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Sammenfatning af den offentlige høring om fremtiden for robotteknologi og kunstig 

intelligens (KI) med hovedvægt på civilretlige regler. 

1. Baggrunden for den offentlige høring om robotteknologi og kunstig intelligens 

I januar 2017 vedtog Europa-Parlamentet en betænkning om civilretlige bestemmelser om 

robotteknologi, der indeholder henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser 

om robotteknologi (2015/2103 (INL); ordføreren, Mady Delvaux (S&D, Luxembourg). I 

betænkningen opfordrer medlemmer af Europa-Parlamentet indtrængende Kommissionen til 

at vedtage lovgivning, der tydeliggør spørgsmålet om ansvar. De foreslår desuden en frivillig 

etisk adfærdskodeks om robotteknologi for forskere og udviklere for at sikre, at de opererer 

i overensstemmelse med juridiske og etiske standarder, og at robotter udformes og anvendes 

med respekt for den menneskelige værdighed. Parlamentet opfordrede også Kommissionen 

til at overveje at oprette et europæisk agentur for robotteknologi og kunstig intelligens.  

På grundlag af betænkningen besluttede Parlamentets Retsudvalg (JURI) at afholde en 

offentlig høring, specifikt om fremtiden for robotteknologi og kunstig intelligens, med særlig 

vægt på civilretlige regler. Formålet med denne høring var at sætte gang i en bred debat med 

en bred vifte af interessenter og søge input til, hvordan man skal håndtere de vanskelige 

etiske, økonomiske, juridiske og sociale spørgsmål i forbindelse med udviklingen af 

robotteknologi og kunstig intelligens.  

Den offentlige høring var åben på verdensplan for enhver, som ønskede at reagere, og på alle 

EU's officielle sprog, mellem den 8. februar og den 1. juni 2017. Den offentlige høring 

omfattede to separate spørgeskemaer, som var tilpasset deres publikum: ét for den brede 

offentlighed (15 spørgsmål) og ét for specialister, som omfattede 17 almindelige og 47 

frivillige spørgsmål om specifikke politikområder. Høringen omfattede en blanding af 

spørgsmål med flere valgmuligheder og med åbne spørgsmål, således at borgere, 

virksomheder og organisationer kunne fremkomme med mere dybdegående bidrag. 

Høringen blev gennemført via "Opinio", et undersøgelsessoftware på Europa-Parlamentets 

datacenters websted. Opinio blev benyttet til at offentliggøre høringen, indsamle 

interesseparternes bidrag, forvalte dataene og udarbejde en række rapporter, som er 

tilgængelige på http://www.europarl.europa.eu/committees/da/juri/robotics.html. Hver 

rapport indeholder en liste over spørgsmålene i undersøgelsen og viser en oversigt med 

detaljerede statistikker. Fritekstsvar offentliggøres også, forudsat at de adspurgte har givet 

Parlamentet tilladelse til at gøre det.  

2. Nøgletal om deltagere 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//DA
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Næsten 300 respondenter deltog i høringen. I overensstemmelse med de relevante 

databeskyttelsesregler fik deltagerne følgende muligheder: 

 offentliggørelse af bidrag med personlige oplysninger 

 anonymiseret offentliggørelse af bidrag (uden navn/organisationens navn) 

 ingen offentliggørelse, men anvendelsen af bidraget til statistiske og analytiske 

formål. 

Tabel 1: Synoptisk oversigt over svarene 

 Enkeltperson Offentlig 
myndighed 
eller 
international 
organisation 

Organisation 
eller 
virksomhed 

I alt 

Anonym 
offentliggørelse 

100 0 5 105 

Offentliggørelse med 
personlige oplysninger 

97 1 29 127 

Ingen offentliggørelse 62 1 3 66 

I alt 259 2 37 298 

Blandt de 259 bidrag, der blev modtaget fra enkeltpersoner, var svarene geografisk fordelt 

som følger: 

 Deltagere fra 23 EU-medlemsstater og Norge. De mest aktive deltagere befandt sig i 

Tyskland, Frankrig og Spanien med henholdsvis 86, 35 og 28 bidrag.   

 Der blev modtaget 12 besvarelser fra tredjelande (Canada, Colombia, Serbien, 

Sydkorea, Sri Lanka, Schweiz, Tyrkiet og USA). 

Langt de fleste bidragydere var mellem 25 og 54 år gamle (78 %) med 42 % i aldersgruppen 

mellem 25 og 39 år. Kun 9 % var mellem 15 og 24 år gamle, og ganske få erklærede at være 

65 år gamle (3 %). De fleste deltagere (72 %) angav, at de var mænd, mens kun 27 % angav at 

være kvinder (1 % ønskede ikke at angive et køn). Størsteparten af deltagerne angav deres 

uddannelsesniveau som svarende til en mastergrad eller derover (65 %). Dertil kommer, at 

42 % erklærede, at de enten havde faglige eller uddannelsesmæssige erfaringer uden for 

deres hjemland. 

Blandt de 39 bidrag, der blev modtaget fra organisationer, var svarene fordelt som følger: 

 2 offentlige myndighed eller international organisationer, og 

 37 organisationer eller virksomheder, hvoraf 20 var registreret i åbenhedsregistret. 
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Blandt de 37 organisationer var deltagerne fordelt som følger: 

 8 virksomheder/SMV'er/mikrovirksomheder/enkeltmandsfirmaer  

 7 ikke-statslige organisationer 

 6 brancheforeninger  

 5 tænketanke og 5 konsulent- og advokatfirmaer  

 1 akademisk institution, 1 medie, 1 fagforening 

 2 specificerede ikke, og 

 1 svarede ikke.  

Hvad angår den geografiske fordeling, blev der ydet bidrag fra 13 EU-medlemsstater 

(interessenter blev anmodet om at angive, hvor de havde base, og/eller hvor de udførte deres 

opgaver). De mest aktive medlemsstater var Belgien, Frankrig, Spanien og Nederlandene med 

henholdsvis 25 %, 17 %, 11 % og 8 % af de samlede bidrag. 

Desuden angav 12 af deltagerne at være en koncern etableret i mere end ét land, og 11 af 

dem erklærede, at de også havde forretninger uden for EU.  

Generelt repræsenterede deltagerne en bred vifte af virksomhedstyper, fra 

mikrovirksomheder til multinationale virksomheder med 500 ansatte eller derover. 

Tabel 2: Virksomhedsstørrelse 

Antal ansatte % af deltagerne 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 

500 eller flere 19 

Svarene var også ganske repræsentative for en bred vifte af aktiviteter. Sektorer, som f.eks. 

information og kommunikation, videnskabelige og tekniske områder, finansiering og 

forsikring, transport, sundhed, uddannelse, fast ejendom, indkvartering og fødevaretjenester, 

byggeri, og elektricitet/gas/vand var repræsenteret. 
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3. Oversigt over individuelle interessenters meninger 

Deltagerne havde generelt en positiv holdning til robotteknologi og kunstig intelligens1. 

Adspurgt om deres syn på robotteknologi erklærede i alt 79 % af deltagerne at have en positiv 

eller meget positiv opfattelse, mens kun 3 % havde en negativ eller meget negativ opfattelse. 

Tilsvarende var holdningerne til kunstig intelligens i det store og hele positive (68 %), og kun 

7 % var negative. 

Tabel 3: Holdning til robotteknologi og kunstig intelligens, i % af de individuelle deltagere 

 Robotteknologi Kunstig intelligens 

Meget negativ 1 2 

Negativ 2 5 

Hverken positiv eller negativ 17 22 

Positiv 47 40 

Meget positiv 32 28 

 

Holdningerne var generelt positive, men de adspurgte gav også en mere nuanceret vurdering 

af deres holdning. For eksempel mente et stort flertal på den ene side, at teknologi krævede 

omhyggelig styring, og at robotteknologi ville være særligt nyttig til hårdt og farligt arbejde 

(92 %), og at teknologi ville sikre effektive transport- og leveringsmetoder (71 %), men på den 

anden side var der deltagere, der frygtede, at robotteknologi ville koste arbejdspladser (34 %), 

eller at den ville skabe ulighed i samfundet (18 %). 

Tabel 4: Hvad deltagerne mener om robotteknologi, i % 

 Meget 

enig 

Enig Hverken 

enig 

eller 

uenig 

Uenig Meget 

uenig 

Teknologi, der kræver 

omhyggelig styring 

57 35 4   

Nødvendig til hårdt eller 

farligt arbejde 

57 35 5   

En effektiv leverings-

/transportmetode 

37 34 13 9  

                                                 
1 En mere detaljeret præsentation med grafik og tabeller vedrørende de enkelte interessenters bidrag findes i 

PowerPoint-præsentationen (kun på engelsk), som findes på Europa-Parlamentets Retsudvalgs websted: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/da/juri/robotics.html 
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God for samfundet, fordi den 

hjælper mennesker 

34 49 11   

Koster arbejdspladser 9 25 31 25 9 

Skaber ulighed 5 13 21 32 24 

 

En af de mest fremherskende bekymringer vedrørende kunstig intelligens er fortsat 

betænkeligheder med hensyn til privatlivets fred. Den blev således nævnt af omkring 52 % af 

de adspurgte, mens kun 29 % anså kunstig intelligens for en trussel mod menneskeheden, og 

16 % anså kunstig intelligens for en trussel mod grundlæggende menneskerettigheder. 

Et overvældende flertal af de individuelle interessenter (90 %) fandt det nødvendigt at 

regulere udviklingen både inden for robotteknologi og kunstig intelligens, 6 % var imod denne 

idé, og 4 % havde ingen særlige holdning. De, der gik ind for at træffe lovgivningsmæssige 

foranstaltninger, nævnte bl.a. behovet for at afhjælpe bekymringer vedrørende etik, 

menneskerettigheder og privatlivets fred samt nødvendigheden af at undgå en dominerende 

stilling i sektoren.  

Blandt de, der gik ind for en reguleringsmæssig tilgang, foretrak et overvældende flertal 

(96 %) foranstaltninger på EU-plan eller internationalt plan frem for handling på 

medlemsstatsniveau (4 %). Argumenterne for at støtte reguleringsmæssige foranstaltninger 

på dette højere plan var bl.a. behovet for at 

 beskytte EU's værdier (navnlig databeskyttelse, privatlivets fred og etik) 

 sikre EU's globale konkurrenceevne  

 sikre EU's forrang som standardiseringsorgan i internationale fora 

 undgå et "kapløb mod bunden" og fremme fair konkurrence på det indre marked. 

I forhold til indsats på nationalt plan, anså de adspurgte også EU for mere effektivt, ikke kun 

i forbindelse med lovgivning, men også i forhold til at sikre en bedre håndhævelse af vedtagen 

regulering. 

De adspurgte mente, at det var mest presserende med EU-reguleringsmæssige 

foranstaltninger inden for specifikke sektorer på tværs af forskellige områder, fra selvkørende 

biler til medicinske robotter, plejerobotter og droner. 

De, der var modstandere af reguleringsmæssige foranstaltninger, nævnte vanskelighederne 

med hensyn til at regulere nye teknologier og hævdede, at regulering ville have en negativ 

indvirkning på konkurrenceevne, innovation og kreativitet.  

Tabel 5: Overblik over fordele og ulemper ved at regulere, ifølge interessenter 
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Positive svar Negative/andre svar 

For at undgå misbrug fra industriens side Svært eller for tidligt at regulere 
fremspirende teknologier 

Behovet for at tage hånd om bekymringer 
vedrørende etik, menneskerettigheder, 
databeskyttelse og beskyttelse af 
privatlivets fred 

Regulering skader konkurrenceevnen 

Behovet for at fastsætte fælles standarder 
for industrien for at have klarhed  

Regulering hindrer innovation og kreativitet 

Forbrugerbeskyttelse Skepsis over for enhver regulering/behovet 
for at begrænse som generelt princip 

 
4. Overblik over organisationers og virksomheders meninger 

Bidragyderne blev bedt om at vurdere de potentielle virkninger af robotteknologi og kunstig 

intelligens i deres organisationer. Ændringer i arbejdets karakter (20 %) og muligheden for at 

skabe nye produkter/tjenester (20 %) blev udpeget som de mest umiddelbare konsekvenser, 

sammen med ændringer i organisationsstrukturer og forretningsmodeller (14 %). Desuden 

mente 15 % af bidragydere, at robotteknologi og kunstig intelligens ville skabe nye 

muligheder for iværksættere. 

Ifølge interessenter er de mest relevante hindringer/barrierer, der forhindrer fuld udvikling 

af robotteknologi og kunstig intelligens: 

 menneskelige ressourcer, dvs. medarbejdernes kompetencer eller uddannelse (20 %) 

 offentlighedens holdning og accept (14 %) 

 tekniske udfordringer i forbindelse med afprøvning og anvendelse af teknologien 

(13 %) 

 tekniske udfordringer i forbindelse med udvikling af teknologien (12 %). 

I mindre udstrækning blev også nationale retlige rammer (10 %) og EU-retlige rammer (8 %) 

betragtet som hindringer. 

Såfremt EU skulle træffe foranstaltninger til at fremme innovation, produktivitet og global 

konkurrenceevne inden for robotteknologi og kunstig intelligens, mente de adspurgte afgjort, 

at et bedre finansielt klima for investeringer (17 %) og en bedre lovgivningsmæssig ramme 

(21 %) ville være nyttig. For de lovgivningsmæssige rammers vedkommende specificerede 

nogle interessenter, at EU burde undgå unødvendigt bureaukrati og være fleksibelt (dvs. 

reguleringsmæssige rammer burde udformes på grundlag af specifikke teknologiske 

applikationer, snarere end en altomfattende ensartet lovgivning, som omfatter alle former 

for kunstig intelligens/robotteknologi). 
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Nogle af deltagerne anså tiltag på EU-plan for at kunne tilføre værdi til foranstaltninger på 

nationalt plan, da de bidrager til at undgå forskellige nationale standarder (17 %), styrke 

beskyttelsen af grundlæggende rettigheder og etiske regler (14 %), og letter 

forretningsmuligheder på tværs af grænserne (11 %). Desuden blev EU-finansiering anset for 

hensigtsmæssig i forhold til at støtte innovative forskningsprojekter (15 %), hjælpe små 

virksomheder med at opskalere (13 %), og styrke det grænseoverskridende samarbejde 

mellem forskere og virksomheder. 

Interessenterne blev også spurgt om deres opfattelse af de mulige indvirkninger, som 

udviklingen af robotteknologi og kunstig intelligens kunne få for deres virksomhed. Generelt 

var forventningerne meget positive. Nogle interessenter mente, at slutbrugerne ville drage 

fordel af bl.a. en merværdi i form af effektivitet (11 %), nye forretningsaktiviteter (11 %), og 

at de også ville modtage ydelser af bedre kvalitet (10 %). Samtidig var nogle deltagere 

bekymrede over de eventuelle negative konsekvenser for privatlivets fred (6 %) og 

grundlæggende rettigheder (6 %) samt manglen på den nødvendige, højtuddannet 

arbejdskraft (4 %). 

Ifølge interessenterne vil de industrisektorer, der vil opleve den hurtigste økonomiske vækst på 

kort sigt (inden for de næste tre til fem år), være logistik og transport (19 %), sundhedsvæsen 

(14 %), fremstillingsvirksomhed (13 %), forbrugerrobotter som f.eks. dem, der anvendes i 

husholdningsapparater, uddannelse (13 %), finansielle tjenesteydelser (10 %). Inden for disse 

sektorer vil de vigtigste politiske områder, der vil kræver mest presserende indgriben på EU-

niveau, være selvkørende biler (29 %), medicinske robotter (16 %), droner (13 %) og 

teknologier til "reparation" og "forbedring" af mennesker (13 %). Endelig omfatter de 

aspekter, det er presserende at behandle, ansvarsregler (21 %), konnektivitet, intellektuel 

ejendom og datastrøm (20 %) samt etik (19 %). 

På baggrund af svarene fra både enkeltpersoner og organisationer er ansvar langt den mest 

presserende bekymring (51 % er stærkt bekymrede og 30 % er bekymrede, mens 19 % enten 

er neutrale eller ikke bekymrede). Da de blev bedt om at evaluere den nuværende 

reguleringsmæssige ramme for ansvar i EU, var holdningerne hos både enkeltpersoner og 

organisationer imidlertid temmelig blandede. Omkring 38 % svarede, at der ikke var behov 

for nogen ændringer, og 18 % sagde det modsatte (dvs. at der var behov for større ændringer 

af den nuværende ramme). 21 % mente, at der var behov for nogle ændringer vedrørende 

ansvar både i og uden for kontraktforhold, og 14 % ville foretrække et ikke-

lovgivningsmæssigt instrument til at supplere de eksisterende rammer. 

Mere specifikt blev interessenterne spurgt, om de ville støtte regulering af intelligente 

robotter eller ej: 
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 en fælles europæisk definition af intelligente robotter, og hvilke elementer en sådan 

definition skulle indeholde 

 et registreringssystem for avancerede robotter på EU-plan, og hvordan dette skulle se 

ud 

 en ramme på EU-plan for socialt og etisk bevidst teknologisk udvikling.  

De adspurgte blev bedt om at svare på, hvilke principper der burde overholdes, såfremt der 

fastlægges en vejledende etisk ramme eller en adfærdskodeks for robotingeniører på EU-

plan. Ifølge de modtagne svar er princippet om ingen skadegørelse – doktrinen om, at 

robotter ikke må skade et menneske – det vigtigste princip, efterfulgt af ansvarlighed – 

foregribelse af og ansvarlighed for de sociale, miljømæssige og sundhedsmæssige 

konsekvenser, robotteknologien kan få for nuværende og kommende generationer, samt 

sikkerhed. 

Et flertal af de adspurgte (ca. 60 %) var imod at indføre en særlig retlig status for robotter. 

Berørte parter ser det ikke som en nødvendighed at oprette en obligatorisk forsikringsordning 

for skader forårsaget af autonome robotter eller en obligatorisk forsikrings- og 

erstatningsfond. 

I spørgsmålet om nødvendigheden af EU-tiltag i forbindelse med konnektivitet, intellektuelle 

ejendomsrettigheder og datastrømmen, er de berørte parters reaktion blandet. Ifølge nogle 

organisationer bør EU prioritere at gøre noget ved: den fri udveksling af data, sikkerheden i 

netværk af sammenkoblede robotter og kunstig intelligens, beskyttelse af personoplysninger 

og privatlivets fred i kommunikationen mellem mennesker, robotter og kunstig intelligens.  

 
5. Høringens resultater og næste skridt 

Resultaterne af høringen vil hjælpe Europa-Parlamentet med at håndtere de etiske, 

økonomiske, juridiske og sociale spørgsmål inden for robotteknologi og kunstig intelligens til 

civil brug. De kan eventuelt også hjælpe Parlamentet til at fastlægge mulige næste skridt og 

fremtidige politikker på EU-plan, herunder, hvor det er relevant, en eventuel revision af 

eksisterende horisontal og/eller sektorspecifik EU-lovgivning eller indførelse af ny lovgivning.  

Bemærk venligst, at de indkomne bidrag ikke er udtryk for Europa-Parlamentets og dets 

tjenestegrenes officielle holdning. De er derfor ikke forløberen for en eventuel fremtidig 

afgørelse fra Europa-Parlamentet om, hvorvidt der skal foreslås lovgivning på dette område, 

eller træffes andre relevante foranstaltninger.  

Resultaterne af den offentlige høring af interesserede parter vil også indgå i Europa-

Parlamentets Forskningstjenestes kommende rapport om omkostningerne ved manglende 

EU-tiltag inden for robotteknologi og kunstig intelligens, som forventes offentliggjort i 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/home.html
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oktober 2018, og som vil være tilgængelig på Europa-Parlamentets tænketanks websted 

påhttp://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/search.html?contributor=eava 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/search.html?contributor=eava

