsviktige saker. Siden KI er i 

                                                 
9 Det er celler i nervesystemet. 
10 Bjørkeng, «Kunstig intelligens: den usynlige revolusjonen», s. 35. 
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utviklingen, kan den bli forbedret med tiden til det nivå når vi kan stole på den uten noen tvil. 

Dette er bare et tidsspørsmål.  

 

2.3 Regulering av innebygget personvern 

 

Når det gjelder behandling av personopplysninger, er det hensyn til personvern som skal være 

ivaretatt. Personvernet innebærer at de som opplysningene er knyttet til (de registrerte), skal 

ha beskyttelse av sin personlig integritet. Med andre ord skal de registrerte ha kontroll over de 

behandlingsaktivitetene som skal skje med personopplysningene deres. De skal ha mulighet 

til å bestemme over hvem som får tilgang til opplysningene, hvordan behandlingen skal skje, 

hvilke opplysninger som skal behandles, hvem de kan bli utlevert til, hvor lenge lagringstiden 

skal være. 

 

Personvernteorien kan bli spesifisert ved hjelp av de registrertes ulike interesser og krav som 

skal være tilfredsstilt. De registrerte skal ha bestemte rettigheter og friheter som blant annet 

rett til innsyn, sletting, informasjon, kontroll, begrensning av behandling og dataportabilitet. 

Alle disse momentene er regulert i personvernlovgivningen.  

 

Tidligere i teksten har jeg introdusert personvernforordning som har trådt i kraft i 2018 som 

en norsk lov. Deretter ble den tidligere personopplysningsloven11 endret med en nyere 

versjon12. Den nye personopplysningsloven ble endret for å være i samsvar med forordningen.  

 

Behandlingen av personopplysninger skal skje i tråd med personvernprinsipper som er angitt i 

forordningens artikkel 5. Alle behandlingsaktivitetene med personopplysninger skal ta sin 

utgangspunkt i disse syv prinsippene: 

1. lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet, 

2. formålsbegrensning, 

3. dataminimering, 

4. riktighet, 

5. lagringsbegrensning, 

                                                 
11 Lov 14.04.2000 nr. 31. 
12 Lov 15.06.2018 nr. 38. 
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6. integritet og fortrolighet, 

7. ansvar. 

Opplysningene skal bli behandlet kun for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom 

opplysningene skal bli brukt til andre formålene, må dette skje i samsvar med et rettslig 

behandlingsgrunnlag. Det må være en hjemmel i lov, et samtykke eller en nødvendig grunn til 

at behandlingen skal settes i gang.  

 

De registrerte skal som nevnt ha full oversikt over hvilke personopplysningene om dem som 

skal bli behandlet. Derfor ved å ta utgangspunkt i personvernprinsippene, skal 

opplysningskvalitet bli ivaretatt.  

 

Den behandlingsansvarlige er også pliktig til å ta vare på informasjonssikkerhet. 

Opplysningene skal være sikret mot uautorisert adgang og endringer. Samtidig skal 

behandlingen være nødvendig og proporsjonal. Den må imøtekomme de registrertes 

rettigheter og friheter. Derfor er det nødvendig å foreta jevnlige risikovurderinger av hvordan 

rettigheter og friheter er ivaretatt. Dersom det blir oppdaget noen risikoer, skal de nødvendige 

tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes. Med andre ord må den behandlingsansvarlige 

gjennomføre regelmessige vurderinger av personvernkonsekvenser13. Datatilsynets veileder 

om dette14 kan bli brukt som et hjelpemiddel til utarbeidelsen av en prosedyre for denne 

vurderingen.  

 

2.4  Samlet perspektiv 

 

Kunstig intelligens som behandler personopplysninger skal gjøre dette kun i samsvar med 

personvernlovgivning. Det kan oppstå tvil om dette er praktisk mulig, siden mange mennesker 

er redde for at teknologien tar over verden. Vi vet at kunstig intelligens er en smart teknologi. 

Samtidig er det viktig å huske at på den utviklingsfase som KI er i dag, er det lite risiko for at 

personvernet blir krenket. Det vil si at dersom krav fra personvernrettslige bestemmelsene blir 

programmert i datamaskin, skal den etterleve dem.  

 

                                                 
13 Se pvf. art 35. 
14 Datatilsynet, «Veileder om vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - 

DPIA)», 2018. 
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Dagens kunstig intelligens er vanligvis utviklet til å løse bestemte oppgaver. For eksempel et 

bildegjenkjenningsprogram som finner ut en sykdom, er ikke programmert til å spille sjakk. 

Denne kunnskapen hjelper oss å forstå at dersom vi utvikler programmet for behandling av 

personopplysninger med innebygd personvern, skal det ivareta personvernet.  

 

3 Innebygd personvern og kunstig intelligens 

3.1  Innebygget personvern: utviklingsmetodikk og utfordringer 

3.1.1  Innledning 

 

Innebygget personvern er basert på programvareutvikling. Før GDPR eller som nevnt 

tidligere personvernforordningen kom, foregikk det flere diskusjoner angående hvordan 

personvernet skal bli ivaretatt i samfunnet vårt. Den eneste måten som garanterer 

ivaretakelsen, er å få implementert personvern inn i teknologien. Digitaliseringen skjer hele 

tiden. De fleste viktige daglige oppgaver blir digitalisert. Denne prosessen er i gang hver dag. 

Vi sender epost, svarer på meldinger, logger oss inn, letter etter informasjon, ringer når og 

hvor vi vil.  

 

Med en konstant digitaliseringsprosess, er det veldig viktig å styre programvareutviklingen. 

Det blir oppdaget i praksis, at i mange tilfeller når virksomheter er i gang med å lage nye 

løsninger, mangler det en god utviklingsmetodikk. Derfor er resultatet ofte ikke i samsvar 

med gjeldende personvernreguleringen. Med andre ord ved feil utvikling av en løsning eller 

tjeneste, som ikke tar tilstrekkelig hensyn til personvern, blir det ofte brudd på gjeldende 

personvernbestemmelser. For eksempel ved utviklingen av noen applikasjoner som 

samhandler med blodsukkerapparater for hjemmetesting, ble det oppdaget mangler på 

fullstendig informasjon om all behandling av særlige kategorier av personopplysninger15. 

Flere applikasjoner manglet personvernerklæringen, som skulle klargjøre hvordan 

personopplysningene skulle bli brukt. I løpet Forbrukerrådet og Datatilsynet sin undersøkelse 

av disse programmer, ble det funnet opp en fare på at innsamlete helseopplysninger kan bli 

solgt videre til blant annet forsikringsselskaper16. Dette er et eksempel på brudd på 

regelverket som er grunnet manglende utviklingsmetodikken for applikasjoner, som 

                                                 
15 Pvf. art. 9 nr. 1. 
16 Tangen, «Måler blodet ditt, men bryter personvernet», 2017. 
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blodsukkerapparatene kommuniserer med brukere gjennom. Utviklingsmetodikken forutsetter 

blant annet samhandling mellom de teknologiske, juridiske og organisatoriske 

utviklingsprosessene. Derfor videre i oppgaven vil jeg drøfte noen aspekter ved en slik 

samhandling, og illustrere konkret hva som mangler når personvernet bygges inn i systemene. 

 

3.1.2 Kort om samhandling av utviklingsprosesser ved hjelp av trekant og IDDS 

 

Det er som nevnt ovenfor flere elementer som må samspille når en ny teknologi blir utviklet 

og brukt. De juridiske og organisatoriske utviklingsprosesser sammen med den teknologiske 

utviklingen gir utgangspunkt for en treveis samarbeid, se Figur 117. Innenfor disse prosessene 

skal det bli tatt hensyn til blant annet personvern, informasjonssikkerhet, robusthet, praksis, 

arbeidsfordeling, åpenhet og demokrati. 

 

 

Figur 1 - Samspill mellom aktuelle utviklingsprosesser. 

Trekanten ovenfor illustrerer et ideelt bilde av hvordan de tre viktigste utviklings- og 

endringsprosesser skal interagere, for å oppnå et mål ved digital forvaltning. Disse prosessene 

skal ha lik plass og betydning. I tillegg illustrerte jeg samspill mellom dem med to-veis pilene 

til hver av prosesser. Dersom teknologien er i utvikling, skal det ha betydning for og begrunne 

den rettslige reguleringen og gi utgangspunkt for organisatoriske endringer. Når regelverket er 

                                                 
17 Figur 1 er hentet (med noen endringer) fra Schartum 2011. 
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i endring, skal det sette rammer på bruksmåter av teknologien, og påvirke de organisatoriske 

prosesser. Organisasjonsutvikling kan gi utgangspunkt for endringer eller utviklinger av en ny 

rettslig regulering. I tillegg dersom i organisasjonen blir det behov for effektivisering eller 

muliggjøring av noen tjenester, skal det aktualisere utviklingen innenfor teknologien.  

 

For å vise relasjonen mellom de ovennevnte utviklingsprosessene, vil jeg også bruke et 

rammeverk som heter integrated design and delivery solutions (IDDS)18. Dette enkelte 

rammeverket fokuserer særlig på integrering i hverandre av de juridiske og organisatoriske 

utviklingsprosesser sammen med den teknologiske utviklingen, se Figur 219.  

 

Figur 2 – Tre aspekter av IDDS. 

Rammeverket IDDS som jeg viser i Figur 2, er et eksempel på et ideal som bør oppnås for den 

mest vellykkede utvikling og bruk av ny teknologi og realisering av nytt regelverk. I dette 

tilfellet alle tre utviklingsaspekter bli deler av en helhet. I motsetning til den ideelle 

situasjonen, kan det ofte være at utviklingsprosesser ikke er samordnet, se Figur 3. Mangel på 

samhandling mellom aspekter fører til ulemper for drift av teknologien, rettsanvendelse og 

organisering av arbeidet.  

                                                 
18 Owen et al. 2013. 
19 Figur 2 er hentet (med noen endringer) fra Owen et al. 2013. 
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Figur 3 - Illustrasjon av mangel på samhandling mellom utviklingsprosesser. 

3.1.3 Fire elementer for vurdering av effekten av løsninger med innebygd 

personvern og KI 

 

Det er også viktig å nevne de fire elementene som fremmer utvikling og innarbeidelse av en 

ny teknologi. Jeg bruker kunstig intelligens senere i oppgaven ved undersøkelse av 

utviklingsprosesser som kreves i forhold til denne teknologien. Derfor vil jeg drøfte de fire 

vurderingselementer av effekten av løsninger med kunstig intelligens og innebygget 

personvern. Klargjøring av drivere for endring, muliggjørere, barrierer og muligheter20 hjelper 

å vurdere dette. 

 

Ved å tydeliggjøre driverne for endringsprosesser, må det bli klargjort hva som er grunnen til 

forandringer i måter ting blir gjort. Når det gjelder utvikling av systemet med innebygget 

personvern, kan jeg finne flere drivere. Dette er blant annet utviklingen innenfor den rettslige 

reguleringen, nemlig ikrafttredelse av personvernforordninger. I tillegg de generelle 

demokratiske og politiske prosesser som skal fremme personvern, pådriver endringer.  

 

Kunstig intelligens endrer måter de ulike oppgavene i samfunnet blir utført. Med ulik 

behandling av store datamengder blir det ofte påkrevd en stor innsats. Et ønske om å forenkle 

                                                 
20 Owen et al. 2013, s. 33. 
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arbeidsprosessene samt effektivisere arbeidsmåter og forbedre resultater, driver utvikling av 

KI. 

 

Det som muliggjør innarbeidelse av kunstig intelligens og personvern inn i systemløsningene, 

kan ofte være selve teknologien. Samtidig skal teknologien følge en definert 

utviklingsmetodikk og bli underrettet bestemte rettslige reguleringene.  

 

Endringer i systemløsninger møter ofte flere barrierer som kan midlertidig stanse fremgang. 

Når det dreier seg om innebygd personvern, kan det ofte være flere hinder som står i veien for 

et vellykket resultat. Manglende kompetanse og kunnskap om regelverket og teknologien, 

dårlig samarbeidsevne eller tilpasning av valgte endringsmetoder, unødvendige risikoer – er 

noen av barrierer for en effektiv utvikling av teknologien. I tillegg blir ofte utilstrekkelig 

samspill mellom teknologisk utvikling, juridisk og organisatorisk endring, til hinder for å 

bygge inn personvern21.  

 

Ved bruk av kunstig intelligens i løsningene kan manglende kunnskap og kompetanse også bli 

barriere for en sikker drift. KI kan bli anvendt ved en dynamisk modell22. Dette forutsetter at 

kunstig intelligente programmer kan på et selvstendig basis lære av sine erfaringer og tilpasse 

seg eventuelle endringer (ibid.). Denne driftsmåten av KI kan være en barriere for en riktig 

bruk av rettslige bestemmelser, og føre til risikoer for ivaretakelse av ulike interesser og 

idealer. Dette gjelder blant annet personvern.  

 

Jeg kan nevne et eksempel med en chatbot23 Tay som Microsoft lanserte 23. mars 201624. Tay 

var tilgjengelig for kommunikasjon blant annet på Twitter. Dette programmet var veldig snill 

i samtalene fra starten. Likevel ved hjelp av maskinlæring, lærte chatbot de ulike svarene den 

har fått. Etterpå brukte Tay den nye informasjonen den har fått, til å svare. Etter bare et døgn 

ble programmet til en rasist, nazist og kvinnehateren25. Her ser vi at programmet var avhengig 

av hva mennesker «lagt inn» i det i løpet av nettpraten. Likevel hadde chatbot manglet 

                                                 
21 Litt mer om det i kapittel 3.1.2. 
22 Datatilsynet, «Rapport om kunstig intelligens og personvern», 2018, s. 9. 
23 Chatbot står for et dataprogram med for eksempel kunstig intelligens, som folk kan kommunisere med på nett. 
24 Kastrenakes, «Microsoft made a chatbot that tweets like a teen”. 
25 Vincent, «Twitter taught Microsoft’s AI chatbot to be a racist asshole in less than a day”. 
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mekanismer som kunne gjenkjenne krenkelige utsagn. Det samme gjelder når KI skal 

predikere hvilke medisiner en pasient skal bruke ved en bestemt sykdom, eller hvilken 

sykdom pasienten har når hun har bestemte symptomer. Dersom KI skal bli lært på 

feilverdiene, kan det føre til alvorlige konsekvenser. For eksempel hvis en uvedkommende 

lærer teknologien til å stille feildiagnoser, kan plutselig alle pasienter få feilbehandling. Det å 

ta hensyn til og forståelse av personvern og informasjonssikkerhet er derfor en av de viktigste 

oppgavene ved behandling av personopplysninger ved hjelp av KI. Dette har en fundamental 

samfunnsmessig betydning.  

 

Mulighetene, som er det fjerde elementet som viser til effekten av en løsning, gir forståelse 

om grad av løsningens suksess. Dersom utvikling har blitt gjennomført på en riktig måte, kan 

teknologien forbedre drift av ulike behandlingsprosesser. I tillegg kan tid og andre ressurser 

blir spart. Erfaringer med de velutviklede løsninger med personvern kan generelt ha 

innflytelse på andre utviklingsprosjekter. Utviklingsmetodikken kan med andre ord bli 

gjenbrukt i forhold til andre prosjekter, og dette kan føre til et mer stabilt samarbeid og drift 

generelt.  

 

En korrekt etablering av systemer med KI åpner et større handlingsrom innenfor 

forvaltningen. Dersom KI blir anvendt på en sikker og forsiktig måte, kan flere viktige 

samfunnsmessige oppgaver få raskere gjennomføring og nøyaktigere resultat. Store deler av 

ressurser kan bli spart. Her er det viktig å nevne at det kan bli flere negative konsekvenser ved 

misbruk av KI. Dette kan da resultere i mye større bruk av ressurser for å gjenopprette robuste 

systemer.  

 

3.1.4 Tydeliggjøring av utviklingsproblemer ved innebygget personvern og 

forbedringsperspektiver 

 

Temaet som jeg har valgt for oppgaven, nemlig om kunstig intelligens og innebygd 

personvern, kan fort bli for omfattende, og det er lett å miste ulike perspektivene. Derfor 

velger jeg å bruke IDDS for å illustrere hvilke utfordringer blir oppdaget, og hvilke aspekter 

ikke er tilstrekkelig gjennomført for fullstendig samspill. 
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I Figur 4 illustrerer jeg med ved hjelp av IDDS bobler26 samspill mellom tre 

utviklingsprosesser i tilfellet når virksomheten mangler en tilstrekkelig utviklingsmetodikken. 

I dette eksemplet er det særlig mangel på organisering av utviklingsarbeidet som ødelegger 

balansen, og trenger en forbedring.  

 

Figur 4 - Samspill mellom utviklingsprosesser ved mangel av en god utviklingsmetodikk eller kunnskap. 

I figuren ovenfor valgte jeg å illustrere bobler i trafikklys-farger: den grønne, gule og røde. 

Med dette ville jeg ha indirekte analogi med trafikken. Den grønne boblen som er teknologisk 

utvikling, er et fullstendig og tilfredsstilt prosess. I vårt tilfelle med innebygget personvern, er 

det mye som skjer på det teknologiske markeder. Som det ble nevnt tidligere er 

digitaliseringen en konstant prosess, og det oppstår flere muligheter samt behov i løpet av 

denne. Bruk av ny teknologi som el-sparkesyklene i byen27, og lansering av applikasjoner som 

sparkesyklene styres gjennom, er et eksempel på teknologisk utvikling. Her ser vi at denne 

prosessen skjer fort. Flere selskaper involverer seg i denne bransjen, flere applikasjoner blir 

presentert og flere utviklingsprosesser skjer parallelt.  

 

Når det gjelder den rettslige utviklingen, er den illustrert i den gule boblen. Dette varsler oss 

om at de rettslige prosessene skjer forsiktig og med lavere fart. Før noen teknologi skal være 

rettslig regulert, må det være rettslig begrunnet. Det er mer aktuelt å ha teknologinøytrale 

rettslige bestemmelser enn teknologispesifikke i den offentlige forvaltningen. Grunnen til 

                                                 
26 Se også kapittel 3.1.2. 
27 Thoresen, «Elektriske sparkesykler i Oslo.» 
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dette er den raske teknologiutviklingen. Rettsreglene skal ikke pålegge bruk av en bestemt 

teknologi. De skal derfor være mest nøytrale mot nye teknologier til den tiden dette blir 

absolutt nødvendig. Det som ikke kan spesifiseres i lover, kan likevel bli regulert ved hjelp av 

andre rettskilder, som forskrifter og veiledere. 

 

Teknologinøytrale reglene innebærer at innhenting av den geografiske posisjonen til den 

enkelte personen, innsyn i personopplysningene og kameraovervåkning, skal i utgangspunktet 

reguleres etter de samme reglene. Likevel kan det oppstå en del uklarheter når det gjelder hva 

teknologinøytrale regler faktisk går ut på, og hvordan de skal anvendes i konkrete situasjoner 

som kan forutsette bruk av en bestemt teknologi. Med andre ord skal de teknologispesifikke 

bestemmelsene fremme en bedre forståelse av rettsregler og en mer effektiv oppnåelse av 

formålet. For eksempel gjelder det bestemmelsen i Utlendingsloven28 § 64 bokstav a, som 

handler om lagring av biometri på oppholdskort. I dette tilfellet ved å spesifisere teknologien i 

bestemmelsen, ble det regulert funksjonene som teknologien utfører.  

 

Den tredje IDDS boblen fra Figur 4 illustrerer organisatorisk utvikling. Denne er også et 

viktig aspekt ved vellykket utvikling av systemer med innebygget personvern. Likevel viser 

jeg denne i den minste størrelse i forhold til de to andre prosesser, og i rød farge. Jeg 

forutsetter med dette at det er en mangel på organisering av arbeidet ved utvikling av systemer 

med innebygd personvern på et tilstrekkelig nivå. Den røde fargen symboliserer fare for 

mislykket utviklingsprosjekt.  

 

Når programvareutvikling med innebygd personvern foregår, skal dette arbeidet følge 

bestemte prosedyrer og metodikk. Det skal være begrunnete ansvarsfordelinger og samspill 

mellom ulike deler av prosessen. I tillegg skal det bli innarbeidet kunnskap om både den 

rettslige reguleringen og teknologien før utviklingsprosessen blir satt i gang.  

 

Innebygget personvern er et rettslig krav til systemer og løsninger etter forordningens artikkel 

25. Alle løsninger skal ha personvern som et av de viktigste innholdselementene. Likevel i 

dag kan vi observere flere tilfeller ved manglende eller ikke tilstrekkelig beskyttelse av 

personens integritet. Disse situasjonene bryter regelverket. Det er som sagt ofte skjer på grunn 

                                                 
28 Lov 15. mai 2008 nr. 35.  
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av mangel av et godt koordinering av arbeidet ved utvikling av programvaren. Med andre ord 

er det viktig at den organisatoriske utviklingen samspiller med de to andre ovennevnte 

utviklingsaspektene. Samtidig skal organisasjonsmomentene bli lagt like mye vekt i løpet av 

arbeide. Videre i oppgaven vil jeg illustrere hvordan personvernet kan bli påvirket ved fravær 

av tilstrekkelig organisering av programvareutviklingen.  

 

3.1.4.1 Sparkesykkeleksempel: hvorfor personvern fremdeles ikke er bygget fullstendig 

inn? 

 

For å gi eksempel på hvordan manglende organisatoriske aspekter kan oppstå og påvirke et 

godt personvern, vil jeg fortsette å bruke el-sparkesykkel teknologien. Sparkesyklene som 

mennesker kan bruke i Oslo, kan bli aktivert ved hjelp av en tilsvarende applikasjon. Jeg har 

lastet to applikasjoner som styrer bruk av sparkesykler fra to forskjellige konkurrerende 

selskaper. Jeg har valgt Voi Scooters og Tier Mobility sine applikasjoner for en liten sjekk. 

Jeg hadde sett på den grunnleggende innarbeidelse av personvern inn i følgende 

applikasjoner. Likevel hadde jeg ikke foretatt en grundig undersøkelse, men lagt vekt på det 

som er viktigst ved innebygd personvern. Ved det første øyekastet hadde begge 

applikasjonene ulik registreringsprosessen med følgende ulik vekt på personvernerklæringen.  

 

Jeg valgte å illustrere Tier Mobility sin registreringsprosedyre i Figur 5.  
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Figur 5 - Registreringen i Tier Mobility sin applikasjon. 

I figuren ovenfor har jeg markert med pilene de fire stegene som skal bli tatt før bruk av 

applikasjonen. Her ser vi at prosedyren inneholder to viktige momenter for et godt 

personvern:  

1. det blir spurt om tillatelse for at applikasjonen skal ha tilgang til brukerens posisjonen; 

2. og det kreves samtykke for bruk av personopplysninger ifølge applikasjonens 

datasikkerhetspolicy (som brukeren kan klikke og lese gjennom før samtykke). 

 

I motsetning til Tier, hadde registrering i Voi Scooters applikasjonen mindre fokus på å 

tydeliggjøre personvernerklaringen, se Figur 6. 

 



Universitetet i Oslo                                                                                                  Vår 2019 

 

 

21 

 

Figur 6 - Illustrasjon av registreringen i Voi Scooters sin applikasjon. 

 Jeg viser i Figur 6 også de ulike skritt på vei mot bruk av el-sparkesykkel fra Voi. I løpet av 

min lille undersøkelsen hadde jeg registrert og slettet meg flere ganger fra applikasjoner. Etter 

det tredje forsøket hadde jeg endelig lagt merke på den lille skriften i det første steget ved 

registreringen. Jeg illustrerer den teksten med to grønne piler. Der står det: «By logging into 

our app you accept our Terms, Conditions and Privacy Policy”. Ved å klikke på denne linjen, 

får personen mulighet til å bli kjent med bruksvilkår. Rettslig og teknologisk sett ivaretar dette 
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personvern. Likevel den måten disse vilkårene er angitt, reduserer menneskets mulighet til å 

foreta et aktivt og bevist samtykke. Dette tilfellet viser til at selskapet hadde mer fokus både 

på teknologien og regelverket, men manglet en god organisering av arbeidet sitt ved 

realiseringen av følgende aspekter. Det er viktig at organisasjonsutvikling innretter seg etter 

det som den rettslige reguleringen og teknologien forutsetter. 

 

Det andre aspektet som jeg la merke på er teksten i begge personvernerklaringene. I tekst til 

personvernerklaring til applikasjonen som tilhørte selskapet Tier, se Figur 7, hadde det blitt 

lagt vekt på både personvernforordningen, og Datatilsynets veilederen til 

programvareutvikling. Tier sine brukervilkår er grundigere gjennomgått, og henviser blant 

annet til artikler fra personvernforordningen som hadde særlig betydning for de bruksmåter 

som ble forutsatt av programmet. 

 

Figur 7 – Tier Mobility sin Privacy Policy. 

Voi Scooters sin angivelse av brukervilkår var litt annerledes (se et utdrag i Figur 8). De ulike 

forhold, som er nødvendig å ta stilling til ved ivaretakelse av personvern, var angitt på en 

kortere og utilstrekkelig måte. 
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Figur 8 - En del av personvernerklaringen ved bruk av Voi sin applikasjon. 

 

Dersom jeg sammenligner personvernerklaringene til Voi og Tier, hadde selskapet Voi som 

sagt gjennomgått og regulert personvern på et mer overfladisk nivå. For eksempel i Figur 8 

hadde jeg underskrevet to momenter, som etter min mening måtte være mer fullstendig drøftet 

og forklart for brukeren. Dette gjelder blant annet regulering av utlevering av 

personopplysninger til selskaper utenfor EU / EØS og angivelse av sikkerhetsgarantier. I det 

første tilfellet står det at «ved utlevering av opplysninger til eksterne aktører, skal det bli 

foretatt adekvate sikkerhetstiltak». Jeg synes at det burde være angitt presiseringer av hvilke 

tiltak blir regnet som adekvate, og hvordan de skal bli brukt ved behandling av 

personopplysninger. I det andre tilfellet ved å nevne at informasjonssikkerhet skal ivaretas, 

burde det bli skrevet en mer utdypende og konkrete informasjon om hva som skal garantere 

sikkerheten. Dette kan være et tegn på manglende vurdering av personvernkonsekvenser 

(DPIA). Denne vurderingen som nevnt, skal gi en systematisk beskrivelse av behandlinger for 

å muliggjøre testing av programmet, oppdagelse av potensielle risikoer for å skape 

risikohåndteringsmekanismer.   
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«Rett til å bli glemt» eller rett til sletting er en av de viktigste rettigheter til den registrerte 

etter personvernforordningens artikkel 17. Vedkommende skal uten noen konsekvenser ha 

mulighet til slette sin profil fra applikasjonenes databaser. Ved sletting av en brukerprofil, 

hvis ikke annet er antatt i loven, skal de lagrete opplysninger som er knyttet til profilen også 

bli fjernet.  

 

I løpet av min undersøkelsen av Voi og Tier sine applikasjoner, hadde jeg funnet ut forskjellig 

realisering av denne rettigheten. Applikasjonen som blir brukt sammen med el-sparkesykkel 

fra Voi selskapet, hadde gitt en tydelig og enkel måte å slette sin profil, se Figur 9. 

 

 

 

 

Figur 9 - Sletting av profil fra Voi sin applikasjon. 

Muligheter til teknologien og en riktig organisering av utviklingsarbeidet i selskapet Voi, i 

dette tilfellet hadde realisert rett til sletting på en god, presis og enkelt måte. Når det gjelder 

Tier sin løsningen, hadde jeg ikke funnet andre muligheter til å slette sin profil enn å bare 

slette selve applikasjonen.  
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Jeg brukte dette eksemplet med to ulike applikasjoner for å styre sparkesykler, for å illustrere 

hvordan to organisasjoner tatt hensyn til å bygge inn personvern i sine løsninger i praksis. Jeg 

har ikke gått veldig detaljert gjennom ivaretakelse av alle personvernrettslige kravene i disse 

applikasjonene. Jeg har valgt registreringsprosedyre og sletting av profil for å vise noen 

muligheter til å ivareta personvern på en bedre måte.  

 

Utviklingsprosesser av programvaren med innebygget personvern må som sagt skje i samspill 

med hverandre. Den teknologiske, organisatoriske og rettslige utviklingen har en lik 

betydning for å få til slutt et vellykket system. Samtydig bør disse utviklingsprosessene være 

organisert i en bestemt rekkefølge av steg og aktiviteter som fører til et ferdig produkt. 

Datatilsynet har utarbeidet en veileder med en beskrivelse av hvordan en 

programvareutvikling skal foregå for å utvikle et system eller en løsning med innebygd 

personvern. Videre vil jeg gå nærmere inn på denne veilederen, og vise til momenter som må 

bli gjort før veilederen blir tatt i bruk.  

 

3.1.5 Datatilsynets veileder for programvareutvikling med innebygd personvern 

 

I Norge er det lett å bestille det som kan løse problematikken som kan oppstå ved utvikling av 

et system. La meg se på et eksempel av teknologi innenfor helse. For eksempel en virksomhet 

med penger skal lage et konsept. Dette kan være en applikasjon eller en teknologi. 

Virksomheten velger å sende noen deler av teknologien til et annet land, som kan utvikle det. 

Dette landet kjenner for eksempel verken det norske eller det europeiske regelverket. Etter en 

stund blir løsningen sendt tilbake. Så kan det bli oppdaget at det som eksterne fabrikken har 

laget, deler opplysningene automatisk på Facebook, sender det til servere som står i India og 

USA. Dette står i strid med det norske regelverket29.  

 

Det første som utviklere må derfor ta stilling til ved utviklingen av en eller annen applikasjon 

eller teknologi, er å tilfredsstille de regelverkene som gjelder innenfor den aktuelle sektor. 

Personvernforordningen er tungt skrevet, og derfor har vi mange veiledere og retningslinjer 

som forenkler dette språket. Denne rettslige reguleringen må vi tolke, siden jurister som har 

skrevet den, har brukt spesifikke begreper. Det som mangler i forordningen, kan være regulert 

                                                 
29 Se pvf. art. 29. 
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innenfor den norske lovgivningen. Dersom jurister er uenig i noen rettsspørsmål, kan den ene 

vinne og den andre tape, fordi det finnes ulike tolkningsrom. Likevel kan dette læres best i 

praksis. Derfor laget Datatilsynet en veiledningsplakat om programvareutvikling med 

innebygd personvern30, se Figur 10.  

 

 

Figur 10 – Datatilsynets plakat over de syv aktiviteter i programvareutvikling med innebygd personvern31.  

                                                 
30 Datatilsynet, «Veileder for programvareutvikling med innebygd personvern», 2018. 
31 Plakaten er hentet fra Datatilsynets veileder som gjelder programvareutvikling med innebygd personvern av 

2018. 
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Denne veiledningsplaten presenter de syv utviklingsaktiviteter ved programvareutvikling. Den 

første aktiviteten omhandler opplæringen om regelverket og utviklingsmetodikken som er 

knyttet til programvarens bruksområde32. Denne aktiviteten danner et grunnlag for alle 

aktiviteter som skal foregå senere. Det er viktig å sette i gang arbeide med en god forståelse 

av hva personvernet er, hvilke krav må være oppfylt, hva de kravene betyr, hvordan systemet 

skal realisere kravene, hva de registrertes rettigheter og friheter står for og mange andre 

hensyn. Deretter skal utviklere utarbeide personvern- og sikkerhetskrav. Videre i 

utviklingsprosessen med innebygd personvern skal programvaren bli designet, kodet og testet 

med vekt på å imøtekomme alle personvernrettslige prinsipper og krav. Til slutt bør det være 

regulert hvordan oppdagelse av feil med systemet, risikovurderinger og hendelseshåndteringer 

skal skje. Da kan programvaren bli satt til produksjon, og bli forvaltet.  

 

Jeg kommer ikke til å gå mer detaljert gjennom hver av ovennevnte aktiviteter som må foretas 

for å utvikle programvare med innebygget personvern. Jeg skal underveis i oppgaven se på 

disse aktivitetene mer i helhet (som jeg illustrerte i Figur 10 ved hjelp av en gul sirkel). Ved å 

diskutere disse syv deler ved programvareutviklingsarbeid, forutsetter jeg at aktivitetene er 

stadig i samspill med hverandre. Resultatene fra den ene aktiviteten skal ha innflytelse på de 

videre prosesser. Det skal derfor være mulig å komme tilbake til noen steg av 

utviklingsprosessen, for å finne noen feil eller forbedringsmuligheter. For eksempel dersom i 

løpet av testing blir det oppdaget at svikter i systemet, må utviklere gå tilbake til kode, for å se 

hva som er årsaken til det.  

 

Det finnes forskjellige utviklingsmetodikk som ulike virksomheter bruker. Datatilsynets 

ovennevnte veileder har ikke et mål om å erstatte andre virksomhetens utviklingsmetodikken. 

Veilederen skal helst supplere med personvern- og sikkerhetskrav. Med andre ord gir 

Datatilsynet mer generelle råd i veilederen sin. Alle virksomhetene kan tilpasse metodikken 

etter sine behov. Det er også mindre aktuelt å utgi tilpassende veilederen til enhver etat. Det 

kan bli lagt av virksomheter sine måter å utvikle systemet på, som Datatilsynet skal 

godkjenne.  

 

                                                 
32 Datatilsynet, «Veileder for programvareutvikling med innebygd personvern», s.3, 2018. 
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Poenget med innebygget personvern og alle de aktivitetene ved programvareutviklingen er at 

utviklerne som sagt tenker på personvern i alle stegene. Tidligere gjorde utviklerne dette ofte 

helt til slutt av utviklingen. Det var også flere tilfeller da det ble ikke tatt stilling til 

personvern i det hele tatt, på grunn av manglende forståelsen av hva personvern er. I dag er 

reguleringen klarere fordi vi har fastsatte rettigheter.  

 

Behandling av personopplysninger skal skje med hensyn til personvern, for at denne skal 

være lovlig. En virksomhet kan ikke lage en applikasjon om den ikke er lovlig. Den skal være 

gjennomsiktig, og den skal fungere på den måten som brukere forventer. Hvis vi har en 

applikasjon på mobilen vår som er en lommelykt, forventer vi at den bare skal lyse. Den 

registrerte forventer ikke at applikasjonen skal begynne å samle inn data om den geografiske 

posisjonen din, eller å kopiere alle kontaktene dine eller samle inn bildene som vi har på 

mobiltelefonen. Vanligvis har brukerne bestemte forventninger til systemene de benytter seg 

av. Lommelykt-applikasjonen for eksempel skal oppfylle ovennevnte forventningene. Den 

skal gi informasjonen dersom applikasjon skal ha andre behandlingsaktivitetene. Den skal 

med andre ord opplyse om at den i tillegg til å lyse, teller den registrertes skritt, og 

videresender denne informasjonen til en annen applikasjon. Formålet med behandlingen skal 

være tydelig angitt33, og skjulte formål skal ikke oppstå. De andre personvernprinsippene skal 

også bli lagt vekt på. 

 

I løpet av intervjuet med Datatilsynets representant, hadde jeg fått en liten beskrivelse av 

hvordan veilederen ble utarbeidet. Ved utviklingen av veilederen samarbeidet representanter 

fra Datatilsynet med en gruppe utviklere som ikke hadde en klar oversikt over hva personvern 

er. Da måtte utviklerne tenke på at de måtte huske om å ha med personvern i de systemene de 

skal utvikle. Det ble oppdaget at systemutviklerne klarte å huske at de måtte ta stilling til 

personvern. Samtidig visste ikke flere av dem hva personvern er.  

 

Før gjennomgang av aktiviteter fra veilederen, skal utviklere derfor først ta stilling til 

grunnleggende aspekter rundt personvern. De skal blant annet forstå hva betyr 

                                                 
33 Ifølge pvf. art. 5 nr. 1 bokstav b. 
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personvernprinsippene34, hva de registrertes rettigheter og friheter35 innebærer. Det er viktig 

at teknologer har kunnskap om aspekter rundt personvern. Dette skal hjelpe dem å sette riktig 

i gang utviklingsprosesser. Med kunnskap om personvern kan de for eksempel begynne å ta 

hensyn til hvordan de skal designe deler av systemet for å få til et samtykke, som kan både gis 

og kan trekkes. Ved forståelsen at ivaretakelse av personvern tilrettelegger innsynsrett, skal 

utviklerne tenke blant annet på hvordan brukeren skal logge seg inn for å se på hva slags 

opplysninger har om henne denne applikasjonen. Ved testing for eksempel må utviklerne i 

tillegg til å teste sammenhenger mellom ulike komponenter, huske på personverntesten. De 

kan blant annet teste om systemet ivaretar eller ikke rett til sletting og innsyn. 

 

Datatilsynet har også brukt en mekanisme for å formidle og utdype befolkningens kunnskap 

om innebygd personvern. For ett og et halvt år siden i desember 2018 for å oppfordre folk til å 

tenke på innebygd personvern, har Datatilsynet laget en pris for å fremme personvernvennlig 

teknologi36. Det var en konkurranse der Datatilsynet satt seg et mål til å informere flere 

mennesker om hva personvern er. Vinneren av tilsvarende konkurransen i 2017 var 

Kjernejournal av Direktoratet for e-helse37. E-helsedirektoratet hadde utviklet sjekklister og 

maler for:  

- kartlegging av behandling av helse- og personopplysninger, 

- rapportmal for kartlegging 

- mal for GAP-analyse, 

- rapportmal for GAP-analyse, 

- og mal for vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA)38. 

 

Innarbeidelse av personvernet i fremtiden kan også bli gjort av dagens studenter. Derfor vil 

Datatilsynet også at de yngre generasjoner skal forstå hva innebærer de enkelte rettigheter og 

friheter, som er forutsatt i systemer med innebygd personvern. I tillegg vil Datatilsynet at alle 

mennesker får en generell forståelse av utvikling og drift av systemer i forhold til personvern. 

                                                 
34 Se pvf. art. 5. 
35 Se pvf. kapittel 3. 
36 Datatilsynet, «Konkurranse - Innebygd personvern i praksis», 2018. 
37 Datatilsynet, «Kjernejournal av direktoratet for e-helse vant "Innebygd personvern i praksis" 2017». 
38 Direktoratet for e-helse, «Verktøy for implementering av GDPR», 2019. 
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Bruk av veilederen samt kunnskap at personvernet må bli ivaretatt til enhver tid i 

utviklingsprosessen, skal muliggjøre innebygd personvern.  

 

I dag foregår det også internasjonalt arbeid for å skape retningslinjer for innebygd personvern. 

Ifølge Datatilsynet blir disse retningslinjene mer detaljerte. De skal forklare flere begreper 

som har tilknytning til personvernet. Det skal for eksempel bli presisert hva effektivitet er, 

hvilke typer krav og behov bør være etablert og lignende. Datatilsynet holder med på dette 

prosjektet nå. 

 

3.1.6 Innebygd personvern i praksis: nye og eksisterende løsninger  

 

Det foregår debatt i EU angående spørsmålet om personvern som skal bygges inn i de nye 

eller eksisterende løsninger. Tidligere eksisterte det en teknologi som het Privacy enhancing 

technologies (PET)39. Denne løsningen forutsetter at utviklere prøver å sammenkoble en ny 

teknologi med en eksisterende teknologi for å få en mer personvernvennlig behandling. 

Personvernforordningen som har trådt i kraft i 2018, og har en bestemmende artikkel 25 om 

innebygd personvern, har avskaffet og kansellert PET-bruken.  

 

Når det gjelder implementeringen av personvernet i systemer, tenker jeg ofte på den nye 

programvaren som skal bli utviklet fra bunnen av. Dette virker mer logisk at 

systemløsningene skal bygges opp på nytt slik at personvernet blir ivaretatt. Jeg tenker også at 

det kan være billigere å skape systemer, som legger vekt på personvern, fra bunnen av. 

Likevel viser realitetsbildet og praksis at det finnes utfordringer ved å bytte alle gamle 

systemer og løsninger til nye.   

 

Vi har flere gamle systemer i staten. For eksempel NAV har flere store systemer som ble tatt i 

bruk i 2000. Det vi si at systemene er nesten 20 år gamle. Det er ikke en rask prosess å 

påbegynne å bygge systemene på nytt. Det kan fort koste mye og ta lang tid, og generelt bli 

for ressurskrevende. Dersom alle etater skal utvikle nye systemløsninger, skal drift av ulike 

samfunnsmessige daglige oppgaver bli stanset.  

                                                 
39 Enisa, “A tool on PETs knowledge management and maturity assessment”, 2017.  

 



Universitetet i Oslo                                                                                                  Vår 2019 

 

 

31 

 

Utviklingen skal som nevnt ta tid. Likevel skal ulike nye og gamle reglene gjelde. Det vil si at 

bestemmelsene for eksempel som handler om rett til sletting40 skal gjelde, selv om det ikke er 

implementert i systemet. Teknologer for eksempel i NAV må derfor prøve å forholde seg til 

den rettslige endringen, og innrette systemene som NAV har, slik at de blir 

personvernvennlige. De nye og gamle systemene skal uansett fungere i forhold til den 

rettslige gjeldende regelverket. Både de gamle og nye løsninger skal gjøre det mulig blant 

annet å forstå: 

- hvordan kan de registrerte få innsyn,  

- hvordan kan de samtykke,  

- hvordan kan de likevel få innsyn dersom samtykke ikke er det rettslige grunnlaget,  

- hvordan korrigere opplysninger, 

- hvordan kan de registrerte slette opplysninger om seg selv,  

og andre rettigheter og plikter.  

 

Det er også viktig å vise til situasjoner der virksomheter kunne ha kjøpt for eksempel 

applikasjoner som ikke hadde innebygd personvern etter at forordningen har trådt i kraft. I 

slike tilfellet skal systemutvikler skaffe et nytt system som er personvernvennlig. I tillegg 

hadde forordningen blitt vedtatt i 2016. Dette er to år tidligere enn den trådte i kraft. Denne 

tiden måtte etater bruke til å forberede systemene sine for oppdatering, og oppdagelse av 

behov for nye systemer. Datatilsynet var blant de som også gjennomførte omfattende 

informasjonskampanjer for å informere virksomheter om at implementering av GDPR er på 

vei, og hvordan de skal forholde seg til det nye regelverket.  

 

Et eksempel som jeg kan nevne her gjelder Helse Sør-Øst. Saken dreide seg om at 

«utenlandske IT-arbeidere har fått tilgang til særlige kategorier av personopplysninger for 

pasienter tilhørende i Helse Sør-Øst41». Helse Sør-Øst i denne saken ikke tenkte på 

forordningen, og manglet vurdering av personvernkonsekvenser. Ved det at organisasjonene 

og virksomhetene hadde to år, måtte de som sagt forberede sine systemer til endringer, og 

teknologer burde tenke på implementering av innebygget personvern.  

                                                 
40 Se pvf. art. 17. 
41 Dagens Medisin, «IKT-skandalen: Helse Sør-Øst bryter milliardkontrakt og kansellerer gigantprosjekt», 2018. 
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Det er klart at blir billigst og sikrest å bygge personvern inn helt fra starten. Dersom bruk av 

helt ny teknologi ikke er mulig, blant annet fordi behandlingsprosessene i Norge kan stanse, 

skal det bli gjort manipulasjoner med de eksisterende systemer. I dette tilfellet har 

virksomheten en eksisterende løsning som den skal vurdere i forhold til de alle 

personvernprinsippene. Det kan blant annet bli dannet flere tilleggsløsninger eller midlertidige 

løsninger som blir brukt mens det nye systemet skal utvikles. Bruk av sjekklister kan også 

være et godt og nyttig verktøy for å ta hensyn til alle aspekter som personvern forutsetter. 

 

Digitaliseringen forutsetter som nevnt samspill mellom tre utviklingsprosesser: teknologi, 

rettsregler og organisasjon. I 2000 da den tidligere personopplysningsloven trådt i kraft, hadde 

flere kommuner mange utdaterte systemer som måtte bli innrettet etter de nye bestemmelsene. 

Medarbeiderne kunne ikke vente med oppdateringen av sine systemer. De måtte ta for seg 

system etter system, hvor de måtte sjekke om systemet er robust nok eller ikke. Denne 

gjennomgangen tok sikkert tid. Det må i dag gjøre de som har gamle systemer.  

 

De må gå gjennom systemene og gjøre en GAP-analyse som skal vise hvor lang avstand 

finnes det mellom dagens og ønskete innarbeidelse av personvern i systemløsningene42. Det 

må bli klargjort hva som skal være til for å tilfredsstille de personvernkravene og prinsippene. 

Virksomhetene skal se nøye på om personvernet er bygget inn i systemene. I tillegg skal de 

som nevnt gjøre en vurdering av personvernkonsekvenser43 og ta hensyn til de registrertes 

rettigheter og friheter. Etter at en GAP-analyse blitt gjennomført, skal det bli oppdaget 

svakheter og sårbarheter ved systemene. Videre kan det foretas vurderinger for å forbedre 

situasjonen og redusere risikoer. Disse aktivitetene som jeg nevner i dette avsnittet skal 

gjennomføres både når virksomheten har utviklet nye systemer eller bruker de gamle.  

 

Ved en rettsstrid, skal det alltid anvendes de gjeldende rettslige bestemmelser. Det at en etat 

bruker et gammelt utdatert system som er vanskelig å oppdatere og bygge personvernet inn i, 

betyr lite ved brudd av regelverket. Reglene skal gjelde uansett om virksomhet har et gammelt 

eller et nytt system. Derfor kan jeg oppsummere med at personvernet skal bli innebygd i 

                                                 
42 Direktoratet for e-helse, «Verktøy for implementering av GDPR», 2019. 
43 Datatilsynet, «Veileder for vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)», 2018.  
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begge tilfeller med nye og eksisterende løsninger. Det er billigere og enklere å bygge 

personvernet inn i en ny programvare. Når det gjelder den store mengden av de gamle 

systemene, som ikke er mulig å bytte raskt, må den gamle programvaren likevel bli oppdatert 

slik at personvernet er ivaretatt.  

 

3.1.7 Samlet drøftelse av funnene angående utviklingsprosesser rundt innebygget 

personvern 

 

I dette kapitlet har jeg brukt rammeverket IDDS for å vise til samspill mellom teknologisk, 

juridisk og organisatorisk utviklingen, når personvernet blir bygd inn i systemløsninger. I 

tillegg viste jeg litt til rekkefølgen av prosesser som skal foregå ved utviklingsarbeidet. Jeg 

har blant annet pekt på Datatilsynet sin veileder som anbefaler å bruke et rammeverk med syv 

aktiviteter for å utvikle en programvare. 

 

 Personvernforordningen har trådt i kraft i mai 2018. Den hadde regulert forholdet til 

personvern ved utvikling og bruk av ulike systemer og løsninger som behandler 

personopplysninger. Nå er det et krav at alle løsninger skal ivareta personvern. Likevel kan 

dette kravet virke som for omfattende for noen organisasjoner, og da oppstår det flere brudd 

av regelverket. Ved en overfladisk eller ikke tilstrekkelig gjennomføring av personvernkravet, 

kan systemene føre til flere negative konsekvenser for de registrertes ivaretakelse av sin 

integritet.  

 

Teknologi, juss og organisasjoner skal samarbeide og integrere i hverandre for å realisere et 

godt personvern. Jo mer disse prosessene overlapper hverandre og samspiller, desto sikrere 

blir systemet mot forskjellige dataangrep og misbruk av personopplysninger. I dag bruker 

etater tusenvis av systemer som behandler personopplysninger. Alle skal ta hensyn til 

personvern. Likevel oppstår det flere uønskede situasjoner som krenker de registrertes friheter 

og rettigheter. Dette kan blant annet skje ved svikt av systemer og når personopplysninger blir 

tilgjengeliggjort av en feil. Manglende grunnleggende kunnskap og vurdering av 

personvernkonsekvenser kan ofte være årsaken til krenkelser av personvern. Dersom 

utviklerne skal gjennomføre blant annet kravspesifisering, design, koding, produksjonssetting 

og forvaltning uten å ha generelle kunnskap om personvern, kan utviklingsprosessen gå feil 

retning. Derfor mener jeg at organisering av utviklingsarbeidet har i dag noen svakheter. Ved 
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hjelp av IDDS rammeverket hadde jeg illustrert dette i Figur 444. Disse svakhetene må ulike 

etater og virksomheter ta stilling til, for å muliggjøre et bedre samspill med teknologien og 

rettslig reguleringen. Og som det tidligere ble nevnt, et godt samspill mellom 

utviklingsprosesser skal fremme realisering av et godt personvern.  

 

Til slutt av denne delen om innebygd personvern, har jeg sett på hvordan dette skal bli 

realisert i praksis. Utviklingsprosessene som ble nevnt tidligere foregår stort sett når 

programvaren skal utarbeides fra starten. Det vil si metodikken som jeg har drøftet ovenfor, er 

rettet mot nye systemer. Samtidig har mange virksomheter i Norge gamle systemer, som de 

har brukt i mange år. De er store, behandler mye data, og det er ikke så enkelt å bytte dem 

med nye løsninger. Likevel gjelder den personvernrettslige reguleringen både for de nye og de 

gamle systemløsninger. Derfor har jeg sett på hvilke hensyn skal bli vektlagt for å ivareta 

personvern også i eksisterende løsninger, som virksomhetene allerede hadde brukt før de nye 

rettslige bestemmelser har trådt i kraft i 2018.  

 

3.2 Kunstig intelligens i praksis: utfordringer og muligheter 

3.2.1 Innledning 

 

Kunstig intelligens er en muliggjørende teknologi. Denne gir oss flere muligheter til å utføre 

våre daglige oppgaver på en raskere, mer organisert og effektiv måte. I dag er det mange 

virksomheter som allerede bruker kunstig intelligente tjenester. Vi får blant annet 

brukertilpasset innhold på sosiale medier som vi bruker. Dette har innflytelse på hva vi ser på 

blant annet YouTube og hvilken reklame blir presentert. Det vil si at vår bruk av systemene, 

kan bli påvirket ved hjelp av kunstig intelligens.  

 

Dersom KI skal bli utviklet i systemene som behandler personopplysninger, er det viktig å 

forholde seg til reglene som regulerer en slik behandling. Dette gjelder særlig ivaretakelse av 

personvern. Kunstig intelligens må ha innebygget personvern, slik at teknologien som kan 

«tenke» selvstendig, skal rette seg etter de samme personvernreglene som mennesker gjør. 

Likevel kan det oppstå flere utfordringer ved ivaretakelse av personvernrettslige krav under 

utviklingen og bruk av KI. Jeg skal se nærmere på noen av dem videre i teksten. Jeg skal 

                                                 
44 Se avsnitt 3.1.4. 
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redegjøre og drøfte hver av utfordringer, gi noen eksempler fra praksis, og undersøke 

muligheter til å løse utfordringer. 

 

3.2.2 Utfordringer som er knyttet til ivaretakelse av noen personvernprinsipper 

under utvikling av KI 

 

Personvernforordningens artikkel 5 fastsetter overordnete normer for behandling av 

personopplysninger. Det er snakk om de sju grunnleggende personvernprinsipper som jeg 

nevnte i innledningsdelen. Jeg vil legge vekt på prinsippene om formålsbestemthet, 

dataminimering og lagring for å vise noen sentrale momenter ved utvikling av kunstig 

intelligens, som kan stå i strid med innebygd personvern. 

 

Formålsbestemthetsprinsippet skal sikre at behandlingen skal skje kun i forhold til 

forhåndsbestemte og uttrykkelige formål. Dette skal sikre tillit, forutberegnelighet og 

sikkerhet av opplysninger. Kunstig intelligente løsninger kan som nevnt ved dårlig regulering, 

endre noen formål med behandlingen uten et forvarsel. Derfor skal det bli satt klare rammer 

for KI i løpet av programvareutviklingsarbeidet.  

 

Dataminimeringsprinsippet som forutsetter at det skal behandles kun opplysningene som er 

nødvendig for å oppnå formålet. Dagens problematikken av store datamengder aktualiserer 

problemer for en riktig ivaretakelse av prinsippet for dataminimering. Tilbake til det 

eksempelet om Alexa som på grunn av stor datainnsamlingen, kunne generere flere reaksjoner 

enn det som opprinnelig var programmert. Derfor er det nødvendig å ta stilling til hvor mye 

data som skal samles inn. Det skal bli satt krav til leverandørene om å forholde seg til dette 

prinsippet.  

 

Lagringsbegrensningsprinsippet innebærer at personopplysninger skal bli fullstendig lagret i 

løpet av en begrenset periode som begrunnes av formålet med behandlingen. Dersom formålet 

er oppfylt, kan opplysningene bli blant annet slettet. Dette skal også ivareta rett til å bli glemt 

ifølge forordningens artikkel 17. Dersom den registrerte ikke vil være registrert i systemene, 

og dersom ingen annen rettslig regulering står i veien mot det, skal det være mulighet til å 

slette sine personopplysningene fra databaser. Tidligere har jeg illustrert et eksempel av 
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hvordan det den registrerte kunne slette sin profil fra Voi applikasjon, se avsnitt 3.1.4.1. 

Programmet hadde et valgmeny med en «Slett meg» - valget.  

 

Det kan oppstå tilfeller, når annen lovgivning krever at personopplysningene skal bli lagret. 

Dette kan ofte være grunnet av statiske eller forskningsformålene. I slike tilfeller skal 

opplysningene anonymiseres. Her er det viktig å ta stilling til den teknologien som blir brukt 

for behandlingen. Ved bruk av KI kan anonyme opplysninger som sagt bli likevel 

identifiserbare med tid, siden KI kan raskt finne sammenhenger i opplysningene, selv om de 

ikke er navngitte. De nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak som skal redusere risiko 

for en slik identifisering av anonyme data, skal være truffet. Lagring av opplysninger kan 

også finne sted dersom den er ment som en oppbevaring av data for eksempel i kryptert form. 

I tillegg kan opplysningene også lagres i systemene, dersom de skal bli behandlet videre til 

andre formål.   

 

3.2.2.1 Eksempel fra helsetjenester i forbindelse med ivaretakelse av 

personvernprinsipper 

 

Videre i oppgaven vil jeg se på prinsipper om dataminimering og lagringsbegrensning i lys av 

formålsbegrensning ved hjelp av eksempler fra helsetjenester. I tillegg vil jeg belyse noen 

svakheter og muligheter ved etterlevelse av ovennevnte prinsippene.  

 

Det er viktig å nevne at i tillegg til regulering av personvern og etterlevelse av 

personvernprinsipper, er helsetjenester også lovregulert. Det finnes blant annet forskjellige 

lovverk som gjelder for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten45,46. Dette er blant 

annet helsepersonelloven47, pasient- og brukerrettighetsloven48 og 

spesialisthelsetjenesteloven49. Når det gjelder behandling av personopplysninger, skal disse 

lovverk anvendes i samspill med de bestemmelsene som er angitt i personvernforordningen 

                                                 
45 Helse- og omsorgsdepartementet, «Grunnstrukturen i helsetjenesten», 2014.  
46 Primærhelsetjenesten er ofte pasientenes første kontakt med helsetjenester. For eksempel når en person slår 

seg, går den til enten legevakt, eller fastlegen sin til å få medisinsk behandling. Deretter dersom en person 

blir henvist til andre spesialister, skal hun bli behandlet i spesialisthelsetjenesten. 
47 Lov 02. juli 1999 nr. 64.  
48 Lov 02. juli 1999 nr. 63. 
49 Lov 02. juli 1999 nr. 61. 
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og personopplysningsloven. Det vil si at helseorganer skal forholde seg til prinsippene for å gi 

både en best mulig helsetjeneste og beskytte personens identitetsbilde.   

 

Når vi tar stilling til kunstig intelligens som er brukt innen helsesektoren, er det viktig å huske 

på at dataomfanget spiller en sentral rolle for den. Jo mer data teknologien får tilgang til, 

desto bedre den fungerer. På den andre siden når vi snakker om behandling av 

personopplysninger, kommer det til anvendelse flere rettslige bestemmelser med 

begrensninger. Dataminimeringsprinsippet er et av de mest sentrale prinsippene som er særlig 

aktuelt i dette tilfellet, når vi skal ivareta personvern innen kunstig intelligens.  

 

Datainnsamlingen som skal foregå i helseorganisasjoner, skal derfor skje i samsvar med 

dataminimeringsprinsippet for helseopplysninger, som er særlige kategorier av 

personopplysninger50. Helsetjenester bør først finne ut hvilke data trenger systemet med KI til 

å oppnå formålet med behandlingen av personopplysninger. De opplysningene som ikke er 

nødvendige i forbindelse med formålet, må ikke bli innsamlet. Derfor er det forutsatt i 

forordningen at prinsippet om dataminimering innebærer at prinsippet om 

formålsbegrensning51 er overholdt. Det skal som sagt bli tatt hensyn til hvor mye data som 

skal samles inn, for å oppnå formålet med behandlingen. For eksempel dersom en pasient med 

diabetes kommer til sin lege for en regelmessig helseundersøkelse, må ikke lege eller KI gå 

gjennom vedkommendes sosiale medier for å sjekke hvordan pasienten spiser. Med andre ord 

er det ikke nødvendig å innsamle data, som ikke har noen betydning for resultatene av 

undersøkelsen.  

 

Som et eksempel på ivaretakelse av lagringsbegrensningsprinsippet i helsetjenester kan jeg 

nevne nyfødtscreeninger. Denne undersøkelsen foretas for å teste om et nyfødt barn har eller 

ikke har en av 25 sjeldne medfødte sykdommer52. Det er barnets blodprøve som blir analysert. 

Formålet med denne behandlingen av barnets personopplysninger er veldig viktig i forhold til 

hvilken livskvalitet barnet får. Jo tidligere mulige sykdommer blir oppdaget, desto raskere 

                                                 
50 Dette er en type personopplysninger som har en «sensitiv» karakter for den registrerte. Opplysningene om 

blant annet personens etnisitet, religion, seksuell legning, politisk oppfatning og helsetilstand er særlige 

kategorier av personopplysninger (se pvf. art. 9). 
51 Se pvf. art. 5 nr. 1 bokstaver b og c. 
52 Helsedirektoratet, «Undersøkelser av nyfødte og nyfødtscreening», 2016. 
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barnet får behandling. Det som berører personvernlovgivning i denne situasjonen, er blant 

annet lagringsspørsmål. Resten av blodprøven skal oppbevares i en diagnostisk biobank etter 

undersøkelsen. Personopplysningene som er knyttet til prøven skal avidentifiseres. Fra 2012 

til slutten av 2017 gjald det bestemmelsen i forskriften53, om at blodprøvene skulle destrueres 

etter seks år. I løpet av denne tiden, skjedde det flere diskusjoner angående denne 

lagringstiden. Forskningsmuligheter, forbedring av systemene for analyser, mulighet for 

etterprøvbarhet var blant argumentene for å utvide lagringstiden. Det ble vedtatt endringer i 

regelverket i 201854. Oppbevaringstid for blodprøvene av nyfødte ble endret fra seks år til 

ubegrenset tid.  

 

Jeg mener at denne utvidete lagringstiden imøtekommer prinsippet om lagringsbegrensning i 

den forstand, at opplysningene er avidentifiserte, og blir behandlet til forskningsformål av 

allmennhetens interesse55. Disse opplysningene kan bli brukt til blant annet medisinsk og 

helsefaglig forskning. Likevel i dette tilfellet kan jeg tenke meg at når forskningen på dataene 

skal skje, kan det være oppfattet av de som opplysninger er knyttet til, som tap for mulighet til 

å velge og bestemme over sine personopplysninger. Hvem som skal eie data i dette tilfellet? 

Er det forskernes eller de registrertes data? Dersom kunstig intelligens blir brukt til å 

predikere, er det viktig å ta stilling til hvem som kan kontrollere denne behandlingen, og 

hvem som eier datagrunnlaget for algoritmer.  

 

Samtidig er det viktig å huske på databehandlingsgrunnlaget. Dette er regulert i 

behandlingsbiobankloven § 9-a56, hvor det vektlegges samtykkeordningen og at 

vedkommende kan trekke samtykke tilbake ved behov. Det vil si at først foreldrene og senere 

barn (fra 16 år) må gi uttrykkelig samtykke til en ny behandling av tidligere innsamlet 

blodprøve57. Senere kan de tilbakekalle samtykket sitt. Selv om utvidet lagringstid kan virke 

som en begrensning for de registrertes kontroll over sine personopplysninger, hjelper 

samtykket som er et behandlingsgrunnlag, likevel å styre behandlingen. Helseopplysninger 

                                                 
53 Forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte 29. juni 2007 nr. 742, som gjelder fra 01.01.2012. 
54 Lov om endringer i behandlingsbiobankloven 15. mai 2018 nr. 17. 
55 Se pvf. art 5 nr. 1 bokstav e. 
56 Lov 21. februar 2003 nr. 12. 
57 Se behandlingsbiobankloven § 13. 
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skal også bli behandlet etter både helse- og personvernlovgivninger, og dette skal bidra til at 

behandlingen blir forsvarlig. 

 

Tidsubegrenset oppbevaring kan også føre til at om noen år, skal biobanken ha det biologiske 

materiale til nesten alle som ble født i Norge. Som det ble sagt tidligere, skal omfanget av 

opplysninger være begrenset i forhold til formålet med behandlingen ifølge prinsippet om 

dataminimering. Likevel dersom kunstig intelligens blir tatt i bruk i forhold til et nytt formål, 

skal den trenge mest mulig data til å generere algoritmer for viderebehandlingen. Selv om det 

blir tatt hensyn til risikovurderinger og sikkerhetsrutiner, kan denne store mengden av 

helseopplysninger til borgere bli misbrukt. Derfor før bruk av teknologien, bør opplysninger i 

tillegg til avidentifisering, bli vurdert for mulige angrep og svikter. Ved vurdering av 

personvernkonsekvenser, et godt samspill mellom alle utviklingsprosesser og anvendelse av 

sikringstiltak, skal risiko for krenkelse av personvern bli redusert. 

 

3.2.3 Utfordringer ved bruk av samtykke som et behandlingsgrunnlag  

 

Ovenfor har jeg nevnt at for å behandle blodprøven til barn skal foreldrenes og senere barnets 

samtykke være angitt. Det må være oppfylt minst et av behandlingsvilkårene, for at 

behandlingen kan bli ansett som lovlig. Det skal bli innhentet samtykke og/eller behandlingen 

skal aktualiseres av en nødvendig rettslig grunn58. Ved bruk av personopplysninger innen 

kunstig intelligens, må det ofte bli innhentet samtykke fra de registrerte. Det er viktig å vite at 

samtykke ble faktisk gitt, og at vedkommende forstår hva slags behandling samtykket er gitt 

til. Nåværende samtykketeknikk innebærer (i ideell forstand) at man leser gjennom 

brukervilkår, og så signerer under at man har lest og godkjent det som står der. Likevel i 

virkeligheten skjer denne prosessen på en måte at man kun klikker på «Jeg har lest og 

godkjent vilkårene for…(for eksempel bruk av personopplysningene mine)» uten å lese 

gjennom dette. Flere undersøkelser viser at det er over 90 % av brukere som aldri leser 

gjennom personvernerklaringen, selv om de vilkårene som mennesker aksepterer, kan ha stor 

betydning for dem59. Grunnen til dette er blant annet lange og komplekse lister med tekst.  

                                                 
58 Se pvf. art. 6. 
59 Det var gjennomført et eksperiment av Johathan Obar i York Universitetet og Anne Oeldorf-Hirsch fra 

Universitetet i Connecticut, for å finne ut hvor mange mennesker leser bruksvilkår. Undersøkelsen skjedde 
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I helsesektoren samtykket og frivillighet er de viktige krav til medisinsk behandlingen. Derfor 

er det viktig at kravene til et uttrykkelig samtykke blir oppfylt. Med dette kan det være 

interessant å tenke på innenfor hvordan er det mulig å forbedre samtykkeordning. Blant annet 

kan det være nødvendig med forbedringen av selve samtykkeerklæringer og innføring av noen 

retningslinjer. I tillegg kan det bli foreslått å bruke digitale og dynamiske 

samtykkeerklæringer, som er mulig å oppdatere underveis i behandlingen, og som blant annet 

regelmessig minner på hva samtykket ble gitt til og endringsmuligheter i det. For eksempel i 

nettbanker foregår det regelmessig gjentakende prosedyrer for å sjekke om det som var 

samtykket tidligere fortsatt stemmer, og for å gjenta hva vedkommende har samtykket til. 

 

Når det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, kan teknologien bidra til at de registrerte får 

forståelse av innholdet i bruksvilkårene. I 2018 ble det utviklet en nettside som heter Polisis 

med KI som kan lese på noen sekunder gjennom bruksvilkårene60. Deretter presenterer 

programmet vilkårene for brukeren på en mer strukturert og forståelig måte. Se Figur 11 som 

er et eksempel på hvordan Polisis viser bruksvilkårene til Instagram. 

 

 

Figur 111 - Illustrasjon er hentet fra pribot.org. 

                                                 

ved hjelp av bruk av et åpent og gratis Wi-Fi nettverk, som menneskene kunne koble seg til. Før tilkoblingen 

ble det presentert en lang liste med bruksvilkår. Det var angitt i det som et punkt, at ved å bruke den gratis 

Wi-Fi forbindelsen, hadde brukerne akseptert at selskapet skal få det første barnet deres (Vaas, «Users sign 

away their firstborns on fake social network», 2016). 
60 Harkous, «Polisis: Automated analysis and presentation og privacy policies using deep learning”, 2018. 
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Programmet illustrerer tydelig hvilke personopplysningstyper som blir innsamlet i løpet av 

behandlingen. I tillegg blir det tydeliggjort formålet med behandlingen av hver 

opplysningstype. Dette programmet er et eksempel på hvordan det er mulig å skape en mer 

detaljert oversikt over hva vedkommende samtykker til. Dette støtter selve kravet til informert 

samtykket. Samtidig kan lignende tjenester bidra til at menneskene skal bli oppmerksomme 

på hvordan behandlingen av personopplysninger om dem skal faktisk skje. Når 

bruksvilkårene blir presentert på en interaktiv måte med korte overskrifter, skal flere av oss 

lese viktige deler før å akseptere dem. Dersom virksomhetene skal bygge lignende KI 

tjenester inn i løsningene sine, skal de registrerte få enda mer kontroll av hvordan 

behandlingen av opplysninger om dem skal skje. I dette tilfellet skal ivaretakelse av 

personvernet bli realisert på en enda bedre måte.  

 

3.2.4 Gjennomgang av sjekklister og vurdering av personvernkonsekvenser ved 

bruk av KI  

 

Kunstig intelligens kan som nevnt tidligere i oppgaven lære av sine erfaringer. Den kan endre 

sine reaksjoner på input basert på om den tidligere gjennomgang av prosesser ble ansett som 

riktig eller feil. Dette kjennetegner den dynamiske modellen av kunstig intelligens. I 

motsetning til denne modellen, endrer den statiske modellen for KI seg aldri under bruk uten 

en direkte involvering av utviklere61. Systemer og løsninger med kunstig intelligens i 

dynamisk form kan ofte presentere resultater, som ikke var programmert i dem. La meg gi et 

eksempel om en digital assistent eller en chatbot som heter Alexa og som er utviklet av 

selskapet Amazon i 201462. Alexa kan interagere med mennesker ved hjelp av 

talekommandoer. Den kan utføre flere oppgaver som en assistent gjør, blant annet lage en 

oppgaveliste og finne informasjon om noe. Denne chatboten ble programmert til å le, men i 

2018 rapporterte mange brukere at Alexa begynte å le på en veldig skummel måte63. Dette 

tilfeller illustrerer at programmet hadde gjennomført flere operasjoner, og deretter hadde det 

utarbeidet en ny måte til å le. Derfor er det viktig å huske på dette kjennetegnet til KI, og 

                                                 
61 Datatilsynet, «Rapport om kunstig intelligens og personvern», 2018, s. 9. 
62 Amazon, «All things Alexa: Alexa features.” 
63 Liao, «Amazon has a fix for Alexa´s creepy laughs.” 
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forutberegne ulike risikotilfeller og finne tiltak til å håndtere dem allerede i løpet av 

utviklingsprosessen. 

 

I tillegg til å forandre måte kunstig intelligens kommuniserer med brukere, kan teknologien 

også behandle opplysningene i forhold til andre formål enn det som ble opprinnelig bestemt. 

Det er et typisk eksempel at foreldrene tenker på å kjøpe en Barbiedukke med KI til barnet 

sitt. Denne dukken kan ha avanserte funksjoner som hjelper den til å kommunisere med barn. 

La oss si at foreldrene kjøper en billig versjon av denne dukken, som kan være analog til den 

originale produktet. Det falske leketøyet kan ofte basere seg på noen billigere 

tredjepartsmoduler, som kunne bli kjøpt fra eksterne aktører for eksempel i Kina. Den viktige 

motivasjonen bak følgende valg er økonomiske gevinster. I dette tilfellet mangler 

virksomheten ofte gjennomtenking av hensyn til personvernet til barn. Dukken kan for 

eksempel gjøre flere taleopptak og sende dem til USA, Iran eller en annen stat. Formålet med 

en slik overføring av opplysninger kan være uklart. Da dukker det også behov for å foreta 

personvernkonsekvensvurdering ved utviklingen og i løpet av bruk av teknologien med KI.  

 

Gjennom vurdering av personvernkonsekvenser skal behandlingen av personopplysninger bli 

beskrevet og presisert. Alle rettslige hensyn og krav om blant annet formål, 

behandlingsaktiviteter, ansvarsforhold, rettslig grunnlag skal være sikret. Hvis det blir 

oppdaget en høy risiko for den registrertes rettigheter og friheter, må det bli innarbeidet ulike 

tiltak som skal satse på å redusere risikotilfeller. Dette kan for eksempel bli bestemt om at 

data, som KI behandler, må være pseudonymisert eller kryptert.  

 

De to eksemplene ovenfor illustrerer og aktualiserer behov for å følge bestemte prosedyrer for 

vurdering og redusering av mulige risikotilfeller ved utvikling og bruk av kunstig intelligente 

løsninger. Når KI blir brukt i forhold til behandling av personopplysninger, er det også 

nødvendig å gjennomgå ulike sjekklister, for å begrunne lovlighet av bruken av denne 

teknologien. Med andre ord skal KI implementeres bare når dette skjer etter rettslige og etiske 

normer, og er formålsbegrunnet. Dersom i løpet av undersøkelsen blir det funnet at KI ikke 

oppfyller rettslige krav, bør bruk av denne teknologien ikke prioriteres. Det samme gjelder om 

forbedring av eksisterende systemer skal ha mindre risiko for brud av regler, og generelt skal 

være mindre ressurskrevende.  
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Vi kan finne noen eksempler på sjekklister på Datatilsynets nettsider64. I tillegg hadde jeg 

nevnt tidligere i oppgaven E-helsedirektoratet, som har utviklet ulike maler for hvordan 

personvernforordning kan implementeres65. Virksomhetene kan få inspirasjon fra denne 

praksis. Når det dreier seg om Datatilsynets sjekklister, finner vi en oversikt i dem over det, 

som virksomhetene må gjøre før de starter behandlingen av personopplysningene. Det gjelder 

blant annet: 

- vektlegging av personvernprinsippene og personvern fra starten av utviklingen av 

systemer,  

- ivaretakelse av de registrertes rettigheter som for eksempel er å gi: 

o kunnskap og innsyn i hvilke opplysninger om dem skal behandles, 

o hvem behandlingsansvarlig og databehandler er, 

o om opplysningene skal utleveres, 

o formålet med behandling, 

o hvordan opplysningene blir lagret og når de blir slettet; 

- vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), 

- og dokumentasjonsplikt til å inngå databehandleravtale og å føre protokoll over 

behandlingsaktiviteter. 

Denne oversikten er mer detaljert presentert på Datatilsynets nettsider. Likevel kan 

virksomhetene tilpasse rekkefølgen av de ulike stegene etter sine behov og mål. Det viktigste 

er at de sørger for å følge personvernreglene.   

 

I praksis hvis en organisasjon, etat eller lignende vurderer å bruke kunstig intelligens som et 

hjelpemiddel til å behandle personopplysningene, må de sette seg inn i de rettighetene og 

frihetene som følger fra forordningens artikler 5 og 666. Den behandlingsansvarlige og 

databehandleren trenger å forstå hva personvernprinsippene er, og hva de registrertes 

rettigheter innebærer. De må forstå hvordan KI skal behandle opplysningene om de 

registrerte. Med dette bør de vurdere om KI utgjør fare for de registrertes friheter og 

rettigheter. 

 

                                                 
64 Datatilsynet, «Virksomhetenes plikter. Sjekkliste», 2018.  
65 Se avsnitt 3.1.5. 
66 Se pvf. art. 5 om prinsipper for behandling av personopplysninger, og art. 6 om behandlingens lovlighet. 
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For eksempel bør virksomhetene vurdere om anonymitetsprinsippet ivaretas av den kunstig 

intelligente teknologien. De må blant annet se på om KI skal ta eller ikke ta fra de registrerte 

friheten deres til å være anonymiserte i systemet. Det ønsket om å kunne velge å være 

anonym eller ikke, er understøttet av de grunnleggende demokratiske normer.  

Ifølge personvernprinsipper om lagringsbegrensning skal opplysningene lagres i identifiserbar 

form så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet. Deretter må de enten bli slettet, eller 

anonymisert, eller de skal behandles for et nytt formål67. Dersom opplysningene skal 

anonymiseres, kan systemet ved hjelp av maskinlæring sette anonyme data sammen, og knytte 

dem til en bestemt person. Videre vil jeg nevnte tre eksempler som skal illustrere tilfeller når 

dette kan skje.  

 

De anonyme opplysningene kan bli brukt for å se på hva to leger gjør ulikt, når resultatet er 

ulikt. I dette tilfellet oppstår det risiko for at i løpet av en sånn behandling, blir opplysninger 

mulig å identifisere. Når opplysningene blir innsamlet for eksempel ved hjelp av ulike 

målingsapparater, og innhentet og bearbeidet av ulike programmer, er det også vanskelig å 

beholde sin anonymitet. Det tredje eksempelet jeg vil presentere gjelder bruk av et program, 

som kan ved hjelp av analyseringsmekanismer sette sammen anonyme opplysninger, og finne 

ut hvem disse opplysninger er knyttet til. En versjon av et slikt program heter Akinator68. 

Dette programmet kan stille spørsmål om en person vi tenker på. Vanligvis handler det om 

kjendiser, men jeg har prøvd å tenke på for eksempel en slektning, og den kom til det riktige 

svaret. Deretter gjetter programmet hvem vi tenkte på. Dersom programmet tar feil, lærer den 

hva feilen var.  

 

Akinator har underholdningshensikt, men utviklingen av KI og den mulige bruken av den, kan 

føre til mer krenkelige konsekvenser for personvernet og informasjonssikkerheten. Derfor er 

det viktig å ha kontroll på utvikling av liknende programmer, slik at de skal fungere i samsvar 

med personvernrettslige normer. Det må foretas avveininger mellom rettslig regulering som 

fremmer innebygd personvern, og den teknologiske utviklingen av kunstig intelligens. 

Teknologien skal være i samspill med juridiske krav, og de registrertes rettigheter og friheter 

skal være ivaretatt.  

                                                 
67 Se pvf. art. 5 nr. 1 bokstav b. 
68 Sheets, «How does Akinator work? Behind the genie that “reads your mind”», 2013. 
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3.3 Kunstig intelligens, personvern og etiske retningslinjer 

3.3.1 Innledning 

 

Videre i oppgaven vil jeg se på en annen type regulering av kunstig intelligens, som skal bidra 

til en best mulig ivaretakelse av personvern. Tidligere i teksten hadde jeg lagt vekt på den 

personvernrettslige reguleringen som legger til rette den forsvarlige bruk av kunstig 

intelligens. Jeg hadde gått gjennom svakheter ved utvikling av innebygd personvern, illustrert 

momenter som er nødvendig ved utvikling av KI og innbygging av personvern i den, belyst 

utfordringer og muligheter ved noen av personvernprinsipper. Nå vil jeg se også på en hensyn 

til som må vektlegges ved utvikling og bruk av kunstig intelligent teknologien. 

 

Det er flere av virksomheter som mener at bruk av kunstig intelligens skal føre til et positivt 

resultat. Mange organisasjoner kan prioritere ønsker om øking av produktivitet, 

ressursbesparelser, effektivisering frem for beskyttelse av personvern. Det kan være risiko for 

at de tenker på personvernet senere enn fra starten av utviklingen av nye systemer eller 

innkjøp av nye deler med kunstig intelligens. Som det ble også nevnt tidligere i teksten, skal 

ikke virksomheter kjøpe løsninger med KI fra eksterne leverandører uten gjennomføring ev en 

risikoanalyse av dem.  

 

Innenfor helsesektoren er det lovregulert at lege skal overholde taushetsplikt69. Dette gir en 

følelse av trygghet hos pasienter, når de formidler personopplysningene sine. De har tro på at 

opplysningene ikke skal være misbrukt eller manipulert. Ved bruk av kunstig intelligens 

gjelder de samme rettsreglene. Det vil si at teknologien må være innstilt med å følge reglene 

om taushetsplikt og personvern. Likevel dersom for eksempel systemene for diagnostisering 

blir automatisert ved hjelp av KI, kan det ofte skje feil nå, siden teknologien er fortsatt i 

utviklingen. Selv om kunstig intelligens ikke kan være trøtt eller ha dårlig humør, kan den 

svikte i opplæringsfasen og under selve bruken. I løpet av blodoverføring kan teknologien 

blant annet velge en annen blodtype. Den kan også gi en feil diagnose, som gjør at pasienten 

får en annen behandling enn den hun trengte. Derfor er det viktig å regulere også andre 

perspektiver ved bruk av KI. 

 

                                                 
69 Helsepersonelloven § 21. 
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Teknologien mangler følelser. Den skal ikke være sjenert ved å gi en feil diagnose eller 

gjennomføre en lovstridig forskning. Derfor er det viktig at KI i tillegg til innebygd 

personvern, blir utviklet også i forhold til bestemte etiske prinsipper, som den skal ta stilling 

til i arbeidet sitt. Jeg finner en parallell med den andre verdenskrig og forskningen på 

mennesker. For eksempel noen mennesker ble utsatt for ekstremt lufttrykk, for at leger kunne 

finne ut hvor mye fangene tåler til de dør. Etter krigen ble Nürnbergkodeksen laget med etiske 

retningslinjer på hvordan forskningen på mennesker skal skje70. Akkurat som etter krigen, da 

det var tydelig hvilke konsekvenser mangel på etikk kan føre til, må dagens utvikling og bruk 

av kunstig intelligens skje i samsvar med etiske retningslinjer. Derfor er det viktig å fastsette 

dem. De etiske retningslinjer i samsvar med de rettslige reguleringer, skal være obligatorisk til 

å følge, akkurat som bestemmelser fra Nürnbergkodeksen.  

 

Den europeiske unionen er i ferd med utarbeidelsen av de etiske retningslinjer ved utvikling 

og bruk av kunstig intelligens71. De har laget en pilotversjon med de syv essensielle punkter 

og krav for å oppnå en troverdig KI. De handler blant annet om tilsyn, robusthet, sikkerhet, 

personvern, åpenhet, rettferdighet, velferd og kontrollmekanismer72. Alle disse hensyn er på 

en eller annen måte angitte også i en annen lovverk. De konkretiserer og tydeliggjør det som 

står i flere andre rettslige bestemmelser.  

 

Løsningene med kunstig intelligens skal som sagt bygge inn både personvern og etiske 

normer. Det skal ikke bli prioritert raske valg av teknologien, før det bli bekreftet at den 

følger bestemte krav. I tillegg skal det bli lagt vekt på at teknologien ikke bryter normer og 

regler som regulerer forskjellige hensyn. For eksempel ivaretakelse av personvern ikke skal 

være et hinder til å få innsyn. Videre i teksten vil jeg se nærmere på noen 

personvernkrenkelser som aktualiserer behov for regulering av etikk. 

 

 

 

                                                 
70 Skavlid, «Nürnbergkodeksen», 2009. 
71 European Commission, “Artificial intelligence: Commission takes forward its work on ethics guidelines”, 

2019. 
72 Ibid.  
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3.3.2 Masseovervåkning og etikk 

 

Den første etiske problemstillingen som jeg vil belyse gjelder personvernrettslige utfordringer 

ved masseovervåkning. Dersom kunstig intelligens skal behandle de store datamengder som 

det finnes i dag, kan teknologien true de registrertes rettigheter og friheter. I Kina er det 

lansert ansiktsgjenkjenningsprogram som kan kontrollere oppførsel til innbyggere. I tillegg 

skal det bli innført «sosialt kredittsystem», som skal gi mennesker med en bra oppførsel 

poeng som de deretter kan bruke til å få flere fordeler (som rabatter, gratis billetter og så 

videre). I dag er det frivillig deltakelse i dette rangeringssystemet, men bare om et år i 2020 

blir dette obligatorisk73. Systemet forutsetter den totale overvåkningen av alle handlinger som 

mennesker kan gjøre. Helseopplysninger, klikker på «like»-knappen, varer i handlekurven, 

brudd på trafikkregler74 og mange flere elementer som skal settes sammen av programmet. 

Deretter blir disse opplysningene analysert, og hvert enkelt individ får sine rangeringspoeng. 

Til slutt kan vi tenke på om disse mennesker er egentlig frie og har privatliv.  

 

Det overnevnte eksempelet fra Kina illustrerer at for å ivareta menneskenes rettigheter og 

friheter er det viktig å besvare ulike etiske problemstillinger. Det skal være regulert hvilke 

handlinger og valg skal bli ansett som riktige og som gale. Det å bygge personvern inn i 

systemløsninger er for eksempel et riktig valg. Utvikling av kunstig intelligens som kan 

krenke personvernrettslige prinsipper er et galt valg.  

 

Dersom en stat vurderer en masseovervåkning, bør det bli tatt på det politiske nivået. 

Politikerne bør se på om all den informasjon som er tilgjengelig om oss skal bli registrert, og 

om den skal være tilgjengelig. Den totale overvåkningen for eksempel går i strid med vår 

frihet. Dersom alt vi gjør blir registrert, mister vi mulighet til å ta feil. Personopplysningene 

våre kan bli samlet hele tiden. Når vi går på tur, kan vi bli overvåket av droner. Når vi snakker 

med andre, kan samtalen bli tatt opp. Ved behandling av personopplysninger er det viktig å ha 

et klart skille mellom de nødvendige opplysninger, og de opplysninger som er bare «greit å 

                                                 
73 Botsman, “Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens”, 2017. 
74 Ibid. 
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ha»75. Derfor bør stater avveie behovet til å overvåke og innsamle mye data om hver 

innbygger mot hensynet til privatlivets fred.  

 

3.3.3 Autonom maskinlæring og etikk 

 

Etiske problemstillinger oppstår spesielt når systemløsninger med KI som behandler 

personopplysninger, skal bestemme autonomt hvilke utfall av behandlinger blir. Jeg kan 

eksemplifisere dette ved hjelp av en mulig situasjon, som kan oppstå i tilfellet en virksomhet 

kjøper en kunstig intelligent løsning. Dette kan være et program som skal bearbeide 

personopplysninger og fatte vedtak. La oss si dette gjelder arbeidsansettelsesprosessen. KI 

kan være godt utviklet i samsvar med alle rettslige normer. Når en person kommer på et 

intervju, kan dette KI programmet gjennomføre dette. I tillegg til vanlig innsamling av 

opplysninger fra kandidater, analyserer programmet også tegn på løgn som bevegelse av 

øyne, stemmeforandringer, intonasjoner og lignende. Deretter kan programmet bestemme 

hvem av søkere som går videre til andregangs intervju. Dette valget som kunstig intelligens 

gjør, kan bli ansett av arbeidssøkere som inngripende. Ved å samle inn de opplysningene, som 

en person skulle ellers ikke oppdage, kan programmet virke som urettferdig. Søkere må ha 

frihet til å ikke bli gjenstand for tester som arbeidsansettelsesprosessen ikke forutsetter.  

 

Teknologien mangler som nevnt empati og andre menneskelige følelser, som hjelper oss å 

foreta flere valg i livet. Dersom en arbeidskandidat er nervøs, kan KI for eksempel feiltolke 

dette som tegn på usikkerhet. Da kan vedkommende bli nedprioritert i listen, selv om hun 

ellers oppfyller alle andre arbeids- og personlige krav. Alle skal være behandlet likt, og 

behandlingsprosedyren skal være forsvarlig og begrunnet.  

 

3.3.4 Etikk og tillit 

 

Spørsmålene om etikk blir også aktualisert når det skal etableres tillitsforhold mellom den 

behandlingsansvarlige og den registrerte. De registrerte skal ha mulighet til å bestemme over 

hvem som får tilgang til personopplysningene om dem, og hvordan behandlingen skal skje. 

Det er viktig at et program eller system som er basert på kunstig intelligens, skal være 

                                                 
75 «Not nice to have, but need to have». 
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personvernvennlig. Det vil si at det skal ivareta de registrertes interesser. Dersom en person 

bruker en applikasjon med KI til å finne nærmeste vei til et bestemt sted, skal programmet 

gjøre dette med hensyn til det beste for den registrerte. Den vil si at den skal finne en raskest 

mulighet til å komme dit. Det må ikke velge en lengre vei, som går forbi en bestemt butikk 

som applikasjonen reklamerer, eller som skal promoteres på basis av andre opplysninger som 

programmet får tilgang til. For i tilfellet når en bruker skal likevel bli behandlet i strid med 

personvernrettslige prinsipper, skal vedkommende miste tillitt til systemene. Dette skal skje 

på grunnlag at personen ikke får tilstrekkelig kontroll over hvordan systemet skal finne en 

rute.    

 

Når en person mister tillitt til statlige etater som tilbyr blant annet sosiale og økonomiske 

tjenester, medfører dette også flere negative konsekvenser. En pasient kan for eksempel nekte 

å få helsehjelp, fordi hun ikke stoler på resultatene som en maskin utarbeider. Mange 

mennesker i dag er skeptiske til bruk av en avansert teknologi som kunstig intelligens. 

Maskinlæring kan bli ofte ansett som noe skummelt og uten empati, som vi har lite kontroll 

på. Grunnen til dette kan ofte være mangel på tilstrekkelig informasjon om teknologien og 

hvordan denne er regulert. Når det dreier seg om behandling av personopplysninger, må også 

de etiske prinsippene som KI forholder seg til, bli presentert for de registrerte. Kunnskap om 

at teknologien har i tillegg til innebygd personvern, også innebygd etikk, skal fremme tillit, 

åpenhet og forståelighet av systemet. 

 

3.3.5 Etiske retningslinjer på Facebook 

 

Det er også flere momenter ved bruk av sosiale medier i dag, som aktualiserer behov for å 

bygge etikk inn i nettverket. Jeg vil bruke nettstedet Facebook for å illustrere dette. Facebook 

har allerede begynt å bruke kunstig intelligens. Tjenesten kan blant annet tilpasse reklame på 

tidslinjen til enhver profil, i forhold til de opplysningene som den registrerte gir. For eksempel 

dersom en person liker flere bilder av en bestemt vare, klikker på linker med denne, skal 

Facebook reklamere akkurat det som vedkommende er interessert i. De registrerte gir 

samtykke til en slik behandling av personopplysningene deres ved registrering og når nye 

brukervilkår er lansert.  
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Det at KI på Facebook kan innhente opplysninger fra ulike brukeraktiviteter, kan også 

oppfattes som inngripende i forhold til personvern og andre etiske normer. Brukerne kan føle 

igjen en type overvåkning over alle «klikkene» sine på dette nettstedet. Formålet med denne 

overvåkningen er å tilpasse tjenester og legge vekt på de registrertes interesser. Derfor dersom 

de rettslige og etiske retningslinjer blir etterlevd, skal risiko for krenkelser av personvern være 

lavere. For eksempel når Facebook innsamler alle opplysninger om hva personen har likt, skal 

informasjonssikkerheten bli ivaretatt, samt med at data om de registrerte ikke skal bli brukt 

imot dem. Samtidig når kunstig intelligens skal analysere oppførselen til de registrerte på 

Facebook, kan teknologien oppdage de dataene som vedkommende ønsker å skjule. Det er 

derfor viktig å ha en regulering av hvilke aktiviteter av KI skal bli ansett som krenkende for 

de registrertes privatliv. Utvikling av de etiske retningslinjene skal hjelpe å formulere dette, 

og gjøre teknologien litt nærmere menneskene.   

 

3.3.6 Samlet drøftelse av funnene angående utvikling av kunstig intelligens med 

innebygget personvern og etikk 

 

Personvernet kan bli truet ved utvikling og bruk av kunstig intelligens. Det kan oppstå mange 

utfordringer og problemer når kunstig intelligens skal få tilgang til personopplysninger og 

skal behandle dem. En forsvarlig gjennomføring av personvernprinsippene er en av 

utfordringene. Personopplysningene kan bli misbrukt, dersom KI ikke skal ha tilstrekkelige 

prosedyrer for informasjonssikkerhet og risikohåndtering. Det må bli utarbeidet flere tekniske 

og organisatoriske tiltak som skal hjelpe virksomheter å føre kontroll over 

behandlingsprosesser som KI gjennomfører. Bruk av tiltak skal også redusere risikotilfeller, 

og sikre de registrertes rettigheter og friheter.   

 

Alle utviklingsprosessene som er nødvendige for implementering av personvern inn i kunstig 

intelligens, skal skje i samspill med hverandre. Både realisering av de rettslige kravene som 

formålsbegrensning, dataminimering, og organisering av arbeidet rundt utviklingen av 

teknologien, bør samspille. Utviklere og jurister trenger å dele sine kunnskaper til hverandre, 

for at begge parter skal ha best mulig forståelse og detaljerte beskrivelse av teknologien og 

den rettslige reguleringen som teknologien må overholde. Utviklingsarbeidet bør være 

organisert og godt koordinert. Derfor skal det bli brukt lister med de oppgaver og prosedyrer 
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som er nødvendige for å ivareta personvernet. Sjekklistene skal hjelpe å ta hensyn til ulike 

forhold ved regulering av personvernet, og innrette systemet etter dem.  

 

Oppsummert vil jeg si at utvikling og bruk av kunstig intelligens til behandling av 

personopplysninger er en stor prosjekt. Mange virksomheter ønsker å bruke KI eller allerede 

gjør dette. Flere stormakter konkurrerer i dag for å være de største produsentene av kunstig 

intelligens. Denne teknologien er egnet til å behandle personopplysninger selvstendig, uten 

menneskelig kontroll. Likevel skal utviklere og de behandlingsansvarlige være 

oppmerksomme på ulike reguleringer av bruk av KI, som stiller flere krav om innsyn, kontroll 

og åpenhet.  

 

I tillegg til å bygge personvernet inn i systemløsninger med KI, er det viktig å ta stilling til det 

etiske retningslinjene som personvern innebærer. Dette illustrerte jeg i figur 12. 

 

Figur 12 – Samspill mellom personvern og etikk som er bygget inn i kunstig intelligens. 

 De etiske retningslinjene skal blant annet bli snart fullstendig formulert av EU. I dag finnes 

det allerede en pilotversjon som EU utarbeidet for å presentere de syv etiske krav. Det 

viktigste med etikk i forbindelse med maskinlæring er vekt på utøvelse av kontroll og på 

åpenhet. Mennesker skal ha kontroll over behandlinger av personopplysninger om dem. 

Behandlingen bør også være mest mulig transparent. Teknologien bør bli programmert til å 

imøtekomme etiske normer. Dette skal hjelpe å skape mer tillit til kunstig intelligens fra de 

registrerte. De etiske retningslinjer skal derfor bidra til at de registrerte blir mindre skeptiske 

til teknologien, og skal bruke sine rettigheter og friheter mer aktivt.  
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4 Konklusjon 

 

Personvernforordning regulerer innebygd personvern og personvern som standardinnstilling i 

artikkel 25. Det er en plikt til å utvikle programvare og systemer som er i stand til å 

gjennomføre personvernprinsipper. Den behandlingsansvarlige skal også ha kontroll på at 

personvernet til de registrerte er ivaretatt. Løsningene som ikke imøtekommer 

personvernrettslige krav må ikke bli tatt i bruk. Derfor hvis en organisasjon skal kjøpe en 

programvare fra eksterne leverandører, må det foretas undersøkelser om personvernet er 

bygget inn i den.  

 

Den rettslige, organisatoriske og tekniske utviklingen av løsninger med implementert 

personvern skal skje i samspill med hverandre. I dag finnes det noen løsninger som har dårlig 

ivaretakelse av personvernet. Grunnen til dette er ofte mangel på en god organisering av 

arbeidet med realisering av hensyn til personvern i løpet av alle utviklingsaktiviteter. Derfor 

har jeg understreket i oppgaven viktighet av å følge utviklingsprosedyrene som er beskrevet i 

tilsvarende veiledere. Disse retningslinjer angående arbeidsprosedyren er utledet fra den 

personvernrettslige lovgivningen. I veiledere er de fleste kravene angitt på en mer strukturert 

måte, som hjelper å få en full oversikt over alle nødvendige steg og hensyn.  

 

Videre i oppgave valgte jeg å undersøke hvordan personvernet kan bli krenket dersom kunstig 

intelligens blir brukt til å behandle personopplysninger. Jeg valgte denne teknologien fordi 

utvikling og bruk av den, blir mer utbredt i den nærmeste framtiden. Teknologien skal 

muliggjøre flere oppgaver og løse flere problemer ofte på en raskere og mer effektiv måte. 

Samtidig er det mange hensyn som kan komme i strid med denne teknologien. Derfor er det 

nødvendig å foreta ulike avveininger, for å finne ut den mest gunstige, minst risikabel 

teknologien til utførelse av oppgaver.  

 

Når det gjelder bruk av kunstig intelligens i forbindelse med behandling av 

personopplysninger, er det viktig å ivareta personvern. Dette betyr at de registrerte skal ha 

bestemte rettigheter, og de behandlingsansvarlige og databehandlere skal ha plikter. De 

registrerte skal blant annet kunne kontrollere behandlingen av opplysninger om dem. Ved 

bruk av kunstig intelligens kan det oppstå utfordringer i å gi innsyn i hvordan teknologien 
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fatter sine avgjørelser76. Likevel må de registrerte kunne få mest mulig informasjon om og 

innsyn i hva som ligger til grunn for ulike vedtak som er utarbeidet av systemer77. Dette 

støtter mest mulig bruker- og personvennlig behandling. I tillegg skal den 

behandlingsansvarlige ta stilling til ulike personvernrettslige krav ved valg av løsninger med 

kunstig intelligens. Det er nødvendig å gjennomføre ulike tester for å sjekke systemets 

robusthet, sikkerhet og produktivitet. Dersom løsninger med kunstig intelligens blir kjøpt fra 

eksterne leverandører, skal den behandlingsansvarlige sjekke om systemløsninger er utviklet i 

forhold til prinsippene for innebygd personvern. Det vil si at det må være lagt vekt på 

ivaretakelse av personvern fra starten av utviklingen, gjennom alle utviklingsfaser og etter at 

systemet ble ferdig.  

 

Den behandlingsansvarlige må også gjøre risikovurdering og utredning av 

personvernkonsekvenser av systemene. Alle disse sjekk- og kontrollrutiner bidrar til at risiko 

for krenkelser av de registrertes personvern skal bli redusert. Samtidig skal det bli utarbeidet 

mekanismer for videre kontroll og oppfølging. Dette hjelper at nye tilfeller med brudd av 

personvern blir oppdaget fortere og forhåndsbestemte tiltak blir brukt. 

 

I dag er det også viktig å ha en forståelse at kunstig intelligens er bare en teknologi. Denne 

teknologien er skapt av mennesker, og vi kan derfor kontrollere denne. Den er avhengig av 

data som den får fra oss. Data kan den få i løpet av trening, når den utarbeider algoritmer som 

den kan gjenbruke i andre tilfeller med lignende inngangsdata. Med andre ord kan systemene 

ved hjelp av maskinlæring bli trent opp på bestemte datakategorier, lære å utarbeide 

sammenhenger mellom dem, og produsere et resultat. Kunstig intelligens kan også forbedre 

og tilpasse sine resultater basert på data som den får i løpet av selve behandlingen. Det vil si 

at teknologien kan være fleksibel, og kan lære av sin erfaring. For eksempel kan vi trene en 

chatbot på positive inngangs- og utgangsverdiene. Likevel i løpet av kommunikasjon med 

ulike brukere, kan programmet lære også negative måter å svare på. Til slutt kan chatboten gi 

diskriminerende utsagn, og bli en nazist78. Derfor er vellykket og personvernvennlig drift av 

kunstig intelligens avhengig av de ulike handlinger som mennesker gjør.  

                                                 
76 Dette gjelder blant annet den svarte boksen problematikken, som innebærer at de prosessene som skjer med 

inngangsdata er sjulte.  
77 Dette er regulert blant annet i forordningens artikler 13, 14 og 15. 
78 Tay chatbot fra Microsoft, se mer om dette eksempelet i avsnitt 3.1.3. 
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Kunstig intelligens skal og kan bli kontrollert. Det er mange positive sider ved bruk av den. 

For eksempel får vi operert hjernen, sette raskere diagnoser, redusere ulike økonomiske 

svindler og så videre. Jeg synes at vi ikke skal ta bort denne positive siden. Likevel må vi 

huske på hva som gjør funksjonaliteten bedre, hva som ivaretar våre friheter og rettigheter, 

hvordan vi skal kontrollere, forutberegne og redusere risikoer, feil og brudd på regelverket.   

 

Kunstig intelligens er ikke et nytt fenomen. Allerede på 1950-tallet ble dette begrepet skapt79. 

Fra 2014 til i dag ble teknologien tatt i bruk av flere selskaper, blant annet Google, Nettflix og 

Facebook. Vi kan se videoer på YouTube som er tilpasset våre interesser som kan analyseres 

med utgangspunkt i logg. De ulike annonsene og promoteringen på Facebook er også 

utarbeidet av kunstig intelligens, som har gått gjennom våre klikker på «like»-knapper. Dette 

gir oss som sagt en fin mulighet til å nyte de filmene, lese de bøkene og artiklene, kjøpe de 

klærne som treffer mest sannsynlig våre ønsker og preferanser. Likevel må vi også ha en 

frihet til å velge selv. Dersom alle tjenester blir forhåndsinnstilt for et bestemt menneske, kan 

vi miste den retten til å bestemme, ha kontroll og velge.  

 

Kunstig intelligens kan gi oss «kunstig» valgfrihet. For eksempel på Facebook kan 

teknologien som nevnt sette sammen våre «likes». Deretter kan den få en oppgave til å 

overbevise brukeren til for eksempel å stemme for et bestemt politisk parti. Da kan kunstig 

intelligens prøve å få den registrerte til å tenke mer på det partiet, lese mer om det. Til slutt 

kan det mennesket bestemme seg for å stemme for det partiet. Her kunne det menneske 

kanskje stemme for det partiet uansett om teknologien påvirket dette valget eller ikke. Likevel 

ble det brukt tilleggsmetoder som kunne nesten garantere at personen gjør dette.  

 

Vi må være nøye på hvilke opplysninger kunstig intelligens skal ha tilgang til og hvordan 

behandlingen skal skje. Kunstig intelligens skal overholde personvernprinsipper. Det er viktig 

at kunstig intelligente løsninger blir utviklet i samsvar med innebygget personvern, og 

generelt med gjeldende regelverket. Dette gjelder både dersom en virksomhet ønsker å utvikle 

helt nye systemer med KI, og når KI blir et tillegg til de eksisterende systemløsninger. I begge 

tilfellet er ivaretakelse av personvern like viktig og like lovpålagt.  

                                                 
79 Bjørkeng, «Kunstig intelligens den usynlige revolusjonen», 2018, s. 14. 
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I drøftelsen min har jeg beskrevet prosedyrer som den den behandlingsansvarlige skal følge 

for å ivareta personvern. Jeg kan illustrere denne prosessen i figur 13 under.  

 

 

Figur 13 - Eksempel på noen steg som den behandlingsansvarlige skal ta for å ivareta personvern innen kunstig intelligens. 

Denne figuren er ikke fullstendig og omfatter ikke alle steg som virksomheter skal ta for å 

ivareta personvern innen bruk av kunstig intelligens. Likevel prøvde jeg å vise til et eksempel 

av hvordan kan prosessen foregå. I figuren likestiller jeg de eksisterende og nye 

systemløsninger, siden regelverket som sagt gjelder likt i begge tilfeller. Når en virksomhet 

bestemmer seg til å bruke kunstig intelligens for behandling av personopplysninger, viser jeg 

med pil til de tre viktige trinn i utviklingen. Virksomheten må ha kunnskap om hva 

personvern er, hvilke rettigheter og plikter det innebærer. I tillegg skal funksjonalitet av 

kunstig intelligens bli forstått. Deretter må virksomheter gå gjennom sjekklister ved 

behandling av personopplysninger og for vurdering av personvernkonsekvenser. Inspirasjon 

og eksempel på ulike elementer som må være med i sjekklistene, kan vedkommende få på 

blant annet Datatilsynets nettsider. 

 

I tillegg til regulering av innebygget personvern i systemene med KI, må teknologien utføre 

sine oppgaver i forhold til de generelle etiske normer. Ved behandling av personopplysninger 
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kan KI påvirke livet til et menneske. Derfor er det viktig at teknologien gjennomfører sine 

oppgaver på en sikker, rettferdig, riktig og åpen måte. De registrerte må stole på avgjørelsene 

til KI. Dette skal være mulig bare dersom teknologien har innebygd personvern og etikk.   

 

Oppsummert kan jeg si at bruken av personopplysninger innen kunstig intelligens er rettslig 

regulert. Det er både flere positive sider og problemer ved denne bruken. Kunstig intelligens 

kan bli ansett av mange som en truende teknologi. Likevel ved å ha kunnskap og forståelse av 

denne, og gjennomføre bestemte kontrollprosedyrer, får vi en mulighet til å ta styr over 

teknologien. Det er nesten alt som kan være misbrukt. For eksempel ved utvikling av 

atomvåpen hadde spesialister tenkt også på fredelige formål, men så ble denne våpen 

misbrukt. Kunstig intelligens kan også bli det. Det er derfor viktig å se farene, forutberegne 

ulike risikotilfeller, skape tekniske og organisatoriske tiltak, og etterleve de 

personvernrettslige og etiske prinsipper og krav. 
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