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Fra året mand til årets slyngel
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”We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that
was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry.”
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• Cambridge Analytica stjal millioner af 
Facebookprofiler

• Benyttede dem til at designe software 
der bl.a. blev brugt til at påvirke 
vælgere (US 2016 og Brexit).

• Facebook alarmerede ikke brugerne.
• Facebook nølede med at få fat i og 

sikre de pågældende data.

Ydermere:
• Facebook nøler med at stoppe fake

news på deres platform.
• Facebook nøler med at modgå 

diskrimination i reklamer på deres 
platform.



"I do not want to live in a world where everything I do and say is 
recorded"
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• Masseovervågning af NSA og 
andre efterretningstjenester.

• Adgang til personlige data fra 
eksempelvis Google, Yahoo, og 
Verizon.

• 90% af de amerikanere, der 
bliver overvåget er ikke de 
intenderede mål for 
overvågningen.



Andre cases
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“Fake Obama” (Deepfake)
https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo



Stigende kritisk diskussion af Big Data og AI 
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Franklin Foer i Politiken

”Menneskeheden går ind i en tid hvor manipulation på én og 
samme tid er blevet usynlig, uhyggelig præcis og indlejret i 
hverdagslivet.”

Techgiganterne og deres personlige assistenter tager vores data 
og udnytter denne viden til at reducere os til marionetter.

Der er en reel risiko for, at vi bliver "ude af stand til at forsvare 
de ting, der gør os til mennesker. ... vi kan ikke kan have 
uafhængige tanker, når vi altid overvåges.”
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Udfordringer
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Stigmatisering Personer vil i stigende 
grad blive behandlet på baggrund af 
statistiske forhold (køn, race, alder, 
postnummer), ikke som individer.

Manipulation Vores viden, overvejelser 
og handlinger vil i stigende grad være 
genstand for manipulation (eller 
nudging) af online tjenester, der har 
deres egen dagsorden.

Uigennemsigtighed Det er svært 
(måske umuligt) at forstå og forklare 
rationalet bag beslutninger (eksempelvis 
om prøveløsladelse) taget af komplekse 
algoritmer.



Udfordringer
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Ansvarskløft Beslutninger vil i stigende grad blive taget af 
algoritmer, men hvem er så ansvarlig for dem? Softwaredesignere? 
Brugere? Der kan nemt opstå en ”responsibility gap”.

Ansvarsforflygtigelse Det kan være fristende at uddelegere 
beslutninger til algoritmer for at undgå selv at tage og stå til ansvar 
for moralsk kontroversielle beslutninger.

Ulige fordeling Brug af AI i forretningsøjemed, fx af Amazon giver 
en række fordele til nogle, men har alvorlige negative 
konsekvenser for andre, eksempelvis boghandlere og mindre 
lokalsamfund.



Udfordringer
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Trussel mod demokrati Fire 
private firmaer sidder i dag 
tungt på big data i store dele 
af verden. De er nok mere 
optaget af indtjening end af 
demokrati.

Overvågning Risiko for at vi 
(allerede) lever i et 
”panopticon” samfund, hvor 
vi ikke handler og udvikler os 
selvstændigt af frygt for 
overvågning og misbrug af 
vores data.



Udfordringer
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Intellektuel isolation Den 
virkelighed vi møder online vil 
i stigende grad blive filtreret, 
så vi ikke bliver konfronteret 
med synspunkter og værdier, 
der ikke stemmer overens 
med vores egne.

Risiko Selv hvis alle forsøger 
at gøre det rigtige, kan der 
være uforudsete skadelige 
konsekvenser ved brug af 
teknologien,

(Technologies such as social 
media) lets you go off with like-
minded people, so you're not 
mixing and sharing and 
understanding other points of 
view ... It's super important. It's
turned out to be more of a 
problem than I, or many others, 
would have expected.
— Bill Gates

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates


Eurobarometermåling 2017
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88% er helt eller delvist enige i, at AI og robotter kræver ”careful
management”.



Eurobarometer måling 2017
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3/4 EU borgere mener at flere job vil blive tabt end skabt af AI og robotteknologi.



Behovet for etik

Det er vigtigt at få en stærk integration af etik i undervisning, 
forskning og udvikling med relation til AI fordi:

1) Fagets udøvere kan kunne forstå og navigere i forhold løbende 
etiske diskussioner.

2) De skal kommunikere om etik, så i offentligheden fremstår som 
engagerede medborgere og ikke som nørder uden føling med 
værdispørgsmål.
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Etik og dataetik
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Etik

Vedrører værdidomme:

• Rigtig/forkert
• God/dårlig

Fokus på normer der 
regulerer vores adfærd
uafhængigt af loven.

Idéelt reflekterer loven vores
etik, men ikke al etik er lov.

Dataetik

Vedrører normer for 
adfærd I relation til data.

Specifikt personlige data.

Fokus primært på
dataindsamleres og
dataformidleres adfærd.



Behovet for etik

Etikere kan bidrage med analyser af de værdidiskussioner, der 
fortløbende vil opstå på AI området.

Etisk analyse kan bl.a. bidrage til at virksomheder og 
organisationer, der arbejder med AI kan:

• Navigere i forhold til omgivelsernes forventninger

• Udvikle etiske retningslinjer for deres arbejde,

• Spille med og præge den etiske debat.

Sammenligning med brug af forsøgsdyr.
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Etiske teorier

Folk vil (på en god dag) argumentere ud fra ét af to etiske 
perspektiver:

• Nytteetik – det afgørende for, om vi gør det rigtige, er, om det 
skaber størst mulig (forventet) nytte.

• Pluralisme – der er andre forhold som vægter end at skabe størst 
mulig nytte (selvom det også er vigtigt), eksempelvis privathed, 
autonomi, fairness, osv.
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To idealtyper som ofte ligger til grund for folks tilgang til en 
(hævdet) revolutionerende teknologi

Entusiaster

• Nytteetiske overvejelser dominerer.

• Løber gerne en større risiko for uheld og fejl, hvis der er store 
gevinster i udsigt (maksimere forventet nytte). 

• Fokus på risiko for tab af teknologisk og økonomisk fremskridt.

• Teknologioptimisme

Kritikere

• Andre værdier end nytte er centrale.

• Foretrækker at minimere risiko for større uheld og fejl, selvom 
det betyder, at vi ikke maksimerer forventet nytte.

• Fokus på risiko for at teknologien overtager eller løber fra os.

• Teknologipessimisme

18



Illustration af etik i algoritmedesign

Medicinsk billedanalyse

• Kræver lys/mørk kategorisering 
af nuancer af grå. 

• Denne form for segmentering 
involverer typisk bestemmelse 
af grænseværdier.

• Pixel med værdi >T er lyse og 
<T er mørke.

• Hvad er den rette værdi for T?

• Svaret involverer en værdidom.

• Er falske positiver at foretrække 
frem for falske negativer?
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Nyt projekt: Ansvarlig Kunstig Intelligens

• Som eksemplerne viser, giver datavidenskab i praksis anledning 
til en lang række værdibaserede diskussioner.

• Etikere har være langsomme til at finde sammen i et samarbejde 
med dataloger og softwaredesignere om, hvordan man 
integrerer etiske værdier i softwaredesign.

Vores projekt har bl.a. som mål at:

(1) Udvikle måder hvorpå forskere og udviklere kan takle etiske 
spørgsmål som en del af deres arbejde.

(2) Bidrage til udvikling et etisk kodeks

(3) Bidrage til integration af AI etik i uddannelsen på datalogi.
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Tak for opmærksomheden...
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