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Sammanfattning av det offentliga samrådet om robotteknikens och den artificiella 

intelligensens (AI) framtid med fokus på civilrättsliga bestämmelser. 

1. Övergripande sammanhang för det offentliga samrådet om robotteknik och artificiell 

intelligens 

I januari 2017 antog Europaparlamentet ett betänkande om civilrättsliga bestämmelser om 

robotteknik med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om 

robotteknik (2015/2103/(INL); föredragande Mady Delvaux (S&D, Luxemburg). I betänkandet 

uppmanar ledamöter av Europaparlamentet kommissionen att anta lagstiftning för att 

klargöra ansvarsfrågor. Vidare föreslår de en frivillig etisk uppförandekod om robotteknik för 

forskare och konstruktörer för att säkerställa att de handlar i enlighet med rättsliga och etiska 

standarder och att utformningen och användningen av robotteknik respekterar människans 

värdighet. Parlamentet uppmanade även kommissionen att överväga att etablera en EU-byrå 

för robotteknik och artificiell intelligens.  

Baserat på betänkandet beslutade parlamentets utskott för rättsliga frågor att anordna ett 

offentligt samråd om robotteknikens och den artificiella intelligensens framtid med fokus på 

civilrättsliga bestämmelser. Syftet med detta samråd var att få till stånd en bred debatt med 

en mängd olika intressenter och att samla in åsikter om hur man kan tackla de svåra etiska, 

ekonomiska, rättsliga och sociala frågor som är kopplade till utvecklingen av robotteknik och 

artificiell intelligens.  

Det offentliga samrådet var öppet över hela världen för alla som ville delta, på samtliga av 

EU:s officiella språk, mellan den 8 februari och den 1 juni 2017. Det offentliga samrådet 

innehöll två separata frågeformulär anpassade till två olika målgrupper: ett för allmänheten 

(15 frågor) och ett för specialiserade intressenter som inkluderade 17 allmänna och 47 valfria 

frågor om specifika politikområden. Frågeformulären var utformade med en blandning av 

flervalsfrågor och öppna frågor i syfte att låta medborgare, företag och organisationer ge mer 

djupgående bidrag. 

Samrådet genomfördes via undersökningsprogrammet Opinio som finns på 

Europaparlamentets datacentral. Opinio användes för att offentliggöra samrådet, samla in 

intressenternas bidrag, hantera uppgifterna och ta fram en rad rapporter som finns på 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. I varje rapport finns en 

lista över frågorna i frågeformuläret och en sammanfattning med detaljerad statistik. Även 

fritextsvar finns publicerade förutsatt att uppgiftslämnaren har gett parlamentet sitt 

samtycke.  

2. Nyckelstatistik om de svarande 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//SV
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Nästan 300 personer svarade på samrådet. Enligt gällande dataskyddsbestämmelser fick de 

följande alternativ: 

 Publicering av bidraget med personlig information. 

 Anonymiserad publicering av bidraget (utan namn/organisationsnamn). 

 Ingen publicering men användning av bidraget för statistiska och analytiska ändamål. 

Tabell 1: Översikt av mottagna svar 

 Enskild 
intressent 

Offentlig 
myndighet 
eller 
internationell 
organisation 

Organisation 
eller företag 

Totalt 

Anonym publicering 100 0 5 105 

Publicering med 
personlig information 

97 1 29 127 

Ingen publicering 62 1 3 66 

Totalt 259 2 37 298 

De 259 bidragen från enskilda intressenter hade följande geografiska spridning: 

 Deltagare från 23 EU-medlemsstater och Norge. De mest aktiva bidragslämnarna 

fanns i Tyskland, Frankrike och Spanien med 86, 35 respektive 28 bidrag var.   

 Tolv svar togs emot från länder som inte är medlemmar i EU (Kanada, Colombia, 

Serbien, Sydkorea, Sri Lanka, Schweiz, Turkiet och Förenta staterna). 

Den stora majoriteten av bidragslämnare var mellan 25 och 54 år gamla (78 %), och 42 % var 

mellan 25 och 39 år. Endast 9 % var mellan 15 och 24 år gamla, och en mycket liten andel var 

65-åringar (3 %). De flesta av de svarande (72 %) var män och endast 27 % var kvinnor (1 % 

ville inte uppge kön). Majoriteten av de svarande angav en utbildningsnivå motsvarande 

masterexamen eller högre (65 %). Vidare uppgav 42 % att de hade yrkes- eller 

utbildningserfarenhet utanför sitt ursprungsland. 

De 39 bidragen från organisationer var fördelade enligt följande: 

 Två offentliga myndigheter eller internationella organisationer och 

 37 organisationer eller företag, varav 20 var registrerade i transparensregistret. 

De 37 organisationerna var fördelade enligt följande: 

 Åtta företag/små eller medelstora företag/mikroföretag/enmansföretag.  

 Sju icke-statliga organisationer. 
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 Sex branschorganisationer.  

 Fem tankesmedjor, fem konsultföretag och advokatbyråer.  

 En akademisk institution. Ett medium. En fackförening. 

 Två angav ingen organisationstyp, och 

 en svarade inte.  

Geografiskt var bidragen fördelade mellan 13 EU-medlemsstater (dvs. intressenterna ombads 

att ange var de är baserade och/eller var de bedriver sin verksamhet). De mest aktiva 

medlemsstaterna var Belgien, Frankrike, Spanien och Nederländerna med 25, 17, 11 

respektive 8 % av de sammanlagda bidragen. 

Dessutom uppgav tolv uppgiftslämnare att de tillhörde en koncern med etablering i mer än 

ett land, varav elva uppgav att de också var etablerade utanför EU.  

Överlag representerade de svarande ett brett spektrum av affärstyper, från mikroföretag till 

multinationella företag med 500 eller fler anställda. 

Tabell 2: Företagsstorlek 

Antal anställda % av de svarande 

1–9 44 

10–49 28 

50–249 6 

250–499 3 

500 eller fler 19 

Svaren kom även från ett förhållandevis brett spektrum av aktiviteter. Sektorer som 

information och kommunikation, vetenskap och teknik, finans och försäkringar, transport, 

hälsa, utbildning, fastigheter, hotell och restaurang, bygg samt el-, gas- och vattenförsörjning 

fanns representerade. 

3. Översikt över synpunkter från enskilda intressenter 

Överlag hade de svarande en positiv inställning till robotteknik och artificiell intelligens.1 

Gällande den allmänna inställningen till robotteknik uppgav 79 % av de svarande att de hade 

en positiv eller mycket positiv uppfattning, medan endast 3 % hade en negativ eller mycket 

                                                 
1 En mer detaljerad bild med grafer och tabeller över de enskilda intressenternas bidrag finns i PowerPoint-

presentationen (endast på engelska) på webbplatsen för Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor på 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. 
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negativ uppfattning. På samma sätt var inställningen till artificiell intelligens i stort positiv 

(68 %) med endast 7 % som ställde sig negativa. 

Tabell 3: Inställning till robotteknik och artificiell intelligens i procent av enskilda 

intressenter 

 Robotteknik Artificiell intelligens 

Mycket negativ 1 2 

Negativ 2 5 

Varken positiv eller negativ 17 22 

Positiv 47 40 

Mycket positiv 32 28 

 

Inställningen var överlag positiv, men de svarande gav även mer reserverade synpunkter. Å 

ena sidan ansåg till exempel en stor majoritet att teknik kräver noggrann hantering och att 

robottekniken skulle vara särskilt användbar inom tungt och farligt arbete (92 %) och att den 

skulle säkerställa effektiva metoder för transport och leverans (71 %). Å andra sidan uttryckte 

vissa av de svarande oro för att robotteknik skulle kunna leda till förlorade arbetstillfällen 

(34 %) eller skapa ojämlikhet i samhället (18 %). 

Tabell 4: De svarandes tankar om robotteknik, i procent 

 Håller 

med 

fullständi

gt 

Håller 

med 

Håller 

varken 

med eller 

inte med 

Håller 

inte med 

Håller 

inte med 

alls 

Teknik kräver noggrann 

hantering 

57 35 4   

Behövs inom tungt eller 

farligt arbete 

57 35 5   

Effektiv metod för 

transport/leverans 

37 34 13 9  

Bra för samhället eftersom 

den hjälper människor 

34 49 11   

Leder till förlorade 

arbetstillfällen 

9 25 31 25 9 

Skapar ojämlikhet 5 13 21 32 24 
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En av de främsta farhågorna gällande artificiell intelligens är fortfarande privatlivet. Ungefär 

52 % av de svarande nämnde detta, men endast 29 % ansåg att artificiell intelligens innebär 

ett hot mot mänskligheten, och 16 % att den innebär ett hot mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna. 

En överväldigande majoritet av de enskilda intressenterna (90 %) ansåg att utvecklingen inom 

både robotteknik och artificiell intelligens måste regleras. 6 % var emot en reglering och 4 % 

hade en neutral inställning. De som var för lagstiftande åtgärder nämnde bland annat behovet 

av att hantera frågor som etik, mänskliga rättigheter och privatlivet, samt behovet av att 

undvika en dominerande ställning inom branschen.  

Av alla som ställde sig positiva till lagstiftande åtgärder föredrog en överväldigande majoritet 

(96 %) att regleringen görs på EU-nivå eller internationell nivå snarare än på 

medlemsstatsnivå (4 %). Argumenten för lagstiftande åtgärder på denna bredare nivå var 

bland annat behovet av att 

 skydda EU-värden (särskilt dataskyddet, privatlivet och etik), 

 säkerställa EU:s globala konkurrenskraft,  

 säkerställa EU:s företräde som standardsättare i internationella forum, 

 undvika en kapplöpning mot botten och främja rättvis konkurrens på den inre 

marknaden. 

De svarande ansåg även att reglering på EU-nivå är mer effektiv än på nationell nivå, inte bara 

när det gäller att ta fram ny lagstiftning utan också när det gäller att säkerställa att den 

efterlevs. 

De svarande ansåg att lagstiftande åtgärder från EU:s sida är mest akuta inom specifika 

sektorer på olika områden, från självkörande fordon till medicinska robotar, vårdrobotar och 

drönare. 

De som var emot lagstiftande åtgärder hänvisade till svårigheterna med att reglera 

framväxande teknik och att en reglering skulle ha en negativ inverkan på konkurrenskraft, 

innovation och kreativitet.  

Tabell 5: Översikt över fördelar och nackdelar med en reglering enligt intressenterna 

Positivt svar Negativt/annat svar 

Undvika branschmissbruk Svårt – eller för tidigt – att reglera 
framväxande teknik 

Behov av att hantera frågor som etik, 
mänskliga rättigheter, dataskydd och 
privatliv 

Reglering skadar konkurrenskraften 
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Behov av gemensamma standarder för 
säkerhet inom branschen  

Reglering hindrar innovation och kreativitet 

Konsumentskydd Skepsis mot reglering över huvud 
taget/behov av att begränsa den till 
allmänna principer 

 
4. Översikt över synpunkter från organisationer och företag 

Bidragslämnarna ombads att bedöma de potentiella effekterna av robotteknik och artificiell 

intelligens i sina organisationer. Förändringar i typen av arbete (20 %) och möjligheten att 

generera nya produkter/tjänster (20 %) identifierades som de mest direkta följderna, samt 

förändringar i organisationsstrukturer och affärsmodeller (14 %). 15 % av bidragslämnarna 

tror även att robotteknik och artificiell intelligens skulle skapa nya möjligheter för 

entreprenörer. 

Intressenterna identifierar följande aspekter som de största hindren för en full utveckling av 

robotteknik och artificiell intelligens: 

 Personal, det vill säga de anställdas färdigheter och utbildning (20 %). 

 Allmänhetens attityd och acceptans (14 %). 

 Tekniska frågor som rör testning och tillämpning av tekniken (13 %). 

 Tekniska frågor som rör utveckling av tekniken (12 %). 

I mindre utsträckning ansågs även de rättsliga ramarna i enskilda länder (10 %) och i EU (8 %) 

utgöra hinder. 

Om EU skulle vidta åtgärder för att uppmuntra till innovation, produktivitet och global 

konkurrenskraft inom robotteknik och artificiell intelligens ansåg de svarande att en bättre 

ekonomisk miljö för investeringar (17 %) och ett bättre regelverk (21 %) skulle vara mycket 

positivt. Gällande regelverket angav vissa intressenter att EU bör undvika onödig byråkrati 

och att det måste vara flexibelt (regelverket bör alltså utformas kring specifika tekniska 

tillämpningar snarare än att vara allomfattande och allmänt för all artificiell 

intelligens/robotteknik). 

De svarande anser att EU-åtgärder tillför värde jämfört med åtgärder på nationell nivå 

eftersom de minskar risken för olika nationella standarder i olika länder (17 %), stärker 

skyddet av grundläggande rättigheter och etiska regler (14 %) och underlättar 

gränsöverskridande affärsmöjligheter (11 %). Dessutom ansågs EU-finansiering vara till stöd 

inom innovativa forskningsprojekt (15 %), för att hjälpa små företag att expandera (13 %) och 

för att stärka det gränsöverskridande samarbetet mellan forskare och branscher. 
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Intressenterna tillfrågades även om vilken effekt utvecklingen av robotteknik och artificiell 

intelligens kunde tänkas ha på deras verksamhet och här var förväntningarna i allmänhet 

positiva. Intressenterna bedömde att slutanvändarna skulle gynnas i form av – bland annat – 

effektivitet (11 %), nya affärer (11 %) och bättre kvalitetstjänster (10 %). Samtidigt var vissa 

av de svarande oroliga över de potentiella negativa effekterna på privatliv (6 %) och 

grundläggande rättigheter (6 %), samt över bristen på nödvändig högkvalificerad arbetskraft 

(4 %). 

Intressenterna uppskattar att logistik och transport (19 %), hälso- och sjukvård (14 %), 

tillverkning (13 %), konsumentrobotar av typen som används i vitvaror, utbildning (13 %) och 

finansiella tjänster (10 %) kommer att vara de industrisektorer som växer snabbast på kort 

sikt (inom de följande tre till fem åren). Inom dessa sektorer är självkörande fordon (29 %), 

medicinska robotar (16 %), drönare (13 %) och teknik för att ”reparera” och ”förbättra” 

människor (13 %) de huvudsakliga politikområdena där EU skulle behöva ingripa snabbast. 

Akuta aspekter är bland annat ansvarsregler (21 %), uppkoppling, immateriella rättigheter 

och dataflöde (20 %) samt etik (19 %). 

Enligt svaren från både enskilda intressenter och organisationer är ansvarsfrågan det som 

skapar allra störst oro (51 % är mycket oroliga och 30 % är oroliga, medan 19 % är antingen 

neutrala eller inte oroliga). På frågan om hur de enskilda intressenterna och organisationerna 

värderar EU:s nuvarande regelverk om ansvar var svaren förhållandevis varierade. Ungefär 

38 % svarade att inga ändringar behövs medan 18 % svarade det motsatta (dvs. att det krävs 

omfattande ändringar i det nuvarande regelverket). 21 % ansåg att vissa ändringar behövs 

inom både avtalsrättsligt ansvar och utomobligatoriskt ansvar, och 14 % skulle vilja se ett icke-

lagstiftningsinstrument utöver det befintliga regelverket. 

Mer specifikt blev intressenterna tillfrågade om huruvida de skulle stödja reglering av smarta 

robotar eller inte: 

 En gemensam europeisk definition av en smart robot och vilka element en sådan 

definition bör inkludera, 

 ett registreringssystem för avancerade robotar på EU-nivå och hur det bör se ut, 

 ett EU-regelverk för en socialt och etiskt medveten teknisk utveckling.  

De svarande tillfrågades om vilka principer som bör beaktas om ett vägledande etiskt 

regelverk eller en uppförandekod för robotteknikingenjörer skulle etableras på EU-nivå. Enligt 

de mottagna svaren är icke-skadlighet – doktrinen om att först och främst inte göra någon 

skada, att robotar inte får skada människor – den viktigaste principen, följt av ansvarighet, att 

ta ansvar för de sociala och miljömässiga konsekvenser och de konsekvenser för människors 

hälsa som robottekniken kan få för nuvarande och kommande generationer, samt säkerhet. 
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En majoritet av de svarande (ca 60 %) var emot inrättande av en särskild rättslig status för 

robotar. Intressenterna ser inget behov av att införa ett särskilt försäkringssystem för skador 

som orsakas av autonoma robotar, inte heller en obligatorisk försäkrings- och 

ersättningsfond. 

Vad gäller behovet av åtgärder från EU:s sida när det gäller uppkoppling, immateriella 

rättigheter och dataflödet går intressenternas åsikter isär. Enligt organisationerna bör EU 

utan dröjsmål ta itu med följande områden: fritt flöde av uppgifter, skydd av nätverk av 

sammankopplade robotar och artificiell intelligens, skydd av personuppgifter och skydd av 

den personliga integriteten i kommunikationen mellan människor, robotar och artificiell 

intelligens.  

 
5. Resultaten från samrådet och nästa steg 

Resultaten från samrådet kommer att hjälpa Europaparlamentet att bemöta de etiska, 

ekonomiska, rättsliga och sociala farhågorna inom robotteknik och artificiell intelligens för 

civila ändamål. De skulle även kunna hjälpa Europaparlamentet att fastställa eventuella 

kommande åtgärder och framtida politik på EU-nivå, inbegripet eventuell revidering av 

befintlig övergripande och/eller sektorspecifik EU-lagstiftning, vid behov, eller införande av 

ny lagstiftning.  

Det bör understrykas att de mottagna bidragen inte är Europaparlamentets eller dess 

tjänsters officiella ståndpunkt. De föregriper därför inte Europaparlamentets framtida beslut 

om huruvida lagstiftning ska föreslås eller andra relevanta åtgärder ska vidtas på detta 

område eller inte.  

Resultaten av det offentliga samrådet med intressenter kommer också att bära upp den 

kommande rapporten från Europaparlamentets utredningstjänst med titeln Cost of Non-

Europe on Robotics and Artificial Intelligence Report som väntas publiceras i oktober 2018 och 

som kommer att finnas på webbplatsen tillhörande Europarlamentets tankesmedja på 

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

 
 

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

