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Sammendrag
Temaet for denne oppgaven er hvordan Norge håndterer policy-problemer relatert til kunstig
intelligens (KI), og hvordan den norske håndteringen kan sammenlignes med Finlands,
Estlands og Storbritannias tilnærming. Med Norge i sentrum, så vil dette bli belyst gjennom
landenes KI-strategier, dokumenter tilknyttet strategien og intervjuer. Oppgavens
problemstilling er sammenfattet i ett hovedspørsmål: Hvordan håndterer Norge policyproblemer relatert til KI sammenlignet med andre nordeuropeiske land? For å svare på
problemstillingen vil den bli delt inn i tre underspørsmål. Det første underspørsmålet er drevet
av at de store teknologiske fremskrittene innen KI har ført til økt fokus på å sikre at
teknologiutviklingen ikke strider med samfunnets interesser og verdier. Jeg spør: Hvordan
formulerer Norge og andre nordeuropeiske land sine KI-strategier? Dette undersøker hvilke
policy-problemer landene har identifisert og hvilke policy-instrumenter de har tatt i bruk for å
håndtere disse policy-problemene. Det andre underspørsmålet er: Hvordan kan de nasjonale
KI-strategiene bli sammenlignet med hverandre? Dette innebærer å sammenligne landene på
bakgrunn av de empiriske funnene som kommer frem gjennom undersøkelsen av det første
underspørsmålet. Det tredje, og siste, spørsmålet omhandler hvorvidt KI er et komplekst
problem som er vanskelig å definere og som beveger seg over fagområder, sektorer og
landegrenser, også kalt et «gjenstridig problem». Spørsmålet er: På hvilken måte er nasjonal
håndtering av policy-problemer relatert til KI et gjenstridig problem? Det teoretiske
rammeverket rommer konsepter innenfor området offentlig politikk. Konseptene er policyproblemer, policy-instrumenter, policy-konvergens, epistemiske samfunn og gjenstridige
problemer. Analysen av landenes håndtering av policy-problemer relatert til KI vil bli utført
gjennom et komparativt casedesign kalt Most similar systems design, ved hjelp av
dokumentanalyse og intervjuer som datainnsamlingsmetoder. De empiriske funnene tilknyttet
det først underspørsmålet viser at den norske KI-strategien er rettet mot offentlig sektor, med
stort fokus på infrastruktur og etiske problemstillinger. Den estiske strategien trekker frem lite
samarbeid mellom sektorer og mangel på høy kompetanse som to viktige utfordringer å
håndtere. Norge, Finland og Storbritannia identifiserer også mangel på ekspertise som et
problem, men søker også å styrke den bredere kompetansen i befolkningen innen KI. I
analysen av det andre underspørsmålet kommer det frem at alle undersøkelseslandene anser
infrastruktur og forskning og utdanning som viktige områder å håndtere for å sikre en positiv
KI-utvikling. Gjennom det tredje forskningsspørsmålet kommer det frem at Norge, Finland og
Storbritannia håndterer KI som et gjenstridig problem, og at Estland gjør det til en viss grad.
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1. Innledning
De siste årene har en rekke land rundt om i verden lansert sine strategier for kunstig
intelligens (KI) (Teknologirådet, 2018, s. 10). Land som Finland, Kina, Frankrike og
Storbritannia har gitt tydelige signaler om sine ambisjoner om å bli ledende innen KI. Dette er
et resultat av store teknologiske fremskritt som har gjort det mulig for aktører å dra nytte av
KI på en rekke samfunnsområder, og kan bidra til å styrke økonomien, heve velferdsnivået og
sørge for bedre beskyttelse av menneskerettigheter (Cath, 2018, s. 1). I offentlig
saksbehandling kan for eksempel økt bruk av KI være svært nyttig (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet [KMD], 2020, s. 26). Automatisering kan bidra til mer
likebehandling og hjelpe ansatte med å handle i tråd med regelverket. Samtidig kan KI bli
misbrukt eller opptre på en uventet og potensielt skadelig måte. I 2018 fikk det britiske
analyseselskapet Cambridge Analytica mye oppmerksomhet da det ble kjent at de benyttet
data fra Facebook til å lage en psykologisk profil av flere millioner mennesker og som
politisk plattform til å påvirke forbrukerne (Berghen, 2018, s. 84; Teknologirådet, 2018, s.
70). En kombinasjon av slike tilfeller og at KI får en stadig større rolle i samfunnet har ført til
økt fokus på hvordan KI skal reguleres.

KI ble introdusert allerede 1950-tallet, men policyutvikling på dette området har imidlertid
fått oppmerksomhet de senere årene (Calo, 2017, s. 401; Perry & Uuk, 2019, s. 1). I dag ser
man et økende antall forskere undersøke policyutvikling og implikasjoner knyttet til
regulering av KI. En viktig problemstilling som forskere er opptatt av omhandler hva slags
type policyer land bør adoptere for å håndtere utfordringer som oppstår på grunn av KI.

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål
Studier av policy relatert til KI har frem til i dag blitt undersøkt mest fra et etisk og filosofisk
perspektiv, og mindre i lys av public policy (Calo, 2017, s. 407). For eksempel, så har
akademia, industrien og en rekke organisasjoner i lengre tid jobbet med å undersøke de etiske
aspektene relatert til KI. Slikt arbeid er viktig, men det kan ikke erstatte viktigheten av
policyer. Policyer er regler som kan bidra til at teknologiutvikling er i tråd med
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samfunnsinteresser og verdier, mens etiske problemstillinger bare er normative vurderinger
som ikke kommer med en klar straff ved overtredelse (Calo, 2017, s. 408).

KI skaper en rekke policy-problemer (Calo, 2017, s. 403). Policy-problemer innebærer å
definere et problem, og at man deretter etablerer et sett dimensjoner som kan benyttes til å
karakterisere problemet (Peters, 2005, s. 352; Hornbeek & Peters, 2017, s. 366). Visse
spørsmål angår diskrete policy-problemer innenfor spesifikke domener som det er naturlig å
rette oppmerksomhet mot, mens andre spørsmål beveger seg på tvers av domener. Disse
problemene omhandler blant annet rettferdighet, sikkerhet og personvern, og det er viktig å
finne ut hvordan man skal håndtere dem for å bane vei for videre KI-utvikling. Enkelte
forskere har argumentert for at KI er et gjenstridig problem, eksempelvis Gruetzemacher
(2018) og Holtel (2016). Gjenstridige problemer, også kalt «wicked problems» av Rittel og
Webber (1973), er problemer som er «komplekse, unndrar seg enkle eller lett definerbare
løsninger, og spenner over organisatoriske grenser, forvaltningsområder og hierarkiske
nivåer» (Nesheim, Gressgård, Hansen & Neby, 2019, s. 29). En av påstandene som blir lagt
frem er at KI ikke utgjør ett enkelt problem som land må håndtere, men en rekke uavhengige
problemer som samtidig er sammenflettede (Gruetzemacher, 2019, s. 1). Et slikt problem er
for eksempel hvordan man skal adressere den økende graden av automatisering på forskjellige
arbeidsplasser.

For å adressere disse utfordringene har diverse policy-initiativer blitt satt i gang rundt om i
verden (Paunov, Planes-Satorra & Ravelli, 2019, s. 16). Et av disse initiativene er nasjonale
strategier for KI. Strategiene varierer i omfang og på fokusområder, men et kjennetegn er at
de er inspirert av de vidtrekkende implikasjonene KI kan ha for samfunnet og økonomien.
Norge er et av landene med en egen KI-strategi, som ble lansert 14. januar 2020 (KMD,
2019). Strategien har fått stor oppmerksomhet fra en rekke samfunnsaktører. Det er imidlertid
gjort relativt lite forskning på denne strategien. På bakgrunn av dette har jeg hatt et ønske om
å undersøke hvordan Norge håndterer policy-problemer relatert til KI, og hvordan denne
håndteringen skiller seg fra andre nordeuropeiske land. Det betyr at Norge vil stå i sentrum i
denne undersøkelsen, og er det landet som vil få mest oppmerksomhet. Jeg har valgt NordEuropa ettersom landene i regionen har flere likhetstrekk, som for eksempel at de har relativt
sterke demokratiske verdier og prinsipper (Lane et al., 1993, s. 195; Manning & Shaw, 1998,
s. 576; Bambra, 2007, s. 332; EIU, 2020, s. 10). Jeg anser det derfor som analytisk interessant
å undersøke hvordan relativt like land håndterer et fenomen, KI, som påvirker dem alle. I

2

denne oppgaven benyttes FNs betegnelse av Nord-Europa, som begrenser det til Norden,
Baltikum og Storbritannia (UNSD, 1999).

Formålet med denne avhandlingen er derfor å svare på følgende problemstilling:

Hvordan håndterer Norge policy-problemer relatert til KI sammenlignet med andre
nordeuropeiske land?

For å svare på problemstillingen vil den bli delt inn i tre underspørsmål. De er som følger:

1. Hvordan formulerer Norge og andre nordeuropeiske land sine KI-strategier?
2. Hvordan kan de nasjonale KI-strategiene bli sammenlignet med hverandre?
3. På hvilken måte er nasjonal håndtering av policy-problemer relatert til KI et
gjenstridig problem?

Formuleringen av problemstillingen fremhever at fokuset i denne undersøkelsen primært er
rettet mot Norge. For å svare på problemstillingen vil derfor en betydelig del av analysen bli
dedikert til å undersøke hvordan Norge håndterer policy-problemer relatert til KI. Dette
innebærer å presentere hvilke policy-problemer Norge har identifisert, og hvilke policyinstrumenter som har blitt tatt i bruk for å håndtere problemene. Policy-instrumenter er
teknikker som regjeringen kan benytte seg av for å nå sine policy-mål (Howlett, 1991, s. 2).
Denne analysen vil også bli gjort av sammenligningslandene i denne undersøkelsen, og den
foretas før analysen av Norge for å etablere et sammenligningsgrunnlag. Disse landene er
Finland, Estland og Storbritannia. Videre vil den norske håndteringen bli sammenlignet med
hvordan de andre landene håndterer KI for å se hvordan Norges håndtering av policyproblemer relatert til KI skiller seg fra de andre landene, og potensielt klare å kaste lys over
hvordan land i Nord-Europa generelt håndterer slike problemer. Analysen vil bli basert på
landenes KI-strategier og andre relevante dokumenter som sier noe om den nasjonale
håndteringen av policy-problemer relatert til KI.

Resultatene fra sammenligningen av landene benyttes videre i diskusjonskapitlet. Her er målet
å undersøke hvorvidt de empiriske funnene samsvarer med teoriene policy-konvergens og
epistemiske samfunn, som blir presentert sammen med resten av det teoretiske rammeverket i
kapittel 3. Policy-konvergens har i denne undersøkelsen blitt oversatt fra det engelske «policy
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convergence» (Bennett, 1991, s. 218). De empiriske funnene er basert på
datainnsamlingsmetodene dokumentanalyse og intervju, som vil bli redegjort for i
fremgangsmåte- og datakapitlet.

Det første underspørsmålet omhandler hvordan Norge, Finland, Estland og Storbritannia
håndterer policy-problemer relatert til KI. Den norske KI-strategien er relativt ny, og som
følge av det er det gjort lite forskning på strategien. Ved å svare på dette spørsmålet søker jeg
å skape en forståelse for hvilke policy-problemer landene har identifisert og hvilke policyinstrumenter de har tatt i bruk for å håndtere disse policy-problemene. I tillegg bidrar denne
delen til å etablere et solid grunnlag for sammenligningen av landene i analysekapitlet, hvor
Norge også står i fokus. Hvert av landene vil bli studert individuelt for å sikre god struktur,
enklere lesing og for å få de empiriske funnene klart frem.

For å svare på det andre underspørsmålet, så vil jeg sammenligne landene på bakgrunn av de
empiriske funnene som kom frem gjennom undersøkelsen av det første underspørsmålet. Det
innebærer å sammenligne hvordan Norges håndtering av policy-problemer relatert til KI
skiller seg fra den estiske, finske og britiske håndteringen.

Det tredje underspørsmålet har til hensikt å undersøke på hvilken måte landene i denne
oppgaven håndterer KI som et gjenstridig problem. I tillegg vil tidligere forskning som
omhandler hvorvidt KI er et gjenstridig problem for de aktuelle landene, samt mer generell
litteratur om gjenstridig problemer, ha en sentral rolle. Eksempler på eksisterende bidrag på
dette feltet er Gruetzemacher (2018) og Holtel (2016). Dette forskningsspørsmålet vil bli
besvart på en grundig og konsis måte, men vil ikke bli viet en like stor del av oppgaven som
problemstillingen og det første underspørsmålet.

Til slutt i diskusjonskapitlet vil resultatene som har kommet frem på bakgrunn av
problemstillingen og underspørsmålene bli diskutert i lys av tidligere forskning.
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1.2 Oppgavens relevans
De senere årene har forskere i økende grad fattet interesse for policy relatert til KI, men dette
var tidligere et relativt lite utforsket område (Calo, 2017, s. 407). Forskning på dette området
kan spille en viktig rolle i å sørge for at teknologiutviklingen ikke strider med samfunnets
interesser og verdier. Samtidig er det mangler i måten land håndterer samfunnsutfordringer
som har oppstått på grunn av KI. For å adressere dette forskningshullet, så har denne
oppgaven som mål å bidra med innsikt i hvordan land, primært Norge, håndterer policyproblemer relatert til KI.

KI er et fenomen som påvirker og spenner over en rekke fagområder, sektorer og
landegrenser (Gruetzemacher, 2018, s. 1; Kunnskapsdepartementet [KD], 2019, s. 24). Nye
tverrsektorielle utfordringer oppstår, noe som øker behovet for samarbeid mellom akademia,
industrien og organisasjoner. Eksempler som Cambridge Analytica-saken er med på å
illustrere dette behovet. Policy spiller her en viktig rolle, da dette er med på å regulere
forskjellige forhold i samfunnet (Knill & Tosun, 2012, s. 1). Policyer som land har adoptert
relatert til KI kan fortelle oss hvilke policy-problemer land har identifisert, og som de anser
som viktige å adressere for å sørge for at anvendelsen av KI ikke resulterer i et mindre
velfungerende samfunn. Å regulere KI er viktig for å sikre en trygg teknologiutvikling. Et
område som kan være krevende å håndtere er der hvor man bruker KI til kontrollformål. Dette
kan for eksempel være at virksomheter bruker en algoritme til å finne ut hvilke ansatte som
har størst sannsynlighet for å bryte reglene. Her oppstår det spørsmål rundt hvordan man skal
ivareta rettsikkerheten (KMD, 2020, s. 53). En grunn til at KI må reguleres er at KI utfører en
rekke autonome handlinger. Ettersom mennesker ofte ikke vil være involvert i prosessen, så
er det viktig å klargjøre hvem som har ansvar for konsekvensene av beslutninger som blir tatt
av KI (KMD, 2020, s. 58). På bakgrunn av dette kan det derfor bli ansett som svært relevant å
undersøke hvordan land håndterer policy-problemer relatert til KI.

Omfanget og kompleksiteten ved utfordringene som den raske spredningen av KI-teknologi
har skapt, blir i økende grad sett på som et betydelig problem (Gruetzemacher, 2018, s. 1.).
Forskning har i økende grad blitt rettet mot å løse dette problemet. Som følge av usikkerhet
rundt risiko, tidslinjer og hvordan man skal definere utfordringene, har det imidlertid vært
utfordrende for akademia å håndtere omfanget og kompleksiteten. Lignende policy-problemer
har blitt ansett som gjenstridige problemer. Gruetzemacher (2018) er blant de som undersøker
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KI som et gjenstridig problem, men få har undersøkt dette i relasjon til spesifikke land. Denne
oppgaven søker derfor å adressere hvorvidt KI er et gjenstridig problem for land ved å
undersøke Norge, Finland, Estland og Storbritannia. Ved å analysere disse landene søker
oppgaven å fylle dette kunnskapshullet.

1.3 Disposisjon
Resten av oppgaven er strukturert på følgende måte. I kapittel 2 redegjør jeg for bakgrunn.
Det innebærer å forklare hva KI er og på hvilke områder man finner KI, hvilke
policyutfordringer KI har skapt og hvilke policyinitiativer relatert til KI som allerede har blitt
satt i gang i Norge, Finland, Estland og Storbritannia. I kapittel 3 introduserer jeg det
teoretiske rammeverket. Her vil jeg forklare sentrale komponenter i analysen, som policyproblemer og policy-instrumenter, i tillegg til å gi et overblikk over hva som har blitt gjort av
forskning på KI og policy. Deretter vil tre tilnærminger til policyutvikling som legger
grunnlaget for hvordan land håndterer policy-utfordringer relatert til KI bli skissert. I kapittel
4 utdyper jeg dataene og metodikken som ble brukt for å svare på forskningsspørsmålene. I
dette kapitlet begynner jeg med å skissere forskningsdesignet, noe som innebærer å forklare
metodiske valg og valg av caser. Deretter går jeg videre til å presentere dataene, og
operasjonalisere oppgavens variabler. I tillegg vil jeg redegjøre for datainnsamlingsmetodene
dokumentanalyse og intervju. I kapittel 5 presenteres resultatene fra analysen. Først vil
funnene fra analysen av hvert enkelt land bli lagt frem, med en påfølgende sammenligning av
disse funnene. Til slutt i analysekapitlet vil funnene relatert til om KI er et gjenstridig problem
for landene bli presentert. I kapittel 6 vil det være en diskusjon. Her vil jeg diskutere
resultatene fra analysen i lys av det teoretiske rammeverket og tidligere forskning på området.
Kapittel 7 inneholder en oppsummering av hovedfunn og noen avsluttende bemerkninger når
det gjelder studien som har blitt gjennomført, samt forslag til videre forskning innen KI og
policy.
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2. Bakgrunn
I dette kapitlet vil jeg redegjøre for aspekter som står sentralt i oppgaven. Det legger et viktig
grunnlag for resten av oppgaven, og er nødvendig for å etablere en grunnleggende forståelse
for hva KI er, hvor det finnes og hvilke policyinitiativer relatert til KI som allerede har blitt
satt i gang i Norge, Finland, Estland og Storbritannia.

2.1 Hva er KI?
Det er ingen universell enighet om hvordan kunstig intelligens skal bli definert, men det kan
best bli forstått som et sett med teknikker for å tilnærme seg et aspekt av menneskelig eller
dyrisk kognisjon gjennom bruk av maskiner (Calo, 2017, s. 404). Teoretikere anså tidligere
symbolske systemer som den mest fruktbare veien mot «tenkende» datamaskiner. Symbolske
systemer kjennetegnes av dataprogrammer med innebygd menneskelig kunnskap og atferd
(Garnelo & Shanahan, 2019, s. 18). Tilnærmingen til å bygge en resonnerende maskin som
skal sørge for å opprettholde en rekke kognitive oppgaver ble derimot ikke som man først
hadde ventet. Frem til nå er det slik at det som virker teoretisk mulig har til gode å gi mange
levedyktige anvendelser i praksis (Stone, et al., 2016, s. 12, 14, 51).

Noen klandrer overforpliktelse til symbolske systemer sammenlignet med andre tilgjengelige
teknikker (eksempelvis læring med forsterkning 1) for den avtagende forskningsfinansieringen
på slutten av 1980-tallet, også kjent som «KI-vinteren» (National Science and Technology
Council, 2016, s. 25). Da begrensninger i «god, gammeldags KIs» kapasitet til å levere
praktiske applikasjoner ble tydelig, valgte forskere å fokusere på andre tilnærminger for å
approksimere kognisjon som er basert på analyse og manipulering av data (Stone, et al., 2016,
s. 51). En viktig konsekvens av dette skiftet var at forskere begynte å prøve og løse mer
spesifikke problemer eller å mestre bestemte «domener», som for eksempel å konvertere tekst
til tale eller å spille sjakk, istedenfor å forfølge en helhetlig intelligens som er i stand til å
utføre alle kognitive oppgaver i et system (Calo, 2017, s. 404).

Læring med forsterkning omhandler at maskinen må prøve seg frem, og blir belønnet eller straffet basert på om
denne oppførselen fører den nærmere målet (Teknologirådet, 2018, s. 27).
1
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Mye av begeistringen man ser i dag for kunstig intelligens har sitt opphav i et sett med
teknikker som har samlebetegnelsen maskinlæring. Maskinlæring referer til kapasiteten et
system har til å forbedre utførelsen av en bestemt oppgave over tid (National Science and
Technology Council, 2016, s. 8; Surden, 2014, s. 87-88). Denne oppgaven involverer ofte å
gjenkjenne mønstre i datasett, selv om maskinlæring også brukes om alt fra å oversette språk
til å fortelle oss om en føflekk er ondartet eller å hjelpe oss med å kjøre bil. Teknikkene
maskinlæring innebærer er ikke noe nytt, da det har eksistert i flere tiår (Stone, et al., 2016, s.
51). Intensiveringen av KI i dag kommer av at man har utviklet raskere datamaskiner og har
tilgang til mer data.

Kunstig intelligens et paraplybegrep som omfatter ulike teknikker (National Science and
Technology Council, 2016, s. 9-10). Fagfolk som står bak dagens nyskapninger vektlegger
vanligvis tilnærminger som dyp læring innenfor maskinlæring. Dyp læring er en prosess som
utnytter strukturer bestående av flere lag for å ekstrahere egenskaper fra store datasett for å
kunne utføre praktiske oppgaver som krever mønstergjenkjenning, eller bruk av andre
teknikker for lignende effekt.

2.2 Hvor finnes KI?
KI og maskinlæring gir oss nye muligheter til å utføre oppgaver (Teknologirådet, 2018, s. 34,
46). Tjenester relatert til bilder og video, tolkning av tale og tekst og å predikere fremtidige
hendelser basert på datamønstre er eksempler på hva det kan brukes til. Dette gjør KI og
maskinlæring til et nyttig virkemiddel innenfor ulike sektorer. I helsesektoren kan det for
eksempel brukes til å identifisere en kreftsvulst, mens miljødirektoratet bruker det til å
oppdage ulovlig fiske. Inntredelsen av KI gjør at forholdet mellom mennesker og maskiner
endrer seg. Arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av mennesker blir i økende grad erstattet
av maskiner som kan løse oppgavene mer effektivt. Maskinlæringssystemer kan også raskt
skaleres, noe som gir mulighet for å kunne utføre oppgavene mange ganger med liten kostnad.
Utviklingen av KI har kommet lengst innen industri, akademia og militæret. Særlig industrien
har festet et godt grep rundt KI-utvikling. Tech-selskaper ansetter toppforskere, og utnytter
eksklusiv tilgang til stor regnekraft og omfangsrike data (Pearson, 2017; Calo, 2017, s. 406).
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Det har ikke alltid vært slik: i likhet med flere andre teknologier, så har KI sitt opphav fra
akademisk forskning med sterk finansiell støtte fra militæret. Mye av KI-forskningen innen
selskaper i dag skjer innenfor forskningsavdelinger som, til en viss grad, er strukturelt isolert
fra andre deler av selskapet. Eksempler på ledende bedrifter innen KI i dag er Facebook,
Google, Microsoft, IBM, Apple, Amazon og Baidu i Kina.

I dag finner man KI i en rekke ulike enheter og omgivelser. Det eksisterer imidlertid en viss
uklarhet angående hva som kan bli karakterisert som KI og hva som ikke er det (Dillow,
2010). Noen vil hevde at spamfiltre som utnytter maskinlæring eller enkle chatboter på sosiale
medier – programmert, for eksempel til å svare på innlegg om klimaendringer ved å benekte
at det kommer fra vitenskapelig hold – er KI. Andre vil begrense begrepet til svært komplekse
systemer, som for eksempel veiledningsprogramvaren til en helt førerløs bil. Det er også
mulig å skille mellom KI som ikke har noen kropp, altså KI som erverver, behandler og gir ut
informasjon som data, og roboter og andre cyber-fysiske systemer som benytter seg av KI til å
handle fysisk ute i verden (Calo, 2015, s. 532, 536). De fleste enheter og tjenester vi har
tilgang til i dag – fra Siri til Google-assistenten – tar i bruk trente mønstergjenkjenningssystemer eller komplekse algoritmer. Disse tjenestene inngår i en generell definisjon av hva
KI omfatter (Hutson, 2017; Calo, 2017, s. 406). Det har også vært et økt fokus på
implementering av KI innen policyutvikling og offentlig administrasjon, eksempelvis EUs
«AI Watch», som overvåker bruken og effekten av KI-teknologier som benyttes i offentlige
tjenester og i offentlige organisasjoner, og i 2016 ble det utviklet en virtuell assistent kalt
«Alex» av det australske skattekontoret (European Commission, u.å.; Australian Taxation
Office, 2017s, 10).

2.3 Policyutvikling for KI
Ettersom det ikke eksisterer en konsensus rundt en KI-definisjon, så har det resultert i at færre
har anstrengt seg for å skape en infrastruktur for policy relatert til KI. Policyer krever ikke
nødvendigvis nye lover, men de åpner opp for det (Calo, 2017, s. 409). Som nevnt er man
fortsatt på et tidlig stadium, men det er ansett som både lurt og betimelig å begynne og
planlegge effektene KI kommer til å ha på samfunnet. Dette innebærer å styrke ekspertise,
undersøke KIs nåværende og sannsynlige innvirkninger på samfunnet og potensielt mindre
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endringer på områder basert på om KI fungerer positivt eller negativt. Industrien kan ønske å
utøve innflytelse over policyer, til tross for at det ikke er dens rolle. Gjennom policyer
formidles nødvendigheten av utforsking og planlegging, lovens finalitet og den allmenne
interessen (Calo, 2017, s. 407-410). I tillegg vil policyer ha innvirkning på fremtidig utvikling
av KI. Policyer som gir forskningsstøtte til KI resulterer ofte i, som med andre teknologier, en
akselerasjon av den teknologiske utviklingen (Agrawal, Gans & Goldfarb, 2019, s. 149).
Det eksisterer en rekke KI-utfordringer for policyutviklere som omhandler overordnet strategi
og planlegging (Calo, 2017, s. 410). Dette gjelder domener som rettferdighet, bruk av makt,
sikkerhet og sertifisering, personvern og forflytning av arbeidskraft. Området for rettferdighet
er det mest synlige og utviklede området på KI-policy i dag og angår algoritmenes kapasitet
eller systemer som er trent til å gjenspeile menneskelige verdier, som rettferdighet,
ansvarlighet og åpenhet. Det eksisterer en rekke kontroversielle spørsmål om KI og bruk
makt. Et av dem gjelder om det er akseptabelt at systemer som er basert på KI tar juridiske
avgjørelser som har direkte påvirkning på menneskers liv. Det kan for eksempel være om et
menneske skal dømmes til døden eller ikke av en algoritme (Taruffo, 1998, s. 322; Ye, 2018,
s. 349). Det er viktig at roboter og andre cyber-fysiske systemer er trygge, og at man har
sertifisert personell. Selv om policyutviklere setter tilfredsstillende sikkerhetsstandarder for
førerløse biler, dronelevering eller andre KI-baserte systemer, så må man finne akseptable
måter for å verifisere at disse standardene blir møtt. Fokus på privatliv har økt betraktelig det
siste tiåret, og som en konsekvens har man sett flere seriøse policyutfordringer oppstå. Disse
utfordringene gjelder blant annet akselerasjonen av en allerede eksisterende trend rundt
informasjonsutvinning (Calo, 2017, s. 421). En vanlig bekymring i den offentlige diskursen er
at KI vil erstatte flere av arbeidsoppgavene som i dag utføres av mennesker (Teknologirådet,
2018, s. 11). Dette må adresseres av policyutviklere, i tillegg til at de må undersøke KIeffektene innen offentlig finansiering. Skattepolitikk er, eksempelvis, et komplekst domene
knyttet til policy som berører nesten alle aspekter av samfunnet (Calo, 2017, s. 426).
I tillegg til disse kontekstene relatert til policy, er det visse tilbakevendende problemer som
beveger seg på tvers av domener, som for eksempel å finne ut av den mest egnede
institusjonelle konfigurasjonen for KI-styring, å investere i ressurser som vil være til nytte for
individer og samfunnet eller håndtering av hindringer for ansvarlig KI (Calo, 2017, s. 427).
KI presenterer både individuell og systemisk risiko, samtidig som det blir lovet store,
potensielle fordeler for samfunnet hvis KI blir utplassert på en forsvarlig måte.
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Policyspørsmål relatert til KI blir i stor grad adressert isolert sett og gjennom en stykkevis og
delt tilnærming. Stater og statlige virksomheter håndterer spørsmål som relaterer mest til dem.
Det er fordeler ved denne tilnærmingen, da den er lett påvirkelig av forskjeller på tvers av
kontekster og bevarer rom for eksperimentering (New State Ice Co. v. Liebmann, 1932, s.
311).
Å utrede en institusjonell konfigurasjon kan by på utfordringer for policyutviklere. Stater
mangler ofte ekspertisen som kreves for å håndtere et samfunn i en verden som er så
teknologisk rettet (Calo, 2014, s. 6). Offentlige instanser bruker ofte lang tid på å rekruttere
og opplever tøff konkurranse fra industrien (Calo, 2017, s. 428). Når staten ikke har sine egne
eksperter, må de benytte seg av private bedrifters tjenester. Hvis ikke risikerer man at det går
utover beslutninger og handlinger som kan forhindre innovasjon. Det er derfor en utfordrende
oppgave å finne ut hvordan man best mulig styrker kompetansen innenfor KI og robotikk på
alle områder og nivåer innad i staten slik at ansatte kan ta bedre beslutninger. Løsningen kan
være å involvere nye rådgivningsorganer, som for eksempel et offisielt rådgivende utvalg for
KI (Krazit, 2017). En annen tilnærming er at hver virksomhet ansetter en teknisk stab (Calo,
2017, s. 429). Regjeringens tekniske kunnskap, som kan være dens evne til å teste hypoteser i
et laboratorium eller å ha arbeidsforståelse for KI i lovgivning – vil etter hvert resultere i økt
statlig kompetanse til å generere samfunnsnyttig KI-policy.
For å besvare forskningsspørsmålene er det nødvendig å se nærmere på teknologiske
tilnærminger og policyinitiativer som allerede eksisterer i de landene det er fokus på i denne
oppgaven. Jeg vil nå gå i dybden på Norge, Finland, Estland og Storbritannia slik at man har
et bedre grunnlag for å sammenligne disse landene i analysen.

2.4 Landene
Finland, Norge og Estland er blant verdens mest utviklede digitale økonomier. De såkalte
digitale frontløperne scorer høyt på digital integrering og har lansert en rekke offentlige
initiativer for å styrke den digitale økonomien (McKinsey & Company, 2017, s. 12). Dette er
en av grunnene til at det er interessant å undersøke Finland og Estland nærmere. Finland
introduserte eksempelvis verdens mest avanserte 5G testnett (kalt 5GTNF) i 2016 (Business
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Finland, u.å. & Helsinki Business Hub, 2016), mens Estland utarbeidet lover i 2017 for
testing av selvkjørende biler og leveringsroboter (Estonian World, 2017; Velazco, 2017).
Storbritannia er også en interessant case. Det er økende etterspørsel for koding, og flere
initiativer pågår. England var det første europeiske landet som innførte obligatorisk koding i
grunnskolen i 2014 (Bjørnland, 2017; McKinsey & Company, 2017, s. 47). Det vil bli
redegjort for seleksjonen av land senere i metodekapitlet.

Norge
I 2017 kom Norge med sin første stortingsmelding for industripolitikk på over 35 år (Lloyd &
Payne, 2019, s. 213). Gjennom denne meldingen viste regjeringen at de ønsket å ta hånd om
utfordringer relatert til robotikk og KI. Nedgangen i oljeprisen i 2015 var også en viktig
drivkraft for å utvikle en «aktiv industripolitikk», med mål om å gjøre Norge verdensledende
innen industri og teknologi. Sentrale aktører i prosessen med å fremme den nye
industripolitikken var LO (Landsorganisasjonen i Norge) og NHO (Næringslivets
Hovedorganisasjon) (Nærings- og fiskeridepartementet, 2017, s. 9).
Robotikk og KI var et viktig element i forskningsstrategien til Norges forskningsråd og
Innovasjon Norge før denne policyen ble presentert (Lloyd & Payne, 2019, s. 213).
Digitaliseringen av offentlige helsetjenester, som helsejournaler og selvangivelser, ble satt i
gang over et tiår tidligere. Forskningsinstitutter og universiteter, ofte i samarbeid, påtar seg
FoU (Forskning og utviklingsarbeid) innen robotikk og KI, hvor førstnevnte jobber tettere
med organisasjoner på arbeidsplassen. Et bredt spekter med regjeringsfinansierte initiativer er
tilgjengelig, mange rettet mot offentlig sektor. Å forbedre posisjonen til landbaserte næringer
og øke effektiviteten i offentlig sektor har fått økt viktighet, etter flere år i skyggen av
oljeindustrien. Automatisering har også blitt vektlagt for å kunne opprettholde den norske
velferdsmodellen med høy lønn og høy velferd, og spiller en sentral rolle i prosessen med å
redusere arbeidskostnadene innenfor områder som industri og landbruk.
Norge lanserte sin KI-strategi 14. januar 2020 gjennom Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD, 2019), men det har allerede vært satt i gang en rekke
KI-initiativer innenfor industri, næringsliv og offentlig sektor (KMD, 2020, s. 2). I motsetning
til USA og Kina som satser hardt på forbrukerrettede applikasjoner, så drar Norge fordel av
allerede å være mer teknologisk avansert og digitalisert enn mange andre land. Den norske
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offentlige sektoren, er for eksempel en av de mest digitaliserte offentlige sektorene i verden.
Også innen prosessindustri, grønn skipsfart, oppdrett og petroleumsvirksomhet ligger Norge i
verdenstoppen.
Norge har lagt frem flere av sine tiltaksambisjoner i den nasjonale strategien, og en rekke
ordninger er allerede å se. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, for eksempel, støtter i
dag et klyngeprogram. Klyngeprogrammer er et nyttig verktøy for å fremme
næringsutviklingen innen KI (KMD, 2020, s. 49). Non-profit-organisasjonen DigitalNorway
skal gjøre det enklere for norske bedrifter å bli mer digitalisert. Norske virksomheter kan også
få skattefradrag fra ordningen «SkatteFUNN» for å drive med FoU, for eksempel innenfor KI.

Finland
18. mai 2017 uttalte den finske finansministeren Mika Lintilä sitt mål om å gjøre Finland til et
ledende land i anvendelse av kunstig intelligens, og etablerte en styringsgruppe for å utarbeide
et forslag til et finsk KI-program. Styringsgruppen publiserte den første av tre delrapporter,
«Finland’s Age of Artificial Intelligence», høsten 2017. De to siste delrapportene ble lansert i
henholdsvis 2018 og 2019. Alle rapportene er gitt ut på vegne av Ministry of Economic
Affairs and Employment (MEAE). (Finnish Government, u.å.; Ministry of Economic Affairs
and Employment [MEAE], 2019, s. 43, 45). I dag er det et stort fokus på KI i Finland, spesielt
innenfor industrien. Mange virksomheter spesialiserer seg på en eller annen måte på KI, og en
rekke patenter har blitt laget av bedrifter med hovedkvarter i Finland (OECD, 2017, s. 33).
Business Finland, et offentlig finansieringsbyrå med mål om å fremme den finske industriens
konkurranseevne, har lansert et initiativ som heter «AI Business Program». Programmet er
rettet mot bedrifter i alle størrelser, fra oppstartsbedrifter til større virksomheter, og
finansierer også fellesprosjekter mellom forskningsinstitusjoner og selskaper (Business
Finland, u.å.).
I forskningsmiljøer og institusjoner i Finland har KI blitt et viktig tema. Det finske senteret
for KI (FCAI) er et landsdekkende forskningssenter som utvikler og forsker på KI. Det er en
felles institusjon mellom Aalto-universitetet, Helsingfors universitet og VTT Finlands
tekniske forskningssenter. FCAI samarbeider med forskjellige virksomheter, er partner med
organisasjoner og har partnerskap med andre lignende institusjoner (FCAI, 2019).
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Det har også vært en rekke andre utdanningsinitiativer i Finland. Dataprogrammering har blitt
en del av kjernepensumet i grunnskolen, med mål om å utvide tilgjengeligheten. Datalogikk
er integrert i ulike emner – for eksempel å lære om løkker i kunstklasser eller gjennom aktivt
engasjement med andre elever i kroppsøving (Deruy, 2017). I 2018 lanserte myndighetene
«Elements of AI». Det finske selskapet Reaktor, deres norske søsterselskap Feed og
University of Helsinki gikk sammen om å utvikle et gratis, nettbasert grunnkurs i KI.
Initiativet har blitt populært i løpet av kort tid, og ligger på toppen i en mengde oversikter
over mooc-er (massive open online course) (Teknologirådet, 2018, s. 66; KMD, 2020).
Finland eksperimenterer også med verdens første universale grunninntekt (McKinsey &
Company, 2017, s. 12).

Storbritannia
Department for Business, Energy & Industrial Strategy og Department for Digital, Culture,
Media & Sport (BEIS & DCMS) publiserte «AI Sector Deal» i april 2018. (BEIS & DCMS,
2019). KI-sektoravtalen er den første forpliktelsen fra den britiske regjeringen og industrien
for hvordan man skal fremme adopsjon av KI i Storbritannia. Prioriteringsområder innen KI
er skissert i Storbritannias industrielle strategi som ble lansert i 2017 (BEIS, 2019; BEIS &
DCMS, 2017). Den industrielle strategien bygger på en tidligere uavhengig rapport,
«Growing AI industry in the UK», som vil benyttes sammen med KI-sektoravtalen i analysen.
Storbritannia kaller ikke KI-sektoravtalen for en «KI-strategi», slik de andre landene i
undersøkelsen gjør. Siden det flere ganger gjennom undersøkelsen vil bli referert til de
norske, finske og estiske KI-strategiene og den britiske sektoravtalen samtidig, så vil de for
enkelthetens skyld bli referert til som «KI-strategiene», selv om sektoravtalen ikke blir kalt en
KI-strategi.
KI-sektoravtalen institusjonaliserer samarbeidet mellom regjering, industri og akademia for å
oppnå dette målet (Mikhaylov, Esteve & Campion, 2018, s. 2). Det skal skje gjennom
rekruttering av internasjonale talenter, sørge for oppgradering til digital infrastruktur, sikre et
forretningsklima som bidrar til å starte opp og drifte en KI-virksomhet og bidra til økt
velstand i samfunnet ved at innbyggere over hele landet skal nyte godt av fordelene KI
medfører. Regjeringen, industrien og akademia har mottatt en sektoriell støttepakke på rundt 1
milliard pund som supplerer ytterligere 1,7 milliarder pund fra «Industrial Strategy Challenge
Fund», som er et fond som skal sørge for økt støtte til FoU i Storbritannia (UKRI, u.å.). KI-
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sektoravtalen er én av en rekke andre «sektoravtaler» som er inkludert i en overordnet
industriell strategi (BEIS, 2019). Eksempler på andre sektoravtaler er sektoravtalene for
luftfart, konstruksjon og kjernekraft.
I Storbritannia har politiske partier på høyresiden etter 2010 fremmet industristrategier som
har som mål å balansere økonomien i kjølvannet av finanskrisen (Lloyd & Payne, 2019, s.
214). På bakgrunn av forverrede produktivitetsresultater har et sentralt element vært
investering i robotikk og KI blant universiteter og opprettelsen av katapultsentre som startet i
2011 for å bistå med kommersialisering av prototyper.
Innen økonomi huser Storbritannia navn som Deepmind, Swiftkey og Babylon. Kwiziq, Cleo
og Mindtrace er eksempler på oppstartsbedrifter som viser vei innen utdanning, personlig
økonomi og autonome kjøretøy (BEIS & DCMS, 2019).

Estland
Midtveis i 2018 ble det opprettet en ekspertgruppe ledet av Ministry of Economic Affairs and
Communications (MKM) og Government office (Ministry of Economic Affairs and
Communications & Goverment Office [MKM & Government Office], 2019, s. 14).
Ekspertgruppens oppgave var å utarbeide lovforslag for å sikre klarhet i det estiske
rettsområdet og organisere nødvendige tilsyn, utvikle den estiske KI-strategien og å informere
offentligheten om implementering av KI og mulige alternativer. Med utgangspunkt i dette
arbeidet ble det utviklet en rapport med forslag til en handlingsplan for implementering av KI.
Rapporten er skrevet av EY, som er et internasjonalt selskap som driver med rådgivning,
forsikring, skatt og transaksjonstjenester, og støttet av EUs samhørighetspolitikk, som skal
bidra med å utjevne regionale økonomiske forskjellige og skape konkurransedyktige regioner
i alle EUs medlemsland. (MKM & Government Office, 2019, s. 14; EY, u.å.;
Utenriksdepartementet, 2018). Rapporten ble lansert i mai 2019, og ble kalt «Report of
Estonias’s AI Taskforce». Basert på forslagene i denne rapporten ble den estiske KI-strategien
lansert i juli 2019, for perioden 2019-2021 (Government Office, 2019). Strategien viser hva
den estiske regjeringen vil gjøre for å fremme bruk av KI i offentlig og privat sektor.
Estland har lenge ligget i front når det kommer til implementering av digital teknologi i staten
og i samfunnet (såkalt «e-governance»). Den offentlige sektor er allerede godt i gang med
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implementering av kratts (e-estonia, 2019). Kratt er det samme som en KI-applikasjon, men
Estland har valgt å oppkalle KI etter et vesen fra estisk mytologi (MKM & Goverment Office,
2019, s. 5). Frem til våren 2019 var 16 KI-applikasjoner implementert eller en del av en
testingsprosess (MKM & Goverment Office, 2019, s. 18). Foreløpig er det ingen tydelige
bruksområder eller institusjoner hvor man kan se stor anvendelse av KI. Istedenfor kan man
se en rekke enkelttiltak som iverksettes parallelt på forskjellige områder. Det estiske
helseforsikringsfondet benytter en prediksjonsmodell for helsen til kronisk syke pasienter og
deres krav til behandling, det estiske vegvesenet har KI-baserte systemer til å predikere veiens
tilstand, politiet anvender systemer for å anslå hvor de bør patruljere og Statistics Estonia
benytter chatroboter til kundeservice, og i desember 2019 ble Hans lansert, som er et KIbasert informasjonssystem som skal transkribere plenumssamlinger i regjeringen.
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3. Teori og tidligere forskning
Målet med analysen er å undersøke hvordan først og fremst Norge, men også andre stater,
håndterer policy-problemer relatert til KI. For å kunne svare på forskningsspørsmålene er det
nødvendig å se til ulike teorier og tidligere forskningsarbeid på feltet.

3.1 Policyprosessen
Public policies er allestedsnærværende i livene våre (Knill & Tosun, 2012, s. 1). Aviser, tv og
internett gir oss tilgang til informasjon om offentlig beslutningstaking om alt fra regulering av
genteknologi til alkoholgrenser i blodet for håndtering av kjøretøy. En public policy kan bli
definert som et handlingsforløp (eller et ikke-handlingsforløp) utført av regjeringen eller
lovgiveren knyttet til et bestemt spørsmål (Knill & Tosun, 2012, s. 4). Dette er en ganske
generell definisjon, men vektlegger allikevel to elementer. For det første, så refererer public
policies til handlinger utført av offentlige aktører (vanligvis regjeringen). For det andre, så
dreier en regjerings handlinger seg om spesifikke spørsmål. Omfanget av aktiviteter er
begrenset til å adressere enkelte aspekter eller problemer (for eksempel kontroll av
luftforurensing, dyrebeskyttelse eller internettinnhold).

Policy-problemer
Å definere policy-problemer er en to-stegs-prosess: det første steget er å definere hva
problemet omhandler; er det for eksempel en miljøutfordring man står ovenfor? Eller noe
annet? (Peters, 2005, s. 352; Hornbeek & Peters, 2017, s. 366). At problemet blir definert så
riktig som mulig er viktig slik at tiden det tar før man kommer frem til løsningen ikke blir
lenger enn nødvendig (Hornbeek & Peters, 2017, s. 366). Det andre steget er å etablere et sett
dimensjoner som kan bli brukt til å karakterisere problemer. Karakteristikkene er nyttige for å
beskrive problemer og for å koble dem til instrumenter. De tre første karakteristikkene kan
relateres til problemene i seg selv og de påvirker i større grad seleksjonen av de instrumentene
som fokuserer på prosessen og ikke på selve substansen. Disse karaktestikkene er
«solubility», «complexity» og «scale». De siste karakteristikkene kan relateres til
sammenhengen mellom problemkarakteristikkene og instrumentvalget, og har normalt flere
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materielle implikasjoner. Disse karakteristikkene er «divisibility», «monetarization», «scope
of activity» og «interdependencies».

Policy-problemer har fått stor oppmerksomhet det siste tiåret. Veselý (2007) gjennomgår
ulike deler av litteraturen om problemavgrensning og klassifiserer forskjellige tilnærminger
og holdninger blant dem. Rein (2011) søker å adressere problematiske policyer på en
innovativ måte ved å studere ulike situasjoner som truer instrumentale midler. En slik
situasjon kan, for eksempel, være et tilfelle av verdikonflikt. Baumgartner and Jones (1993)
kritiserer moderne undersøkelser som predikerer stabilitet og likevekt i beslutningstaking og
utvikler istedenfor et distinkt rammeverk som de kaller for «punktert-likevekt». De
argumenterer hovedsakelig for at ustabilitet oppstår på grunn av at det er nøkkeldeltakerne i
policyprosessen som bestemmer hva som skal settes på dagsorden. Mye av litteraturen de
siste årene har også fokusert på gjenstridige problemer, som - generelt sett – er problemer som
kan anses som komplekse. Andre kjennetegn ved dem er at det kan være vanskelig å forstå
når problemet er løst, i tillegg til at de er vanskelige å håndtere. Jeg kommer tilbake til
gjenstridige problemer senere i kapitlet.

Policy-instrumenter
Policy-instrumenter er et generisk begrep som omhandler en rekke teknikker som regjeringen
har til disposisjon for å implementere deres public policy-mål (Howlett, 1991, s. 2). Policyinstrumenter blir ikke bare brukt av statsvitere, men også blant økonomer. Disse to retningene
skiller seg betydelig fra hverandre (Howlett, 2005, s. 31).

De fleste policy-mål kan i teorien bli oppnådd med en rekke forskjellige instrumenter
(Howlett, 2005, s. 33). De fleste instrumenter er også til en viss grad substituerbare. Det betyr
for eksempel at en regjering som ønsker å promotere helsevesenet kan overlate alt ansvar til
hver enkelt familie for å sikre deres egne helsetjenester, hvor da familiemedlemmenes
kunnskap og tilgjengelighet avgjør hvem som får hva og til hvilken pris. Eventuelt kan
regjeringen velge et stikk motsatt alternativ hvor staten sørger for at helsetjenester kun er
tilgjengelig gjennom statlige byråer, som folket betaler for gjennom skatt og som er helt uten
et marked med private organisasjoner (Howlett, 2005, s. 34). I de fleste tilfeller velger policyutviklere en blanding av forskjellige instrumenter for å nå deres ønskede mål.
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Ifølge Peters (2005) trenger man fortsatt mer forskning på policy-instrumenter, så har det
allikevel vært mulig å skaffe seg en god mengde kunnskap på området (Peters, 2005, s. 350).
Det har blitt undersøkt hvordan verktøyene som moderne policy-analytikere bruker bør endres
for å styrke demokratiet, og det har blitt identifisert og diskutert skjevheter i forskjellige
instrumenter (Ingram & Schneider, 2008, s. 1; Jordan, Rüdiger, Wurzel, Zito & Brückner,
2003, s.179). Salamon (2002) påpeker for eksempel viktigheten av policy-instrumenter for å
forstå styring i dagens samfunn, mens Capano og Howlett (2020) undersøker fire ulike
klynger med grunnleggende problemer relatert til policy-instrumenter. Innen instrumentlitteraturen kan man se en effektiv katalogisering av karakteristikker til policy-instrumenter,
men det har vært for lite fokus på hvordan policy-problemer blir løst gjennom bruken policyinstrumenter (Peters, 2005, s. 351). Selv om man er kapabel til å forstå karakteristikkene til
instrumentene, så er nytteverdien relativt lav hvis man ikke har forståelse for hvilke
situasjoner de bør brukes til å implementere public policies.

Forskning på KI og policy
Et økende antall forskere undersøker policyutvikling og implikasjoner for KI-regulering
(Perry & Uuk, 2019, s. 1). For å etablere et solid grunnlag for en positiv KI-utvikling, har
forskere arbeidet med problemstillinger for minimering av risiko ved KIs inntreden i
samfunnet og hvilke policyer stater bør adoptere. En rekke land har lansert sine nasjonale KIstrategier, inspirert av de potensielt vidtrekkende implikasjonene KI kan ha for økonomien og
samfunnet (Paunov, Planes-Satorra & Ravelli, 2019, s. 16).

Så langt har mye av litteraturen om risiko tilknyttet KI diskutert policy-spørsmål, men få
studier har tatt for seg hvordan policyer blir laget og hvordan dynamikken i
policyutformingsprosessen påvirker arbeidet deres (Perry & Uuk, 2019, s. 2). Det er mangel
på institusjonell kompetanse, policy-verktøy, og feilaktige mentale modeller av hva KI er, noe
som reduserer statens evner til å regulere KI (Calo, 2017, s. 427-430). Forskning har i stor
grad fokusert på hvilke problemer som eksisterer og hva som må gjøres for å løse dem (Perry
& Uuk, 2019, s. 2).

Frem til i dag, så har forskning på regulering av KI i stor grad fokusert på de etiske aspektene
(eksempelvis Cath, 2018 og Winfield og Jirotka, 2018) og er dermed sterkt relatert til det
allerede veletablerte området for KI-etikk (eksempelvis Floridi et al., 2018; Taddeo og
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Floridi, 2018; Cath et al., 2018). Denne forskningsstrømmen fokuserer på etiske spørsmål
som oppstår på grunn av KI, og kan gjelde rettferdighet, åpenhet, personvern og ansvarlighet.
Det kan også omhandle etiske responser på diskriminering i stor skala og jobber som
forsvinner på grunn KI-basert automatisering (Cath, 2018, s. 2).

Det er en rekke policyalternativer som kan bli valgt som enten direkte eller indirekte reduserer
KI-risiko (Perry & Uuk, 2019, s. 13). Ettersom politiske forhold er forskjellige på ulike
policyarenaer, og polic-utviklingsprosessen i seg selv bygger på en rekke utfordringer, så
bringer dette opp spørsmål om hvilke policyer som bør bli valgt, hvilke strategier som bør bli
brukt for å få policyene godkjent og implementert av staten, effektene av disse valgene på den
overordnede styringen av KI og potensiell risiko. Et nytt underfelt for forskning på KI-styring
med fokus på KI-policyutviklingsstrategier bør utforskes nærmere for å se på implikasjonene
for hvordan disse policyene bør bli utformet.

De fleste landene i OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har
adoptert eller er i en fase hvor de utvikler strategier for å maksimere de økonomiske og
samfunnsmessige fordelene med KI (Paunov, Planes-Satorra & Ravelli, 2019, s. 7). I takt med
det økende fokuset på KIs rolle og påvirkning i samfunnet, kan man finne en voksende
litteratur som omhandler hvordan ulike land individuelt sett velger å tilnærme seg KI og
utfordringene det medfører. Bughin, Herring, Mayhew, Seong og Allas (2019) undersøkte KI
i Storbritannia hvor de fokuserer på utsikter og utfordringer. Der hevder de at Storbritannia er
en av de ledende KI-landene i Europa og at KI kan være en signifikant pådriver for
produktivitet og BNP-vekst for den britiske økonomien. Heumann og Zahn (2018) undersøker
flere nasjonale KI-rapporter, blant annet den britiske KI-sektoravtalen og den finske KIstrategien. Sistnevnte skiller seg ut, ifølge dem, fra andre strategier ved at det er gjort en
grundig analyse av utviklingen, dynamikken og potensialet til KI, i tillegg til at eksisterende
styrker og svakheter i landet blir diskutert. Analysen av Storbritannias KI-sektoravtale viser at
dyplæring, tilnærminger til maskinlæring, forbedring av forretningsmuligheter og økonomisk
konkurranse gjennom KI vektlegges særlig. Dyplæringsnett kan «lære seg komplekse
sammenhenger og deretter generalisere til å gjenkjenne sammenhenger det ikke har sett før»,
og «styrken til dyplæringsnettet er at de kan lære hva som er viktig for å forstå for eksempel
et bilde, uten at det blir uttrykkelig forklart» (Teknologirådet, 2018, s. 18).
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Det har blitt gjort relativt lite forskning på selve KI-strategien til Estland, men det eksisterer
en del litteratur på den estiske tilnærmingen til KI. Heumann og Zahn (2018) påpeker at
Estland er verdensledende på e-government, mens Vinkel (2012) påpeker at Estland var det
første landet i verden til å innføre elektronisk stemmegivning i 2005, noe som har resultert i
økt valgdeltakelse. Disse undersøkelsene ble imidlertid gjort før Estland lanserte KI-strategien
for 2019-2021.

Det er derimot få bidrag som sammenligner staters håndtering av policy-problemer relatert til
KI. Planes-Satorra og Ravelli (2019) er en av bidragene som omhandler dette. De ser på fire
KI-strategier og åtte policy-programmer. Her utforsker de hva man kan lære av nye policyer
som har blitt implementert i ulike OECD-land for å stimulere digital og KI-drevet innovasjon.
De argumenterer for at de mest populære policy-initiativene involverer aktivt flere
interessenter fra offentlig forskning, næringslivet og myndighetene, og har miksede offentligprivat finansieringsmodeller og søker internasjonalt samarbeid på KI. KI-strategier setter
spesifikke tiltak for å styrke KI-forskning, støtter KI-adopsjon i bedrifter og utvikler
standarder for den etiske bruken av KI. Andre sentrale prioriteringer er ansvarlig datatilgang
og delingsforskrifter, infrastrukturinvesteringer og tiltak for å sikre at KI bidrar til bærekraftig
og inkluderende vekst.

Målet med dette forskningsprosjektet er å bidra til å fylle forskningshullet tilknyttet staters
ulike KI-tilnærminger og se hvordan disse differensierer. For å oppnå dette vil intervjuer av
personer som har spilt en sentral rolle i utviklingsprosessen av den norske KI-strategien være
nyttig, da det kan gi ny informasjon som ikke kommer til uttrykk i strategiene og andre
offentlige dokumenter. I tillegg kan sammenlikninger av relevant litteratur gi ekstra kunnskap
og bidra til å besvare forskningsspørsmålene på en bedre og mer utfyllende måte.

3.2 Policy-konvergens
Policy-konvergens er en fundamental del av det teoretiske rammeverket, og en definisjon er
derfor nødvendig. Det kan defineres som den voksende likheten mellom policyer over tid
(Heichel, Pape og Sommerer, 2005, s. 831). Policy-konvergens er et konsept innen litteratur
om komparativ public policy, og kan hovedsakelig passe inn i én av fem konseptuelle
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kategorier (Bennett, 1991, s. 218). Den første omhandler konvergens av policy-mål, noe som
betyr at man møtes med en intensjon om å håndtere felles policy-problemer. Den andre
kategorien refererer til policy-innhold, definert som mer formelle manifestasjoner av
regjeringspolitikk – eksempelvis vedtekter, administrative regler, reguleringer og
rettsavgjørelser. Den tredje er at policy-konvergens kan bety konvergens av policyinstrumenter. Den fjerde omfatter konvergens av policy-resultater, virkninger eller
konsekvenser. Ifølge den femte og siste kategorien kan det være en konvergens av policy-stil,
som er en mer diffus forestilling som signaliserer prosessen der hvor svarene blir formulert
(eksempelvis samtykke eller konflikt, inkrementell eller rasjonell, foregripende eller reaktiv
eller korporativ eller pluralist).

Disse distinksjonene speiler derimot ikke virkeligheten (Brickman, Jasanoff og Ilgens, 1985,
s. 52). I komparativ analyse så passer ikke policyene som ofte blir adoptert av stater inn i de
konseptuelle kategoriene. En undersøkelse utført innen kjemisk regulering viser at det som er
regulert i ett land korresponderer med administrative handlinger i et annet. At ett land gir
domstolene en kontinuerlig rolle i politikkutformingen er ukjent andre steder. Regulatoriske
utfall tar form som juridisk bindende regler i noen land, mens de tar form som uformelle
avtaler mellom industri og regjering i andre.

Det er fire forskjellige prosesser som fører til policy-konvergens: emulering, elitenettverk,
harmonisering og penetrering (Bennett, 1991, s. 220). Rammeverket må ikke bli ansett som
en uttømmende taksonomi, men heller som en introduksjon til hva som er avgjørende faktorer
for konvergens, som man ofte finner i litteratur om komparative case-studier. Disse
prosessene, som presentert av Bennett (1991), vil bli brukt i diskusjonskapitlet til å undersøke
i hvor star grad de empiriske funnene fra analysen stemmer overens med teorien om policykonvergens. Penetrering, som skjer når eksterne aktører (eksempelvis internasjonale
organisasjoner) påtvinger stater til å adoptere policy som de ellers ikke ville ha adoptert,
reflekterer ikke dataene i denne undersøkelsen og vil derfor ikke bli benyttet videre.

Konvergens gjennom emulering
Det er tydelige bevis på at emulering er en potensielt viktig prosess som bør bli undersøkt i
komparative policy-analyser (Bennett, 1991, s. 220). Land har helt siden deres opprinnelse
søkt å låne og adoptere strukturer og policyer fra andre samfunn. Det er ikke uendelig med
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måter å løse voksende policy-problemer på. En vanlig tendens blant land er å se på andre
stater, for å se på hvordan de har respondert på lignende utfordringer, for å dele ideer og for å
finne ut av hvordan ting som fungerer i utlandet kan fungere i den hjemlige
policyutviklingsfasen. Knyttet til nye policy-problemer som krever en grad av innovasjon, så
kan emulering bidra positivt i et usikkert og midlertidig policy-klima.

Konvergens gjennom elitenettverk og policy-samfunn
Den andre konvergensprosessen har fått sterk støtte i komparativ policylitteratur (Bennett,
1991, s. 224). Flere studier har lokalisert en transnasjonal gruppe med aktører som deler
motivasjon, ekspertise og informasjon om et felles problem. Konvergens er ikke et resultat av
begrensninger skapt av et problem, eller kollektiv usikkerhet, men av en identifiserbar elite
bundet sammen av kunnskap og ekspertise på grunn av et felles policy-problem og delt
bekymring for løsningen (Bennett, 1991, s. 224). I motsetning til emulering, så engasjerer
policy-samfunn seg i å lære om problemet. Dette konseptet omhandler under hvilke
omstendigheter og i hvilken grad et program som er effektivt et sted kan overføres til et annet.
Personer som jobber innen et visst yrke – enten det er innen politiet, posten eller pedagoger,
har mange profesjonelle bekymringer til felles.

Konvergens gjennom harmonisering
Omfanget av kryss-nasjonal konvergens utløst av harmonisering er påvirket av to faktorer
(Holzinger & Knill, 2005, s. 787). For det første, siden konvergenseffekter er begrenset til de
landene som er bundet av en internasjonal avtale eller overnasjonale reguleringer, så vil
konvergensomfanget gjennom harmoniseringen øke med antall land som er medlemmer av en
internasjonal institusjon eller et regime med makt til å vedta juridisk bindene regler. For det
andre, antallet policyer som blir påvirket gjennom harmonisering øker med antall områder
som er dekket av lovgivningen til den aktuelle internasjonale organisasjonen.

Sett ut ifra denne prosessen, så er konvergens drevet av en anerkjennelse av gjensidig
avhengighet. Aktørene må stole på andres utførelse av oppgaver for å sikre en suksessfull
implementering og for å unngå uoverensstemmelser (Martin & Simmons, 1998, s. 740). Den
voksende transnasjonaliseringen av ulike policy-problemer, som kan gjelde alt fra
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miljøforurensing til kommunikasjonspolicyer, har overbevist stater om viktigheten av å unngå
unødvendige avvik (Martin & Simmons, 1998, s. 739).

3.3 Epistemiske samfunn
Det eksisterer hovedsakelig to forestillinger om hva epistemiske samfunn er (Christensen,
Gornitzka & Holst, 2017, s. 241). Den ene forestillingen omhandler hvordan regimer
produserer policykunnskap, og definerer epistemiske samfunn som: «the organizational and
institutional machinery that generates data, research, policy recommendations, and other ideas
that influence public debate and policymaking» (Campbell & Pedersen, 2014, s 3). Den andre
forestillingen er såkalte «policy advisory systems», noe som er: «the interlocking set of actors
and organizations with unique configurations in each sector and jurisdiction that provides
recommendations for action to policy-makers (Craft & Halligan, 2017, s. 48). Disse
forestillingene fokuserer på aspekter som er noe forskjellig fra hverandre. Aspektene
omhandler kunnskapsutnyttelse i policyutvikling, og gjelder genereringen av policy-relevant
kunnskap mot rådgivning til beslutningstakere. Samtidig, begge fremhever to viktige punkter.
Det ene er at det eksisterer en rekke organisasjoner og institusjoner som produserer og sprer
kunnskap til politiske beslutningstakere, og det andre er at konfigurasjonen av organisasjoner
og institusjoner varierer mellom land og grupper av land og på tvers av policy-sektorer
(Christensen, Gornitzka & Holst, 2017, s. 241).

Å definere de eksakte grensene til epistemiske samfunn er ikke nødvendigvis enkelt, da det
kommer an på hvor bredt man ønsker å definere dem (Christensen, Gornitzka & Holst, 2017,
241-242). Med en bred definisjon kan epistemiske samfunn gjelde alt fra akademisk forskning
til rådgivning utført av byråkrater. Dette inkluderer institusjoner som universiteter,
forskningsinstitutter, tenketanker, forskningsenheter tilhørende politiske partier, permanente
og midlertidige rådgivningsinstanser, konsulentfirmaer, parlamentariske analyseenheter og
statlige byråer og departementer.

Policy-utviklere trenger informasjon som er produsert av epistemiske samfunn ettersom
policy-problemene de møter på ofte er preget av tvetydighet og usikkerhet (Campbell &
Pedersen, 2014, s. 3). Det er de epistemiske samfunnenes oppgave å gjøre problemene som
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oppstår forståelige. Måten de epistemiske samfunnene gjør policy-problemene forståelige på
varierer, avhengig av hvordan de er organisert. Epistemiske samfunn og institusjoner på
innsiden av dem kan bli klassifisert etter noen prinsipielle dimensjoner (Christensen,
Gornitzka & Holst, 2017, s. 242). Jeg velger å benytte disse dimensjonene i
diskusjonskapitlet for å undersøke hvorvidt de empiriske funnene fra analysen stemmer
overens med teorien om epistemiske samfunn. Dimensjonene er basert på Christensen,
Gornitzka og Holst (2017), som ser på de nordiske landene i lys av teori om epistemiske
samfunn. Funnene deres indikerer at de nordiske landene har sterke epistemiske samfunn. De
er blant landene i verden med høyest utdanningsnivå i befolkningen og de bruker betydelig
mer på grunnskole og videregående opplæring sammenlignet med et gjennomsnittlig OECDland.

Gjennom den første dimensjonen settes landene i oppgaven opp mot «kunnskapsøkonomier»
og «kunnskapssamfunn». Kunnskapsøkonomier omhandler produksjon og tjenester basert på
kunnskapsintensivt arbeid som bidrar til økt teknisk og vitenskapelig fremgang (Powell &
Snellman, 2004, s. 199). Kunnskapssamfunn gjelder hvordan samfunn primært organiseres
rundt informasjon og kunnskap (Andersen & Tellmann, 2018, s. 357). Den andre dimensjonen
handler om statlig styring av kunnskapsinstitusjoner, som universiteter og
forskningsinstitusjoner. Den tredje dimensjonen tar for seg kunnskap innad i regjeringene,
som for eksempel kompetansen i statsbyråkratiene. Den fjerde er rådgivende ad-hockommisjoner. Dette er kommisjoner som er utnevnt av staten til å undersøke et spesifikt
policy-problem og komme med løsningsforslag basert på grundig undersøkelse av problemet
(Christensen, Gornitzka & Holst, 2017, s. 250). Den siste dimensjonen omhandler rollen til
tenketanker i statlig policyutvikling. Dette er forskningsgrupper eller interessegrupper som er
finansiert av næringslivet (Christensen, Gornitzka & Holst, 2017, s. 252).

Epistemiske samfunn benyttes som teori fordi det er interessant å undersøke om de nasjonale
epistemiske samfunnene kan forklare landenes KI-håndtering, i motsetning til teori om
konvergens hvor KI-håndteringen kan forklares på bakgrunn av prosesser som fører til en
voksende likhet mellom policyer. Det eksisterer derimot lite forskning på epistemiske
samfunn sett i sammenheng med hvordan stater håndterer policy-problemer og policyinstrumenter relatert til KI. Derfor vil generell litteratur på epistemiske samfunn tas i bruk,
eksempelvis Campbell & Pedersen (2014), og parallellene mellom teori og funn må trekkes
selv.
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3.4 Gjenstridige problemer
Gjenstridige problemer er komplekse problemer som er vanskelig å definere og beveger seg
over organisatoriske grenser, forvaltningsområder og hierarkiske nivåer. De tilhører en egen
kategori av offentlige samordningsoppgaver, og kjennetegnes av fem kjernefunksjoner
(Nesheim, Gressgård, Hansen & Neby, 2019, s. 29; Xiang, 2013, s. 1):

-

De er vanskelige å definere

-

Det eksisterer ikke et tidspunkt hvor man én gang for alle kan si at problemet er løst

-

De er uløselige

-

Irreversibel konsekvens

-

Hvert problem er unikt

Gjenstridige problemer er ustrukturerte (Weber & Khademian, 2008, s. 336). Dette betyr at
årsaker og effekter er vanskelig å identifisere, noe som skaper mer kompleksitet og
usikkerhet, og resulterer i økt konfliktsnivå fordi det er liten enighet rundt problemet og
løsningen på problemet. Løsningsprosessen er kontinuerlig, og hvert forsøk på å løse
problemet endrer forståelsen av problemet. Gjenstridige problemer kan heller ikke bli løst en
gang for alle, og engasjement for å løse problemet vil få konsekvenser for andre policyområder (Weber & Khademian, 2008, s. 337). Eksempelvis, så vil initiativer for å forhindre
terrorisme få følger for katastrofereaksjoner, personvern og pengestrømmen til
høyteknologiske bedrifter assosiert med sikkerhet og overvåkning.

Det er tre typer usikkerhet som kjennetegner gjenstridige problemer, nemlig kognitiv
usikkerhet, strategisk usikkerhet og institusjonell usikkerhet, og man må styrke og intensivere
samhandlingen mellom interessenter for å sikre et tilstrekkelig godt grunnlag til å ta
beslutninger (Van Bueren, Klijn og Koppenjan, 2003, s. 194). Samtidig eksisterer det ingen
objektiv riktig løsning på et gjenstridig problem. En rekke ulike aktører vil utvikle sine egne
strategier for å best mulig løse problemet basert på deres egne antakelser. Motstridende
strategier er resultatet, noe som kan føre til stagnasjon eller uventede utfall. Kunnskapsdeling
og integrering er essensielt for å styrke samarbeidskapasiteten i nettverk, som er de
utvekslingsrelasjoner som er etablert mellom organisasjoner, individer og grupper (Weber og
Khademian, 2008, s. 334). En utfordring for å effektivt håndtere gjenstridige problemer i
nettverk er overføringen, mottakelsen og integreringen av kunnskap på tvers av alle aktører.
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Det har blitt gjort mye forskning på metoder for å håndtere gjenstridige problemer, og mye av
det bygger på konsepter som ble introdusert av Rittel og Webber (Hornweek & Peters, 2005,
s. 366). Danken, Dribbisch og Lange (2016) identifiserer to hovedtilnærminger i litteraturen.
Den første er samarbeid, og omhandler hvordan eksterne interessenter i offentlig
politikkutforming og interorganisatorisk samarbeid mellom statlige organer og
nettverksbaserte former for styring involveres. Den andre metoden krever mer fokus på
offentlig ledelse, spesielt nye ferdigheter og forståelse fra offentlige ledere til å håndtere
samarbeid og mekling blant interessenter. Head og Alford (2015) argumenterer for at
provisoriske løsninger kan utvikles, til tross for utfordringene med å reformere
styringsprosesser for å håndtere gjenstridige problemer mer effektivt.

Det finnes flere undersøkelser som omtaler hvordan KI kan bidra til å løse gjenstridige
problemer, eksempelvis Galloway og Swiatek (2018), men få har undersøkt hvorvidt KI er et
gjenstridig problem. Gruetzemacher (2018) er en av få som har gjort dette, hvor han
analyserer den generelle tilnærmingen til KI-strategi og KI-policy i lys av litteraturen om
gjenstridige problemer. Han argumenterer for at ulike aspekter ved KI kan utgjøre et «wicked
problem» eller et «super wicked problem, som klimakrisen er et eksempel på. Gruetzemacher
går videre i dybden på hvilke aspekter som kjennetegner KI som et super wicked problem. I
mangel av en fullgod norsk definisjon av super wicked problems og at oppgavens omfang
ikke er stort nok til å diskutere hvorvidt KI er et «wicked problem» eller et «super wicked
problem», velger jeg å kun forholde meg til «wicked problems», altså gjenstridige problemer,
som en samlebetegnelse for begge variantene, og vil derfor ikke skille mellom dem.

Holtel (2016) har også undersøkt KI som et gjenstridig problem. Han fokuserer på bedrifter,
og hevder at det er en mulighet for at vi kommer til å se samme dynamikk med KI som da
dampmaskinen ble introdusert 1700-tallet. Få hadde regnet med samfunnspåvirkningen den
medbrakte. I likhet med dampmaskinen, så er KI foreløpig et ganske nytt landskap som kan
medføre gjenstridige problemer. Holtel hevder at den mest lovende tilnærmingen for å takle
KI er å etablere delt forståelse blant interessenter som påvirkes av beslutningene som blir tatt
for å løse problemet.

27

3.5 Oppsummering
I dette kapitlet har jeg utviklet et teoretisk rammeverk som inkorporerer policyprosessen,
policy-konvergens, epistemiske samfunn og gjenstridige problemer. Dette utgjør fundamentet
i analyse- og diskusjonskapitlet. I analysen vil policy-problemer og policy-instrumenter stå
sentralt, da de empiriske funnene som blir lagt frem vil bli basert på disse analyseverktøyene.
Policy-problemer omhandler å definere et problem, og at man deretter etablerer et sett
dimensjoner som kan benyttes til å karakterisere problemet. Policy-instrumenter er teknikker
som regjeringen kan benytte seg av for å nå sine policy-mål.

Tidligere har det vært relativt lite forskning på policyutvikling relatert til KI, men i dag ser
man et økende antall studier. Denne oppgaven ønsker å bidra på dette området, og vil ta i bruk
teoriene policy-konvergens og epistemiske samfunn for å forklare hvilke policy-utfordringer
særlig Norge, men også Finland, Estland og Storbritannia, har identifisert, og hvilke policyinstrumenter de har benyttet seg av for å håndtere disse problemene.

Gitt det teoretiske rammeverket, hvordan skal man gå frem for å analysere staters håndtering
av policy-problemer relatert til KI? Hvordan kan teori bli anvendt i empiriske case? I et
forsøk på å gjøre analysen strukturert og lettlest, har jeg valgt å skille mellom presentasjonen
av funnene og diskusjonen av dem. Det deskriptive analysekapitlet legger frem funnene fra
analysen av hvert enkelt land, og sammenligningen av dem. I diskusjonskapitlet er
hovedfokuset rettet mot å undersøke hvorvidt teoriene policy-konvergens og epistemiske
samfunn samsvarer med de empiriske funnene fra analysen. I dette kapitlet ble policykonvergens definert som den voksende likheten mellom policyer over tid, mens epistemiske
samfunn ble presentert som et organisatorisk og institusjonelt maskineri som genererer data,
forskning og policy-anbefalinger som påvirker den offentlige debatten og policyutvikling. I
tillegg vil jeg diskutere hvorvidt KI er et gjenstridig problem for Norge, Finland, Estland og
Storbritannia. Gjenstridige problemer ble definert som problemer som er komplekse, unndrar
seg enkle eller lett definerbare løsninger, og spenner over organisatoriske grenser,
forvaltningsområder og hierarkiske nivåer. Til slutt i diskusjonskapitlet vil jeg undersøke
hvorvidt resultatene er i tråd med tidligere forskning innen KI og policy.

På bakgrunn av teoriene om policy-konvergens og epistemiske samfunn velger jeg å ta for
meg to motstridende forventninger: a) basert på litteraturen om epistemiske samfunn, så kan
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man anta at policy-problemer og policy-instrumenter er forskjellige basert på det epistemiske
samfunnet som landet tilhører; b) gitt at KI er et gjenstridig problem som beveger seg over
grenser, så kan man også forvente en konvergens i problemer og løsninger hvis flere land
møter på samme problem. I diskusjonskapitlet vil de empiriske funnene fra analysen bli
benyttet til å diskutere disse motstridende forventningene. Modellen nedenfor viser hvor de
ulike delene av det teoretiske rammeverket vil bli benyttet i analysen og diskusjonen.
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4. Fremgangsmåte og data
Dette kapitlet er delt inn i to hoveddeler, som dekker ulike aspekter av dataene og metodikken
som benyttes i oppgaven. Først skal jeg beskrive forskningsdesignet for å etablere et
rammeverk slik at forskningsspørsmålene kan besvares på en grundig måte, og for å begrunne
casevalg. Deretter skisserer jeg dataene, med fokus på variablene og operasjonaliseringen av
begrepene og konseptene som undersøkes. Det vil også bli redegjort for
datainnsamlingsmetodene dokumentanalyse og intervju.

4.1 Forskningsdesign
Det benyttes et komparativt casedesign kalt Most similar systems design (MSSD).
Komparative casestudier kjennetegnes av at man undersøker et fenomen som er av politisk
interesse, samler inn data rundt fenomenet, for så å se på hvilke karakteristikker som gjør at
dette fenomenet forekommer (Dion, 2002, s. 95). MSSD har lenge vært en anerkjent teknikk
innen kvalitativ metode, og strekker seg tilbake til J. S. Mills studie «System of Logic».
Studien innebærer å undersøke to eller flere caser som har en rekke likhetstrekk, men hvor
utfallet er forskjellig (Gerring, 2007, s. 90, 138). I denne oppgaven undersøkes KI-strategiene
til fire land med flere likheter, men hvor håndtering av policy-problemer relatert til KI, altså
utfallet, er forskjellig.

Grunnlaget for å velge systemer som er like hverandre er at man ønsker å holde så mange
variabler som mulig konstante (Anckar, 2008, s. 389). Når man benytter seg av MSSD, så er
ambisjonen å teste effekten av en uavhengig variabel på den avhengige variabelen, samtidig
som kontrollvariablene holdes konstante. MSSD har vært kritisert for å ha mange variabler
med et lite antall caser (Lijphart, 1971, s. 685). Med et begrenset antall land, så vil det aldri
være mulig å holde alle potensielle forklaringsfaktorer konstante (Anckar, 2008, s. 390).

MSSD egner seg ofte best når vi er interessert i variabler på systemnivå (Anckar, 2008, s.
390), som er tilfelle i denne oppgaven. Det kan for eksempel være å undersøke likheter
mellom skandinaviske land, fordi disse landene deler mange økonomiske, kulturelle og
politiske karakteristikker (Przeworski & Teune, 1970, s. 32). Norge, Finland, Estland og
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Storbritannia deler en rekke av disse generelle trekkene, og flere er relatert til KI. Det er
viktig å påpeke at i denne oppgaven så er hovedfokuset rettet mot Norge og den norske
håndteringen av policy-problemer som er knyttet til KI. Det betyr at en betydelig del av
analysen vil bli dedikert til å undersøke Norge. Finland, Estland og Storbritannia benyttes av
sammenligningsgrunner for å studere hvordan andre land håndterer de samme problemene,
men det vil ikke bli gjort en like grundig analyse av disse landene som av Norge.

Det som kjennetegner alle landene er at de har store KI-ambisjoner. Norge ønsker å ha
infrastruktur for KI i verdensklasse, Storbritannia ønsker å bli en ledende KI-nasjon, Finland
ønsker å bli ledende innen KI-anvendelse og Estland har allerede en av verdens mest
digitaliserte offentlige sektorer (KMD, 2020, s. 6; BEIS & DCMS, 2019; MEAE, 2017, s. 4;
e-estonia, u.å.). KI er både dyrt og ressurskrevende (Coiera, 2019, s.14), men landenes
økonomi gjør KI-målene oppnåelige. Landene har også flere ulikheter ved seg. For eksempel,
så investerer Norge vesentlig mer i FoU sammenlignet med Storbritannia. Norge, Finland og
Estland fokuserer mer på offentlig sektor enn det Storbritannia gjør. I tillegg har Storbritannia
én av Europas største økonomier (Lloyd & Payne, 2019, s. 4-5; e-estonia, u.å.).

4.1.1 Metodiske valg
Denne studien benytter kvalitativ metode for å besvare forskningsspørsmålene, som er en av
to hovedtilnærminger innen samfunnsvitenskapelig metode. Kvalitativ metode kjennetegnes
ofte av små utvalg hvor individer bevisst blir valgt ut for å forstå hendelser og sammenhenger,
sammenlignet med kvantitativ metode, den andre hovedtilnærmingen, som er kjent for
tilfeldig utvelgelse og generalisering av resultater til en større populasjon (Gerring, 2017, s.
18). Hvilken metode man velger å anvende avhenger derimot først og fremst av de
operasjonelle definisjonene og forholdet mellom teori og virkelighet (Grønmo, 2016, s. 88). I
denne oppgaven benyttes derfor en kvalitativ tilnærming, da målet er å tilegne seg mer
kunnskap om et overordnet fenomen og hvordan ulike teorier samspiller med staters
håndtering av KIs inntreden i samfunnet.

Forskningsmetoder kan assosieres med ulike former for forskningsdesign. Forskningsdesign
representerer retningslinjer for utførelsen av en forskningsmetode og analyse av påfølgende
data (Bryman, 2016, s. 40). Disse begrepene kan ofte forveksles. I denne studien vil
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forskningsdesignet casestudie bli anvendt. En casestudie kan bli ansett som en intensiv
undersøkelse av en enkelt case, hvor formålet med undersøkelsen er – hvert fall delvis – å
kaste lys over en større populasjon (Gerring, 2007, s. 20). For at en undersøkelse skal være en
casestudie, så må den være en case av noe annet enn seg selv, en teoretisk definert klasse av
hendelser (Levy, 2008, s. 2). Jeg velger å klassifisere min casestudie som en case av «Policyhåndtering av KI i Nord-Europa».

4.1.2 Valg av caser
For at denne undersøkelsen skal være analytisk interessant, har jeg valgt å begrense utvalgets
geografiske område til Nord-Europa. Innenfor dette området har jeg valgt Norge, Finland,
Estland og Storbritannia fordi de har flere sosioøkonomiske likheter. De er industrialiserte
velferdsstater, med relativt sterke demokratiske verdier og prinsipper (Lane et al., 1993, s.
195; Manning & Shaw, 1998, s. 576; Bambra, 2007, s. 332; EIU, 2020, s. 10). Det gjør at et
MSSD er egnet som forskningsdesign fordi man velger systemer som avviker fra hverandre
med hensyn til den uavhengige variabelen, mens alle konkurrerende variabler holdes
konstante. For at alle konkurrerende variabler skal holdes konstante så forutsettes det at man
har utviklet et godt teoretisk rammeverk, men ved å velge land som ligger geografisk og
kulturelt nær hverandre, så vil de fleste av forklaringsfaktorene «automatisk» holdes
konstante (Anckar, 2008, s. 393).

Ettersom hovedfokuset i denne oppgaven er på Norge, så vil det i analysen være den norske
tilnærmingen til KI-håndtering som står i sentrum. Finland, Estland og Storbritannia benyttes
for å sammenligne med Norge, og belyser hvordan andre stater håndterer de samme
problemene. Lanseringen av den norske KI-strategien i januar viste at Norge ønsker å være en
del av KI-utviklingen. Ettersom presentasjonen av strategien skjedde nylig, så er den også
relativt lite forsket på. Den økende aktualiteten rundt KI både i Norge og andre deler av
verden gjør at det er analytisk interessant å undersøke hvordan Norge, som et lite land med en
sterk velferdsstat og en av de mest digitaliserte industriene, næringslivet og offentlig
sektorene, søker å håndtere teknologiske endringer i samfunnet.

Denne oppgaven fokuserer på vestlige demokratier med en viss økonomisk utvikling for å
sikre at det generelle politiske systemet og utviklingsnivået er sammenlignbart, og sikrer

32

dermed at de fleste plausible forklaringsfaktorene «automatisk» holdes konstant og ikke kan
påvirke relasjonen mellom uavhengig og avhengig variabel (Anckar, 2008, s. 393). Finland er
valgt fordi de er hardtsatsende på KI-området, og viser det blant annet gjennom KI-strategien
som består av tre utfyllende rapporter (Heumann & Zahn, 2018, s. 12). Finland skiller seg ut
ved å presentere en tydelig analyse av utviklingen, dynamikken og potensialet til KI i landet.
De viktigste aktørene er listet opp for hvert område, sammen med
implementeringsmuligheter. Dette skiller strategien fra de generelt abstrakte
handlingsanbefalingene i en rekke andre lands strategier, og er en av årsakene til at Sverige
har blitt utelatt fra denne undersøkelsen. Den svenske KI-rapporten kalles for en «nasjonal
justering for KI», og ikke en «KI-strategi» (Regeringskansliet, 2018, s. 1).

I tillegg kommer eksisterende styrker og svakheter frem i den finske strategien (Heumann &
Zahn, 2018, s. 12). Som et relativt lite land er de nasjonale ressursene til KI-forskning og det
indre markedet for KI-applikasjon begrenset, men Finland gjør det klart at de prøver å
identifisere nisjene hvor Finland kan spille en viktig rolle.

Det var også et spørsmål om hvorvidt enten Storbritannia eller EU burde bli valgt. Valget falt
på Storbritannia ettersom de var en av de første landene til å utvikle en plan for å fremme
adopsjon av KI. Rapporten ble utarbeidet i samarbeid med industrien, og er annerledes enn
andre strategier fordi den inkluderer både forpliktelser fra myndighetene og industrien
(Paunov, Planes-Satorra & Ravelli, 2019, s. 8). Storbritannia er også interessant å undersøke
fordi de kommer med konkrete tiltak. Det ble, for eksempel, annonsert en støttepakke på over
10 milliarder kroner til regjeringen, industrien og akademia for å realisere landets KIpotensiale (BEIS & DCMS, 2019). EU-kommisjonen lanserte en plan for å regulere KI i
februar, men de besitter kun myndigheten til å drive med rådgivning (European Commission,
2020). EU har ikke et juridisk organ med myndighet til å regulere KI i medlemslandene
(Lock, 2009, s. 414). Derfor ville det vært vanskelig å sammenligne EU med land som kan
utarbeide juridisk bindende lover.

Danmark har ikke blitt inkludert på grunn av oppgavens ordbegrensning. Det ble tatt en
avgjørelse på hvilke land som ble ansett som mest analytisk interessante. Norge er et naturlig
valg da den norske KI-strategien skal være hovedfokuset, mens Finlands utdypende KIrapporter, Estlands digitaliserte offentlige sektor og Storbritannias tidlige inntredelse på
policy-arenaen for KI gjorde at de ble ansett som best egnet.
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Estland var det mest aktuelle landet å undersøke i Baltikum, da de skiller seg ut ved å være i
verdenstoppen på digitalisering av offentlig sektor. For eksempel, så bruker en stor del av den
estiske befolkningen allerede elektronisk stemmegivning og 99 prosent av offentlige tjenester
er tilgjengelig på nett døgnet rundt (e-estonia, u.å.). I tillegg omhandler den estiske KIstrategien sentrale spørsmål som denne oppgaven søker å besvare, eksempelvis
implementering av tekniske applikasjoner og muligheter for samarbeid.

Forskere har en tendens til å primært lene seg på pragmatiske aspekter som tid, penger,
kompetanse og tilgang (Seawright & Gerring, 2008, s. 295). Dette er legitime faktorer når
man velger caser. Likevel gir de ikke en metodologisk begrunnelse for hvorfor man bør velge
A istedenfor B, og kan derfor resultere i misvisende resultater. Ut ifra de nevnte aspektene
ovenfor, så spiller tid og tilgang inn i valg av case, i form av at jeg har bedre og lettere tilgang
til norske data og informanter sammenlignet med hva jeg finner i utlandet.

4.2 Data og operasjonalisering
I denne delen vil jeg først skissere datainnsamlingen, før jeg operasjonaliserer oppgavens
variabler. Videre følger en presentasjon av datainnsamlingsmetodene dokumentanalyse, hvor
datamateriale og gjennomføring av analysen kommer frem, og intervju. Intervjuprosessen
bestod blant annet av utvelging av informanter, gjennomføring av intervjuene og utvikling av
en intervjuguide, noe som vil bli redegjort for senere i kapitlet. Til slutt vil metodologiske
utfordringer bli forklart, som for eksempel indre validitet (dataenes gyldighet), ytre validitet
(hvorvidt resultatene kan forklare et overordnet problem) og reliabilitet (studiens nøyaktighet
og etterprøvbarhet) (Diefenbach, 2008, s. 876).

4.2.1 Datainnsamling
For innhenting av data blir to kvalitative metoder benyttet: dokumentanalyse og
semistrukturerte intervjuer. De viktigste dokumentene som inngår i analyseprosessen er de
nasjonale KI-strategiene til Norge, Finland og Estland, og Storbritannias KI-sektoravtale. I
tillegg vil andre statlige dokumenter som er utredet i forbindelse med KI og digitalisering
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bistå med supplerende informasjon, samt informanter som har vært involvert i utarbeidelsen
av den norske KI-strategien.

Dokumentene gir ikke nok informasjon i seg selv, da KI og policy fortsatt er et område som
det er gjort relativt lite forskning på. Derfor har det vært gjennomført semistrukturerte
intervjuer med personer fra relevante samfunnsområder. Informasjonen hentet fra disse
intervjuene vil bidra til dybdeforståelse og etablere et grunnlag for å besvare
forskningsspørsmålene på best mulig måte. Konsultasjon av flere personer bidrar til lavere
usikkerhetsnivå rundt dataene og validiteten på undersøkelsen (Tansey, 2007, s. 768).

Fremgangsmetoden bør være systematisk slik at man klarer å innhente relevante data. Ved å
benytte seg av mer enn én metode for datainnsamling, så trianguleres datamaterialet (Bryman,
2016, s. 697). Det gjør at man kan kryss-sjekke funnene, noe som styrker troverdigheten
(Eisner, 1991, s. 110). De innhentede dataene vil kontrolleres opp mot hverandre gjennom de
to metodiske tilnærmingene dokumentanalyse og semistrukturerte intervjuer. Dette vil
resultere i økt gyldighet av datainnsamlingen, noe som vil styrke validiteten i oppgaven
(Tansey, 2007, s. 768).

4.2.2 Operasjonalisering av variabler
Operasjonalisering av variablene er viktig for å sikre at man måler undersøkelsens relevante
begreper (Yin, 2014, 46). I denne delen av oppgaven vil variablene derfor bli forklart og
redegjort for. Den første variabelen «Håndtering av policy-problemer relatert til KI» er
oppgavens avhengige variabel. «Politisk system og utvikling», «forskning og utdanning»,
«infrastruktur», «innovasjon» og «etikk og ansvarlig bruk av KI» er uavhengige variabler.

Håndtering av policy-problemer relatert til KI
Den avhengige variabelen måler hvordan Norge, Finland, Estland og Storbritannia håndterer
policy-problemer som er medført av KI. Det innebærer å undersøke instrumenter de
planlegger å ta i bruk for å løse policy-problemene, og å se på hvilke områder hvor KI
allerede har blitt implementert eller potensielt kommer til å bli implementert i fremtiden.
Videre vil det undersøkes hva slags utfordringer de nasjonale regjeringene samtidig har
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identifisert og hvordan de har karakterisert dem. Et eksempel på dette er Estland som så at det
nasjonalt var en utilstrekkelig evne til å igangsette KI-tiltak på grunn av manglende ekspertise
innad i regjeringen, og satte derfor et mål om at de som styrer landet skal ha mer KI-kunnskap
(MKM & Goverment Office, 2019, s. 20).

Den avhengige variabelen operasjonaliseres til «lite fokus på KI-håndtering», «middels fokus
på KI-håndtering» og «stort fokus på KI-håndtering». Lite fokus betyr ikke nødvendigvis at
det er fullstendig fravær av KI-håndtering på det relevante området, men at det vil være
betydelige mindre fokus på det sammenlignet med et land som har medium eller stort fokus
på KI-håndtering. Stort fokus betyr at landet havner i kategorien med land som fokuserer
betydelig mer på det relevante området enn de to andre områdene, men nøyaktig hvor stort
dette fokuset er vil variere. Et land med middels fokus prioriterer ikke dette KI-området
spesielt mye eller lite. Samme operasjonalisering gjelder på de andre variablene hvor
operasjonaliseringen «lite fokus», «middels fokus» og «stort fokus» benyttes. Ettersom
landene har flere likhetstrekk og håndterer policy-problemer relatert til KI på ulikt vis, så
benyttes MSSD. Nedenfor vil potensielle forklaringer (de uavhengige variablene) på
håndteringen redegjøres for. Modellen som vises her illustrerer hvilke forhold som inngår i
variabelen.

Politisk system og utvikling
Den første uavhengige variabelen er «politisk system og utvikling». KI kan som tidligere
nevnt bidra til å gjøre samfunnet bedre, eksempelvis gjennom å sørge for bedre beskyttelse av
menneskerettighetene, men kan også bli misbrukt eller opptre på en uventet og potensielt
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skadelig måte. I denne sammenheng er det for eksempel viktig å klargjøre hvem som har
ansvar for konsekvensene av en beslutning som blir tatt av KI. Det er usikkert hvorvidt land
velger å håndtere slike policy-problemer relatert til KI på samme måte (Lloyd & Payne, 2019,
s. 1). Forskning relatert til dette har i stor grad vært utført fra et industri-perspektiv, mens det
eksisterer lite komparativ forskning som undersøker rollen til offentlige institusjoner når det
gjelder å forme teknologiutviklingen. Denne variabelen søker derfor å måle hvordan det
politiske systemet i landene påvirker deres håndtering av policy-problemer relatert til KI.

Utvalgslandene er basert på at de har flere generelle likhetstrekk med hverandre. Landene
som er valgt er vestlige demokratier, noe som vil si at de har en viss økonomisk utvikling,
med generelle politiske systemer og utviklingsnivå som er sammenlignbare. Et vestlig
demokrati, også kalt liberalt demokrati, referer til land med maktfordeling, rettsikkerhet,
markedsøkonomi og hvor alle innbyggere har de samme rettighetene (Blondel, 1968, s. 183;
Persson & Savulescu, 2012, s. 1-2). Operasjonaliseringen av variabelen blir «vestlig
demokrati» og «ikke vestlig demokrati».

Forskning og utdanning
Den andre uavhengige variabelen tar utgangspunkt i forskning, utdanning, kompetanse og
utvikling. Det innebærer å undersøke i hvilken grad landene identifiserer policy-problemer på
disse områdene og hvilke tiltak de har satt i gang for å håndtere problemene. Et eksempel på
et policy-instrument er den norske versjonen av Elements of AI som blir lansert i 2020
(KMD, 2020, s. 44-45). Operasjonaliseringen av variabelen blir «lite fokus på forskning og
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utdanning», «middels fokus på forskning og utdanning» og «stort fokus på forskning og
utdanning».

Infrastruktur
Variabelen for infrastruktur tar utgangspunkt i data og elektroniske kommunikasjonsnettverk.
De er en viktig del av digitaliseringsprosessen, og grunnleggende for KI (BEIS & DCMS,
2019; KMD, 2020, s. 29). Et eksempel på tiltak er etableringen av et nasjonalt ressurssenter
for deling av data i Norge, som skal bidra til mer datadeling på tvers av offentlige
virksomheter (KMD, 2020, s. 14). Variabelen operasjonaliseres som «lite fokus på
infrastruktur», «middels fokus på infrastruktur» og «stort fokus på infrastruktur».
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Innovasjon
Den tredje uavhengige variabelen måler hvilke policy-instrumenter som har blitt implementert
for å adressere policy-utfordringer på områdene som innovasjon, finansiering og samarbeid.
Dette innebærer å se på hva landene har planlagt for å fremme økonomisk vekst, hvor mye
støtte som skal gå til KI-virksomheter og hvilke samarbeidsordninger som har blitt etablert for
å fremme KI-utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Et tiltak for å styrke norsk
innovasjon på KI er Digital21-prosessen. Digital21 er en strategi hvor næringslivet kommer
med forslag til digitaliseringstiltak til regjeringen om hvordan næringslivet kan lykkes med
digitalisering gjennom teknologi, styrket kompetanse og FoU (Nærings- og
fiskeridepartementet, 2018). Operasjonaliseringen av variabelen blir «lite fokus på
innovasjon», «middels fokus på innovasjon» og «stort fokus på innovasjon».
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Etikk og ansvarlig bruk av KI
Variabelen for etikk og ansvarlig bruk av KI omhandler hvilke etiske problemstillinger
landene identifiserer og hva slags policy-instrumenter de søker å ta i bruk for å håndtere disse
problemene. Den norske regjeringen anser for eksempel forbrukerutfordringer relatert til
personvern som krevende å håndtere, og på dette området har Norge valgt å støtte seg til
arbeidet som utføres i EU (KMD, 2020, s. 61). Variabelen måler også i hvilken grad landene
vektlegger sikkerhetsutfordringer i strategiene, og hvilke tiltak som har blitt gjort for å
minimere risiko. I denne oppgaven refererer risiko til hvordan landene håndterer trusler og
farer som oppstår på grunn av KI, eksempelvis hvordan KI påvirker arbeidsplassen, ulikhet,
ustabilitet, verdier eller sikkerheten til robotikk og andre cyber-fysiske systemer. Variabelen
måler små og moderate KI-trusler, ikke katastrofale trusler. Katastrofale trusler innebærer
scenarioer hvor KI-systemer fører til menneskelig utryddelse eller at man ender opp med
totalitære regimer som styrer gjennom sosial manipulasjon, autonome våpen og digitale
fotavtrykk (Yudkowsky, 2008, s, 9, 41; Dafoe, 2018, s. 7). Operasjonaliseringen av variabelen
blir «lite fokus på etikk og ansvarlig bruk av KI», «middels fokus på etikk og ansvarlig bruk
av KI» og «stort fokus på etikk og ansvarlig bruk av KI».

40

Med utgangspunkt i variablene, så får vi en tabell som ser slik ut:

X1: Politisk
system og
utvikling
X2:
Forskning og
utdanning
X3:
Infrastruktur
X4:
Innovasjon
X5: Etikk og
ansvarlig
bruk av KI

Finland

Storbritannia Estland

Norge

Vestlig
demokrati

Vestlig
demokrati

Vestlig
demokrati

Vestlig
demokrati

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Stort fokus

Middels fokus

Middels
fokus

Lite fokus

Middels
fokus
Lite fokus

Stort fokus

4.2.3 Dokumentanalyse
Dokumentanalyse er en systematisk prosedyre for gjennomgang eller evaluering av
dokumenter – både trykt og elektronisk (datamaskinbasert og internettoverført) materiale. I
likhet med andre analytiske metoder innen kvalitativ forskning, krever dokumentbaserte
undersøkelser at data undersøkes og tolkes for å få mening og forståelse og for å utvikle
empirisk kunnskap (Bowen, 2009, s. 27). Dokumenter inneholder tekst og bilder som er tatt
opp, uten en forskers inngripen.

Dokumenter av alle typer kan hjelpe forskning med å avdekke mening, skape forståelse og
styrke innsikten i det som er relevant for å forstå forskningsproblemet (Merriam, 1988, s.
118). Som forskningsmetode, er dokumentanalyse spesielt anvendbar i kvalitative casestudier.
Ikke-teknisk litteratur, som rapporter og intern korrespondanse, er en potensiell kilde til
empiri for casestudier, eksempelvis data om konteksten som deltakeren opererer i (Bowen,
2009, s. 31). De offentlige dokumentene i denne undersøkelsen, hovedsakelig KI-strategiene
og andre relevante digitaliseringsrapporter, er dokumenter som er utviklet for å engasjere
offentligheten (Rapley & Rees, 2018, s. 6). I denne analysen kan offentlige dokumenter
fortelle oss noe om hvordan beslutningstakere definerer kunstig intelligens og hvordan de ser
på teknologiens rolle i samfunnet.
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Dokumentanalysen blir ofte brukt som en del av triangulering med andre kvalitative metoder
(Denzin, 1970, s. 291). Det forventes at kvalitative forskere benytter minst to ulike metoder
for datainnsamling, for å se etter konvergens og korresponderende resultater (Bowen, 2009, s.
28). Intervjuer og deltakende eller ikke-deltakende observasjon er vanlige metoder å
kombinere med dokumentanalyse.

Formuleringen av problemstillingen etablerer føringer for hvilke data som bør benyttes.
Valget av dokumentanalyse i denne undersøkelsen kan begrunnes med at den er godt egnet til
å utfylle forklaringsvariablene med informasjon som er nødvendig for å besvare
forskningsspørsmålene på en utdypende og helhetlig måte (Jacobsen, 2005, s. 191).
Det er også viktig at de valgte dataene samsvarer med de metodiske kriteriene innen
komparativ forskning.

I likhet med andre kvalitative forskningsmetoder, har dokumentanalyse både fordeler og
ulemper (Bowen, 2009, s. 31). Dokumentanalysen er en effektiv metode, med få kostnader
involvert og krever valg av data i stedet for datainnsamling. Dokumenter er lett tilgjengelig,
og forskeren må kun evaluere kvaliteten på innholdet. Dokumenter er en ikke-reaktiv kilde,
noe som gjør at dokumenter ikke forandrer seg over tid. Denne analyseformen er også egnet
på grunn av dens nøyaktighet og dekning.

En utfordring med dokumenter er at de ofte er produsert med en annen forskers formål
(Bowen, 2009, s. 31). Det kan også være problematisk at dokumenter, i organisatorisk
sammenheng, representerer en aktørs policyer og prosedyrer (Yin, 1994, s. 80). Det er derfor
viktig at jeg er klar over at de offentlige dokumentene som jeg benytter meg av, muligens
bare representerer den nåværende regjeringenes politikk i landene jeg undersøker.

Datamateriale og gjennomføring
Det viktigste datamaterialet i denne oppgaven er KI-strategiene til Norge, Finland, Estland, og
Storbritannias sektoravtale. Den norske strategien ble lansert i begynnelsen av 2020, de finske
rapportene i perioden 2017-2019, den britiske våren 2018 og den estiske i våren 2019 (KMD,
2020; MEAE, 2019; BEIS & DCMS, 2019; MKM & Goverment Office, 2019). Disse er lett
tilgjengelig på de nasjonale regjeringssidene, og finnes på norsk og engelsk. Innholdsmessig
er det stor variasjon mellom dataene. Den norske strategien er like lang som den korteste av
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de tre rapportene til Finland. Den norske er på 67 sider, mens de finske rapportene tilsammen
utgjør 267 sider (KMD, 2020; MEAE, 2019). Innad i regjeringene er det også publisert
rapporter for teknologi og digitalisering som kommer til å spille en sentral rolle i analysen, og
de er ofte referert til i KI-strategiene. Totalt sett utgjør ikke disse dokumentene nok data, noe
som styrker grunnlaget for å gjennomføre intervjuer. Underveis i utvelgelsen har relevante
data blitt systematisert ut ifra forklaringsvariablene og teorikapitlet.

Siden førstehåndskildene er hentet fra nasjonale regjeringssider, får man god innsikt i
landenes KI-aktiviteter, og deres mål med KI står eksplisitt. En av utfordringene er at KIstrategiene kan være utviklet av den grunn at også en rekke andre land har gjort det.
Strategiene kan være utviklet rent symbolsk og for at landet skal fremstå fremtidsrettet og
moderne, selv om fokuset hovedsakelig er rettet mot andre samfunnsområder enn KI.

Omfanget av andre informasjonskilder er bredt, men det er samtidig begrenset med litteratur,
da KI er et fenomen som har skutt fart de siste årene. Søkemotorene «Oria» og «Google
Scholar» har blitt benyttet for å finne relevante akademiske bidrag. Det meste stammer fra
2016 eller senere, og er tilgjengelig på norsk eller engelsk. KI- og teknologirapporter fra
legitime organisasjoner, eksempelvis OECD, inneholder nyttig informasjon for analysen. Det
eksisterer også en del deskriptiv litteratur som er utarbeidet av forskere fra medlemslandene
som vil komme til nytte. Litteraturen anses som troverdig, noe som styrker oppgavens indre
validitet.

4.2.4 Semistrukturerte intervjuer
For å supplere dokumentanalysen, har det blitt gjennomført intervjuer med norske aktører.
Intervjuene omhandler utviklingsprosessen og ulike aspekter ved den norske KI-strategien,
ettersom Norge er oppgavens hovedfokus. Estland, Finland og Storbritannia er ikke relevant
for denne delen av undersøkelsen. I noen av intervjuene nevnes allikevel disse landene av
naturlige årsaker, blant annet gjennom eksempler som informantene presenterer for å
illustrere et poeng.

Det er fleksibiliteten til de kvalitative intervjuene som gjør de så attraktive; de åpner opp for å
stille åpne spørsmål og undersøke individuelle erfaringer og holdninger basert på et studert
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fenomen (Bryman, 2016, s. 442, 466). Intervjuet er sannsynligvis den mest brukte metoden i
kvalitativ forskning. Sammenlignet med intervjuer i kvantitativ forskning, så er det
kvantitative intervjuet mer strukturert for å styrke reliabiliteten og validiteten. Å intervjue,
transkripsjon av intervjuer og analyse av transkripsjoner er tidkrevende, men gjør det enklere
å få tak i informasjon om intervjuobjektenes personlige synspunkter. De vanligste måtene å
gjennomføre kvalitative intervjuer på er ved ustrukturerte eller semistrukturerte intervjuer. I
denne oppgaven har sistnevnte blitt benyttet, og kjennetegnes ved at forskeren tar
utgangspunkt i et sett med spørsmål som ikke er nøyaktig formulert, men som kan brukes som
utgangspunkt (Bryman, 2016, s. 696).

Formålet med intervjuene har vært å innhente opplysninger fra nøkkelinformanter som kan
bidra til å besvare forskningsspørsmålene mine på en grundig måte. Disse informantene har
vært antatt å ha god kunnskap om temaet som skal diskuteres og som kan belyse
forskningsspørsmålene. Slike informanter er ressurssterke, uten at de nødvendigvis er
eliteinformanter (Andersen, 2006, s. 279). Eliteintervjuer kjennetegnes av at informantene har
sentrale posisjoner, som for eksempel ledere og eksperter (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 175).
Fordelen med disse aktørene er naturligvis at de besitter relevant ekspertise, men det er også
knyttet flere utfordringer til eliteintervjuer. En utfordring er referering til data fra intervjuer
(Lilleker, 2003, s. 211). Det kan være tilfeller hvor informantene ikke ønsker å bli sitert med
navn. Den største av utfordringene er hvordan man skal tolke dataene. I noen tilfeller kan
individer ha veldig forskjellig forståelse av en hendelse. De kan ha en annen oppfatning av
hva som er fakta, og kan også vri på faktaene slik det gagner dem. Derfor er det viktig med
kryssreferanser, selv om det fortsatt eksisterer en viss usikkerhet om nøyaktigheten og
påliteligheten av data. Man må sørge for å ha god kunnskap om førstehåndskilder og
andrehåndskilder, og informantenes rolle i studiets fokusområde. Intervjuene bør derfor
forekomme mot slutten av forskningsperioden (Lilleker, 2003, s. 212).

Utvelging av informanter
Både i kvantitativ og kvalitativ forskning er prosessen hvor dataene blir generert helt
avgjørende for kvaliteten på resultatene (Keohane, 1994, s. 23). Uten informasjon om hvordan
dataene er hentet inn, så vet man ikke sikkert om analysen av funnene vil inneholde partiske
slutninger, og man kan da ikke trekke reliable konklusjoner. Videre kan man konsultere flere
kilder for å styrke slutningenes troverdighet (Tansey, 2007, s. 768). Identifiseringen av
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informanter har derfor vært fokusert på å finne de som har spilt en rolle i utarbeidelsen av den
norske KI-strategien, da disse menneskene forhåpentligvis sitter på pålitelig informasjon som
ikke er lett tilgjengelig andre steder.

For å finne informanter benyttes snøballmetoden. Det er en teknikk som innebærer å ta
kontakt med en liten gruppe mennesker som er relevante for undersøkelsen, og bruker disse til
å få kontakt med andre relevante mennesker å intervjue (Bryman, 2016, s. 696). Denne
fremgangsmåten er nyttig når man er interessert i en spesiell gruppe mennesker, og det er en
vanlig teknikk når det ikke er gjennomførbart med tilfeldig utvelgelse av informanter. Dette
svekker mulighetene for generalisering av resultatene.

Informantene er hovedsakelig valgt på bakgrunn av deres relevante kunnskap, men det er også
en fordel om individene befinner seg innenfor et bestemt geografisk område. Det muliggjør
flere personlige intervjuer, altså ansikt til ansikt (Beckmann & Hall, 2013, s. 198; Bryman,
2004, s. 668). En ulempe har vært koronaviruset, som har medført at det kun har vært mulig å
gjennomføre ett personlig intervju. Resterende intervjuer har vært gjennomført i form av
telefon- eller Skype-intervju. Telefonintervju blir sjeldent brukt i kvalitativ forskning, men
har fordelene av at man sparer tid og penger (Bryman, 2016, s. 484). Flertallet av
informantene har vært involvert i innspillsrundene som regjeringen gjennomførte i en periode
i 2019 før strategien var ferdigskrevet (Regjeringen, 2019).

Gjennomføring av intervjuer
Å få personer til å stille opp i intervju kan være en av de vanskeligste oppgavene i
forskningsopplegget, spesielt eliteintervjuer (Beckmann & Hall, 2013, s. 201). Eliteintervjuet
var ikke problematisk å lande, da jeg henvendte meg til respondenten personlig på et
arrangement. Som Beckmann og Hall anbefaler, så er det en fordel å intervjue informantene
med mest kunnskap og størst nettverk først. Dette ble derfor gjort i håp om å fange opp andre
relevante respondenter og for å få ballen til å rulle. I motsetning til eliteintervjuet, var de
andre intervjuene langt mer innviklede å få gjennomført. Det ble sendt en rekke forespørsler
via e-post. Flere ble besvart uten at vedkommende hadde tid, noen svarte aldri og det var flere
som var åpne for intervju, men som senere måtte kansellere som følge av koronaviruset.
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Tilsammen ble det gjort åtte intervjuer i perioden januar-april 2020. Informantene ble tilsendt
både informasjonsskriv og intervjuguide (intervjuspørsmålene) i forkant av intervjuet. Det er
vanlig å utarbeide et informasjonsskriv der man forespør om deltakelse til intervju og hvor
formålet med prosjektet og hva opplysningene skal brukes til blir presentert (Norsk senter for
forskningsdata, 2020). Det ble også informert om at prosjektet var meldt til Norsk senter for
forskningsdata (NSD). Før intervjuene begynte måtte deltakerne signere en
samtykkeerklæring, som vist i vedlegg 2. Intervjuenes varighet varierte mellom 20 minutter
og 1 time. Det ble gjort lydopptak, noe som kan påvirke respondentens svar (Mosley, 2013 s.
24). Ingen av respondentene hadde problemer med at lyden ble tatt opp, og ingen av dem
syntes å være påvirket av det underveis i intervjuet. Intervjuene ble transkribert så raskt som
mulig etter at intervjuene var ferdig, slik at eventuelle hull kunne bli fylt igjen mens man
fortsatt husket detaljert informasjon. Det at ingen virket hemmet av lydopptakene og at
transkriberingen ble gjort raskt etter at intervjuene var over, styrker reliabiliteten på dataene.

Intervjuguiden
Intervjuguiden er et begrep som blir brukt til å referere til en liste med områder som intervjuet
skal dekke, og blir brukt i ustrukturerte og semistrukturerte intervjuer (Bryman, 2016, s. 692,
469). Det er avgjørende at intervjuene gjør det mulig for intervjueren å få innsikt i deltakernes
forståelse av aspektene som undersøkes og at det er fleksibilitet i gjennomføringen av
intervjuene. Det er viktig at spørsmålene man utvikler i planleggingsfasen er konkrete nok til
at respondenten svarer på det man er ute etter for å sikre høy validitet og reliabilitet på data
(Beckmann & Hall, 2013, s.198).

Intervjuguiden består av ti spørsmål, se vedlegg 3 for ytterligere informasjon Informantene
ble først introdusert til forskningsopplegget og temaet som skulle diskuteres, som de også fikk
informasjon om på forhånd. Spørsmålene var inndelt i en rekkefølge som skulle sikre god flyt.
Utspørringen begynte med et generelt og åpent spørsmål slik at informanten skulle få
mulighet til å sette seg inn temaet (Britten, 1995, s. 252). Fordelen med dette er at
informanten får tid til å summe seg i tilfelle personen skulle komme rett fra et annet møte, og
potensielt ha tankene et annet sted. Mot slutten av intervjuet kunne informanten legge til
annen informasjon, for å sikre at ingen relevante opplysninger blir utelatt (Leech,
Baumgartner, Berry, Hojnacki & Kimball, 2013, s. 218).
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Her er en tabell med gjennomførte intervjuer, stilling og arbeidsplass:

Intervju

Stilling

Arbeidsplass

Intervju 1

Fagdirektør

KMD

Intervju 2

Forskningssjef

SINTEF

Intervju 3

Direktør

Norwegian Open AI Lab

Intervju 4

Rådgiver

Abelia

Intervju 5

Tidligere manager

Anonym

Intervju 6

Fagsjef

Fremtind

Intervju 7

Student og medarbeider

UiO og KPMG

Intervju 8

Rådgiver

IKT-Norge

4.3 Metodologiske utfordringer
Til tross for at dokumentanalyse og intervjuer er godt egnet for innsamling av empiri, så vil
det stort sett være mulig å kritisere forskningsopplegg innen kvalitativ empirisk forskning og
casestudier fra et metodologisk perspektiv (Diefenbach, 2008, s. 876). Utfordringer kan
relateres til forskerens påvirkning på forskningsdesign, svakheter ved metoder og teorier som
benyttes, intervjuobjekter og andre datakilder, reliabilitet, indre validitet, ytre validitet, testing
av teori og forholdet mellom samfunnsvitenskap og sosial praksis. Denne delen av kapitlet vil
redegjøre for hvordan kvaliteten på dataene påvirkes ved valg av forskningsopplegg, ved å
studere undersøkelsens validitet og reliabilitet.

4.3.1 Validitet
Validitet er et viktig kriterium i all forskning. Det refererer til: «…the integrity of conclusions
that are generated from a piece of research” (Bryman, 2016, s. 41). Vi kan skille mellom fire
typer validitet: statistisk validitet, begrepsvaliditet, indre validitet og ytre validitet. Lund
(2002) presenterer dette validitetssystemet som er utviklet av Cook og Campbell (1979).
Systemet er utviklet for å bli benyttet i kausale undersøkelser, og er generelt akseptert
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innenfor den kvantitative forskningstradisjonen, men er likevel nyttig i kvalitative studier
(Kleven, 2008, s. 222, 231). Det er viktig å finne ut av hvilke validitetskrav som passer til
studien. Relevansen og viktigheten av de ulike kravene avhenger av hvilke slutninger som
trekkes, ikke av typen data som slutningene bygger på. I denne undersøkelsen anses de fire
nevnte validitetskravene som relevante.

Begrepsvaliditet omhandler hvorvidt de innsamlede opplysningene måler de relevante
begrepene (Yin, 2014, 46). Dette validitetskravet kan ses i forbindelse med definisjonsmessig
validitet, som omhandler forholdet mellom empirien man har skaffet seg og det teoretiske
rammeverket i undersøkelsen (Hellevik, 2002, s. 51-52). Det er rettet flere potensielle
utfordringer mot begrepsvaliditet, men det skiller seg ut fra hver enkelt undersøkelse.
Eksempler på utfordringer er at deltakerne prøver å finne ut av målet med undersøkelsen eller
at studiens hypotese påvirker data og at hypotesen derfor verifiseres på et kunstig grunnlag
(Lund, 2002, s. 120).

I denne undersøkelsen anses begrepsvaliditeten som relativt sterk. For så eksempel, så er
teorikapitlet er skrevet på en utfyllende og grundig måte slik at leseren får god forståelse for
teoriene, og som gjør det enklere å knytte teori opp mot analysen. I tillegg er empirien er
innhentet gjennom intervjuguiden som er basert på teoriene og relevant
bakgrunnsinformasjon, slik at man kan se hvordan empirien korresponderer med teorien.

Statistisk validitet er om sammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel er statistisk
signifikant (Lund, 2002, s. 105). Statistisk validitet er et upassende begrep i kvalitativ
forskning, da ingen statistiske analyser er mulig på rene kvalitative data (Kleven, 2008, s.
226). Begrepet handler om hvorvidt en tendens skal anses som triviell eller om den er verdig
nok til å bli tolket, og slike konklusjoner trekkes også i kvalitative studier. Å måle statistisk
validitet i kvalitative studier handler om å stole på forskerens tolkning.

Casestudier er kjente for å ha sterk indre validitet. Dette validitetskravet omhandler hvorvidt
funnene er et resultat av variablene slik de er operasjonalisert, og ikke bakenforliggende
faktorer. Forhold som forskeren ikke har tatt høyde for kan gjøre det vanskelig å trekke
kausale slutninger, og dermed skade den indre validiteten. Hvis forskeren kan bevise at disse
bakenforliggende forholdene er irrelevante og uten innvirkning på undersøkelsen, så
tilfredsstilles kvalitetskravet (Lund, 2002, s. 116-117). Denne studien søker ikke å ha en
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fullstendig kausal analyse, men har som mål å kunne forklare sammenhengene mellom
forklaringsvariablene og utfallsvariabelen, og hvorvidt teoretiske karakteristikker kan skape
en forståelse for hvorfor stater håndterer KI slik de gjør.

Casestudier omhandler, per definisjon, et lite antall caser som stammer fra et overordnet
fenomen, og har derfor ofte svak ytre validitet fordi det er utfordrende å generalisere
resultatene til en større populasjon. (Gerring, 2007, s. 43, 76). En studie som er basert på et
ikke-representativt utvalg har ingen eller liten ytre validitet. Mange casestudier fokuserer
derimot på undergrupper eller forskjeller på tvers av caser. Ingen fenomener er fullstendig
unike. Caser vil alltid, i større eller mindre grad, være en del av et større univers (Gerring,
2007, s. 145). Ved å benytte eksisterende teorier i litteraturen kan denne studien, til en viss
grad, kaste lys over hvordan stater i Nord-Europa håndterer KI. Funnene i analysen vil
allikevel først og fremst si noe om den norske, finske, estiske og britiske KI-tilnærmingen.

4.3.2 Reliabilitet
Reliabilitet handler om hvorvidt resultatene fra undersøkelsen er repeterbare (Bryman, 2016,
s. 41, 383-384). Vi kan skille mellom to typer reliabilitet: ytre og indre reliabilitet. En
undersøkelse har høy ytre reliabilitet hvis resultatene lar seg etterprøve. Dette er et vanskelig
kriterium å oppfylle, da det er umulig å «fryse» en sosial setting og omstendighetene i en
studie. Det er imidlertid utviklet strategier for å komme nærmere dette reliabilitetskravet. For
eksempel, så bør forskeren innta en lignende samfunnsrolle som forskeren som først utførte
studien gjorde. Hvis ikke dette blir gjort, vil ikke funnene være sammenlignbare med
resultatene i den opprinnelige undersøkelsen. Indre reliabilitet gjelder antallet observatører.
Hvis flere observerer det samme, så har funnene høy indre reliabilitet.

Innen kvalitativ forskning, så har en undersøkelse høy reliabilitet hvis kildene som benyttes
presenterer empiriske funn om faktiske forløp. Er datamaterialet i stor grad basert på
forskerens egne meninger vil dette svekke undersøkelsen reliabilitet (Grønmo, 2016, s. 248249). De benyttede dokumentene er offentlig informasjon om utvalgslandenes faktiske
tilnærming til KI. Det er ingen tolkning involvert, men snarere en presentasjon av fakta som
stammer fra statlige prosesser. De offentlige dokumentene anses derfor som pålitelige kilder.
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Undersøkelsens reliabilitet styrkes som følge av at intervjuene bidrar med å si noe om
uforklarte aspekter (Lilleeker, 2003, s. 208). Man kan lære mer om funksjonene innad i de
politiske prosessene og man får tak i informasjon som ikke er tilgjengelig i det offentlige
datamaterialet (Lilleker, 2003, s. 211). Intervjuproblemene som oppstår kan håndteres ved å
benytte det samme intervjuopplegget i alle intervjuene, noe som er gjort i denne
undersøkelsen. Det simplifiserer sammenligningen av svarene og man kan si mer sikkert
hvorvidt utsagn er sanne eller ikke. Slik styrkes reliabiliteten.

Konsistensen i undersøkelsen er et annet aspekt ved forskningen som står sentralt for å
etablere høy reliabilitet. Det er to typer konsistens: intern og ekstern. Intern konsistens angår
hvorvidt like resultater kan oppnås ved bruk av forskjellig datamateriale. Den eksterne
konsistensen omhandler spriket mellom innhentede data og annen eksisterende informasjon
utenfor forskningsopplegget. Jo mindre spriket er, desto bedre er den eksterne konsistensen.
Et eksempel på dette er at forskeren har valgt å ta i bruk relevante data i forskningen, og som
fremstår som fornuftig i en større kontekst (Grønmo, 2016, s. 250-251). Etter nøye
gjennomgang av dokumentene i denne oppgaven anses de som godt egnede, og informasjonen
indikerer det samme som lignende undersøkelser rundt policy-håndtering av KI. Intern og
ekstern konsistens anses derfor som høy.
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5. Analyse
I dette kapitlet presenteres funnene fra forskningen, og forklaringsvariablene vil bli analysert
land for land. Kapitlet begynner med å svare på avhandlingens første underspørsmål:
«Hvordan formulerer Norge og andre nordeuropeiske land sine KI-strategier?». Videre vil
funnene bli sammenlignet med hverandre. Her vil det andre underspørsmålet bli besvart, som
er: «Hvordan kan de nasjonale KI-strategiene bli sammenlignet med hverandre?». Funnene er
basert på empirien fra de nasjonale KI-strategiene, de semistrukturerte intervjuene, og andre
relevante offentlige dokumenter, eksempelvis digitaliseringsrapporter. Funnene presenteres i
kronologisk rekkefølge etter når de nasjonale strategiene ble lansert. Rekkefølgen blir dermed
slik: Finland, Storbritannia, Estland og Norge. Årsaken til at det gjøres på denne måten er at
det er ønskelig å først etablere et sammenligningsgrunnlag før empirien relatert til Norge blir
presentert. Dette gjøres for å sette av god tid til å studere Norge, ettersom det er det landet
man primært ønsker å undersøke i denne oppgaven. Finland, Storbritannia og Estland vil først
bli gjennomgått på en konsis og sammenfattet måte, og så vil jeg se grundig på Norge til slutt.

5.1 Finland
Finlands strategi er en analyse av utviklingen, dynamikken og potensialene til KI i Finland.
Strategien vektlegger blant annet at det skal være høyt nivå på samarbeidet mellom
næringslivet, akademia og staten (MEAE, 2018, s. 28). I tillegg skal det være fokus på
tilpasning, anvendelse og kommersialisering av KI i sektorene, som for eksempel i
helsesektoren. Utfordringene som presenteres i strategien omhandler en svak finsk økonomi,
ineffektiv kommersialisering av forskning og for lite KI-kompetanse.

Politisk system og utvikling
I den finske strategien er det lite fokus på policy-problemer relatert til personvern. Det trekkes
allikevel frem at fokuset på KI i Finland og Europa generelt i stor grad fokuserer på etiske
spørsmål, som for eksempel personvern, transparens og ansvarlighet dersom systemer som er
basert på KI bryter sine forpliktelser (MEAE, 2019, s. 35). Disse spørsmålene er viktige for
Finland fordi det er et generelt behov for å styrke sikkerheten i landet (MEAE, 2017, s. 31).
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Det er imidlertid lenge siden Finland begynte å engasjere i slike spørsmål. Nordisk råd, et
nordisk samarbeid med medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene,
Grønland og Åland, begynte å se på personvern tilbake i 1971 (OECD, 2013, s. 70).

I en OECD-oversikt kommer det frem at Finland bruker 2,8 prosent av sitt
bruttonasjonalprodukt (BNP) på FoU (OECD Data, 2018). Et eksempel som illustrerer dette i
den finske KI-strategien er det finske statseide utviklingsselskapet «Vake», som skal investere
opp til 100 millioner euro i finansieringsordninger for KI og prosjekter hvert år (MEAE,
2019, s. 81). I tillegg er Finland, i likhet med Norge, Estland og Storbritannia, medlemmer av
OECD (OECD, u.å.). For å bli medlem av OECD må landene som ønsker å bli medlem
oppfylle et hovedkrav. Landet må være demokratisk, respektere menneskerettighetene og føre
en markedsorientert økonomi (Utenriksdepartementet, 2009). Personvern inngår som en
grunnleggende menneskerettighet i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter (FNsambandet, u.å.). Dette blir trukket frem som et viktig policy-problem å håndtere i den finske
strategien.

Forskning og utdanning
I den finske strategien kommer det frem at det offentlige utdanningssystemet må oppdateres
raskere for at befolkningen skal være kapabel til å svare på utfordringene som blir skapt av KI
(MEAE, 2018, s. 41). KI og automatisering vil erstatte ferdigheter som kreves for å utføre
arbeidsoppgaver på alle nivåer, men de som vil bli hardest rammet er de med lav utdanning.
Utdanningssystemet må derfor modifiseres på alle utdanningsnivåer. Det bør legges mer vekt
på KI-ferdigheter, inkludert kommunikasjonsferdigheter og sosiale ferdigheter.

Den første rapporten identifiserer åtte strategiske tiltaksområder, hvor ett gjelder ekspertise
(MEAE, 2017, s. 49). Utdanning og opplæring kommer til å bli en stor utfordring, da
ferdighetene og kompetansen til en stor del av den yrkesaktive befolkningen i Finland trenger
opplæring i ny teknologi. For å håndtere denne utfordringen må det planlegges langsiktig,
med sikte på å reformere utdanningssystemet og å tilby voksne ulike muligheter for
videreutdanning (MEAE, 2018, s. 46). En av aktørene som jobber med å styrke dette feltet er
det finske Kunnskapsdepartementet (MEAE, 2019, s. 72). For å tiltrekke seg KI-talenter
lanserte den finske regjeringen en handlingsplan kalt «Talent Boost – International talents
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boosting growth», som er et tverrsektorielt program. Elements of AI var også et av
instrumentene for å styrke den nasjonale ekspertisen innen KI.

Infrastruktur
KI-strategien tar ikke for seg data-relaterte policy-problemer. Disse ble adressert i en rapport
om etisk informasjonspolicy utarbeidet av Finansdepartementet i 2018 (MEAE, 2019, s. 54).
Her kommer det frem at det er mangel på forståelsen av data, det eksisterer ulike synspunkter
relatert til prinsipper for datadeling, det må bli økt bevissthet rundt et nytt dataregelverk i
staten og blant virksomhetene, det er nødvendig med økt interoperabilitet mellom systemene.

For å svare på disse policy-problemene, og samtidig styrke den digitale infrastrukturen, har
Finland implementert en rekke policy-instrumenter. Det første var rapporten for etisk
informasjonspolicy. Et annet policy-instrument var å fremme bruken av data formet etter MyData-aktiviteter (MEAE, 2019, s. 52). MyData er en menneskesentrert tilnærming innen
styring av personopplysninger som kombinerer industriens behov for data og
menneskerettigheter (MyData, u.å.). Dette innebærer etableringen av MyData Global, som er
en ideell organisasjon som skal styrke individers selvbestemmelsesrett angående deres
personopplysninger og som organiserer MyData-konferanser (MyData, u.å.). Andre tiltak var
Sitras IHAN-arbeid og en forstudie til KI-strategien kalt «Aurora national artificial
intelligence programme» som ble koordinert av Finansdepartementet (MEAE, 2019, s. 52).
Sitras IHAN-prosjekt skal legge grunnlaget for en rettferdig og velfungerende dataøkonomi,
mens målet med AuroraAI var å implementere en driftsmodell basert på folks behov, der KI
skal hjelpe innbyggere og bedrifter med å benytte seg av tjenester på en etisk og bærekraftig
måte (Sitra, u.å.; Finansministeriet, u.å.).

Innovasjon
For organisasjoner er utfordringen i liten grad relatert til teknologi eller tilgang på teknologi. I
stedet sliter organisasjoner med å forstå det næringsmessige potensialet til KI, i tillegg til at
det er mangel på KI-spesialister (MEAE, 2019, s. 47). Flere av policy-instrumentene er rettet
mot såkalte «business ecosystems», som er organisasjonsnettverk bestående av leverandører,
distributører, kunder, konkurrenter og offentlige etater (MEAE, 2019, s. 47; Moore, 2006, s.
33).
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Strategien trekker frem at plattformøkonomien, som er et mobilbasert mellomledd som gjør
det enklere for tilbydere og kunder å finne hverandre (NOU 2017: 4, 2017, s. 32), skaper en
policy-utfordring rundt hvordan reglene om forbrukerbeskyttelse, arbeidsvilkår, forsikring,
skatt, og så videre, skal formuleres for å etablere like konkurransevilkår mellom
konvensjonell virksomhet og plattformøkonomien (MEAE, 2018, s. 29). Plattformøkonomien
assosieres også med betydelig risiko for monopolisering. Konkurransetilsynet og regulatorene
skal passe på at dette ikke skjer, blant annet gjennom felles spilleregler.

Den finske strategien inneholder noen få konkrete støttetiltak. En av utfordringene er at
investeringene er fragmenterte, og de er vanskelige å samle parallelt i langsiktige enheter slik
at de har strategisk påvirkning på et felles mål (MEAE, 2019, s. 79). En av aktørene som har
drevet med innovasjonsutvikling er Business Finland (MEAE, 2019, s. 81). I 2018 var KIprogrammet det største programmet deres med en offentlig støtte på 34 millioner euro. I
tillegg skal Vake investere opp til 100 millioner euro i finansieringsordninger for KI og
prosjekter hvert år.

Etikk og ansvarlig bruk av KI
Transparens nevnes som en viktig del av det etiske aspektet ved KI, og omhandler muligheten
til å spore integriteten til dataene som ligger til grunn for beslutninger som er basert på KI
(MEAE, 2018, s. 49). Kravet om sporbarhet blir viktigere etter hvert som funksjonene blir
mer sikkerhetskritiske. Å ha kunnskap om innholdet i dataene blir spesielt viktig dersom de
benyttes til å utføre oppgaver som direkte påvirker menneskers helse og sikkerhet. Dette
problemet kan til en viss grad besvares ved å tydeliggjøre om en maskin tar en beslutning
eller om den bare gjør en prediksjon som skal hjelpe mennesker i beslutningstakingen
(MEAE, 2018, s. 50).

Den finske strategien har få deler dedikert kun til utfordringer, men har et eget kapittel om
sikkerhetsutfordringer. Ondsinnet bruk av KI er en av utfordringene som presenteres. Det
omhandler KI som har blitt programmert til å påvirke mennesker eller andre systemer med
hensikt om å fremme et spesifikt mål, som for eksempel å påvirke stemmeatferden (MEAE;
2019, s. 112). For å håndtere disse utfordringene fikk den finske regjeringens sikkerhetsutvalg
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i oppgave å oppdatere den nasjonale strategien for cybersikkerhet for å styrke den nasjonale
sikkerheten.

Oppsummering av Finland
For å oppsummere funnene, så ser man at policy-problemer som den finske strategien
presenterer i stor grad er relatert til mangel på generell KI-kompetanse, mangel på
ekspertkompetanse på KI, liten forståelse for det næringsmessige potensialet til KI i
organisasjoner, datautfordringer og plattformøkonomien. Etiske spørsmål får ikke særlig mye
oppmerksomhet, men det er en egen del om sikkerhetsutfordringer. For å håndtere disse fikk
den finske regjeringens sikkerhetsutvalg i oppgave å oppdatere den nasjonale strategien for
cybersikkerhet for å styrke den nasjonale sikkerheten.

Disse resultatene vil i diskusjonskapitlet bli benyttet til å undersøke i hvilken grad den finske
KI-strategien belyser forhold som antyder at KI er et gjenstridig problem for Finland. Basert
på teori om gjenstridige problemer, så kommer det fram at Finland i stor grad håndterer KI
som et gjenstridig problem. Finland beskriver KI som et fenomen som skaper komplekse og
samfunnsmessig forstyrrende virkninger, og fremhever at samarbeid er viktig for å håndtere
KI (MEAE, 2018, s. 52; MEAE, 2019, s. 49-50).

5.2 Storbritannia
Storbritannias KI-sektoravtale beskriver handlinger for å fremme adopsjon og bruk av KI i
Storbritannia. Tiltakene som avtalen legger frem er basert på anbefalinger presentert i
rapporten Growing the AI industry in the UK. Mens rapporten la fokusgrunnlaget for hvilke
policy-problemer som burde løses, kommer sektoravtalen med policy-instrumenter, som for
eksempel hvor mye støtte som skal gå til ulike prosjekter.
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Politisk system og utvikling
Storbritannia er en av Europas største økonomier (Lloyd & Payne, 2019, s. 4). Den er sterkt
avhengig av finanssektoren med en liten produksjonsbase og sterkt internasjonaliserte
eierskapsmønstre. Den økonomiske styrken til Storbritannia er tydelig i KI-sektoravtalen, som
tar sikte på å posisjonere landet som en global leder innen KI (BEIS & DCMS, 2019). Det
skal for eksempel investeres 725 millioner pund i nye «Industrial Challenge Fund»programmer for å styrke innovasjonen i Storbritannia (BEIS & DCMS, 2019). Industrial
Challenge Fund er en del av den britiske regjeringens industrielle strategi, og er Storbritannias
langsiktige plan for å øke produktiviteten i landet (UK Research and Innovation [UKRI],
u.å.). I tillegg skal det investeres 406 millioner pund for å styrke ferdigheter, med et spesielt
fokus på matematikk, digital og teknisk utdanning (BEIS & DCMS, 2019).

I KI-sektoravtalen og Growing AI industry in the UK er det generelt lite fokus på personvern.
Personvern er imidlertid noe som har fått oppmerksomhet over lengre tid i Storbritannia. De
var for eksempel relativt tidlig ute med å adressere personvern, og allerede i 1972 ble det
utnevnt en komité for personvern (OECD, 2013, s. 70).

Forskning og utdanning
Konkrete policy-problemer i Growing AI industry in the UK er i stor grad rettet mot data
(Hall & Pesenti, 2017, s. 51). Videre blir det imidlertid lagt frem ulike anbefalinger for
hvordan man skal øke ferdighetsnivået innenfor KI. Det er et økende behov for personer som
har en grunnleggende forståelse for KI. De trenger ikke nødvendigvis være eksperter, men de
må ha god nok forståelse til at de kan brukes til å implementere KI i de forskjellige sektorene
og kunne forklare til andre hvordan man benytter KI-teknologier. Ettersom KI allerede blir
brukt i en rekke deler av det britiske samfunnet er det viktig at man også styrker KIutviklingen og ferdighetsutviklingen for hele spekteret av potensielle arbeidsgivere. Det er i
tillegg en utfordring å utdanne nok personer med mastergrad til å dekke næringslivets
etterspørsel (Hall & Pesenti, 2017, s. 57).

Policy-instrumentene innen forskning og utdanning er rettet mot offentlige
forskningsinstitusjoner. Et av dem er å styrke ferdighetsnivået innen KI i Storbritannia ved å
utvikle et prestisjefylt program kalt «Turing Fellowship»-programmet for å tiltrekke seg og
holde på de beste forskningstalentene innen KI fra hele verden (BEIS & DCMS, 2019. Det
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legges frem at programmet bør bli utarbeidet i samarbeid med The Alan Turing Institute, som
er det nasjonale instituttet for datavitenskap og KI, og er den viktigste aktøren i Storbritannia
for å fremme KI-forskning. Programmet skal bidra til å etablere en infrastruktur som vil trene
fremtidige generasjoner med KI-talenter. I tillegg skal det bevilges støtte til å skaffe opp til
8000 lærere.

Infrastruktur
Infrastruktur er en av de fem fundamentene som ble presentert i den industrielle strategien, og
utgjør et eget kapittel i sektoravtalen. Infrastrukturkapitlet omhandler i stor grad data (BEIS &
DCMS, 2019). I Growing AI industry in the UK presenteres åpne data, tilgang til sensitive
data, ordninger for deling av data, datatillit og tilgang til forskningsdata for KI som policyproblemer relatert til data (Hall & Pesenti, 2017, s. 42). En av deres tre hovedanbefalinger for
data innebærer at for å fasilitere deling av data mellom organisasjoner som sitter på data og
organisasjoner som ønsker å bruke data for å utvikle KI, bør regjeringen og næringslivet
opprette et program for utvikling av datastiftelser. Dette er testede og pålitelige rammeverk og
avtaler som skal sikre at utveksling av data er sikkert og gjensidig fordelaktig (Hall & Pesenti,
2017, s. 46). I sektoravtalen er ett av policy-instrumentene at regjeringen skal samarbeide med
næringslivet for å utforske hvilke rammeverk og mekanismer som bør innføres for å sørge for
sikker og rettferdig dataoverføring, og nevner da datastiftelser som eksempel.

Innovasjon
Storbritannias industrielle strategi legger frem fire hovedutfordringer som Storbritannia må
fokusere på for å bli ledende innenfor de områdene som de mener vil forme fremtiden (BEIS
& DCMS, 2019). Én av disse utfordringene er å gjøre Storbritannia til en ledende aktør innen
KI og data.

I Growing AI industry in the UK legges det frem 18 anbefalinger til policy-instrumenter som
beskriver hvordan regjeringen, næringslivet og akademia bør samarbeide for at Storbritannia
skal fortsette å være blant de ledende nasjonene innen KI (Hall & Pesenti, 2017, s. 3). Dette
blir adressert i KI-sektoravtalen. For å overkomme dette problemet presenteres ulike policyinstrumenter i sektoravtalen. Regjeringen har for eksempel opprettet et program kalt
«National retraining scheme» som skal hjelpe voksne med å bli omskolert til andre jobber og
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å bli klar for fremtidige endringer i økonomien, inkludert de som fremkommer av
automatisering (BEIS & DCMS, 2019; Department for Education, 2019).

Effektiv ledelse og samarbeid anses som avgjørende for at Storbritannia skal klare å være en
ledende KI-nasjon (BEIS & DCMS, 2019). Som en del av KI-sektoravtalen vil regjeringen
bruke sin innkallingsmakt til å opprette et KI-råd som et sentralt forum der næringslivet,
akademia og regjeringsledere kan komme sammen for å identifisere muligheter, spørsmål og
tiltak. Dette rådet vil bli støttet av et nytt organ kalt «Office for AI», som skal implementere
sektoravtalen og regjeringens overordnede KI-strategi.

Etikk og ansvarlig bruk av KI
I Growing AI industry in the UK blir ikke etikk og samfunnsmessige spørsmål nevnt i særlig
stor grad (Hall og Pesenti, 2017, s. 14-15. I sektoravtalen blir etikk nevnt sporadisk, uten at
det blir undersøkt grundig. Et senter for dataetikk og innovasjon skal sikre trygg og etisk
innovasjon innenfor KI og datadrevet teknologi (BEIS & DCMS, 2019). Selv om det kommer
frem at Storbritannia prioriterer policy-problemer relatert til etikk innen KI, så spesifiseres det
i liten grad hvilke problemer som må håndteres.

Hverken Growing AI industry in the UK eller sektoravtalen omtaler konkrete risikoer og farer
i stor grad. I rapporten kommer Hall og Pesenti derimot inn på at KI utgjør risiko forbundet
med mangfold, som er spesielt viktig for KI ettersom kvaliteten på en algoritme avhenger av
at den iboende partiskheten til en programmerer ikke overføres til hvordan algoritmen
opererer (Hall & Pesenti, 2017, s. 56). I dag er ikke arbeidsstokken representativ for resten av
befolkningen, men en mangfoldig gruppe programmerere vil redusere risikoen for innebygd
skjevhet i algoritmen. Ifølge sektoravtalen skal regjeringen samarbeide med KI-rådet for å
promotere mangfold i KI-arbeidsstyrken (BEIS & DCMS, 2019).

Oppsummering av Storbritannia
Analysen av KI-sektoravtalen har vist at Storbritannia identifiserer mangel på grunnleggende
forståelse for KI, få talenter innen KI som policy-problemer som er særlig krevende å
håndtere. Implementerte policy-instrumenter er blant annet Turing Fellowship-programmet..
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Et KI-råd skal implementeres for samfunnsaktører styrke samarbeid på tvers av sektorene. KIsektoravtalen inkluderer i liten grad etiske og samfunnsmessige spørsmål.

Resultatene fra analysen av den britiske KI-sektoravtalen vil bli brukt i diskusjonskapitlet for
å undersøke om KI er et gjenstridig problem for Storbritannia. På bakgrunn av teori om
gjenstridige problemer, så indikerer funnene at Storbritannia i stor grad håndterer KI som et
gjenstridig problem. Ifølge The Alan Turing Institute, som er det nasjonale instituttet for
datavitenskap og KI, så er KI et gjenstridig problem for Storbritannia (The Alan Turing
Institute, u.å.; The Alan Turing Institute, u.å.).

5.3 Estland
Estlands strategi er den mest konkrete av alle strategiene som blir undersøkt i denne
oppgaven. Den viser hva Estland vil gjøre for å fremme KI på tvers av sektorer, for å øke
relevant kompetanse og FoU (Government Office, 2019, s. 1). Gjennom denne strategien skal
den estiske regjeringen investere minst 10 millioner euro i perioden 2019-2021 for å
implementere KI-strategien.

Politisk system og utvikling
Blant de tidligere sovjetrepublikkene er Estland det landet som har blitt ansett for å ha hatt
den mest vellykkede transformasjonen av politisk system i post-kommunismen (Solska, 2016,
s. 390). Estland kjennetegnes blant annet av all offentlig utdanning gratis (European
Commission, u.å.). Denne tankegangen om at utdanning skal være gratis kommer til syne
flere steder i Estlands strategi, eksempelvis gjennom den estiske versjonen av Elements of AI
(Government Office, 2019). Man kan også trekke paralleller til nasjonale
utdanningsprogrammer som IT Academy, som har et budsjett på 3,5 millioner euro per år for
å utdanne flere innenfor IKT (MKM & Government Office, 2020, s. 35).

Et område som har blitt prioritert av Estland og som har vært en del av lovverket i en årrekke,
er personvern. I 1996 ble den første loven om personvern innført, og denne ble kalt «Personal
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Data Protection Act» (PDPA) (Riigi Teataja, 2013). I KI-strategien for 2019-2021 står det
imidlertid ingenting om personvern (MKM & Government Office, 2019, s. 42).

Estland ble medlem av OECD i 2010, noe som er 50-60 år senere enn Norge, Finland og
Storbritannia (OECD, u.å.). Landet huser bare 1,3 millioner innbyggere, og har en liten, åpen
økonomi (Juuse, Endresen & Kattel, 2016, s. 131). Budsjettene tilknyttet policyinstrumentene i den estiske KI-strategien reflekterer størrelsen på den estiske økonomien, da
disse er relativt små i størrelse. For eksempel skal Estland i perioden 2019-2021 investere 10
millioner euro i KI (Goverment Office, 2019, s. 1). Til sammenligning investerer
Storbritannia 950 millioner pund i KI gjennom KI-sektoravtalen (BEIS & DCMS, 2019).

Forskning og utdanning
Ekspertgruppen identifiserte to hovedutfordringer innen utdanning, forskning og utvikling
relatert til KI (MKM & Government Office, 2019, s. 30, 34). Den første er for lite samarbeid
sammenlignet med andre land som Estland anser som rollemodeller, og den andre er at
universitetene ikke utdanner nok eksperter med høy kompetanse innenfor KI. For å håndtere
dette har regjeringen blant annet ønsket å ansette åtte høyt kvalifiserte forelesere for å dekke
behovet for undervisning i KI på tvers av fagområder, og å øke spesialisering og
læringsmuligheter innen KI på masternivå og doktorgradsnivå. For å styrke befolkningens
generelle kunnskap om KI ble den estiske versjonen av Elements of AI blitt lansert.

En av utfordringene for implementeringen av KI som ofte ble fremhevet i strategien, er de
nasjonale institusjonenes utilstrekkelige evne til å utforme og sette i gang KI-prosjekter på
grunn av manglende ekspertise innad i regjeringen (MKM & Government Office, 2019, s.
20). Institusjonsbaserte dypdykk er et av tiltakene som har blitt satt i gang tidligere, og er
organisert av MKM (MKM & Government Office, 2019, s. 21). Det innebærer at eksperter fra
privat sektor er med på å videreutvikle ideer som offentlig sektor har lagt frem, slik at
prosjektutviklingen går raskere.
Det blir også identifisert mangel på teknisk kunnskap, – inkludert IT-enhetene – om for
eksempel hvordan man utarbeider en plan for et KI-prosjekt, hvor mye det koster og hva
målet med det skal være (MKM & Government Office, 2019, s. 21). For å adressere dette
problemet skal regjeringen sørge for at selskaper kan inngå forskningssamarbeid.
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Infrastruktur
I Estland finnes det ingen god oversikt over dataene som institusjonene oppbevarer (MKM &
Government Office, 2019, s. 24). Det er usikkert om man har de nødvendige dataene,
kvaliteten på dem og hvordan de er beskrevet. Tilgangen til åpne offentlige data er også
dårlig, noe som begrenser implementering av KI i offentlig og privat sektor.

I offentlig sektor har det blitt satt i gang en rekke tiltak (MKM & Goverment Office, 2019, s.
25). Tidligere har det blitt utarbeidet en manual av MKM for å sikre høy kvalitet på dataene.
STAT (Statistics Estonia) og MKM skal samarbeide om å lansere workshops innen
datastyring. Dette skal hjelpe etater med å organisere metadata, vurdere datakvaliteten og
legge frem forslag til videre utvikling (Government Office, 2019, s. 5). For å få startet opp
med workshopene skal regjeringen arbeide med å planlegge og utvikle konseptet videre. I
tillegg har det blitt opprettet støttetiltak for dataanalyse i offentlige etater, slik at man blant
annet kan evaluere datakvaliteten (Government Office, 2019, s. 5). Tiltaksbudsjettet avhenger
av bestemmelsene i statsbudsjettet.

Innovasjon
Til tross for at rapporten som ble utarbeidet av ekspertgruppen la frem flest utfordringer
relatert til forskning og utdanning, så ser man i KI-strategien at det området som vektlegges i
størst grad er å fremme bruk av KI i offentlig sektor. Her har den estiske regjeringen observert
at samarbeid, koordinering og informasjonsutvikling mellom institusjonene er svak (MKM &
Government Office, 2019, s. 22). Et initiativ som har vært testet ut i offentlig sektor er MKMs
matchmaking mellom aktører for å fasilitere samarbeid om applikasjoner. Den primære
utviklingsaktiviteten for anvendelse av KI i de offentlige institusjonene er imidlertid finansiert
av RITA-programmet, som er et program som blant annet tar sikte på å øke FoUinstitusjonenes evne til å utføre samfunnsrelevant forskning (MKM & Government Office,
2019, s. 23; Estonian Research Council, u.å.; Government Office, 2019, s. 2).

I privat sektor så har virksomheter med potensialet til å implementere KI-teknologi ofte en
relativt lav ambisjon om å investere i utestet teknologi. I stedet venter de slik at de kan se
hvor lønnsom teknologien er. Andre hindringer for å implementere KI kan være graden av
digitalisering i selskapet og dårlig kvalitet på data (MKM & Government Office, 2019, s. 30).
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Dette er viktige aspekter som definerer selskapets generelle digitale modenhet, og er viktige
forutsetninger for å lykkes med KI-prosjekter. Tiltak mot dette har vært digital
diagnostisering gjennom Enterprise Estonia (EAS) (MKM & Government Office, 2019, s.
31). Dette skal støtte digitalisering og automatiseringsdiagnostikk i produksjonsindustrien og
gruveindustrien.

Etikk og ansvarlig bruk av KI
Ekspertgruppens rapport går ikke i detalj på etiske spørsmål relatert til KI, men forklarer kort
at Estland skal følge retningslinjene for pålitelig bruk av KI, som ble utarbeidet gjennom EUkommisjonen. For at et KI-system skal bli ansett som pålitelig må det være lovlig, etisk og
sikkert (European Commission, 2019). KI-strategien nevner ingenting om etikk (MKM &
Goverment Office, 2019, s. 42).

Rapporten til arbeidsgruppen tar i liten grad for seg farene og risikoen som KI utgjør (MKM
& Government Office, 2019, s. 8, 19). Et unntak er et kapittel som omhandler det rettslige
aspektet ved KI. Her kommer det frem at hovedutfordringen i privat sektor er å fordele
risikoen mellom skaperen, produsenten og brukeren av en autonom KI-applikasjon der hvor
applikasjonen skader eller bryter forpliktelser (MKM & Goverment Office, 2019, s. 39). For å
håndtere dette må visse lover må bli endret, men det er ikke behov for fundamentale endringer
i lovgivningen (Government Office, 2019, s. 10).

Oppsummering av Estland
For å oppsummere de empiriske funnene, så kommer det frem at fokusområdene i den estiske
strategien i stor grad er rettet mot infrastruktur og forskning og utdanning. Mangel på
samarbeid og høy kompetanse blir identifisert som særlig krevende å håndtere, men skal
håndteres gjennom policy-instrumenter rettet mot økt spesialisering og nye læringsmuligheter
på masternivå og doktorgradsnivå. Samtidig har en estisk versjon av Elements of AI blitt
lansert for å styrke den bredere kompetansen i befolkningen. Regjeringen har også observert
at samarbeid, koordinering og informasjonsutvikling mellom institusjonene er svak i offentlig
sektor. Matchmaking mellom aktører for å fasilitere samarbeid om applikasjoner er et policyinstrument som har blitt implementert for å håndtere dette policy-problemet. KI-strategien
nevner ingenting om etikk, men Estland skal følge EUs lovgivning på området.
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I diskusjonskapitlet vil de empiriske funnene bli benyttet til å undersøke om Estland håndterer
KI som et gjenstridig problem. Resultatene viser at Estland håndterer KI som et gjenstridig
problem, men i mindre grad enn Norge, Finland og Storbritannia. For eksempel, så favoriserer
den estiske strategien kortsiktige tiltak, som er et kjennetegn ved at et land håndterer KI som
et gjenstridig problem (Gruetzemacher, 2018, s. 4).

5.4 Norge
Som følge av store teknologiske fremskritt har en rekke land lansert sine KI-strategier
(Teknologirådet, 2018, s. 10), og Norge kom med sin i begynnelsen av 2020. Strategien
begynner med å presentere KI på en balansert måte. KI vil være et viktig virkemiddel for å
håndtere eldrebølge, klimaendringer og økt globalisering (KMD, 2020, forord). Samtidig
skaper KI problemstillinger som er krevende å håndtere, eksempelvis hva man skal gjøre hvis
autonome systemer bryter forpliktelser, og som potensielt kan føre til skade. På bakgrunn av
mulighetene og utfordringene som følger av KI, så har strategien blitt utviklet med det formål
å «fungere som rammeverk for både offentlige og private virksomheter som ønsker å utvikle
og bruke kunstig intelligens» (KMD, 2020, forord). I tillegg kom det frem i intervjuprosessen
at EU har hatt innvirkning på Norges valg om å utarbeide en KI-strategi (Intervju 1 og 4).
Høsten 2018 begynte det å komme press fra EU om at alle land burde ha en egen KI-strategi,
og det var det som til slutt gjorde at Norge valgte å utvikle sin.

Politisk system og utvikling
Norge er kjent for å ha en sterk offentlig sektor, en sterk velferdsstat med gode ressurser og en
sterk kultur for samarbeid på tvers av institusjoner som tar hensyn til både private og
allmenne interesser (Østerud, 2005, s. 705; Dølvik & Steen, 2018, s. 44). Et eksempel på dette
er at all offentlig utdanning i Norge er gratis (KD, 2007, s. 5). Dette illustreres i strategien, for
eksempel gjennom den norske versjonen av Elements of AI, som ble lansert i 2020 i
samarbeid med NTNU (Norge teknisk-naturvitenskapelige universitet) (Elements of AI,
2020). Den norske versjonen av Elements of AI er et gratis kurs som det offentlige støtter for
at den norske befolkningen generelt skal få bedre grunnleggende forståelse av KI (Intervju 7).
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Ifølge regjeringen er tiltak som styrker IKT-kompetansen viktig for å håndtere
samfunnsutfordringer relatert til sikkerhet, helse og omsorg og innovasjon i det offentlig (KD,
2019 s. 23).

Ettersom det krever store mengder data for å utvikle og bruke KI, så kan det være en
utfordring å handle på en måte som ikke strider med dataminimeringsprinsippet, et prinsipp
om at man kun skal benytte seg av den mengden data som er nødvendig for å gjennomføre et
prosjekt (KMD, 2020, s. 57). Datatilsynet har en veileder på KI og personvern som tar for seg
alternative metoder som kan være bedre egnet til å skaffe personopplysninger på en mer
personvernvennlig måte. Personvern har over lengre tid vært et viktig tema i Norge (OECD,
2013, s. 70). For eksempel så begynte Nordisk råd, som Norge er en del av, å undersøke
problemstillinger knyttet til personvern på begynnelsen av 1970-tallet.

Også i Norge må alle bevilgninger gå gjennom statsbudsjettet (Stortinget, u.å). Dette får
konsekvenser for mulighetene regjeringen har til å bevilge støtte til utvikling og bruk av KI,
noe som er synlig i den norske KI-strategien. En av informantene forteller at det var
utfordrende å finne konkrete tiltak som man kan iverksette raskt, ettersom man ikke kunne si
noe mer konkret om finansiering, annet enn at det eventuelt må følges opp i statsbudsjettet
(Intervju 1). I stedet valgte regjeringen å ta i bruk policy-instrumenter innenfor de rammene
de hadde, som for eksempel digitale innovasjonsnav («Digital Innovation Hubs»). Disse skal
hjelpe bedrifter med å bli mer konkurransedyktige gjennom raskere digitalisering (European
Commission, u.å.).

Forskning og utdanning
Digitaliseringsarbeid i KMD har hatt en veldig sterk rød tråd og tradisjon for å bygge på
tidligere policy-dokumenter (Intervju 4). KI-strategien er basert på fundamentet som ble lagt i
digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, digitaliseringsgrunnskrivet og Digital21prosessen. Digitaliseringsgrunnskrivet er et skriv som omhandler pålegg og anbefalinger
angående digitalisering av offentlig sektor (KMD, 2017). I KI-strategien kommer det tydelig
frem at regjeringen satser på de områdene hvor Norge allerede har komparative fortrinn,
eksempelvis pålitelig KI (KMD, 2020, s. 36). Policy-problemer Norge ser ved KI innen
forskning og utdanning kommer ikke frem, da KI inngår i prioriteringsområdet
«muliggjørende og industrielle teknologier» i regjeringens langtidsplan for forskning og
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høyere utdanning. I denne langtidsplanen står det at kompetansebehovet innenfor KI og
maskinlæring øker, og at man må fokusere på å styrke tverrfaglig IKT-kompetanse i
næringslivet for å løse samfunnsutfordringer relatert til sikkerhet, helse og omsorg og
innovasjon i det offentlig (KD, 2019 s. 23). Videre påpekes det at studenter må tilegne seg
nødvendige digitale ferdigheter for å være forberedt på fremtidens arbeidsliv og være i stand
til å utvikle den videre. For at studenter skal lære seg disse ferdighetene er det også viktig at
de som underviser har solid forståelse for hvordan digitalisering og moderne teknologi
påvirker deres fagområde og hvordan det kan benyttes i læring.

Innenfor IKT-området er det hovedsakelig to områder som må håndteres i forbindelse med
forskningsinfrastruktur, sett med både nasjonale og internasjonale øyne (KD, 2019, s. 65). Det
første angår et økende behov for kapasitet og kompetanse innenfor e-infrastruktur, og det
andre gjelder nødvendigheten av å etablere bærekraftige forretningsmodeller for
datainfrastrukturer. Et verktøy som spiller en viktig rolle her er det som kalles for tungregning
(«High Performance Computing Power» (HPC)), som er regneressurser for store beregninger.
Verktøyet benyttes til å håndtere utfordringer innen helseforskning, klimaforskning og marin
forskning. EU har satt i gang initiativet EuroHPC, for samarbeid med Norge og andre sentrale
europeiske land.

Ifølge Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er det viktig å sørge for
økt forståelse for store samfunnsutfordringer. Blant disse nevnes teknologiskifter, og at
kunnskap kan spille en viktig rolle i håndteringen av denne utfordringen (KD, 2019, s. 24).
Det påpekes at dette ikke bare er et norsk problem, men et globalt problem. Norge skal derfor
bidra, selv om det er uoppnåelig for et lite land som Norge å ha kunnskap og kompetanse på
et høyt internasjonalt nivå (KMD, 2020, s. 36) Et av tiltakene har vært fellesprogrammer og
en strategisk plan i regi av det europeiske forskningsområdet (European Reserach Area) (KD,
2019, s. 24). Et annet tiltak har vært satt i gang av Norges Forskningsråd. De har etablert et
nasjonalt nettverk for KI, som skal promotere de norske interessene i EU og øke den norske
deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa (KMD, 2020,
s. 7, 39).

Den norske KI-strategien kommer ikke med konkrete økonomiske midler for videre utvikling
og bruk av KI. Flere av informantene påpekte også at den norske strategien er vag, at den
kommer uten tidsbegrensinger og at den burde vært tydeligere på finansiering og videreføring
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(Intervju 2, 3 og 7). Innspillsmøtene i forkant av strategien skulle gjøre det enklere for
regjeringen å identifisere hva de norske samfunnsaktørene synes var utfordrende ved KI.
Innspillene var imidlertid generelle og regjeringen fikk lite konkret ut av møtene, noe som
kan forklare strategiens vaghet. Samtidig understrekes det at alle bevilgninger må gå gjennom
statsbudsjett, og at mangelen på bevilgninger derfor ikke kommer som en overraskelse.

Et tiltak for å styrke norsk forskning og utdanning innen KI, maskinlæring og robotikk er en
ordning kalt «Nærings-ph.d.», hvor Forskningsrådet avsetter midler til at en ansatt i norske
bedrifter skal få mulighet til å ta en doktorgrad på et område som kan hjelpe bedriften
(Forskningsrådet, u.å.). Kunstig intelligens er et av områdene som man kan spesialisere seg
på.

Det er en egen del om kompetanse i den norske strategien som vektlegger behovet for tidlig
digital opplæring i grunnskolen og kurs og etterutdanning for de som er ute i arbeidslivet
(KMD, 2020, s. 43). Det trekkes frem hvordan jobber som i liten grad krever formell
kompetanse gradvis kommer til å forsvinne. I NOU-en (Norges offentlige utredninger)
«Lærekraftig utvikling – Livslang læring for innstilling og konkurranseevne» fra 2019
kommer det frem at det er behov for utvikling og fornyelse av kompetanse som følge av
teknologiske og samfunnsmessige fremskritt (NOU 2019: 12, 2019, s. 104).

I tillegg er det mangel på kompetanse innen en rekke yrker, eksempelvis IKT. For å håndtere
dette har det i «Fagfornyelsen», hvor det jobbes med å fornye læreplanene i grunnskolen og
videregående opplæring, har det blitt lagt inn en teknologidel i naturfag på barnetrinnet
(Utdanningsdirektoratet, 2018; KMD, 2020, s. 43). Et annet tiltak er den norske versjonen av
Elements of AI.

Infrastruktur
Flere av informantene mente at KI-strategier ofte fokuserer på områder hvor landene allerede
har gode forutsetninger eller som har vært satsningsområder tidligere (Intervju 1, 3 og 5).
Relatert til data, så er dette tilfelle i den norske KI-strategien, da dette er en sentral del av
strategien. Med unntak av språkdata, som nevnes nedenfor, så kommer det ikke frem i
strategien hvilke datautfordringer Norge står ovenfor. I «Lærekraftig utvikling – Livslang
læring for innstilling og konkurranseevne» presenteres noen datautfordringer.
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Realkompetansevurdering er for eksempel et område hvor statistikkgrunnlaget er for dårlig,
og man mangler et godt system for å innhente data om bruken av realkompetansevurdering
(NOU 2019: 12, 2019, s. 151). Det er også mangel på data innen utdanningssektoren,
eksempelvis data som sier noe om hvor enkelt eller utfordrende det er for personer uten
relevant formell kompetanse å få studieplass på høyere utdanningsinstitusjoner (NOU 2019:
12, 2019, s. 246).

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor legger frem at deling og gjenbruk av data skaper
policy-problemer. For å fremme likeverdig deltakelse i samfunnet for hele befolkningen er det
viktig at man utformer sømløse og sammenhengende tjenester, at kommunikasjon og
samhandling skjer på et klart språk og at det er harmonisering mellom tjenesteområder
(KMD, 2019, s. 25). I dag er det liten harmonisering, noe som legger hindringer for deling av
data. Det spiller også en betydelig rolle for utvikling av sammenhengende digitale tjenester.

Utvalgsskjevhet («bias») er et sentralt policy-problem relatert til KI, og forekommer blant
annet dersom KI-systemer trenes på data som bare representerer en del av populasjonen og
ikke hele (KMD, 2020, s. 57). For eksempel, så er det viktig at ansiktsgjenkjenning-algoritme
trenes opp med bilder av ansikter fra flere etniske grupper og ikke bare én etnisk gruppe.
Ifølge regjeringen er det her viktig at den enkelte virksomhet har kontroll og oversikt over hva
dataene brukes til og hvilke prosesser de benyttes i.
I Stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt
produktivitet» ble det trukket frem fem offentlige sektorer hvor det anses som spesielt
samfunnsøkonomisk å fremme videre bruk av åpne offentlige data: kultur, forskning og
utdanning, statlige utgifter, transport og samferdsel og kart og eiendom (geodata) (KMD,
2020, s.14). For å håndtere deling av data på disse områdene har det blitt utarbeidet egne
strategier. Et annet policy-instrument med en sentral rolle er etableringen av et nasjonalt
ressurssenter for deling av data, som skal skje gjennom Digitaliseringsdirektoratet.

En av grunnene til at datautfordringer i liten grad utdypes i strategien og andre offentlige
dokumenter kan være at det ikke er behov drastiske tiltak, da det blant annet står i NOU-en
om lærekraftig utvikling at Norge allerede har en infrastruktur som er sterkt rustet til
innsamling av data (NOU 2019: 12, 2019, s. 258). Norske KI-eksperter forteller at det er lett å
snakke om potensielt store regulatoriske utfordringer, men at det er krevende å finne ut av hva
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man konkret kan gjøre noe med. Mange av innspillene til KI-strategien var også veldig
generelle (Intervju 1 og 4). Det har imidlertid blitt gitt løfter om en regulatorisk sandkasse for
persondata og regelverk innenfor helsesektoren (Intervju 4 og 5).

I den norske strategien er det et eget delkapittel om språkdata og språkressurser. Dette
indikerer at dette er et viktig element å inkludere for den norske regjeringen. Det blir sett på
som utfordrende å tilrettelegge for språkteknologi på norsk og samisk, da det er vanskelig å
skaffe nok språkdata innen forskjellige domener, som for eksempel medisin, IKT og transport
KMD, 2020, s. 19-20). Det er nødvendig med data i både skriftlig og muntlig form, som
samtidig omfatter dialekter og uttalevariasjon. Dette behovet kan sikres gjennom bruk av
ressurser som flerspråklige terminologilister, områdespesifikke tekster og taleopptak eller
parallelle tekster på norsk, nynorsk og ulike samiske språk. I strategien kommer det frem at
regjeringen har som mål å gjøre det offentlige mer bevisst på språkdata og språkressurser, og
har i den forbindelse satt i gang flere tiltak. Et av tiltakene innebærer en forsterkning av
informasjons- og forvaltningsmiljøet i Digitaliseringsdirektoratet. Her fokuseres det på at
offentlige språkressurser skal være tilgjengelig for arbeid innen språkteknologi, eksempelvis
veiledningstimer for å sikre økt kunnskap rundt hva som kan klassifiseres som språkressurser.
Et annet policy-instrument er det språkteknologiske hjelpemiddelet Tuva, som utfører
talegjenkjenning og navigering med stemmen (talestyring) på PC-en.

I den norske strategien er det et eget kapittel om infrastruktur som omhandler elektroniske
kommunikasjonsnett, særlig mobilnettene. Kommunikasjonsnettene er selve grunnmuren i
den norske digitaliseringen (KMD, 2020, s. 29). Mobilnettene står for
kommunikasjonsinfrastrukturen, og det genereres enorme mengder kommunikasjonsdata
gjennom tjenesteproduksjonen. Mobiloperatørene Telenor, Telia og Ice har data tilgjengelig,
av kommersielle årsaker, og for å regulere bruken av disse dataene har sektorlover og
personopplysningsloven blitt utarbeidet.

Innovasjon
Organisasjonskultur, lavt kompetansenivå, personvern og sikkerhet og juridiske og
regulatoriske forhold blir ansett som de største utfordringene av virksomheter (KMD, 2020, s.
53). Et område som kan være krevende er der hvor man bruker KI til kontrollformål. Dette
kan for eksempel innebære å benytte seg av en algoritme som gjenkjenner hvilke ansatte som
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er mest sannsynlig å bryte reglene. Her dukker det blant annet opp en rekke spørsmål rundt
ivaretakelse av rettssikkerheten. Det er risiko forbundet med denne bruken av KI, for
eksempel hvis algoritmen peker ut feil person. Disse risikoene, og konsekvensene de
medfører, må inkluderes i personvernvurderingen, og inngå i løsninger som håndterer disse
utfordringene. Mange virksomheter er i en planleggings- og testfase for KI, hvor de prøver å
finne ut av hvordan KI best kan utnyttes til deres formål. «Proof of Concepts» er
prøveprosjekter hvor virksomheter får 150 000 euro i støtte til å identifisere hva slags KIteknologi som passer for dem (European Research Counil, 2020).

Problemstillinger relatert til anvendelse av KI i offentlig sektor kan være vanskelig å løse,
spesielt hvis det er mangel på KI-kompetanse innad i bedriften på dette området (KMD, 2020,
s. 53). Det kan skje at virksomheter blir unødvendig forsiktig med å implementere KIteknologi, hvis de for eksempel er usikre på hva forvaltningsloven sier om bruk av KI eller
regelverket for behandling av personvernopplysninger. Dette kan hindre teknologiutviklingen
og effektiviseringen av prosesser, og resultere i at det offentlige ikke har den fremgangen den
kunne hatt. Regjeringen planlegger å utarbeide en veiledning for dette via
Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet.

For å styrke innovasjon på KI har Forskningsrådet bidratt med støtte til et næringslivsprosjekt
ved Earth Science Analytics AS gjennom programmet PETROMAKS2 (KMD, 2020, s. 48).
Målet med prosjektet er å vise hvordan digitalisering og KI har innvirkning på
seismikkbransjen. Et annet tiltak er Digital21.

Et annet policy-problem har vært tallfesting (Intervju 1). Norge er en aktiv deltaker i EUs
aktivitet rundt KI (KMD, 2019), og det EU ønsker seg aller mest er tall på investeringer
(Intervju 1). De er vanskelig å få tak i. Det ble påpekt i intervjuet at selv om noen nasjonale
strategier har spesifikke tall, så er det usikkert om dette er støtte som kommer med strategien
eller om den også eksisterte tidligere. I Norge er det vanskelige å finne ut hva næringslivet
bruker pengene på, mens i det offentlige har Forskningsrådet god oversikt over dette. I
Forskningsrådet finner man senterordningene Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og
Sentre for fremragende forskning (SFF), som er ordninger som skal sørge for økonomiske
virkemidler til ledende innovasjonsmiljøer eller å styrke prioriterte områder (KMD, 2020, s.
35). SFI-en «Sirius – Centre for scalable data access» fokuserer på KI-teknologier og er en del
av BigMed, som er et konsortium ledet av Oslo universitetssykehus (BigMed, u.å.). BigMed
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får hjelp av Forskningsrådet med 60 millioner over en fem-årsperiode til persontilpasset
medisin og bruk av storskala dataanalyse (Oslo University Hospital, u.å.; Oslo University
Hospital, 2016). Som man ser har det blitt implementert policy-instrumenter innen
innovasjon, men disse har blitt implementert i forkant av strategien, og kommer derfor ikke
som en følge av denne.

Etikk og ansvarlig bruk av KI
Etikk utgjør en stor del av den norske KI-strategien. Det refereres til Datatilsynets arbeid,
hvor fire personvernsutfordringer relatert til KI anses som særlig krevende. Disse er
formålsbestemthet, dataminimalisering, rettferdighet og diskriminering og gjennomsiktighet
og retten til informasjon (Datatilsynet, 2018, s, 3). Regjeringen anerkjenner en rekke andre
problemstillinger rundt personvernopplysninger, som kan være krevende å håndtere. I tillegg
til stordata og dataminimering som allerede er nevnt, så trekkes mangel på transparens og
autonomi frem i strategien. Mangel på transparens kan være utfordrende i enkelte løsninger
som er basert på dyplæring (KMD, 2020, s. 58). Det som kan skje er at «sort boks-problemet»
oppstår, hvor dyplæringsalgoritmen gir resultater uten at man kan forklare hvorfor eller
hvordan algoritmen kom frem til disse resultatene. Regjeringen foreslår å benytte seg av andre
alternativer enn dyplæring der hvor transparens er viktig. I tillegg foregår det mye forskning
på «forklarbar KI» («Explainable AI»), som skal gjøre «sort-boks»-algoritmer enklere å
forstå.

Et annet policy-problem er autonomi. Gjennom KI utføres en rekke autonome handlinger.
Siden det ofte vil være tilfelle at mennesker ikke er involvert i prosessen, mener regjeringen
det er viktig å tydeliggjøre hvordan autonomien kan avgrenses og hvem som har ansvaret for
konsekvensene av disse handlingene (KMD, 2020, s. 58).

Regjeringen velger å lene seg på EU-kommisjonens ekspertgruppe sine prinsipper for etisk og
ansvarlig utvikling av KI (KMD, 2020, s. 58-59. Det kan være utfordrende å handle i tråd
med alle prinsippene samtidig, for eksempel ved at arbeid rundt ett prinsipp kan påvirke
arbeidet rundt et annet. Prinsippene innebærer blant annet at KI skal ta hensyn til
personvernet og KI-baserte systemer skal være sikre og robuste.
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En informant fra regjeringen fortalte at den norske strategien omhandler etikk i stor grad fordi
det har vært et stort europeisk fokus på etiske retningslinjer (Intervju 1). For å møte behovet
var det viktig for regjeringen at Europa har et felles rammeverk slik at det blir enklere i
fremtiden å konkretisere strategiens etiske problemstillinger i form av noe som kan
håndheves, eksempelvis regelverk eller standarder som skal følges opp med tilsyn.

I likhet med KI på generell basis, så kan KI berøre forbrukerne både positivt og negativt. Man
har fått maskiner som kan utføre tjenester både rimeligere og mer effektivt enn det mennesker
kan gjøre. Det kan gi økt verdiskaping og bedre velferdstjenester (Teknologirådet, 2018, s. 3).
Samtidig oppstår nye forbrukerutfordringer, relatert til personvern og transparens (KMD,
2020, 61). Det er viktig å sørge for at virksomheter som driver med utvikling av KI
overholder personvernsprinsippene. Særlig personaliserte tjenester og målrettet markedsføring
identifiseres som områder hvor forbrukerne er spesielt utsatt.

Den norske lovgivningen sørger for sterk forbrukerbeskyttelse. Norge vil også følge opp
arbeidet som EU gjør på området (KMD, 2020, s. 61). I 2018 vedtok EU-kommisjonen en
avtale for forbrukere kalt «New Deal for Consumers», som tok sikte på å styrke håndhevelsen
av EUs forbrukerlov i lys av den økende risikoen for overtredelser i EU (European
Commission, u.å.). KI inngår ikke som en egen del i avtalen, men KI nevnes som et sentralt
område. Regjeringen vil følge nøye med på arbeidet som skjer rundt personvern i EU.

Arbeid rundt de etiske aspektene ved KI spenner over en rekke områder, blant annet
rettsområdet (KMD, 2020, s. 61). Anvendelsen av KI resulterer i rettslige utfordringer knyttet
til ulike sektorlovgivninger, som konkurranse-, personvern- og forbrukervernlovgivningen.
For å håndtere disse problemstillingene er man avhengig av at tilsynsmyndighetene på de
forskjellige områdene samarbeider. Kompetanseutveksling og informasjonsutveksling er
viktige policy-instrumenter her.

Sikkerhet er et eget område som prioriteres i strategien. Her understrekes det at KI-tjenester
ofte blir levert fra eksterne aktører som besitter relevant ekspertise og har tilstrekkelig med
datakraft (KMD, 2020, s. 64). Det kan gjøre det utfordrende å sikre høy grad av transparens,
integritet og sporbarhet. For å styrke sikkerheten rundt disse aspektene er det utviklet
veiledning av Digitaliseringsdirektoratet og NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet).
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Oppsummering av Norge
I denne delen har de empiriske funnene vist at den norske KI-strategien omfatter en rekke
områder. Etikk er et gjennomgående tema i store deler av strategien, og til slutt er det et eget
kapittel hvor etiske spørsmål er spesielt fremtredende. Personvern og utfordringer relatert til
autonomi blir trukket frem som krevende områder å håndtere, men en ny veiledning fra
Digitaliseringsdirektoratet og Datatilsynet skal blant annet bidra til å klargjøre regelverket for
behandling av personopplysninger. Den trekker også frem at det er mangel på KI-kompetanse
i befolkningen generelt, og blant embetsmennene. Som følge av dette har den norske
versjonen av Elements of AI blitt lansert, mens det skal bli større fokus på teknologi på
barnetrinnet. Lite kunnskap og ekspertise innen KI i Norge skaper også
sikkerhetsutfordringer, da KI-tjenester ofte blir levert fra eksterne aktører som besitter den
relevante kunnskapen. Veiledningen som er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet og NSM
skal styrke dette området ved å sikre høy grad av transparens og sporbarhet.

Disse resultatene vil senere bli brukt til å undersøke hvorvidt KI er et gjenstridig problem for
Norge. Funnene indikerer at den norske håndteringen av KI i relativt stor grad stemmer
overens med teori om gjenstridige problemer. For eksempel så pekte Direktoratet for
forvaltning og IKT (Difi) på at tverrsektorielle omstillingstiltak burde bli prioritert i større
grad for å gjøre Norge bedre rustet til å håndtere KI (Weum, Grøtnes, Sekkesæter &
Thuestad, 2019, s. 52).

5.5 Sammenligning
I denne delen av oppgaven skal jeg sammenligne hvordan Norges håndtering av policyproblemer relatert til KI skiller seg fra den estiske, finske og britiske håndteringen. Dette
betyr at jeg skal svare på avhandlingens andre underspørsmål: «Hvordan kan de nasjonale KIstrategiene bli sammenlignet med hverandre?». Landene vil bli sammenlignet ved å se hvor
like eller ulike de er hverandre på hver forklaringsvariabel.
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Politisk system og utvikling
Landene som undersøkes har vært opptatt av personvern i lang tid. Både Norge, Finland og
Storbritannia engasjerte seg tidlig på 1970-tallet i initiativer som fremmet personvern, mens
Estland innførte en lov om beskyttelse av personopplysninger i 1996. Til tross for dette, så
viser de empiriske funnene at personvern vektlegges forskjellig i strategiene. Funnene
indikerte at personvern er et viktig område i Norge, noe som blant annet vises gjennom
veilederen til Datatilsynet på KI og personvern. Den finske strategien trekker frem personvern
som et viktig område å håndtere (MEAE, 2018, s. 50), men sier ikke noe om hvordan dette
skal gjennomføres i praksis. Personvern blir ikke nevnt i Estlands KI-strategi eller i
Storbritannias KI-sektoravtale.

For å gjøre denne komparative undersøkelsen analytisk interessant, ble undersøkelseslandene
valgt på bakgrunn av at alle befinner seg i den nordeuropeiske regionen og at de har flere
likheter. I presentasjonen av den uavhengige variabelen «politisk system og utvikling» ble
rettsikkerhet trukket frem som et viktig kjennetegn ved vestlige demokratier. Rettssikkerhet er
et punkt i FNs «Verdenserklæring om menneskerettigheter» (FN-sambandet, u.å.). I tillegg er
menneskerettigheter et viktig krav for å kunne bli medlem av OECD, som Norge, Finland,
Estland og Storbritannia er. De empiriske funnene viser at alle KI-strategiene i denne
undersøkelsen fremhevet behovet for å redusere risikoen ved utvikling og bruk av KI, enten
ved å verne om menneskerettighetene eller gjennom en etisk tilnærming (BEIS & DCMS,
2019; KMD, 2020, s 60; MEAE, MKM & Government Office, 2019, s. 42). I strategiene er
det imidlertid mangel på spesifikke detaljer på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Den
norske regjeringen skal for eksempel etablere en regulatorisk sandkasse for personvern
(KMD, 2020, s. 25), men det står ikke noe mer konkret om hvordan dette skal gjennomføres i
praksis. En regulatorisk sandkasse er et virkemiddel hvor virksomheter kan teste ut nye
teknologier og forretningsmodeller (KMD, 2020, s. 24).

Likhetene til utvalgslandene reflekteres ikke i strategiene, som er forskjellige på en rekke
områder. Strategiene har også flere likheter ved seg, men de empiriske funnene indikerer at
disse likhetene i liten grad er knyttet til deres politiske system og utviklingsnivå. Det at
landene i det hele tatt har utviklet en KI-strategi kan imidlertid ha en sammenheng med
utviklingsnivået i landene. I en oversikt av The Future of Life Institute (FLI), så kommer det
frem at land med en KI-strategi stort sett er relativt utviklede land (Future of Life Institute
[FLI], u.å). Det kan ha en sammenheng med at KI både er dyrt og ressurskrevende (Intervju
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5). Eksempler på slike land er landene som undersøkes i denne oppgaven, eller Frankrike og
Østerrike. Til sammenligning viser oversikten at det har blitt satt i gang få policy-initiativer
innenfor KI i Afrika, hvor mange land sliter med økonomisk utvikling
(Utenriksdepartementet, 2007, s. 3). Det eksisterer imidlertid noen initiativer, som for
eksempel i Tunisia. Der har det blitt utnevnt en arbeidsgruppe som skal utvikle en nasjonal
KI-strategi (FLI, u.å.).

Forskning og utdanning
Kompetanse står sentralt i alle KI-strategiene. Norge fokuserer særlig på å håndtere det
økende behovet for kapasitet og kompetanse innen e-infrastruktur og å etablere bærekraftige
forretningsmodeller for datainfrastrukturer. HPC og et nasjonalt nettverk for KI, igangsatt av
Norges Forskningsråd, er viktige policy-instrumenter for å håndtere disse utfordringene. Det
blir imidlertid ikke bevilget noen midler. Finland blir ansett som en potensiell
inspirasjonskilde fordi de legger mye vekt på den bredere kompetansen i befolkningen
(Intervju 4). Finlands Elements of AI har vært et suksessfullt tiltak som har gjort at den finske
befolkningen kommer på et generelt høyere plan når det gjelder grunnleggende forståelse av
KI (Intervju 7). Finlands strategi er generelt konkret, med åtte strategiske tiltaksområder, hvor
kompetanse er en av dem. Videreutdanning ble også lagt frem som et viktig område.

De fleste ekspertene som ble intervjuet hevdet at det var en utfordring å skrive en strategi
hvor man ikke kunne forplikte noen midler (Intervju 1, 4, 5, 7 og 8), og samtidig skrive noe
som er ambisiøst og som er i tråd med de norske verdiene og hva Norge ønsker å oppnå
(Intervju 5). Dette gjør at den norske strategien blir lite konkret. Til sammenligning legger
den britiske sektoravtalen frem en rekke forpliktelser for hvordan Storbritannia skal klare å
realisere potensialet til KI (ideer, mennesker, infrastruktur, næringsliv og steder). Det skal
blant annet investeres 406 millioner pund for å styrke kompetansen, som nevnt tidligere
(BEIS & DCMS, 2019). Denne kompetanseutviklingen er rettet mot å utvikle eksperter
innenfor KI. Sektoravtalen omtaler i liten grad om de anser det som viktig at resten av
befolkningen også har forståelse for KI. Finland kommer også med noen konkrete midler til
FoU. For å styrke KI-investeringen ble Business Finland i 2018 tildelt 100 millioner euro over
en fireårs-periode (MEAE, 2019, s. 81).
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Når det gjelder kompetanse i den estiske strategien, så skiller den seg ut ved å ha mindre
fokus på den allmenne KI-kompetansen i landet sammenlignet med Norge og Finland. I stedet
fokuserer den på å øke antall KI-eksperter. De andre landene har fokus på begge deler.
Institusjonsbaserte dypdykk er et av tiltakene som allerede har blitt satt i gang, og i tillegg
foreslås det å investere 5 millioner euro over en fireårs-periode på flere IT-spesialister.
Omfanget av støtte i de forskjellige landene er altså i stor grad varierende. Det understrekes
imidlertid i rapporten til arbeidsgruppen at Estland ennå ikke har planlagt langsiktige tiltak for
KI, og at denne handlingsplanen er rettet mot utvikling av den grunnleggende kompetansen
som kreves for å kunne implementere KI (MKM & Government Office, 2019, s. 5).

Infrastruktur
I likhet med kompetanse, så er data et av hovedområdene i alle strategiene. I den norske var
hovedfokuset rettet mot åpne offentlige data (Intervju 4). Regulatoriske sandkasser er noen av
policy-instrumentene som har blitt satt i gang på dette området (Intervju 8). Løfter om
oppfølging på dataøkonomien var generelt et viktig tema (Intervju 4). Det er satt i gang et
arbeid rundt en stortingsmelding om dataøkonomi. Denne meldingen vil bli en konkretisering
av det som ble behandlet på overordnet nivå i KI-strategien.

I den finske strategien er fokuset blant annet rettet mot mangel på forståelse for data og
regelverket rundt data. Tiltak mot dette er å styrke den digitale infrastrukturen blant annet
gjennom en rapport for etisk informasjonspolicy og å fremme bruken av data som er formet
etter MyData-aktiviteter.

I Growing AI industry in the UK blir åpne data, som nevnt i den norske KI strategien, og
deling av data, som nevnt i den finske strategien, presentert som noen av viktigste
utfordringene å håndtere. Dette håndteres i sektoravtalen, hvor det blir lagt frem at
regjeringen skal samarbeide med næringslivet for å identifisere hvilke mekanismer man
trenger for å sikre trygg og rettferdig dataoverføring. Åpne offentlige data anses også som et
stort problem i Estland, da det er mye usikkerhet rundt kvaliteten og tilgjengeligheten på dem.
For å adressere dette er det blitt utviklet en håndbok av MKM som skal sikre høy kvalitet på
dataene. Man ser altså at landene har ulike tilnærminger til å håndtere lignende utfordringer.
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Når en av informantene ble spurt om hvilke land den norske KI-strategien var inspirert av, så
svarte personen at Storbritannia var det landet som ble sett på som mest spennende (Intervju
1). Det ble også nevnt at det var enklere å fokusere på de strategiene som fantes på engelsk
eller skandinavisk, noe alle KI-rapportene er. Estlands strategi var for ny til å ha noen særlig
innflytelse på det arbeidet som ble gjort i den norske strategien. Det kommer allikevel frem av
intervjuene at det KI-arbeidet som har vært gjort i flere av sammenligningslandene har vært til
inspirasjon for Norge i varierende grad (Intervju 1 og 4).

Språkdata og språkressurser omtales i et eget delkapittel, noe som indikerer at dette er et
viktig område for den norske regjeringen, hvor blant annet utfordringer når det gjelder
språkteknologi for norsk og samisk blir trukket opp. Disse temaene blir mindre nevnt i de
andre strategiene. At språkdata behandles spesielt i den norske strategien kan bli sett på som
en erkjennelse av at det ikke er noen andre land enn Norge som tar ansvar for norsk og samisk
språk (Intervju 3). Den norske strategien har også en egen del om kommunikasjonsnettverk og
dets viktighet for den norske digitaliseringsprosessen. På lik linje med Norge påpeker
Storbritannia mobilnettets viktighet i sektoravtalen. Det fremlegges imidlertid ikke konkrete
utfordringer i noen av strategiene. Finland og Estland nevner dette området i liten grad.

Innovasjon
Mens den norske strategien i større grad fokuserer på offentlig sektor, så tar den finske
utgangspunkt i næringslivet og hvordan de skal styrke Finland sin konkurranseevne på
næringssiden. Her er den finske og britiske KI-strategien relativt like. Storbritannia legger
også frem rapporten sin som en industri-rapport, som er sektorspesifikk og veldig konkret og
omfattende. Den søker imidlertid ikke å svare på etiske og samfunnsmessige spørsmål. Begge
landene har som mål å bli det beste landet å starte og å drifte en KI-virksomhet i (MEAE,
2017, s. 29; BEIS & DCMS, 2019). Estland skiller tydeligst mellom offentlige og private
problemstillinger. Det offentlige får imidlertid større fokus enn det private.

En av utfordringene som regjeringen ser er at norske virksomheter kan være tilbakeholdne på
å implementere KI-teknologi på grunn av usikkerhet rundt regler for håndtering av
personvernsopplysninger. Innovasjon og utvikling skal blant annet fremmes gjennom en
veiledning utarbeidet av regjeringen, og innovasjonsprosjektet til Earth Science Analytics AS.
I Estland er problemet dårlig samarbeid og at næringslivet er lite interessert i å investere i KI,
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og regjeringen har derfor fokusert på å støtte virksomheter i innovasjonsprosessen og
fasilitering av samarbeid gjennom MKMs matchmaking mellom aktører. I Finland sliter
virksomhetene med å forstå det økonomiske potensialet til KI, og det har derfor blitt opprettet
økosystemer for virksomheter. De finske KI-rapportene vektlegger også i stor grad
internasjonal handel og digitale plattformer, hvor det kommer frem at utenlandske
investeringer og regulering av plattformøkonomien må bli bedre. Konkurransetilsynet og
regulatorer har ansvaret for å passe på at dette ikke skjer. Effektiv ledelse og samarbeid anses
som særlig viktig for at Storbritannia skal klare å bli ledende innen KI, noe som etableringen
av et KI-råd skal bidra med. Bortsett fra dette står det ikke mye om konkrete utfordringer som
næringslivet står overfor, med unntak av at man må ha verktøy og ansatte med nødvendige
ferdigheter tilgjengelig.

Det er også interessant å se på hvilke institusjoner som har utarbeidet landenes KI-strategier.
Alle landene med unntak av Norge har gitt ut KI-strategien via en eller flere institusjoner som
har en form for ansvarsområde tilknyttet den statlige økonomien. I Norge ble KI-strategien
skrevet og lansert gjennom KMD, som blant annet har ansvaret for IKT- og
forvaltningspolitikk og regional- og distriktspolitikk (Regjeringen, u.å.). MEAE hadde
ansvaret for den finske strategien, og kontrollerer områder som industripolitikk, innovasjonsog teknologipolitikk og spørsmål om sysselsetting og arbeidsledighet. I Storbritannia ble KIstrategien utarbeidet av BEIS, som arbeider med næringsliv, forskning, energi og
klimaendringer, og av DCMS, som blant annet har ansvar for kunst og kultur, sport og
digitalisering (UK Collaborative on Development Research, u.å.; National Aufit Office, 2017,
s. 5). MKM & Government Office utviklet og lanserte den estiske strategien. MKM råder
over områder som cybersikkerhet, økonomisk utvikling, transport og turisme (MKM, u.å.).
Dette kan fortelle oss noe om prioriteringsområder, og indikerer at økonomisk vekst og
næringsliv ikke var like sentrale områder i den norske strategien som i den finske, britiske og
estiske. Det må imidlertid legges til at det er usikkert hvor annerledes strategien ville sett ut
dersom det var mulig for regjeringen å bevilge konkrete midler til KI.

Etikk og ansvarlig bruk av KI
Etikk er en av hovedområdene i den norske KI-strategien og er tilstedeværende i flere deler av
strategien. Norges strategi omtaler etiske spørsmål i stor grad fordi det er et stort fokus på det
i EU (Intervju 1). Også Nordisk ministerråd, hvor Finland er medlem, hadde en fase hvor man
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ønsket å utvikle sine egne prinsipper. Denne tanken forsvant etter hvert da disse trolig ville
likne på de europeiske prinsippene for rettssikkerhet og personvern. Norge var heller ikke
spesielt tidlig ute med KI-strategien, da både de andre sammenlikningslandene i analysen og
en rekke andre OECD-land allerede hadde lansert sine strategier (Intervju 4). Flere av
ekspertene mente også at den norske KI-strategien kom som et resultat av at EU oppfordret til
å utarbeide en KI-strategi, og at flere andre land gjorde det (Intervju 3, 4 og 6).

Den finske strategien omtaler etiske utfordringer i liten grad, med unntak av transparens og
noen sikkerhetsutfordringer. Disse skal håndteres blant annet ved å oppdatere den nasjonale
strategien for cybersikkerhet. Strategien omhandler i større grad hva som skal gjøres, fremfor
hvorfor noe bør gjøres. I Storbritannias strategi blir utfordringer nesten ikke nevnt, men noen
tiltak presenteres. Et av initiativene var et nasjonalt senter for dataetikk og innovasjon. I den
estiske strategien for 2019-2021 står det ingenting om etikk, men det påpekes i
ekspertgruppens rapport at det er viktig å overholde EUs etiske prinsipper.

Norge setter også av en betydelig del til å diskutere sikkerhetsspørsmål, hvor transparens er et
sentralt element. Digitaliseringsdirektoratets veiledning skal sørge for å håndtere disse
sikkerhetsutfordringene. Estlands ekspertgruppe påpeker at det er viktig å fordele risikoen
mellom skaperen, produsenten og brukeren av en autonom KI-applikasjon der hvor
applikasjonen bryter forpliktelser. Selve strategien omtaler imidlertid ikke
sikkerhetsspørsmål. Den britiske sektoravtalen omhandler sikkerhetsspørsmål i liten grad.
Den vektlegger i stedet at en mangfoldig arbeidsstyrke kan skape utfordringer og at KI-rådet
derfor skal fremme mangfold i KI-arbeidsstyrken. Den estiske strategien nevner ingenting om
mangfold, mens den finske strategien anser en mangfoldig arbeidsstyrke som viktig, uten at
det blir presentert som en løsning på et policy-problem.

Som en del av kapitlet om etikk inkluderer den norske regjeringen rettslige utfordringer og
problemstillinger relatert til KI som skal regulere potensielle trusler mot samfunnet. I følge
den norske og estiske regjeringen har landene allerede lovgivning som sikrer nødvendig
beskyttelse mot eventuell risiko som kan oppstå på grunn av KI. Finland går ikke like grundig
til verks som Norge og Estland, men omtaler viktigheten av rettslige løsninger for KI. En av
løsningene er å legge et grunnlag for utvikling av lovlig og etisk praksis i AuroraAIprogrammet (MEAE, 2019, s. 102). Storbritannias KI-sektoravtale omtaler ikke rettslige
utfordringer relatert til KI.
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Oppsummering
For å oppsummere funnene fra sammenligningen av landene, så ser man en rekke likheter og
forskjeller. Under politisk system og utvikling viste de empiriske funnene at landene
håndterer KI ulikt på en rekke områder, til tross for flere likheter relatert til deres politiske
system og utviklingsnivå. Personvern er for eksempel et av områdene som landene håndterer
forskjellige i strategiene. I forhold til infrastruktur og forskning og utdanning, så viser
funnene at dette er områder som alle undersøkelseslandene prioriterer i stor grad. Det kommer
for eksempel tydelig frem at embetsmenn i landene har tilstrekkelig med kunnskap om KI for
å sikre en positiv KI-utvikling. På forklaringsvariablene innovasjon og etikk og ansvarlig bruk
av KI differensierer den nasjonale håndteringen av policy-problemer i større grad. Den norske
og estiske strategien retter policy-instrumentene primært mot offentlig sektor, mens den
finske og britiske strategien i større grad har satt i gang initiativer rettet mot privat sektor. Det
er imidlertid viktig å påpeke at alle strategiene inkluderer utfordringer og tiltak på tvers av
sektorene. Videre så er etikk et tema som er mest fremtredende i den norske KI-strategien,
mens dette nevnes i liten grad i den britiske og den estiske strategien.
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6. Diskusjon
Så langt har de empiriske funnene kommet frem gjennom analysens forklaringsvariabler. Nå
skal de løse trådene samles, og det skal undersøkes hvordan funnene samsvarer med det
teoretiske rammeverket som ble presentert i teorikapitlet. Dette innebærer også å studere de to
motstridende forventninger som ble presentert i oppsummeringen av teori-og
litteraturgjennomgangskapitlet. Til slutt i kapitlet vil jeg se hvordan funnene passer inn i
litteraturen.

6.1 Policy-konvergens
Policy-konvergens ble definert som den voksende likheten mellom policyer over tid (Heichel,
Pape og Sommerer, 2005, s. 831). I denne delen av oppgaven vil de empiriske funnene bli
undersøkt i lys av tre prosesser som fører til policy-konvergens, nemlig emulering,
elitenettverk og harmonisering.

Konvergens gjennom emulering
Policy-konvergens gjennom emulering omhandler at land låner eller adopterer strukturer og
policyer fra et annet samfunn, som for eksempel ved å implementere policyer som andre land
har implementert for å løse lignende policy-problemer. Emulering kan også være at stater
implementerer en bestemt policy fordi «andre gjør det». Sammenligningen av landenes
håndtering av KI og informasjonen fra intervjuene viser flere tegn til at konvergens gjennom
emulering kan bidra til å forklare hvorfor landene valgte å utarbeide en KI-strategi.

De empiriske funnene viser at Norge og Estland har valgt å følge EUs etiske retningslinjer for
KI, istedenfor å komme opp med sine egne. Dette er helt i tråd med konvergens gjennom
emulering. En av de norske ekspertene som ble intervjuet fortalte at, ettersom både EU og
Norden er opptatt av personvern og rettssikkerhet, ville potensielle nordiske prinsipper trolig
likne på EU sine. Derfor var det stor oppslutning rundt å adoptere samme rammeverk i Norge.
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I løpet av intervjuprosessen ble det hevdet at Finland var en potensiell inspirasjonskilde for
Norge (Intervju 4). Denne påstanden ble presentert på grunnlag av at Finland la stor vekt på
den bredere kompetansen i befolkningen i KI-strategien sin, og at Norge gjorde det samme.
Gjennom sammenlikningen av landene kommer det også frem at Norges strategi til en viss
grad har vært inspirert av andre land, noe som vises gjennom de etiske prioriteringene i
strategien og at Norge i første omgang valgte å utarbeide en KI-strategi. Med unntak av dette,
så kan man ikke si med sikkerhet om andre områder i den norske strategien eller de andre
landenes strategier har lånt strukturer eller policyer fra andre.

Konvergens gjennom elitenettverk og policy-samfunn
Konvergens gjennom elitenettverk og policy-samfunn er en teori om at den voksende likheten
mellom policyer blir skapt av at ulike aktører som deler samme motivasjon, ekspertise og
informasjon om et felles problem går sammen om å løse dette problemet. Denne
konvergensprosessen har fått sterk støtte i komparativ policylitteratur. Flere av funnene fra
analysen stemmer overens med denne teorien.

Et eksempel på denne konvergensprosessen er Nordisk ministerråd. Ettersom de nordiske
landene deler en rekke felles interesser og verdier, så samarbeider landene på områder relatert
til KI. Et av områdene de skal samarbeide om er tilgjengeliggjøring av offentlige datasett
(KMD, 2020, s. 14). Her skal en arbeidsgruppe finne ut hvilke datasett som kan deles mellom
de nordiske landene. Dette er helt i tråd med konvergens gjennom elitenettverk og policysamfunn.

Nordisk ministerråd ønsket på et tidspunkt å utarbeide egne prinsipper for personvern, noe
som ville vært helt i tråd med denne konvergensprosessen. At de til slutt endte opp med å
følge rammeverket som EU allerede hadde etablert, samsvarer imidlertid mer med prosessen
konvergens gjennom emulering.

I motsetning til konvergens gjennom emulering, hvor et land adopterer policy fra et annet
sted, så ønsker medlemmer av et policy-samfunn å lære om problemene. Et eksempel på dette
er hvordan mangelen på kompetanse har blitt håndtert. Elements of AI var et av de finske
tiltakene som skulle styrke den nasjonale KI-kompetansen. Som nevnt i bakgrunnskapitlet, så
ble Elements of AI utviklet av det finske selskapet Reaktor, deres norske søsterselskap Feed
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og University of Helsinki. Som følge av grunnkursets suksess, så har Elements of AI også
blitt lansert i Norge i samarbeid med NTNU.

Konvergens gjennom harmonisering
Konvergens gjennom harmonisering skjer når flere aktører adopterer samme bestemmelser
som er bestemt av en organisasjon eller institusjon som alle er bundet til. Mellomstatlige og
overnasjonale institusjoner tilrettelegger for å utvikle en felles respons på felles policyproblemer for å minimere utilsiktede eksterne konsekvenser av politikk som er utøvet i hver
enkelt stat. Som medlem av EU må Finland og Estland implementere policy som er vedtatt på
EU-nivå (Frenk, Hunt, Partridge, Thornton & Wyatt, 2016, s. 14). EU har ingen policy som
krever at medlemslandene utarbeider en KI-strategi. Det er oppfordret til at medlemslandene
utvikler en KI-strategi, men det er ingen forpliktelse (European Commission, u.å.). Landene
som er undersøkt i denne oppgaven har utviklet KI-strategier av fri vilje, selv om flere av
informantene var av den oppfatning at Norge til syvende og siste utviklet KI-strategien på
grunn av det økende presset fra EU (Intervju 1 og 4). KI-strategiene har imidlertid ikke blitt
utarbeidet som en konsekvens av konvergens gjennom harmonisering. Det samme gjelder
måten landene har valgt å håndtere KI på.

I analysen av hvilke utfordringer norske KI-eksperter identifiserte, så var det økende behovet
for kapasitet og kompetanse innenfor infrastruktur og nødvendigheten av å etablere
bærekraftige forretningsmodeller for datastrukturer ansett som krevende å håndtere. HPC er
her er viktig verktøy, men på grunn av manglende nasjonal kapasitet er Norge avhengig av
samarbeid (KMD, 2020, s. 30). Norge deltar derfor i EU-initiativet EuroHPC for å kunne
behandle større datamengder. Policy og finansieringsbeslutninger blir bestemt av styret i
EuroHPC, som er sammensatt av representanter fra EU-landene og fra andre land som deltar i
initiativet (EuroHPC, u.å). Finland og Estland deltar også i dette partnerskapet (European
Commission, 2018). Dette samarbeidet kan kategoriseres som konvergens gjennom
harmonisering.
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6.2 Epistemiske samfunn
I kapitlet med det teoretiske rammeverket og litteraturgjennomgangen ble et epistemisk
samfunn lagt frem som et organisatorisk og institusjonelt maskineri som genererer data,
forskning og policy-anbefalinger som påvirker den offentlige debatten og policyutviklingen
(Campbell & Pedersen, 2014, s. 3). Nå er det på tide å undersøke hvordan disse samfunnene
reflekteres i landenes KI-strategier. Kapitlet vil bli strukturert på bakgrunn av dimensjonene
som epistemiske samfunn kan bli kategorisert etter, som presentert av Christensen, Gornitzka
og Holst (2017).

Norge, Finland, Estland og Storbritannia som kunnskapsøkonomier og
kunnskapssamfunn
Denne dimensjonen omhandler hvor mye det offentlige investerer i kunnskapsproduksjon
(Christensen, Goritzka & Holst, 2017, s. 242). Norge og Finland er blant landene i verden
som gir mest offentlig støtte til utdanning og vitenskap. En undersøkelse utført av PISA2 viser
Finlands ledende rolle i å utvikle et skolesystem av høy kvalitet (Simola, 2005, s. 456). Dette
samsvarer med at den finske KI-strategien legger stor vekt på å styrke den generelle KIkompetansen på tvers av befolkningen, noe som også ble påpekt i intervjuprosessen (Intervju
7). Det samme ser man også i den norske strategien, hvor kompetanse er et av de mest
prioriterte områdene. For eksempel trekker strategien frem at det skal legges inn
programmering i naturfag på barnetrinnet. Disse policy-instrumentet er finansiert av staten.

Norge og Finland er ikke de eneste som bruker mange midler på høyere utdanning, men de
skiller seg ut ved at en såpass stor del kommer fra det offentlige (Christensen, Gornitzka &
Holst, 2017, s. 244). I 2016 var Norge og Finland de to landene i OECD som brukte mest
offentlige midler på høyere utdanning, hvor over 90 prosent av støtten kom fra det offentlige.
I Estland bruker 70 prosent (2016) av støtten til høyere utdanning fra det offentlige (OECD,
2020). Dette reflekteres relativt bra i rapporten som ble skrevet av den estiske ekspertgruppen.
Det er et eget kapittel viet til utdanning og FoU, og her presenteres støtte til ulike tiltak for å
styrke den nasjonale kompetansen. Finansieringen kommer hovedsakelig fra det offentlige, og

PISA står for «Programme for International Student Assessment, som har blitt en viktig og innflytelsesrik del
av OECDs (Organisation for Economic Cooperation and Development) pedagogiske arbeid (OECD, u.å.)
2
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går blant annet til nasjonale utdanningsprogrammer som IT Academy (MKM & Government
Office, 2019, s. 37).

Storbritannia befinner seg i andre enden av skalaen, hvor 70 prosent av støtten til høyere
utdanning kommer fra privat sektor (OECD, 2020). I KI-sektoravtalen reflekteres dette til en
viss grad. De fleste tiltakene som medfører støtte til ulike områder blir presentert som statlige
initiativer finansiert av statskassen, noe som ikke reflekterer denne dimensjonen.

Statlig styring av kunnskapsinstitusjoner (universiteter og forskning)
I det norske og finske systemet, hvor beslutningstaking skjer på sentralt nivå, så sier teori om
epistemiske samfunn at KI-strategiene til Norge og Finland skal ha blitt basert på ideer og
forskning som i stor grad har blitt generert av kunnskapsorganisasjoner med røtter i ideen om
at disse organisasjonene er instrumenter for å nå nasjonale policy-mål (Christensen, Gornitzka
& Holst, 2017, s. 244). Regjeringen spiller altså en stor rolle i det norske og finske
epistemiske samfunnet. Det er imidlertid noen strukturforskjeller i de epistemiske samfunnene
til Norge og Finland når det gjelder FoU (Christensen, Gornitzka & Holst, 2017, s. 245). I
Finland blir mesteparten (70 prosent) av FoU-aktiviteter gjennomført i privat sektor. I Norge,
derimot, går bare litt over halvparten av FoU-finansieringen til privat sektor. I det norske
epistemiske samfunnet er en relativt stor del av FoU foretatt i statlige forskningsinstitusjoner
(12-15 prosent). Ser man på fokusområdene i den norske strategien, så er det synlig at
regjeringen prioriterer det offentlige mer enn næringslivet. Norges forskningsråd er
eksempelvis, som den viktigste forskningspolitiske rådgiveren til regjeringen
(Forskningsrådet, 2018, s. 2), en aktør som mottar stor støtte fra regjeringen og omtales flere
ganger i den norske KI-strategien.

Den britiske KI-sektoravtalen samsvarer også med dimensjonen for statlig styring av
kunnskapsinstitusjoner. The Alan Turing Institute er for eksempel et fremtredende policyinstrument i sektoravtalen, og er Storbritannias nasjonale institutt for datavitenskap og KI. I
Estlands strategi reflekteres denne dimensjonen blant annet gjennom RITA-programmet.
Programmet blir presentert som et viktig policy-instrument, og formålet med det er å øke
statens rolle i styringen av forskning og FoU-institusjonenes evne til å utføre
samfunnsrelevant forskning (Estonian research Council, u.å.).
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Kunnskap i regjeringen
Epistemiske samfunn i land hvor makten er sentralisert, som Norge, Finland og Storbritannia,
kjennetegnes blant annet av at embetsmennene i departementene har tradisjonelt vært viktige
leverandører av informasjon som benyttes i policyutvikling (Campbell & Pedersen, 2011, s.
168). Statens sentrale rolle i de epistemiske samfunnene er en viktig egenskap i alle de
nordiske systemene. Dette reflekterer imidlertid ikke helt den norske KI-strategien. Gjennom
innspillsrundene har en rekke ulike aktører vært involvert i prosessen med å komme med råd
og tips til hvordan den norske KI-strategien skulle se ut og hva den skulle inneholde. I tillegg
til embetsmennenes innspill, så har eksperter fra næringslivet kommet med bidrag.

Sett med finske øyne så reflekterer heller ikke den finske KI-strategien nøyaktig denne
dimensjonen. Arbeidsgruppen som ble utnevnt til å utvikle den finske strategien var ledet av
Pekka Ala-Pietilä, som er styreleder i bedriften Huhtamaki, medieselskapet Sanoma og EUs
«High Level Expert Group on Artificial Intelligence», som skal støtte implementeringen av
den europeiske strategien for KI (MEAE, 2017, s. 71; European Commission, u.å.). Det som
kommer frem her er at personen som hadde ansvaret for å gi policy-anbefalinger til den finske
regjeringen ikke var en ansatt i statsbyråkratiet.

Dimensjonen reflekterer heller ikke helt Storbritannias KI-sektoravtale i stor grad, da den er
basert på anbefalingene lagt frem av Hall og Pesentis uavhengige rapport Growing AI
industry in the UK (BEIS & DCMS, 2019). I tillegg legger sektoravtalen frem at Industrial
Strategy Council, et uavhengig råd som evaluerer regjeringens evne til å nå målene i den
industrielle strategien (Industrial Strategy Council, u.å), skal vurdere fremgangen på de fem
hovedområdene i sektoravtalen (ideer, mennesker, infrastruktur, næringsliv og steder) (BEIS
& DCMS, 2019). KI-sektoravtalen reflekterer altså ikke her teorien om epistemiske samfunn.

I motsetning til de andre landene, så har Estland en åpen økonomi med et desentralisert
system. De epistemiske samfunnene i slike systemer er ofte mer markedsorienterte, noe som
betyr at det er mindre begrensninger fra statens side (Campbell & Pedersen, 2011, s. 168).
Ifølge teorien om epistemiske samfunn, så spiller forskningsenheter, som er sammensatt av
personer innenfor akademia, en stor rolle i land som Estland (Campbell & Pedersen, 2011, s.
174). De er hovedsakelig finansiert av det offentlige, men kan også være finansiert av privat
sektor. Dette stemmer overens med den estiske KI-strategien. Universiteter, IT-bedrifter og
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staten samarbeider blant annet gjennom IT Academy for å heve kvaliteten på utdanning innen
IKT.

Rådgivende ad-hoc-kommisjoner
Rådgivende ad hoc-kommisjoner er broen mellom staten og kunnskapen som produseres på
universiteter og forskningsinstitusjoner (Christensen, Gornitzka & Holst, 2017, s. 250). Selv
om ingen av strategiene nevner noe om rådgivende ad-hoc-kommisjoner, så utnevnte Norge,
Finland og Estland arbeidsgrupper med samme arbeidsoppgaver som en ad-hoc-kommisjon
ville hatt. Utviklingsprosessen av den norske KI-strategien begynte med en
interdepartemental arbeidsgruppe høsten 2018 (Intervju 1). Arbeidsgruppen skulle sikre
forankring innenfor de andre sektorene. Denne informasjon kom imidlertid frem i et av
intervjuene, og nevnes ikke i Norges KI-strategi. Den finske arbeidsgruppen består av aktører
fra forskjellig områder og sektorer, og de la frem åtte hovedtiltak for at finske virksomheter
skal lykkes med å anvende KI (MEAE, 20117, s. 9, 62). Arbeidsgruppen vil fortsette arbeidet
med Finlands KI-program frem til den nåværende regjeringens periode er over, og etter det vil
andre nettverk videreføre det finske KI-programmet. I Estland var det en lignende prosess. En
arbeidsgruppe ble satt ned noen måneder før lanseringen av strategien, bestående av eksperter
fra ulike områder, og skulle utarbeide en plan for implementering av KI. I Storbritannias KIsektoravtale ble ingen arbeidsgruppe eller tilsvarende presentert.

Tenketanker
En annen form for kunnskapsaktører er forskningsgrupper eller interessegrupper som er
finansiert av næringslivet, også kjent som tenketanker. Tenketanker har i lengre tid spilt en
særlig stor rolle i USA, selv om det også er tradisjon for det i Storbritannia (Christensen,
Gornitzka & Holst, 2017, s. 252; Statista, 2018). I Norge, Finland og Estland er tenketanker et
lite utbredt fenomen, som TTCSPs (Think Thanks and Civil Societies Program) rapport fra
2020 viser (McGann, 2020, s. 43). Her kommer det frem at Norge, Finland og Estland har 2030 tenketanker, sammenlignet med Storbritannias 321. Dette reflekteres i den norske, finske
og estiske KI-strategien, som ikke nevner noe om tenketanker eller aktører som kan
kategoriseres som tenketanker. Det blir heller ikke nevnt i Storbritannias KI-sektoravtale eller
Growing AI Industry in the UK. Dette indikerer at den norske, finske og estiske strategien
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reflekterer det nasjonale fokuset på tenketanker, og stemmer dermed overens med teorien,
mens den britiske sektoravtalen ikke gjør det.

6.3 Nasjonal håndtering av policy-problemer relatert til KI
som et gjenstridig problem
Fokuset vil her være å undersøke hvorvidt KI er et gjenstridig problem for landene, altså
komplekse problemer som er vanskelig å definere og som beveger seg over organisatoriske
grenser, forvaltningsområder og hierarkiske nivåer. Målet med denne delen blir derfor å svare
på avhandlingens tredje underspørsmål: «På hvilken måte er nasjonal håndtering av policyproblemer relatert til KI et gjenstridig problem?».

Som nevnt innledningsvis har omfanget og kompleksiteten ved utfordringene som den raske
spredningen av KI-teknologi har skapt, i økende grad blitt ansett som et betydelig problem de
senere årene (Gruetzemacher, 2018, s. 1). Forskere som fokuserer på policy har begynt å
undersøke problemet, men det har vært utfordrende på grunn av usikkerhet rundt risiko,
tidslinjer og hvordan man skal formulere utfordringen. Lignende policy-problemer blir ofte
sett på som gjenstridige problemer.

Finland
På grunn av de komplekse og forstyrrende samfunnsmessige virkningene som KI har skapt,
understreker den finske strategien at det er viktig at både eksperter, beslutningstakere og
vanlige innbyggere spiller en aktiv rolle i et samfunn som i økende grad påvirkes av KIteknologi (MEAE, 2018, s. 52). Regjeringen hevder at den beste måten å støtte stor
samfunnsdeltakelse på er ved å styrke innbyggernes forståelse for hvordan KI fungerer og
dets potensiale, og på den måten etablere en samfunnsforståelse for KI i hele befolkningen. KI
produseres i økosystemer, og etisk praksis kan sjelden kontrolleres av en enkelt organisasjon
(MEAE, 2019, s. 106).

For å håndtere gjenstridige problemer blir tverrsektorielt samarbeid ofte fremhevet, da en av
hovedutfordringene med disse problemene er at de påvirker ulike områder og nivåer samtidig
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(Nesheim, Gressgård, Hansen & Neby, 2019, s. 29). I den finske strategien legges det frem at
ulike aktører må samarbeide for å dra nytte av fordelene ved KI (MEAE, 2019, s. 49-50). De
største fordelene er synlig på systemnivå, for eksempel ved at det blir redusert behov for
parkeringsplasser og trafikkoptimalisering. På tilsvarende måte kan KI etter hvert påvirke alle
deler av produksjonskjeden positivt, ettersom KI muliggjør en mer fleksibel og
konkurransedyktig kjede.

Samtidig er det utfordringer relatert til fordelene som KI bringer med seg. Visjonene kan ikke
oppfylles ved å gjøre endringer i individuelle enheter (MEAE, 2019, s. 49). I stedet er det
behov for endringer i lovgivningen, i investeringer og kontrakter som omhandler deling av
goder. Utfordringene skal håndteres gjennom innovasjon i økosystemer hvor organisasjoner
har felles mål, samarbeider med hverandre og deler ressurser og kompetanse. Samarbeid
mellom organisasjoner i samme økosystem er en nasjonal styrke.

Finlands beskrivelse av KI som et fenomen som skaper komplekse og samfunnsmessig
forstyrrende virkninger, gjør at de kan karakteriseres som gjenstridige problemer. For å løse
KI-utfordringene må kompetansen innenfor alle samfunnsgrupper styrkes og det oppfordres
sterkt til samarbeid mellom ulike samfunnsaktører. Dette er i tråd med det Weber og
Khademian (2008) hevder. De hevder at deling av kompetanse og integrering er viktig for å
styrke samarbeidskapasiteten mellom etater. Ifølge Danken, Dribbisch og Lange (2016) er
også samarbeid en av de mest populære tilnærmingene i litteraturen som omhandler
gjenstridige problemer.

Storbritannia
KI-strategier og policy stiller et komplekst sett med forskningsspørsmål som er mange og
varierte (Gruetzemacher, 2018, s. 1). Generelt sett så utgjør ikke KI ett enkelt problem, men
en rekke uavhengige problemer som samtidig er sammenflettede. KI-policy angår komplekse
spørsmål, som for eksempel om man kan plassere ansvar på en algoritme eller hvordan man
skal håndtere den økende graden av automatisering på en rekke arbeidsplasser. Den siste
problemstillingen besvares i Growing AI industry in the UK. Næringslivet, myndighetene og
arbeidsstyrken vil være nødt til å svare på endringer som følge av automatisering av
prosesser, i tillegg til å tilby muligheter for etter- og videreutdanning (Hall & Pesenti, 2017, s.
17). Det er fortsatt uvisst hvor store virkningene av denne automatiseringsfasen vil bli, og det
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vil være en kompleks prosess. For å etablere tillit til komplekse KI-systemer er det satt i gang
et kollektivt arbeid for å utvikle etiske retningslinjer for automatisering, og det foreslås å
opprette en ekspertgruppe sammensatt av fagfolk fra næringslivet og akademia (Hall og
Pesenti, 2017, s. 66). Basert på Gruetzemachers argument, så behandler Storbritannia her KI
som et gjenstridig problem.

Et tiltak som å etablere et KI-råd, hvor personer i næringslivet, akademia og regjeringsansatte
kan møtes for å diskutere muligheter og problemstillinger, samsvarer også med Weber og
Khademians undersøkelse, hvor samarbeid på tvers av sektorer og områder fremheves for å
adressere gjenstridige problemer.

The Alan Turing Institute spiller en sentral rolle i flere KI-tiltak for å styrke den nasjonale
forskningen på KI. Instituttet har også en rekke forskningsprogrammer innen public policy
(The Alan Turing Institute, u.å.). I programmet står det at det skal bidra med å løse
gjenstridige policy problemer. Datavitenskap og kunstig intelligens presenteres videre som én
av fire utfordringer som skal håndteres av public policy-programmet.

Til tross for at sektoravtalen og Growing AI industry in the UK fokuserer mest på hvordan KI
kan løse andre komplekse samfunnsproblemer, så står det både implisitt og eksplisitt at
Storbritannia behandler KI som et gjenstridig problem.

Estland
Ifølge Gruetzemacher, så fører gjenstridige problemer til at beslutningstakere har en tendens
til å ta avgjørelser som favoriserer kortsiktige resultater. Dette handlingsmønsteret vedvarer
selv om de er klar over at langtidseffektene har negativ påvirkning (Gruetzemacher, 2018, s.
4). Estlands strategi fokuserer på kortsiktige tiltak til og med 2021 (MKM & Government
Office, 2019, s. 9), og det kan derfor argumenteres for at Estland håndterer KI som et
gjenstridig problem, basert på Gruetzemachers argument. Strategien påpeker imidlertid at
langsiktige mål og tiltak for den estiske KI-strategien vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt.
Selv om flere land har begynt å utarbeide en visjon og en langsiktig strategi for KI, så ønsker
Estland å få bedre forståelse for mulighetene og fordelene ved bruk av KI nasjonalt (MKM &
Government Office, 2019, s. 17). Gjennom pilotprosjekter skal Estland etter hvert klare å
utarbeide en mer omfattende strategi. Ekspertgruppen mener at den langsiktige strategien bør
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være ferdigstilt i 2021 (MKM & Government Office, 2019, s. 18). Det gjenstår å se om dette
blir gjennomført.

Basert på Gruetzemachers argument om at KI er gjenstridig problem fordi det skaper
sammenflettede utfordringer, så kan man argumentere for at Estland håndterer KI som et
gjenstridig problem. Den estiske strategien inkluderer en rekke lignende problemstillinger om
tverrsektorielle problemer som må løses, som for eksempel hvem som har ansvar dersom en
autonom KI-applikasjon bryter forpliktelser. Det står også at KI-området er komplekst og
krever kontinuerlig utvikling og støtte for å fremme implementering (MKM & Government
Office, 2019, s. 9). Sammenlignet med Finland, så håndterer Estland KI i mindre grad som et
gjenstridig problem enn det Finland gjør.

Norge
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning vektlegger at det er viktig med
økt forståelse for store samfunnsutfordringer, og blant disse nevnes teknologiskifter.
Kunnskap kan bidra til å håndtere disse utfordringene (KD, 2019, s. 24). Videre pekes det på
at dette er utfordringer som er komplekse og spenner over fagområder, sektorer og
landegrenser. Planene innebærer å samle ulike fagdisipliner for å kunne implementere
løsninger som er like grenseløse som utfordringene. Norske samfunnsaktører så særlig to
hovedutfordringer med KI. Disse gjelder det økende behovet for kapasitet og kompetanse
innenfor e-infrastruktur, og det andre angikk viktigheten av å etablere bærekraftige
forretningsmodeller for datainfrastrukturer. HPC, som Norge er en del av, er brukt som et
viktig verktøy for å håndtere disse utfordringene. I tillegg er Norge aktiv i EUs
rammeprogrammer og en del av Nordisk ministerråd hvor det jobbes med KI-utfordringer.
Dette er i tråd med undersøkelsen til Gruetzemacher, hvor han argumenterer for at
gjenstridige problemer kjennetegnes av at det ikke er noen overordnet myndighet som
kontrollerer KI (Gruetzemacher, 2018, s. 4). Derfor må ulike aktører ta initiativ til samarbeid
på egenhånd for å løse problemene. I tillegg argumenterer han for at beslutningstakere innen
offentlige institusjoner ikke har full kontroll over problemene, og at man derfor er avhengig
av samarbeid mellom stater og på tvers av nasjonale sektorer og nivåer. Dette samsvarer med
måten regjeringen omtaler samfunnsutfordringene man står overfor på. Det passer også med
hvordan gjenstridige problemer beskrives av Weber og Khademian og Van Bueren, Klijn og
Koppen (2003), hvor sistnevnte påpeker viktigheten av samhandling mellom interessenter.

90

OECD og Riksrevisjonene har uttrykt et behov for sterkere samordning og koordinering
mellom etater når det gjelder den norske digitaliseringsprosessen (Weum, Grøtnes,
Sekkesæter & Thuestad, 2019, s. 52). Også Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som nå
er en del av Digitaliseringsdirektoratet (Digitaliseringsdirektoratet, u.å.), pekte på at de norske
departementene i for stor grad handler på egenhånd. Tverrsektorielle omstillingstiltak burde
bli prioritert i større grad for å adressere gjenstridige problemer. I dag er det fortsatt mangel
på nye nasjonale initiativ som skal styrke den tverrsektorielle samhandlingen, for å gjøre
Norge bedre rustet til å håndtere KI.

De to motstridende forventningene
I oppsummeringen av kapitlet med det teoretiske rammeverket og litteraturgjennomgangen
ble to motstridende forventninger lagt frem: a) basert på litteraturen om epistemiske samfunn,
så kan man anta at policy-problemer og policy-instrumenter er forskjellige basert på det
epistemiske samfunnet som landet tilhører; b) gitt at KI er et gjenstridig problem beveger seg
over grenser, så kan man også forvente en konvergens i problemer og løsninger hvis flere land
møter på samme problem. Analysen og diskusjonen viser at det er forventning «b» som i
størst grad stemmer overens med hvordan landene i denne undersøkelsen håndterer policyproblemer relatert til KI. For det første, så er KI er gjenstridig problem som beveger seg på
tvers av landegrenser. Det vises gjennom at Norge, Finland og Storbritannia, og Estland til en
viss grad, håndterer de samme policy-problemene. Et eksempel på dette er at landene
presenterer økt samarbeid for å styrke kompetanse innen KI. For det andre, så identifiserer
Norge og Finland datautfordringer i KI-strategiene. Dette er også et område som behandles i
Nordisk ministerråd, hvor de nordiske landene samarbeider på grunn av deres felles interesser
og verdier. Et av områdene de skulle samarbeide på er tilgjengeliggjøring av offentlige
datasett. Dette er et tilfelle av konvergens gjennom elitenettverk og policy-samfunn.

I tillegg reflekteres denne forventningen gjennom konvergensprosessen harmonisering.
Norge, Finland og Storbritannia skrev under på OECDs utredning om verdibaserte prinsipper
som er viktig for pålitelig KI, noe som er en harmoniseringsprosess fordi landene selv har
valgt å bli medlem av OECD. Her er transparens et sentralt prinsipp, og transparens trekkes
frem som et policy-problem i landenes strategier. Et policy-instrument som skal håndtere
dette er forskning på å gjøre «sort-boks»-algoritmer enklere å forstå.
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Forventningen om at policy-problemer og policy-instrumenter er forskjellige fra hverandre
som følge av at landene kommer fra forskjellige epistemiske samfunn stemmer til en viss grad
overens med de empiriske funnene. Norge og Finland kommer fra samme epistemiske
samfunn. Funnene viser også en rekke likhetstrekk mellom den norske og finske håndteringen
KI, til tross for at den finske strategien i større grad er rettet mot økonomisk vekst enn den
norske. Til sammenligning tilhører Storbritannia et annet epistemisk samfunn som
kjennetegnes av at makten er sentralisert og markedet er lukket. Totalt sett, gitt at KI er et
gjenstridig problem, så ser man imidlertid en konvergens i policy-problemer og policyinstrumenter.

6.4 Hvordan passer funnene fra analysen inn i
litteraturen?
De senere årene har en økende mengde forskning vært gjort innen policy og KI, noe som har
resultert i mer litteratur på området. I denne delen skal jeg diskutere hvorvidt de empiriske
funnene er i tråd med tidligere forskning. Jeg vil begynne med å undersøke i hvilken grad
landenes håndtering av policy-problemer relatert til KI passer inn i litteraturen. Deretter vil
jeg undersøke hvorvidt landenes håndtering av KI som et gjenstridig problem stemmer
overens med forskningen som allerede har skjedd på området.

Nasjonal håndtering av policy-problemer relatert til KI
I analysen kommer det frem at det er et stort fokus på embetsmennenes kompetanse i
strategiene. Dette er i tråd med Calo (2017), som argumenterer for at det kan være
utfordrende for policy-utviklere å utrede en institusjonell konfigurasjon som skal håndtere den
teknologiske fremgangen. Han hevder at mangel på kompetanse, utilstrekkelig
beslutningsevne og handlinger kan forhindre innovasjon, og det er derfor viktige for stater å
styrke KI-kompetansen på tvers av samfunnsområder slik at statsansatte kan ta bedre
beslutninger. Også Paunov, Planes-Satorra og Ravelli (2019) sine empiriske funn, i en
undersøkelse av Storbritannias, Tysklands, Frankrikes og EUs KI-strategi, viser at høy
kompetanse og utdanning av flere eksperter på KI er et særlig viktig område. De identifiserer
områdene forskning, utvikling av KI-talenter, utvikling av etiske standarder og støtte til
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utvikling og anvendelse av KI-applikasjoner som de mest sentrale områdene. Områdene de
mener er prioritert i liten grad er infrastruktur, datahåndtering og embetsmennenes KIkompetanse. I tillegg hevder de at det er for lite støtte til KI for å sikre inkludering og
bærekraftig utvikling, som for eksempel bedre finansiering av policy-instrumenter som skal
sikre en mangfoldig arbeidsstyrke. Dette reflekterer i stor grad denne oppgavens analyse, med
unntak av noen få områder. Funnene mine indikerer at landene anser datahåndtering og
utvikling av kompetanse hos embetsmennene som viktig, noe som ikke er i tråd med hva
Paunov, Planes-Satorra og Ravelli kommer frem til.

De empiriske funnene i analysen fremhever at tiltakene som landene har satt i gang for å løse
policy-utfordringer i stor grad er basert på forslag til hva som bør gjøres. I den norske
strategien er dette spesielt synlig. Gjennom dokumentanalysen og intervjuene kom det frem at
den norske strategien bærer preg av å være vag, kommer uten tidsbegrensinger og burde vært
tydeligere på videreføring. At det ikke var mulig for regjeringen å bevilge støtte gjennom
strategien kan bidra til å forklare dette, noe som også er tilfelle i den estiske strategien. Dette
reflekteres i Heumann og Zahn (2018), som gjennomførte en undersøkelse av KI-strategiene
til Kina, USA, Storbritannia, Frankrike, Finland og EU. De argumenterer for at KI-strategiene
inneholder mange indikatorer, særlig på inputsiden, som består av relativt vage tiltak og
initiativer.

Når det gjelder indikatorer på outputsiden, så var flere av informantene av den oppfatning at
Norges strategi er vag, som tidligere nevnt. Dette er i tråd med Heumann og Zahn, som
argumenterer formålet med å utvikle en KI-strategi ofte er å fortelle om veien videre
nasjonalt. Groth, Nitzberg, Straube og Kaatz-Dubberke (2019) finner mye av det samme. De
analyserte KI-strategiene til en rekke land, blant annet Storbritannia og Finland. Funnene
deres viser at KI-strategier generelt er vage, at europeiske land anser etiske spørsmål som
særlig viktige og at en stor del av den økonomiske støtten er rettet mot forskning og åpne
data. De mener også at Storbritannia i relativt stor grad omtaler etiske utfordringer, noe som
ikke stemmer overens med mine resultater. Til tross for dette, så stemmer Groth, Nitzberg,
Straube og Kaatz-Dubberkes resultater godt overens med denne undersøkelsens empiriske
funn.
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Gjenstridige problemer
Denne undersøkelsen har vist at Norge og Estland har valgt å følge EUs etiske retningslinjer
for KI. Dette funnet samsvarer med Van Bueren, Klijn og Koppenjan (2003). De
argumenterer for at gjenstridige problemer kjennetegnes av strategisk og institusjonell
usikkerhet, og at man må styrke og intensivere samhandlingen mellom interessenter for å
sikre et tilstrekkelig godt grunnlag til å ta beslutninger. Videre hevder de at aktører vil utvikle
sine egne strategier for å best mulig løse problemet basert på deres egne antakelser. Dette
reflekteres i mine empiriske funn. Her ser man at forskjellige land går sammen om å løse et
problem som beveger seg over landegrenser, nemlig hvordan man skal håndtere etiske
problemstillinger som blir skapt av KI. Hverken Norge eller Estland er tvunget til å følge
disse etiske retningslinjene, men de gjør det fordi de har troen på at dette er den riktige veien
å gå for å håndtere etiske utfordringer relatert til KI. Det samme gjelder den norske og finske
deltakelsen i Nordisk ministerråd, som er et annet eksempel på økt samhandling mellom
interessenter. Rådet hadde en fase hvor man ønsket å utvikle egne prinsipper for rettssikkerhet
og personvern, men denne tanken forsvant da man etter hvert innså at disse mest sannsynlig
ville likne på EUs prinsipper på samme område. Til forskjell fra disse samarbeidsinitiativene,
så nevner den britiske KI-sektoravtalen for eksempel ingenting om EUs etiske rammeverk for
KI. Dette er også tilfelle i den finske KI-strategien. Argumentet til Van Bueren, Klijn og
Koppenjan samsvarer altså her med mine funn. Man ser for eksempel at Storbritannia ikke
velger å følge EU når det gjelder håndtering av etiske policy-problemer relatert til KI, mens
dette er noe Norge og Estland gjør.

De empiriske funnene antyder at landene i denne undersøkelsen anser KI som et gjenstridig
problem i varierende grad. Særlig Norge, Finland og Storbritannia beskriver KI som et
fenomen som skaper komplekse og samfunnsmessige forstyrrende virkninger. Dette kan altså
kategoriseres som gjenstridige problemer. For å løse disse policy-problemene legger de frem
flere policy-instrumenter, som for eksempel tverrsektorielt samarbeid. Dette samsvarer med
Weber og Khademian (2008), Danken, Dribbisch og Lange (2016) og Van Bueren, Klijn og
Koppenjan (2003). Tilnærmingene stemmer også overens med Holtel (2016), som
argumenterer for at interessenter må etablere en delt forståelse for policy-problemer som er
skapt av KI for å kunne håndtere dem. I tillegg hevder Gruetzemacher (2018) mye av det
samme. Han hevder at KI utgjør et gjenstridig problem fordi det ikke er noen overordnet
myndighet som kontrollerer KI. Derfor må aktører selv ta initiativ til samarbeid for å løse
policy-problemene som oppstår på grunn av KI. Sett i lys av Norge, så hevdet Difi at det må
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bli flere nasjonale initiativ som styrker tverrsektoriell samhandling for å gjøre Norge bedre
rustet til å håndtere KI, da samordningen og koordineringen mellom etater i dag er for svak.

Den estiske strategien er en kortsiktig strategi. Dette samsvarer med Gruetzemacher, som
argumenterer for at KI er et gjenstridig problem fordi stater har en tendens til å ta avgjørelser
som favoriserer resultater på kort sikt, noe som har negativ påvirkning på langtidseffektene.
Det bør legges til at den estiske regjeringen også har planlagt å utarbeide en langsiktig plan.
Gruetzemachers argument samsvarer imidlertid ikke med den norske strategien, som ikke
favoriserer kortsiktige resultater.

Analysen og diskusjonen har vist at KI er et gjenstridig problem for landene i varierende grad.
Den norske, finske og britiske håndteringen av policy-problemer relatert til KI samsvarer i
relativt stor grad med teori om gjenstridige problemer. Den estiske KI-strategien favoriserer
kortsiktige policy-instrumenter, noe som er i tråd teorien, men håndterer ikke KI i like stor
grad som et gjenstridig problem som de andre landene.

6.5 Oppsummering
Diskusjonskapitlet begynte med å undersøke hvorvidt de empiriske funnene samsvarer med
teori om policy-konvergens. Her kom det frem at konvergensprosessene emulering,
elitenettverk og policy-samfunn og harmonisering i stor grad samsvarer med hvordan Norge,
Finland, Estland og Storbritannia har håndtert policy-problemer relatert til KI. For eksempel
så har Norge og Estland valgt å følge EUs etiske retningslinjer for KI, noe som er i tråd med
konvergensprosessen emulering.

Videre fulgte en diskusjon av de empiriske funnene i lys av teorien om epistemiske samfunn.
Det kommer frem at teorien epistemiske samfunn reflekteres til en viss grad, hvor
dimensjonen «Norge, Finland, Estland og Storbritannia som kunnskapsøkonomier og
kunnskapssamfunn» samsvarer i størst grad med funnene. Et eksempel på dette er hvor mye
det offentlige investerer i kunnskapsproduksjon. Norge og Finland er i verdenstoppen på dette
området, og statsfinansierte tiltak som mer programmering i naturfag på barnetrinnet i den
norske strategien illustrerer dette.
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I delen som omhandler hvorvidt KI er et gjenstridig problem for landene, så indikerte funnene
at det varierer fra land til land i hvilken grad landene behandler KI som et gjenstridig
problem. Særlig Norge, Finland og Storbritannia håndterer KI som et gjenstridig problem,
mens Estland gjør dette i mindre grad. Det kommer for eksempel tydelig frem at Storbritannia
håndterer KI som et gjenstridig problem, da The Alan Turing Insitute eksplisitt sier at KI er et
gjenstridig problem. Til slutt i denne delen svarte oppgaven på to motstridende forventninger.
Funnene indikerte en konvergens av policy-problemer og policy-instrumenter, som følge av at
KI har skapt felles problemer for landene som undersøkes. Dette illustreres blant annet i
Nordisk ministerråd som håndterer utfordringer relatert til KI, og både Norge og Finland
håndterer KI som et gjenstridig problem.

KI-strategiene viser at landenes håndtering av policy-problemer relatert til KI stemmer
relativt bra overens med litteraturen. Det er for eksempel stort fokus på embetsmennenes
kompetanse i KI-strategiene, noe som samsvarer med Calo (2017) og Paunov, Planes-Satorra
og Ravelli (2019). Angående gjenstridige problemer, så samsvarer mine resultater i stor grad
med litteraturen. Gjenstridige problemer er problemer som spenner over fagområder, sektorer
og landegrenser, og et vanlig tiltak for å håndtere dette er tverrsektorielt samarbeid.
Identifiseringen og håndteringen av problemet er fremtredende i både den norske, finske og
britiske strategien.
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7. Konklusjon
Denne avhandlingen har primært gitt innsikt i to forhold. Det første er hvordan Norge
håndterer policy-problemer relatert til KI, og det andre er hvordan den norske håndteringen er
sammenlignet med den finske, estiske og britiske tilnærmingen. Til tross for at KI-utviklingen
kan spores tilbake til 1950-tallet, så har forskning på policy relatert til KI vært et relativt lite
utforsket område. Som en konsekvens av dette er det mangler i måten land håndterer
samfunnsutfordringer som har oppstått på grunn av KI. Denne avhandlingen har forsøkt å
adressere dette forskningshullet, og i dette kapitlet vil hovedfunnene bli oppsummert. Det er
også andre aspekter ved KI og policy som det ville vært interessant å undersøke, men som er
utenfor oppgavens omfang. Til slutt vil derfor forslag til videre forskning bli lagt frem.

7.1 Oppsummering av hovedfunn
Denne avhandlingens problemstilling er: «Hvordan håndterer Norge policy-problemer relatert
til KI sammenlignet med andre nordeuropeiske land?», og består av tre underspørsmål som
utforsker deler av problemstillingen. Jeg vil nå svare på problemstillingen gjennom de tre
underspørsmålene.

Det første underspørsmålet er: «Hvordan formulerer Norge og andre nordeuropeiske land sine
KI-strategier?». Gjennom undersøkelsen av Finland, så viste de empiriske funnene at den
finske KI-strategien omhandler hvordan landet skal klare å hevde seg på næringssiden. Lav
KI-kompetanse på tvers av befolkningen står frem som det største policy-problemet. Gjennom
økonomisk vekst og teknologisk utvikling skal Finland bli en global leder innen anvendelse
av KI. I likhet med den finske strategien, så vektlegger Storbritannia industri-spørsmål i KIsektoravtalen. Konkrete policy-utfordringer som blir presentert omhandler imidlertid først og
fremst data. En rekke policy-instrumenter er rettet mot datautfordringer, som for eksempel å
opprette et program for utvikling av datastiftelser, i tillegg til å styrke kompetanse og
samarbeid innen KI. Den estiske strategien presenterer ingen overordnede mål tilsvarende
Storbritannias prosjekt om å være en global leder innen KI eller det finske målet om å være
det beste landet i verden til å anvende KI. Til tross for dette er den estiske strategien den mest
konkrete. Estland fokuserer i stor grad på policy-problemer relatert til infrastruktur og
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forskning og utdanning. Særlig to policy-problemer blir trukket frem. Disse omhandler at det
er lite samarbeid mellom institusjoner og mangel på høy kompetanse innen KI. Problemene
skal håndteres gjennom økt spesialisering og flere læringsmuligheter innen KI på masternivå
og doktorgradsnivå. Den norske strategien dekker bredt og berører flere ulike områder. I
likhet med de andre strategiene er kompetanse et sentralt område, men Norge er det landet
som fokuserer mest på etiske spørsmål. Etikk er et gjennomgående tema i store deler av
strategien, selv om det bare er ett kapittel hvor etikk er hovedtemaet. Relatert til personvern
blir det trukket frem fire policy-problemer som regjeringen anser som særlig krevende:
formålsbestemthet, dataminimalisering, rettferdighet og diskriminering og gjennomsiktighet
og retten til informasjon. Policy-instrumentene som skal benyttes til å håndtere policyproblemene relatert til etikk og personvern er imidlertid relativt vage. Knyttet til «sort boks»problemet, så foreslår for eksempel regjeringen at i tilfeller hvor det er viktig med transparens
rundt beslutninger som tas av en algoritme, så bør man heller velge andre alternativer enn
dyplæring.

Det andre underspørsmålet er: «Hvordan kan de nasjonale KI-strategiene bli sammenlignet
med hverandre?». Undersøkelseslandene ble valgt på bakgrunn av at de kom fra den
nordeuropeiske regionen og hadde flere fellestrekk knyttet til politisk system og utvikling.
Disse likhetene reflekteres imidlertid ikke i strategiene. Som et eksempel så har alle landene
vært engasjert i initiativ relatert til personvern over lengre tid, men dette området blir
adressert forskjellig i KI-strategiene. Dette er et viktig område i den norske strategien, men
blir ikke inkludert i den britiske og estiske strategien. Videre viser sammenligningen at alle
undersøkelseslandene anser infrastruktur og forskning og utdanning som viktige områder å
håndtere for at landene skal nå sine KI-mål. Et eksempel på dette er fokuset på å styrke
kompetansen til statsansatte, som er et fremtredende tema i samtlige KI-strategier i denne
undersøkelsen. Forskjellene vises imidlertid på forklaringsvariablene innovasjon og etikk og
ansvarlig bruk av KI. Her er det en tendens til at KI-strategiene prioriterer områder hvor
landene allerede har gode forutsetninger eller som har vært satsningsområder tidligere. Norge
er for eksempel god på data, og man ser at infrastruktur er et område som blir prioritert i den
norske strategien. Samtidig ser man at Storbritannia, som er en av Europas største økonomier,
prioriterer hvordan KI kan bidra til økonomisk vekst.

Det kommer frem i analysen at Norge er det landet som prioriterer det etiske området rundt
KI i størst grad, med relativt stort fokus på hvordan man skal håndtere KI-spørsmål i
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forbindelse med sikkerhetsutfordringer, rettslige problemer og etisk bruk og utvikling av KI.
Både Norge og Estland er tydelig inspirert av EUs etiske retningslinjer for pålitelig bruk av
KI, mens Storbritannia er det undersøkelseslandet som prioriterer etikk og ansvarlig bruk av
KI i minst grad. Finland befinner seg mellom Estland og Storbritannia, men nærmest Estland.

Med hensyn til det tredje underspørsmålet, «På hvilken måte er nasjonal håndtering av policyproblemer relatert til KI et gjenstridig problem?», så viser de empiriske funnene at særlig
Norge, Finland og Storbritannia håndterer KI som et gjenstridig problem. Det at KI blir ansett
som et komplekst problem som beveger seg på tvers av fagområder, sektorer og landegrenser
gjør dette spesielt tydelig. Økt samhandling mellom interessenter blir trukket frem som
virkemiddel for å håndtere policy-problemene relatert til KI. Dette er i tråd med hvordan
gjenstridige problemer blir definert i litteraturen som har blitt benyttet i denne oppgaven.

7.2 Avsluttende kommentarer og veien videre
Hovedbidraget til denne oppgaven har vært undersøkelsen av hvordan den norske KIstrategien, og tilknyttede dokumenter, håndterer policy-problemer relatert til KI sammenlignet
med den finske, estiske og britiske KI-strategien. Individuelt har disse strategiene fått stor
oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, men det er få dyptgående undersøkelser som
studerer konkrete utfordringer landene har identifisert ved KI og hvilke policy-instrumenter
landene har implementert for å håndtere disse problemene. Studier som sammenligner KIstrategier trekker stort sett frem hvilke områder strategiene fokuserer på og hvilke policyinstrumenter landet har implementert for å styrke utvikling og anvendelse av KI i landet.
Denne undersøkelsen har ekstra fokus på policy-utfordringer og policy-instrumenter relatert
til policy-problemene, som KI-strategiene har presentert eksplisitt. På grunn av dette har det
kommet tydelig frem hvordan Norge, Finland, Estland og Storbritannia håndterer policyproblemer relatert til KI.

I tillegg til dette har denne avhandlingen vist, ved å legge frem to motstridende forventninger,
at teorien om policy-konvergens i større grad stemmer overens med hvordan stater håndterer
policy-problemer relatert til KI enn det teorien om epistemiske samfunn gjør. Basert på disse
teoriene, så viser de empiriske funnene at nordeuropeiske land kopierer hverandres måte å
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håndtere policy-problemer relatert til KI. Funnene viser også at landenes KI-strategier har
blitt mer like hverandre som følge av at landene har delt samme motivasjon og ekspertise for
å løse et felles policy-problem relatert til KI. Avhandlingen har også vist at KI er et
gjenstridig problem for Norge, Finland og Storbritannia, og til en viss grad Estland.

Til slutt i diskusjonskapitlet ble oppgavens empiriske funn sett i lys av tidligere forskning.
Relatert til nasjonal håndtering av policy-problemer relatert til KI, så stemmer de empiriske
funnene fra denne undersøkelsen relativt godt overens med tidligere forskning. Funnene mine
viste at landene i stor grad ønsker å styrke den faglige ekspertisen innen KI blant
embetsmennene, noe som er i tråd med studien til Paunov, Planes-Satorra og Ravelli (2019).
Videre viste funnene blant annet tendenser til at flere aspekter ved strategiene ble presentert
på en lite konkret måte, noe den norske strategien særlig bar preg av. Heumann og Zahn
(2018) og Groth, Nitzberg, Straube og Kaatz-Dubberke (2019) finner tilsvarende resultater.
Dette kan forklares med at formålet med KI-strategier ofte er å fortelle om veien videre
innenfor KI. Landenes håndtering av KI som et gjenstridig problem er også stort sett i tråd
med tidligere forskning. Denne oppgaven har vist at KI er et gjenstridig problem som spenner
over fagområder, sektorer og landegrenser, noe som primært har vært synlig i den norske,
finske og britiske KI-strategien. Et gjennomgående policy-instrument for å håndtere dette
problemet har vært nye initiativ for å styrke tverrsektorielt samarbeid. Dette samsvarer med
funnene til Gruetzemacher (2018) og Holtel (2016).

I tidligere komparative undersøkelser av KI-strategier er undersøkelseslandene ofte valgt på
bakgrunn av en teknologisk interesse. Kina og USA blir for eksempel ofte inkludert, da disse
er store tek-giganter innen KI. Fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv er det imidlertid mer
interessant å undersøke land basert på politiske forhold. Derfor oppfordrer denne
avhandlingen til at det bør gjennomføres flere komparative undersøkelser av land fra samme
område, region eller verdensdel, for å se hvordan politiske forhold påvirker nasjonal
håndtering av policy-problemer relatert til KI. Et forslag til videre forskning er å undersøke
policy-initiativ innen KI i Afrika. Til tross for at dette fortsatt er et lite utviklet område, så er
det et økende engasjement rundt policyutvikling innen KI. Tunisia har for eksempel nedsatt
en arbeidsgruppe som skal utvikle en nasjonal KI-strategi. Med tiden vil også flere land
utarbeide KI-strategier, og det kan være interessant å undersøke hvordan policy-problemene
og policy-instrumentene i disse landene skiller seg fra de første strategiene som ble lansert.
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Det er også klare begrensninger ved denne oppgaven. Et økende antall forskere undersøker
policyutvikling og implikasjoner knyttet til regulering av KI. Digitalisering og KI er
fremtredende temaer, og gjennom undersøkelsesprosessen ble det regelmessig publisert mer
relevant informasjon. På et tidspunkt i datainnsamlingsprosessen ble det nødvendig å stoppe
datainnsamlingsprosessen og i stedet fokusere på dataene som allerede var samlet inn. Jeg
holdt meg imidlertid oppdatert på hva som har foregått på policyfeltet relatert til KI, og har
tatt i bruk informasjon som ble ansett å styrke undersøkelsen. Denne informasjonen har gjort
det mulig for meg å oppdage nye vinklinger for hvordan jeg skulle gå frem i analysen av KIstrategiene. Til tross for dette er det fortsatt begrenset med litteratur, og man kan i liten grad
generalisere funnene. Det har imidlertid kommet frem at utvalgslandene, som ble valgt på
bakgrunn av flere likhetstrekk, har utviklet KI-strategier som har både flere likheter og
ulikheter ved seg. Infrastruktur og forskning og utdanning er for eksempel viktige områder i
alle strategiene. For at resultatene i denne undersøkelsen skal kunne støttes opp bedre, er man
avhengig av mer forskning på policy relatert til KI. På den måten vil man kunne skaffe seg et
grunnlag som gjør det mulig å utføre undersøkelser hvor man i større grad kan generalisere
funnene, til tross for at dette er en vanlig svakhet i casestudier. Avhandlingen har likevel
bidratt med ny informasjon og innsikt knyttet til hvordan land, primært i Nord-Europa,
håndterer policy-problemer relatert til KI.

Som følge av de teknologiske fremskrittene innen KI og det økende antallet forskere som
undersøker policy relatert til KI, så vil kunnskapen innenfor dette område fortsette å øke.
Gjennom denne avhandlingen har jeg blitt oppmerksom på andre problemstillinger knyttet til
KI som kan bli undersøkt fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og som jeg mener bør bli
viet ekstra oppmerksomhet for å bidra til en positiv KI-utvikling. Denne avhandlingen
foreslår derfor følgende problemstillinger til videre forskning: I hvilken grad er KI-utvikling
drevet av globale profittinteresser og hvilken rolle spiller nasjonale, regionale og lokale nivåer
i denne utviklingen? Kan utfordringer som oppstår på grunn av den raske KI-utviklingen bli
håndtert av eksisterende politiske, institusjonelle og juridiske rammer, eller er det behov for
nye styringsmetoder? Hva blir effektene av å håndtere disse spørsmålene, og hvordan vil disse
effektene påvirke hverandre?

Samfunnsvitenskap er viktig i diskusjonsprosessen for å utvikle og implementere teknologi,
men det er også samfunnsvitenskapelig forskning på policy relatert til KI. Å undersøke
hvordan beslutningstakere ser for seg fremtiden og diskusjonsprosessen knyttet til utvikling
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og implementering av teknologi er viktig for å få de mest fordelaktige resultatene. Mer
forskning må til på nasjonal håndtering av policy-problemer relatert til KI, da dette kan bidra
til at teknologiutviklingen ikke strider med samfunnets interesser og verdier.
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Vedlegg
Vedlegg 1: Liste over informanter

Intervju

Stilling

Arbeidsplass

Intervju 1

Fagdirektør

Intervju 2

Forskningssjef

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
SINTEF

Intervju 3

Direktør

Norwegian Open AI Lab

Intervju 4

Rådgiver

Abelia

Intervju 5

Tidligere manager

Anonym

Intervju 6

Fagsjef

Fremtind

Intervju 7

Student og medarbeider

Universitetet i Oslo og KPMG

Intervju 8

Rådgiver

IKT-Norge
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv med samtykkeerklæring
Vil du delta i forskningsprosjektet mitt «Håndtering av policy-problemer
relatert til kunstig intelligens i Norge: En sammenligning med Finland,
Estland og Storbritannia».
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt formålet er å undersøke hvordan
Norge håndterer policy-problemer relatert til kunstig intelligens (KI), og hvordan denne
håndteringen kan sammenlignes med den finske, estiske og britiske tilnærmingen. I dette
skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for
deg.

Formål:
Jeg skriver masteroppgave om hvordan land i Nord-Europa håndterer policy-problemer
relatert til KI, med særlig fokus på Norge. I tillegg til å gå i dybden på landenes KI-strategier,
så vil jeg undersøke hvordan håndteringen deres av KI er forskjellig mellom landene.
Landene jeg skal undersøke er Norge, Finland, Estland og Storbritannia. Jeg kommer til å
fokusere på hvilke policy-problemer de ser og hvilke policy-instrumenter de tenker å ta i bruk
for å løse problemene. Oppgavens problemstilling er: Hvordan håndterer Norge policyproblemer relatert til KI sammenlignet med andre nordeuropeiske land?

For å svare på problemstillingen vil den bli delt inn i tre underspørsmål. De er som følger:

-

Hvordan formulerer Norge og andre nordeuropeiske land sine KI-strategier?

-

Hvordan kan de nasjonale KI-strategiene bli sammenlignet med hverandre?

-

På hvilken måte er nasjonal håndtering av policy-problemer relatert til KI et
gjenstridig problem?

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Oslo, institutt for statsvitenskap.

Hva innebærer det å delta?
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Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det et intervju. Det vil ta deg ca. 30-60 minutter.
Intervjuet inneholder spørsmål om utviklingsprosessen av den norske KI-strategien,
fokusområder i den norske strategien og inspirasjon fra andre lands strategier.

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert.
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å
trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger.
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Det er student og veileder som vil ha tilgang til opplysningene ved behandlingsinstitusjon. For
å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til personopplysningene, vil jeg erstatte navnet og
kontaktopplysningene dine med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data.

Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjon.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 22. juni 2020. Opptak og personopplysninger vil bli
slettet etter prosjektslutt.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

-

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
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Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD - Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med
personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
•

Universitetet i Oslo ved Jens Jungblut. Epost: jungblut@stv.uio.no Tlf: +47-22856258

•

Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye.

•

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no)
eller telefon: 55 58 21 17.

Med vennlig hilsen

Jens Jungblut
(Forsker/veileder)

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «En komparativ studie av den norske,
finske, estiske og britiske KI-strategien», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker til.
å delta i intervju.
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 22. juni
2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vedlegg 3: Intervjuguide
Introduksjon
Jeg ønsker å takke deg for at du har mulighet til å delta på intervju. Som tidligere nevnt er
dette intervjuet en del av masteroppgaven min i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Gjennom dette intervjuet søker jeg å tilegne meg mer informasjon om hvordan Norge
håndterer policy-problemer relatert til kunstig intelligens (KI). Du ble spurt om å delta på
intervju på bakgrunn av din erfaring og kunnskap på dette området, og jeg setter stor pris på
din deltakelse. Intervjuet vil vare i ca. 30-60 minutter.

Det er frivillig å delta, og du kan til enhver tid trekke deg fra intervjuet dersom du ønsker det.
Du vil forbli anonym i oppgaven min, og jeg vil ikke bruke direkte sitater slik at noen kan
identifisere deg. Jeg ønsker imidlertid å ta opp intervjuet for å få med mest mulig
informasjon, og formålet med lydopptaket er kun til transkriberingen av intervjuet. Etter
transkriberingen vil lydopptaket bli slettet. Prosjektet er planlagt å være ferdig 22. juni 2020.
Før vi begynner ønsker jeg å spørre deg: Samtykker du til at det blir gjort lydopptak av dette
intervjuet? Har du noen andre spørsmål før vi setter i gang?

Intervjuguide
Tema: Norges håndtering av policy-problemer relatert til KI, med fokus på den norske KIstrategien.

Generelt
1. Hva har din rolle vært i utarbeidelsen av den norske KI-strategien?

Utviklingsprosessen av KI-strategien
2. Hvordan var utviklingsprosessen av strategien?

3. Hvilke områder har Norge valgt å fokusere på?
4. Hvilke grupper aktører var involvert i utviklingen av strategien?
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5. Var Norge inspirert av andre KI-strategier?
6. Hva har vært utfordrende i utviklingen av den norske KI-strategien?

7. Norge valgte å legge et sterkt fokus på etiske spørsmål i sin strategi, mens strategier
fra andre land legger fokus på andre dimensjoner (eksempelvis økonomiske aspekter).
Hvorfor har Norge valgt akkurat dette fokuset?

8. Hvilken rolle tror du den norske strategien vil spille? Vil den bli brukt i fremtidig
policyutvikling?

Avsluttende spørsmål
9. Er det andre aspekter ved den norske strategien som du vil snakke om eller som du
kanskje mener jeg burde vært klar over for å forstå strategien og utviklingsprosessen
bedre?

10. Er det noen andre personer du vil anbefale at jeg snakker med om dette temaet?
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