
AI – utmaningar inom 
kvalitetssäkring

Henrik Emilsson

Teststrateg, Nordic Medtest AB





Först lite om…

• Artificiell intelligens
• General AI vs. Narrow AI

• Maskininlärning
• Supervised Learning

• Unsupervised Learning

• Reinforcement Learning

• Transfer Learning

Bildkälla: teepublic.com

Hello, World!

https://www.teepublic.com/t-shirt/753447-hal-9000


Kvalitetssäkring av AI inom vård

• Om vi låter ett datorprogram förstå anamnes 
och/eller fatta beslut kring diagnostik, triage, m.m.

• Ska vi då kräva samma kvalitetssäkring som 
krävs för att bli godkänd som läkare eller 
sjuksköterska?

• Kan vi låta programmerare, testare och andra 
systemutvecklare lansera system som uppbär 
liknande höga krav som ställs på utbildad 
sjukvårdspersonal utan att kräva ordentliga 
studier och bevis?



Utmaning – Indata

• Utgångsläge - är det representativ data?
• Täcks tillräckligt många variabler in?
• Finns det någon partiskhet?
• Har vi tillräckligt mycket data för att kunna dra slutsatser?
(Jämför med en läkare som ser hela personen)

• Strukturerad vs. ostrukturerad data

• Konstruerad eller verklig data

• Kvantitet vs. kvalitet på data
• Statistikmodell, metadata

• Framtida förändringar i inriktning av indata



Utmaning – Indata

https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/10/amazon-hiring-ai-gender-bias-recruiting-engine

https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist



Utmaning – Algoritmer

• Svårt att förstå avancerade algoritmer
• Dagens utveckling => Legobitar
• Black box

• Svårt att tolka resultat
• Gränsvärden
• Outliers

• Hur tränas algoritmerna?
• Simulering vs. Maskininlärning
• Utvärdering

• Hur kvalitetssäkras algoritmer 
i sin kontext? Bildkälla: https://xkcd.com/1838/



Utmaning – Etik och Moral

• Människan skapar maskinen
• Pitbull-effekten

• Mångfald

• Affärsintresse vs. Etik

• Oväntade sidoeffekter

• Kan en dator dra vita lögner?

• Hur säkerställer vi att etiska riktlinjer följs?

• Teknologi-chauvinism*
• Upp till skeptikern att bevisa motsatsen

* Meredith Broussard - ”Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World”



Utmaning – Etik och Moral

Bildkälla: https://www.theguardian.com/technology/2017/may/16/facebook-fake-news-tools-not-working

Bildkälla: https://www.businessinsider.com/artificial-intelligence-analyzed-good-and-bad-selfies-2015-11



Utmaning – Utdata

• Utdata är resultat av indata + databehandling
• Om man inte förstår begränsningar i indata,

eller algoritmer som används för behandling,
hur ska man förstå utdata?

• Inget facit – beteende och förhoppningar
• Vad är förväntat givet vad jag observerar?

• Människor behöver bedöma rimlighet
• Men hur länge, och hur ofta?



Utmaning – Utdata

http://obvious-art.com/la-comtesse-de-belamy.html

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4747914/Facebook-shuts-chatbots-make-language.html



Utmaning - Informationssäkerhet

• Lika sårbart som alla andra IT-system

• Dataläckor
• Omedvetna

• Medvetna 

• Hur kan vi säkerställa att inte kod manipuleras?
• För egen vinning

• Tredjeparts-kod

• Nya former av attacker – Tänk som en oönskad användare!
• Upplärningsattacker 

• Förgiftningsattacker (t.ex. MS Tay)

• Fällor



Utmaning – Informationssäkerhet

https://techcrunch.com/2017/03/17/laying-a-trap-for-self-driving-cars/ https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/07/AI_and_Security_Dawn_Song.pdf

Hur man kan råna någon i en självkörande bil



Utmaning – Tidsaspekter

• Uppstart vs. Efter lång tid

• När har systemet skapat mer data själv än vad som var indata 
från början?

• Ska ett system få använda sin egna genererade data som indata?

• När är någonting färdigt?

• Optimering vs. Mångsidighet
• Bättre och bättre på att lösa ett problem, 

eller förmåga att kunna hantera nya problem

• Kan människan reparera ett system efter tid?



Utmaning – Ansvar

• Är det algoritmprogrammeraren som 
är ansvarig?

• Är det systemutvecklaren som 
använt algoritmen?

• Är det den som kvalitetssäkrat?

• Är det beställaren av systemet?

• Kan man skylla på datorn?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-stort-datafel-hos-

arbetsformedlingen-tusentals-kan-ha-forlorat-ersattning



Metodik – Mitt angreppsätt

• Testning är en teknisk, empirisk undersökning gjord i syfte att få 
fram kvalitetsrelaterad information om en produkt på uppdrag 
av intressenter.

• Heuristiska modeller – hjälp för att själv förstå

• Kritiskt tänkande – våga ifrågasätta för att kunna utvärdera

• Omfamna komplexiteten, men vara ödmjuk inför den
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