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RESUMÉ 

(1) Formålet med retningslinjerne er at fremme pålidelig kunstig intelligens. Pålidelig kunstig intelligens har tre 

komponenter, som skal opfyldes gennem hele systemets levetid: a) Den skal være lovlig og overholde alle 

gældende love og bestemmelser, b) den skal være etisk og overholde etiske principper og værdier, og c) den 

skal være robust fra både et teknisk og et socialt perspektiv, da AI-systemer kan forårsage uforsætlig skade, 

selv med gode hensigter. Hver komponent er i sig selv nødvendig, men ikke nok til at opnå pålidelig kunstig 

intelligens. Ideelt set fungerer de tre komponenter i harmoni og overlapper i deres anvendelse. Hvis der i 

praksis opstår spændinger mellem disse komponenter, bør samfundet bestræbe sig på at justere dem.  

(2) I disse retningslinjer fastsættes der en ramme for opnåelse af pålidelig kunstig intelligens. Rammen 

omhandler ikke udtrykkeligt den første komponent af pålidelig kunstig intelligens (lovlig kunstig intelligens)1. 

Den giver i stedet vejledning i fremme og sikring af etisk og robust kunstig intelligens (den anden og den tredje 

komponent). Disse retningslinjer er henvendt til alle interessenter og går videre end en liste over etiske 

principper ved at give vejledning i, hvordan sådanne principper kan operationaliseres i sociotekniske systemer. 

Denne vejledning gives på tre abstraktionsniveauer fra det mest abstrakte i kapitel I til det mest konkrete i 

kapitel III, og der gives til sidst eksempler på muligheder og kritiske bekymringer, som AI-systemer har givet 

anledning til. 

I. Med udgangspunkt i en tilgang baseret på grundlæggende rettigheder identificeres de etiske principper 

og deres tilknyttede værdier, som skal overholdes ved udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-

systemer, i kapitel I.  

Central vejledning i kapitel I: 

 AI-systemer skal udvikles, udbredes og anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med disse 

etiske principper: respekt for menneskers autonomi, forebyggelse af skade, retfærdighed og 

forklarlighed. De potentielle spændinger mellem disse principper skal anerkendes og løses.  

 Der skal rettes særlig opmærksomhed mod situationer, der involverer mere udsatte grupper såsom 

børn, handicappede og andre, som historisk har været dårligt stillet eller i risiko for udstødelse, og 

mod situationer med asymmetriske magt- eller informationsforhold, f.eks. mellem arbejdsgivere og 

arbejdstagere eller mellem virksomheder og forbrugere2. 

 Der skal anerkendes og erindres, at AI-systemer, selv om de medfører væsentlige fordele for 

enkeltpersoner og samfundet, også indebærer visse risici og kan have negative virkninger, herunder 

virkninger, som kan være vanskelige at forudse, identificere eller måle (f.eks. på demokratiet, 

retsstaten og den distributive retfærdighed eller på selve det menneskelige sind). Der skal vedtages 

foranstaltninger, som kan afbøde disse risici, for så vidt det er relevant og står i forhold til risikoens 

omfang. 

II. Med udgangspunkt i kapitel I gives der i kapitel II vejledning om, hvordan pålidelig kunstig intelligens kan 

realiseres, ved at opstille syv krav, som AI-systemer skal opfylde. Der kan anvendes både tekniske og 

ikketekniske metoder for at opfylde disse krav.  

Central vejledning i kapitel II: 

 Det sikres, at udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-systemer opfylder kravene til pålidelig 

kunstig intelligens: 1) menneskelig udførelse og kontrol, 2) teknisk robusthed og sikkerhed, 3) 

                                                           
1  All normative statements in this document Dette dokument har til formål at give vejledning i den anden og den tredje 

komponent af pålidelig kunstig intelligens.    
2  Se artikel 24-27 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EU-chartret) vedrørende børns 

rettigheder, ældres rettigheder, integration af mennesker med handicap og arbejdstageres rettigheder. Se også artikel 38 

vedrørende forbrugerbeskyttelse.  
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overholdelse af privatlivets fred og datastyring, 4) gennemsigtighed, 5) diversitet, ikkediskrimination 

og retfærdighed, 6) miljø- og samfundsmæssig velfærd og 7) ansvarlighed.  

 Der skal overvejes tekniske og ikketekniske metoder til at sikre opfyldelsen af disse krav.  

 Forskning og innovation skal fremmes med henblik på at hjælpe med at evaluere AI-systemer og lette 

opfyldelsen af kravene. Resultater og udestående spørgsmål formidles til den brede offentlighed, og 

en ny generation af eksperter uddannes systematisk i AI-etik. 

 Interessenter oplyses på en klar og proaktiv måde om AI-systemets kapacitet og begrænsninger, så de 

kan opstille realistiske forventninger, og om den måde, hvorpå kravene implementeres. Det skal være 

klart, at der er tale om et AI-system. 

 Der skal gøres en indsats for at lette sporbarhed og mulighed for revision af AI-systemer, især under 

kritiske forhold eller i kritiske situationer.  

 Interessenter inddrages i hele AI-systemets livscyklus. Uddannelse og undervisning skal fremmes, så 

alle interessenter har kendskab til og er uddannet i pålidelig kunstig intelligens. 

 Der gøres opmærksom på, at der kan være grundlæggende spændinger mellem forskellige principper 

og krav. Disse afvejninger og deres løsninger identificeres, evalueres, dokumenteres og formidles 

løbende. 

III. I kapitel III gives der en konkret og ikke-udtømmende evalueringsliste for pålidelig kunstig intelligens, som 

har til formål at operationalisere de krav, der er opstillet i kapitel II. Denne evalueringsliste skal tilpasses 

AI-systemets specifikke anvendelsesformål3.  

Central vejledning i kapitel III: 

 Der skal vedtages en evalueringsliste for pålidelig kunstig intelligens ved udviklingen, udbredelsen og 

anvendelsen af kunstig intelligens, og listen skal tilpasses systemets specifikke anvendelsesformål.  

 Det bør understreges, at en evalueringsliste aldrig vil være udtømmende. Det at gøre kunstig 

intelligens pålidelig handler ikke om at afkrydse punkter på en liste, men om løbende at identificere 

og opfylde krav, evaluere løsninger og sikre resultater i hele AI-systemets livscyklus og at involvere 

interessenter i denne proces. 

(3) I det sidste afsnit i dokumentet konkretiseres nogle af de emner, der går igen i rammen, ved at give eksempler 

på nyttige muligheder, der bør forfølges, og kritiske bekymringer, som AI-systemer har givet anledning til, og 

som bør overvejes nøje.   

(4) Disse retningslinjer har til formål at give vejledning i AI-anvendelser generelt og skabe et horisontalt grundlag 

for at opnå pålidelig kunstig intelligens, men forskellige situationer giver anledning til forskellige udfordringer. 

Det bør derfor undersøges, om der i tillæg til denne horisontale ramme er behov for en sektorspecifik tilgang i 

medfør af AI-systemers kontekstspecifikke karakter. 

(5) Disse retningslinjer er ikke tænkt som erstatning for nogen form for politik eller regulering, og de har heller 

ikke til formål at hindre indførelsen af disse. Retningslinjerne bør betragtes som et levende dokument, der 

med tiden skal ajourføres regelmæssigt for at sikre, at det forbliver relevant, efterhånden som teknologien og 

vores viden om teknologien udvikler sig. Dette dokument bør derfor danne udgangspunkt for debatten om 

"pålidelig kunstig intelligens til Europa".4 Uden for Europas grænser tager disse retningslinjer også sigte på at 

fremme forskning, overvejelser og debat om de etiske rammer for AI-systemer på globalt plan.  

                                                           
3   

4  This ideal is intended to apply to AI systems developed, deployed and used in the EU Member States, as well as to systems 

developed or produced elsewhere but deployed and used in the EU. When referring to "Europe" in this document, we 

mean this to encompass the EU Member States. However, these Guidelines also aspire to be relevant outside the EU. In 

this regard, it can also be noted that both Norway and Switzerland are part of the Coordinated Plan on AI agreed and 

published in December 2018 by the Commission and Member States.  
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A. INDLEDNING 

(6) I sine meddelelser af 25. april 2018 og 7. december 2018 beskriver Europa-Kommissionen (Kommissionen) sin 

vision for kunstig intelligens (AI), som støtter "etisk, sikker og banebrydende kunstig intelligens produceret i 

Europa"5. Kommissionens vision hviler på tre søjler: i) intensivering af de offentlige og private investeringer i 

AI, ii) forberedelse af socioøkonomiske forandringer og iii) sikring af en passende etisk og retlig ramme med 

det formål at styrke de europæiske værdier. 

(7) For at støtte virkeliggørelsen af denne vision nedsatte Kommissionen Ekspertgruppen på Højt niveau om 

Kunstig Intelligens (ekspertgruppen), en uafhængig gruppe med mandat til at udarbejde to dokumenter: 1) 

etiske retningslinjer for kunstig intelligens og 2) politiske og investeringsmæssige anbefalinger.  

(8) Dette dokument indeholder de etiske retningslinjer for kunstig intelligens, som er blevet revideret efter 

yderligere overvejelser i ekspertgruppen på baggrund af feedback modtaget under den offentlige høring af 

udkastet, som blev offentliggjort den 18. december 2018. Det bygger på arbejdet i Den Europæiske Gruppe 

vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi6 og er inspireret af andre lignende projekter7. 

(9) I løbet af de seneste måneder har 52 medlemmer af ekspertgruppen afholdt møder, haft diskussioner og 

samarbejdet med fokus på EU's motto: forenet i mangfoldighed. Vi mener, at kunstig intelligens har potentiale 

til at ændre vores samfund markant. Kunstig intelligens er ikke et mål i sig selv, men et lovende middel til at 

forstærke menneskets vækst og derved forbedre den enkeltes og samfundets velfærd og almenvellet og til at 

skabe fremskridt og innovation. AI-systemer kan navnlig hjælpe med at fremme opnåelsen af FN's mål for 

bæredygtig udvikling, f.eks. fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af klimaændringerne, 

rationalisering af vores anvendelse af de naturlige ressourcer, forbedring af sundheds-, mobilitet- og 

produktionsprocesser og støtte til den måde, hvorpå vi måler fremskridt i forhold til indikatorer for 

bæredygtighed og social samhørighed. 

(10) For at gøre dette skal AI-systemer8 være menneskecentrerede, dvs. de skal hvile på en forpligtelse til at 

anvende dem i menneskehedens og almenvellets tjeneste med det mål at forbedre menneskets velfærd og 

frihed. AI-systemer tilbyder fantastiske muligheder, men giver samtidig anledning til en række risici, der skal 

håndteres på en hensigtsmæssig og forholdsmæssig måde. Vi har nu en række muligheder for at forme deres 

udvikling. Vi ønsker at sikre, at vi kan have tillid til de sociotekniske miljøer, hvori de integreres, og vi ønsker, at 

producenter af AI-systemer opnår en konkurrencemæssig fordel gennem integrationen af pålidelig kunstig 

intelligens i deres produkter og tjenester. Dette betyder, at vi skal forsøge at maksimere fordelene ved AI-

systemer og samtidig forebygge og minimere deres risici.   

(11) I en tid med hurtige teknologiske forandringer er det efter vores opfattelse afgørende, at tillid forbliver 

grundlaget for vores samfund, lokalsamfund, økonomier og bæredygtige udvikling. Vi anser derfor pålidelig 

kunstig intelligens som vores grundlæggende ambition, da mennesker og samfund kun kan have tillid til 

teknologiens udvikling og dens anvendelser, hvis der er fastlagt en klar og omfattende ramme for opnåelse af 

dens pålidelighed.  

(12) Dette er den vej, som Europa efter vores opfattelse bør følge for at placere sig som base og leder for 

banebrydende og etisk teknologi. Det er gennem pålidelig kunstig intelligens, at vi som europæiske borgere 

kan forsøge at høste dens fordele på en måde, der er i overensstemmelse med vores grundlæggende værdier 

respekt for den menneskelige værdighed, demokrati og retsstaten. 

Pålidelig kunstig intelligens 

(13) Pålidelighed er en forudsætning for, at mennesker og samfund kan udvikle, udbrede og anvende AI-systemer. 

                                                           
5    

6   (EGE). 

7   . 

8   "En definition af kunstig intelligens: Primære kapaciteter og videnskabelige områder". 
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Hvis AI-systemer — og menneskerne bag dem — ikke påviseligt er troværdige, kan det have uønskede 

konsekvenser, og deres indførelse kan hindres, hvilket vil gøre det umuligt at realisere de potentielt enorme 

sociale og økonomiske fordele, der følger med AI-systemer. For at hjælpe Europa med at realisere disse 

fordele er det vores vision at anvende etiske principper som en central søjle til at sikre og evaluere pålidelig 

kunstig intelligens. 

(14) Tillid til udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-systemer vedrører ikke kun teknologiens indbyggede 

egenskaber, men også kvaliteten af de sociotekniske systemer, der benytter AI-anvendelser9. Analogt med 

spørgsmål om (tab af) tillid til luftfart, atomkraft eller fødevaresikkerhed er det ikke kun komponenter af AI-

systemet, men systemet i dets overordnede ramme, der kan eller ikke kan skabe tillid. Indsatsen for at opnå 

pålidelig kunstig intelligens omfatter derfor ikke kun selve AI-systemets pålidelighed, men kræver en holistisk 

og systemisk tilgang, der omfatter pålideligheden af alle aktører og processer, der er en del af systemets 

sociotekniske sammenhæng i hele dets livscyklus. 

(15) Pålidelig kunstig intelligens har tre komponenter, som skal opfyldes gennem hele systemets levetid:  

1. Den skal være lovlig og overholde alle love og bestemmelser. 

2. Den skal være etisk og overholde etiske principper og værdier.  

3. Den skal være robust fra både et teknisk og et socialt perspektiv, da AI-systemer kan forårsage uforsætlig 

skade, selv med gode hensigter. 

(16) Hver komponent er i sig selv nødvendig, men ikke nok til at opnå pålidelig kunstig intelligens10. Ideelt set 

fungerer de tre komponenter i harmoni og overlapper i deres anvendelse. I praksis kan der imidlertid opstå 

spændinger mellem disse komponenter (f.eks. kan den eksisterende lovgivnings anvendelsesområde og 

indhold være ude af trit med etiske normer). Det er vores individuelle og kollektive ansvar som samfund at 

arbejde for sikre, at alle tre komponenter hjælper med at sikre pålidelig kunstig intelligens11. 

(17) En pålidelig tilgang er nøglen til at sikre "ansvarlig konkurrencedygtighed", idet den kan tilvejebringe et 

fundament for, at alle, der berøres af AI-systemer, kan have tillid til, at deres design, udvikling og anvendelse 

er lovlig, etisk og robust. Disse retningslinjer har til formål at fremme ansvarlig og bæredygtig AI-innovation i 

Europa. De søger at gøre etiske principper til en bærende søjle for udviklingen af en unik tilgang til AI, en 

tilgang, der skal gavne, styrke og beskytte både det enkelte menneskes vækst og samfundets almenvel. Dette 

vil efter vores opfattelse sætte Europa i stand til at positionere sig som global leder inden for banebrydende 

kunstig intelligens, som fortjener vores individuelle og kollektive tillid. Kun ved at sikre pålidelighed kan de 

europæiske borgere drage fuld fordel af AI-systemerne i tryg forvisning om, at der er indført foranstaltninger, 

som beskytter mod de potentielle risici.  

(18) Ligesom anvendelsen af AI-systemer ikke standser ved nationale grænser, gør deres virkning det heller ikke. 

Der er derfor behov for globale løsninger på de globale muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens 

giver. Vi opfordrer derfor alle interessenter til at arbejde hen imod en global ramme for pålidelig kunstig 

intelligens, der bygger på international konsensus og samtidig fremmer og opretholder vores tilgang baseret 

på grundlæggende rettigheder. 

 

Målgruppe og omfang  

(19) Disse retningslinjer er rettet til alle AI-interessenter, der designer, udvikler, udbreder, implementerer, 

anvender eller berøres af kunstig intelligens, herunder bl.a. virksomheder, organisationer, forskere, offentlige 

tjenester, offentlige instanser, institutioner, civilsamfundsorganisationer, enkeltpersoner, arbejdstagere og 

                                                           
9  Disse systemer omfatter mennesker, statslige aktører, virksomheder, infrastruktur, software, protokoller, standarder, 

forvaltning, eksisterende lovgivning, tilsynsmekanismer, incitamenter, revisionsprocedurer, rapportering af bedste praksis 
osv.   

10   

11  Dette betyder også, at lovgivere og politikere skal vurdere, om den eksisterende lovgivning er hensigtsmæssig, hvis den er 
ude at trit med de etiske principper. 
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forbrugere.   Interessenter, der ønsker at opnå pålidelig kunstig intelligens, kan frivilligt anvende disse 

retningslinjer som en metode til at operationalisere deres ønsker, navnlig ved at bruge den praktiske 

evalueringsliste i kapitel III ved udviklingen og udbredelsen af deres AI-systemer. Denne evalueringsliste kan 

også supplere — og dermed indarbejdes i — eksisterende evalueringsprocedurer.  

(20) Retningslinjerne har til formål at give vejledning i AI-anvendelser generelt og skabe et horisontalt grundlag for 

at opnå pålidelig kunstig intelligens, men forskellige situationer giver anledning til forskellige udfordringer. 

AI-systemer med musikanbefalinger giver ikke anledning til de samme etiske overvejelser, som AI-systemer, 

der foreslår kritiske medicinske behandlinger. På samme måde kan de forskellige muligheder og udfordringer, 

der følger af AI-systemer, udnyttes i forhold mellem erhvervsdrivende og forbrugere, business-to-business, 

arbejdsgivere og ansatte samt det offentlige og borgerne eller mere generelt i forskellige sektorer og 

anvendelser. Som følge af AI-systemers kontekstspecifikke karakter anerkendes det derfor, at 

implementeringen af disse retningslinjer skal tilpasses den særlige AI-anvendelse. Nødvendigheden af en 

yderligere sektorspecifik tilgang, der kan supplere den mere generelle horisontale ramme, der foreslås i dette 

dokument, bør derfor undersøges.  

For at få en bedre forståelse af, hvordan retningslinjerne kan implementeres på horisontalt plan, og af de 

forhold, der kræver en sektorspecifik tilgang, opfordrer vi alle interessenter til at afprøve evalueringslisten for 

pålidelig kunstig intelligens (kapitel III), som operationaliserer denne ramme, og til at give os feedback. På 

grundlag af feedback, der indsamles i denne pilotfase, vil vi revidere evalueringslisten inden begyndelsen af 

2020. Pilotfasen indledes i sommeren 2019 og varer indtil årets udgang. Alle berørte interessenter kan deltage 

ved at tilkendegive deres interesse gennem den europæiske alliance vedrørende kunstig intelligens.  

 

B. EN RAMME FOR PÅLIDELIG KUNSTIG INTELLIGENS 

(21) I disse retningslinjer opstilles der en ramme for opnåelse af pålidelig kunstig intelligens baseret på 

grundlæggende rettigheder som fastlagt i EU's charter om grundlæggende rettigheder (EU-chartret) og i 

relevant international menneskerettighedslovgivning. I det følgende beskrives kort de tre komponenter af 

pålidelig kunstig intelligens. 

Lovlig kunstig intelligens 

(22) AI-systemer opererer ikke i en lovløs verden. En række retligt bindende regler finder allerede anvendelse på 

europæisk, nationalt og internationalt plan og er relevante for udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-

systemer i dag. Relevante retskilder omfatter bl.a. EU's primære ret (EU's traktater og chartret om 

grundlæggende rettigheder, EU's afledte ret (f.eks. den generelle forordning om databeskyttelse, direktiverne 

om ikkediskrimination, maskindirektivet, produktansvarsdirektivet, forordningen om fri udveksling af andre 

data end personoplysninger, forbrugerretten og direktiverne om sikkerheden og sundheden under arbejdet), 

men også FN's menneskerettighedstraktater og Europarådets konventioner (f.eks. den europæiske 

menneskerettighedskonvention) og adskillige medlemsstatslove. Ud over regler, der finder horisontal 

anvendelse, findes der en række områdespecifikke regler, som gælder for bestemte AI-anvendelser (f.eks. 

forordningen om medicinsk udstyr i sundhedssektoren).  

(23) Lovgivningen fastsætter både positive og negative forpligtelser, dvs. at den ikke kun skal fortolkes ud fra, hvad 

der ikke må gøres, men også ud fra, hvad der skal gøres. Lovgivningen forbyder ikke kun bestemte handlinger, 

men muliggør også andre. Det kan i denne henseende bemærkes, at EU-chartret indeholder artikler om 

"frihed til at oprette og drive egen virksomhed" og "frihed for kunst og videnskabelig forskning" samt artikler, 

der omhandler områder, som vi oftere støder på i vores arbejde med at sikre pålideligheden af AI, f.eks. 

databeskyttelse og ikkediskrimination.  

(24) Retningslinjerne omhandler ikke udtrykkeligt den første komponent af pålidelig kunstig intelligens (lovlig 

kunstig intelligens), men har i stedet til formål at give vejledning om fremme og sikring af den anden og den 

tredje komponent (etisk og robust kunstig intelligens). Mens de to sidstnævnte til en vis grad allerede er 

afspejlet i den eksisterende lovgivning, kan deres fulde realisering række ud over de eksisterende retlige 
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forpligtelser. 

(25) Intet i dette dokument må fortolkes eller udlægges som juridisk rådgivning eller vejledning med hensyn til, 

hvordan gældende juridiske standarder og krav kan overholdes. Intet i dette dokument giver anledning til 

juridiske rettigheder eller pålægger tredjemand nogen retlige forpligtelser. Vi minder imidlertid om, at enhver 

fysisk eller juridisk person har pligt til at overholde loven — uanset om den finder anvendelse i dag eller 

vedtages senere i overensstemmelse med udviklingen af kunstig intelligens. I disse retningslinjer forudsættes 

det, at alle juridiske rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse på de processer og aktiviteter, der er 

forbundet med udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af kunstig intelligens, forbliver obligatoriske og 

skal overholdes.  

Etisk kunstig intelligens  

(26) Opnåelse af pålidelig kunstig intelligens kræver ikke kun overholdelse af loven, som kun er én af dens tre 

komponenter. Lovgivningen er ikke altid i trit med den teknologiske udvikling, kan være ude at trit med etiske 

normer eller er blot uegnet til at omhandle visse spørgsmål. For at AI-systemer kan være pålidelige, skal de 

derfor også være etiske og være tilpasset etiske normer.  

Robust kunstig intelligens 

(27) Selv om der forfølges et etisk formål, skal den enkelte og samfundet have tillid til, at AI-systemer ikke 

forårsager uforsætlig skade. Sådanne systemer bør fungere på en sikker og pålidelig måde, og der bør træffes 

sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge eventuelle uforsætlige negative indvirkninger. Det er derfor vigtigt 

at sikre, at AI-systemer er robuste. Dette er nødvendigt fra et teknisk perspektiv (dvs. at systemet er teknisk 

robust, som det kræves i en bestemt sammenhæng, f.eks. anvendelsesområdet eller livscyklusfasen) og fra et 

socialt perspektiv (under hensyntagen til den sammenhæng eller det miljø, hvori systemet opererer). Etisk og 

robust kunstig intelligens hænger derfor tæt sammen og supplerer hinanden. De principper, der er beskrevet i 

kapitel I, og de krav, der udledes af disse i kapitel II, omhandler begge komponenter.  

Rammen 

(28) Vejledningen i dette dokument gives på tre abstraktionsniveauer fra det mest abstrakte i kapitel I til det mest 

konkrete i kapitel III: 

I) Grundlæggende elementer i pålidelig kunstig intelligens. Kapitel I omhandler de grundlæggende elementer 

i pålidelig kunstig intelligens, og tilgangen baseret på grundlæggende rettigheder12 beskrives. De etiske 

principper, der skal overholdes for at sikre etisk og robust kunstig intelligens, identificeres og beskrives. 

II) Realisering af pålidelig kunstig intelligens. I kapitel II oversættes disse etiske principper til syv krav, som AI-

systemer skal implementere og opfylde gennem hele deres livscyklus. Det omhandler desuden både tekniske 

og ikketekniske metoder, der kan anvendes til at opfylde disse krav.  

III) Vurdering af pålidelig kunstig intelligens. Aktører inden for kunstig intelligens forventer konkret 

vejledning. I kapitel III opstilles der derfor en foreløbig og ikke-udtømmende evalueringsliste for pålidelig 

kunstig intelligens, som operationaliserer kravene i kapitel II. Denne liste bør tilpasses til hvert enkelt 

anvendelsesformål.  

(29) Det sidste afsnit i dokumentet omhandler muligheder og betænkeligheder, der følger af AI-systemer, som bør 

overvejes, og vi gerne vil opfordre til yderligere debat om.  

                                                           
12  Grundlæggende rettigheder ligger til grund for den internationale og EU's menneskerettighedslovgivning og understøtter 

de juridiske rettigheder, der garanteres ved EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder.  Overholdelse 
af de grundlæggende rettigheder, som er retligt bindende, er derfor omfattet af den første komponent af pålidelig kunstig 
intelligens, "lovlig kunstig intelligens". Det kan imidlertid også hævdes, at grundlæggende rettigheder afspejler særlige 
moralske rettigheder for alle, der opstår, fordi de tilhører menneskeheden, uanset rettighedernes status som retligt 
bindende. De er i denne forstand også en del af den anden komponent af pålidelig kunstig intelligens, "etisk kunstig 
intelligens".   
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(30) Retningslinjernes struktur er illustreret i figur 1 nedenfor. 

 

 

 

 

Figur 1: Retningslinjerne som en ramme for pålidelig kunstig intelligens 
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I. Kapitel I: Grundlæggende elementer i pålidelig kunstig intelligens.  

(31) Dette kapitel omhandler de grundlæggende elementer i pålidelig kunstig intelligens, som er baseret på 

grundlæggende rettigheder og afspejlet i fire etiske principper, som bør overholdes for at sikre etisk og robust 

kunstig intelligens. Dette kapitel har fokus på de etiske aspekter.  

(32) AI-etik er en gren af anvendt etik, som har fokus på de etiske spørgsmål, der rejses af udviklingen, udbredelsen 

og anvendelsen af kunstig intelligens. Det centrale mål er at identificere, hvordan kunstig intelligens kan 

fremme eller give anledning til bekymringer for den enkeltes velfærd, uanset om der er tale om livskvalitet 

eller menneskers autonomi og frihed, som er nødvendig for et demokratisk samfund.  

(33) Etiske overvejelser i forbindelse med AI-teknologi kan tjene flere formål. Det kan for det første stimulere 

overvejelser vedrørende behovet for at beskytte personer og grupper på det mest grundlæggende niveau. Det 

kan for det andet tilskynde til nye former for innovation, der kan fremme etiske værdier, f.eks. tiltag, der 

bidrager til opnåelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling13, som er integreret i EU's kommende 2030-

dagsorden14. Dette dokument omhandler primært det første af de nævnte formål, men den betydning, som 

etiske aspekter kan have i det andet, bør ikke undervurderes. Pålidelig kunstig intelligens kan styrke den 

enkeltes vækst og den kollektive velfærd ved at generere velstand, skabe værdi og maksimere rigdom. Den 

kan bidrage til at skabe et retfærdigt samfund ved at forbedre borgernes sundhed og velfærd på måder, der 

fremmer lighed med hensyn til fordeling af økonomiske, sociale og politiske muligheder. 

(34) Det er derfor afgørende, at vi forstår, hvordan vi bedst støtter udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af 

kunstig intelligens, så det sikres, at alle kan trives i en AI-baseret verden, og hvordan vi kan skabe en bedre 

fremtid, samtidig med at vi er konkurrencedygtige på globalt plan. Som enhver anden avanceret teknologi 

giver anvendelsen af AI-systemer i samfundet anledning til en række etiske spørgsmål, f.eks. vedrørende deres 

indvirkning på mennesker og samfundet, beslutningsprocedurer og sikkerhed. Hvis vi i stigende grad ønsker at 

blive hjulpet af eller at uddelegere beslutninger til AI-systemer, skal vi sikre, at disse systemer er retfærdige 

med hensyn til deres indvirkning på menneskers liv, at de er i overensstemmelse med ufravigelige værdier og 

kan handle i overensstemmelse hermed, og at hensigtsmæssige procedurer for ansvarlighed kan garantere 

dette.  

(35) Europa skal fastlægge, hvilken normativ vision af en fremtid med kunstig intelligens det ønsker at realisere, og 

følgelig erkende, hvilket AI-begreb der skal undersøges, udvikles, udbredes og anvendes i Europa for at 

virkeliggøre denne vision. Med dette dokument ønsker vi at bidrage til denne indsats ved at introducere 

begrebet pålidelig kunstig intelligens, som efter vores opfattelse er den rigtige løsning for at opbygge en 

fremtid med kunstig intelligens. En fremtid, hvor demokrati, retsstaten og grundlæggende rettigheder ligger til 

grund for AI-systemer, og hvor sådanne systemer løbende forbedrer og forsvarer den demokratiske kultur, vil 

også være grobund for et miljø, hvor innovation og ansvarlig konkurrencedygtighed kan trives. 

(36) En områdespecifik etisk kodeks kan — uanset hvor overensstemmende, veludviklede og fint justerede de 

fremtidige versioner heraf måtte være — aldrig være en erstatning for etisk ræsonnement som sådant, som 

altid skal tage hensyn til kontekstuelle detaljer, der ikke kan tages højde for i generelle retningslinjer. Ud over 

at udvikle et sæt regler skal vi — for at opnå pålidelig kunstig intelligens -opbygge og opretholde en etisk 

kultur og tænkemåde gennem offentlig debat, uddannelse og praktisk læring. 

 

1. Grundlæggende rettigheder som moralske og juridiske rettigheder 

                                                           
13  https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en.  
14  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300  

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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(37) Vi tror på en tilgang til AI-etik, der er baseret på grundlæggende rettigheder som fastlagt i EU-traktaterne15, 

EU's charter om grundlæggende rettigheder (EU-chartret) og relevant international 

menneskerettighedslovgivning.16 Overholdelse af grundlæggende rettigheder inden for en ramme af 

demokrati og retsstatsprincippet er et af de mest lovende grundlag for at identificere abstrakte etiske 

principper og værdier, som kan operationaliseres i forbindelse med kunstig intelligens.  

(38) EU-traktaterne og EU-chartret fastlægger en række grundlæggende rettigheder, som EU's medlemsstater og 

institutioner er retligt forpligtede til at overholde, når de gennemfører EU-retten. Disse rettigheder er 

beskrevet i EU-chartret med henvisning til værdighed, friheder, lighed og solidaritet, borgeres rettigheder og 

retfærdighed. Det fælles fundament, der forener disse rettigheder, kan hævdes at have rod i respekten for 

menneskets værdighed — og afspejler det, vi beskriver som en "menneskecentreret tilgang", hvor mennesket 

har en unik og umistelig moralsk status som den højest stående på de civile, politiske, økonomiske og sociale 

områder17.  

(39) Rettighederne i EU-chartret er retligt bindende18, men det er vigtigt at anerkende, at grundlæggende 

rettigheder ikke altid yder omfattende retlig beskyttelse. For EU-chartret skal det f.eks. understreges, at dets 

anvendelsesområde er begrænset til EU-retten. Den internationale menneskerettighedslovgivning og navnlig 

den europæiske menneskerettighedskonvention er retligt bindende for EU's medlemsstater, herunder i 

forhold, der falder uden for EU-rettens anvendelsesområde. Samtidig skal det understreges, at grundlæggende 

rettigheder tillægges enkeltpersoner og (i et vist omfang) grupper i medfør af deres moralske status som 

mennesker, uafhængigt af deres retskraft. Grundlæggende rettigheder er som rettigheder, der kan håndhæves 

retligt, derfor omfattet af den første komponent af pålidelig kunstig intelligens (lovlig kunstig intelligens), som 

garanterer overholdelse af loven. Som rettigheder, der er tildelt enhver, og som har rod i menneskets iboende 

moralske status, ligger de også til grund for den anden komponent af pålidelig kunstig intelligens (etisk kunstig 

intelligens), som omhandler etiske normer, der ikke nødvendigvis er retligt bindende, men som er afgørende 

for at sikre pålidelighed. Da dette dokument ikke indeholder vejledning om den første komponent, afspejler 

henvisninger til grundlæggende rettigheder sidstnævnte komponent i forbindelse med disse ikkebindende 

retningslinjer. 

 

2. Fra grundlæggende rettigheder til etiske principper  

2.1 Grundlæggende rettigheder som grundlag for pålidelig kunstig intelligens 

(40) Blandt den omfattende række af udelelige rettigheder, der er fastsat i den internationale 

menneskerettighedslovgivning, EU-traktaterne og EU-chartret, er de nedenstående serier af grundlæggende 

rettigheder særligt relevante for AI-systemer.  Mange af disse rettigheder kan under særlige omstændigheder 

håndhæves retligt i EU, og det betyder, at overholdelsen af deres betingelser er juridisk obligatorisk. Selv når 

grundlæggende rettigheder, der kan håndhæves retligt, overholdes, kan etiske overvejelser hjælpe os med at 

forstå, hvordan udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af kunstig intelligens kan påvirke de grundlæggende 

rettigheder og deres tilgrundliggende værdier, og de kan hjælpe os med at opstille mere finkornet vejledning, 

når vi arbejder for at identificere, hvad vi bør gøre, i stedet for, hvad vi (aktuelt) kan gøre med teknologien.  

                                                           
15  EU bygger på en forfatningsmæssig forpligtelse til at beskytte menneskers grundlæggende og udelelige rettigheder, til at 

sikre respekt for retsstatsprincippet, til at fremme demokratisk frihed og til at fremme almenvellet. Disse rettigheder 
afspejles i artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union og i EU's charter om grundlæggende rettigheder. 

16  Andre retsakter afspejler og uddyber disse forpligtelser, f.eks. Europarådets Europæiske Socialpagt eller specifik lovgivning 
som f.eks. EU's generelle forordning om databeskyttelse. 

17  Det bør bemærkes, at en forpligtelse til menneskecentreret kunstig intelligens og dens forankring i grundlæggende 
rettigheder kræver et kollektivt samfunds- og forfatningsmæssigt grundlag, hvor individuel frihed og respekt for 
menneskets værdighed er både praktisk muligt og meningsfuldt og ikke kun udgør et urimeligt individualistisk billede af 
mennesket.   

18  I henhold til chartrets artikel 51 finder det anvendelse på EU's institutioner og medlemsstater, når de gennemfører EU-
retten. 
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(41) Respekt for menneskets værdighed. Menneskets værdighed er idéen om, at hvert menneske besidder et 

"iboende værd", som aldrig bør mindskes, kompromitteres eller begrænses af andre — eller af nye teknologier 

som f.eks. AI-systemer19. I forbindelse med kunstig intelligens betyder respekt for menneskets værdighed, at 

alle mennesker behandles med den respekt, der tilkommes dem som moralske personer, og ikke kun som 

genstande, der kan indsamles, sorteres, rangordnes, føres, styres eller manipuleres. AI-systemer bør derfor 

udvikles på en måde, der respekterer, tjener og beskytter menneskers fysiske og mentale integritet, 

menneskers personlige og kulturelle identitetsfølelse og opfyldelsen af deres grundlæggende behov.20  

(42) Den enkeltes frihed. Mennesker bør have frihed til at træffe deres egne livsbeslutninger. Dette omfatter frihed 

fra suveræn indgriben, men kræver også indgreb fra statslige myndigheder og NGO'er for at sikre, at 

enkeltpersoner eller personer, der er i risiko for udstødelse, har lige adgang til AI-systemers fordele og 

muligheder. I forbindelse med kunstig intelligens kræver den enkeltes frihed afbødning af (in)direkte ulovlig 

tvang, trusler mod den mentale autonomi og den mentale sundhed, ubegrundet overvågning, vildledning og 

urimelig manipulation. Den enkeltes frihed betyder faktisk en forpligtelse til at sætte den enkelte i stand til at 

udøve endnu større kontrol over sit liv, herunder (blandt andre rettigheder) beskyttelse af friheden til at 

oprette og drive egen virksomhed, friheden for kunst og videnskabelig forskning, ytringsfriheden, retten til 

privatliv og beskyttelse af personoplysninger samt forsamlings- og foreningsfriheden. 

(43) Respekt for demokrati, domstolene og retsstatsprincippet. I et forfatningsdemokrati skal regeringsmyndighed 

være tilladt i henhold til loven og begrænset ved lov. AI-systemer bør tjene til at opretholde og fremme 

demokratiske processer og respektere pluraliteten af enkeltpersoners værdier og livsvalg. AI-systemer må ikke 

undergrave demokratiske processer, menneskelige overvejelser eller demokratiske afstemningssystemer. AI-

systemer skal også have indbygget en forpligtelse til at sikre, at de ikke fungerer på en måde, der undergraver 

de grundlæggende forpligtelser, som retsstaten hviler på, samt fastsatte love og forskrifter, og til at sikre 

behørige processer og lighed for loven. 

(44) Ligestilling, ikkediskrimination og solidaritet — herunder rettigheder for personer, der er i risiko for 

udstødelse. Der skal sikres lige respekt for alle menneskers moralske værd og værdighed. Dette går videre end 

ikkediskrimination, som accepterer, at der skelnes mellem forskellige situationer baseret på objektive 

begrundelser. I forbindelse med kunstig intelligens betyder ligestilling, at systemets anvendelse ikke må 

generere urimeligt forudindtagede resultater (f.eks. bør de data, der bruges til at oplære AI-systemer, være så 

inklusive som muligt og repræsentere forskellige befolkningsgrupper). Dette kræver også passende respekt for 

potentielt sårbare personer og grupper21 såsom arbejdstagere, kvinder, handicappede, etniske minoriteter, 

børn, forbrugere eller andre, der risikerer udstødelse. 

(45) Borgerrettigheder. Borgere nyder en lang række rettigheder, herunder retten til at stemme, retten til god 

forvaltning og aktindsigt samt retten til at indbringe andragender for myndighederne. AI-systemer rummer 

betydelige muligheder for at forbedre myndigheders rækkevidde og effektivitet i leveringen af offentlige goder 

og tjenester til samfundet. Samtidig kan borgernes rettigheder påvirkes negativt af AI-anvendelser og bør 

beskyttes. Når udtrykket "borgerrettigheder" anvendes er, har det ikke til formål at afvise eller ignorere 

rettighederne for tredjelandsstatsborgere eller irregulære (eller ulovlige) personer i EU, som også har 

rettigheder i henhold til folkeretten og derfor også på området for kunstig intelligens. 

 

2.2 Etiske principper i forbindelse med AI-systemer22 

                                                           
19  C. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, EJIL, 19(4), 2008. 
20  For en forståelse af "menneskets værdighed" på linje hermed, se E. Hilgendorf, Problem Areas in the Dignity Debate and 

the Ensemble Theory of Human Dignity, i: D. Grimm, A. Kemmerer, C. Möllers (red.), Human Dignity in Context. 
Explorations of a Contested Concept, 2018, s. 325 ff. 

21  For en beskrivelse af udtrykket som anvendt i dette dokument, se ordlisten. 
22  Disse principper gælder også for udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af andre teknologier og er derfor ikke 

specifikke for AI-systemer. I det følgende gives der en beskrivelse af deres relevans specifikt i forbindelse med kunstig 
intelligens. 
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(46) Mange offentlige, private og civile organisationer har hentet inspiration i de grundlæggende rettigheder for at 

opstille etiske rammer for kunstig intelligens.23 I EU har Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for 

Naturvidenskab og Ny Teknologi ("EGE") foreslået et sæt af ni grundprincipper baseret på de grundlæggende 

værdier, der er fastlagt i EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder.24 Vi bygger videre på 

dette arbejde og anerkender de fleste af de principper, der hidtil er blevet fremført af forskellige grupper, 

samtidig med at vi forklarer de mål, som principperne søger at fremme og støtte. Disse etiske principper kan 

inspirere nye og specifikke lovgivningsinstrumenter, kan hjælpe med at fortolke grundlæggende rettigheder, 

efterhånden som vores sociotekniske miljø udvikler sig med tiden, og kan vejlede rationalet for AI-systemers 

udvikling, anvendelse og implementering — så de tilpasses dynamisk i takt med samfundets udvikling.  

(47) AI-systemer bør forbedre den enkeltes og samfundets velfærd. I dette afsnit opstilles fire etiske principper 

med rod i grundlæggende rettigheder, som bør overholdes for at sikre, at AI-systemer udvikles, udbredes og 

anvendes på en pålidelig måde. De er angivet som etiske imperativer, således at A-aktører altid bør tilstræbe 

at overholde dem. Uden at fastlægge et hierarki angives principperne nedenfor i samme rækkefølge som de 

grundlæggende rettigheder, som de er baseret på, i EU-chartret25.    

(48) Der er tale om følgende principper: 

(i) respekt for menneskers autonomi 

(ii) forebyggelse af skade 

(iii) retfærdighed 

(iv) forklarlighed. 

(49) Mange af disse er i vid udstrækning allerede afspejlet i eksisterende lovkrav, som skal overholdes, og er 

dermed også omfattet af komponenten "lovlig kunstig intelligens", som er den første komponent af kunstig 

intelligens26. Som det er anført ovenfor, går overholdelsen af etiske principper imidlertid videre end den 

formelle overholdelse af eksisterende lovgivning, idet mange lovkrav afspejler etiske principper27. 
 

 Princippet om respekt for menneskers autonomi 

(50) De grundlæggende rettigheder, som EU bygger på, har til formål at sikre respekt for menneskers frihed og 

autonomi. Mennesker, der interagerer med AI-systemer, skal kunne bevare deres fulde og reelle 

selvbestemmelse over sig selv og kunne deltage i den demokratiske proces. AI-systemer bør ikke ubegrundet 

underkaste, tvinge, bedrage, manipulere, styre eller føre mennesker. I stedet bør AI-systemer designes til at 

forstærke, supplere og bestyrke menneskers kognitive, sociale og kulturelle færdigheder. Fordelingen af 

funktioner mellem mennesker og AI-systemer bør følge menneskecentrerede designprincipper og lade 

mennesker træffe meningsfulde valg. Dette betyder, at der skal sikres menneskelig kontrol over28 og styring af 

arbejdsprocesser i AI-systemer. AI-systemer kan også grundlæggende ændre arbejdsmiljøet. Kunstig intelligens 

                                                           
23  Ved at tage udgangspunkt i de grundlæggende rettigheder begrænses også den lovgivningsmæssige usikkerhed, da det 

giver mulighed for at bygge videre på årtiers praksis for beskyttelse af grundlæggende rettigheder i EU, så der opnås 
klarhed, læsbarhed og forudsigelighed. 

24  Senest har AI4Peoples taskforce undersøgt de førnævnte EGE-principper og 36 andre etiske principper, der indtil videre er 
fremsat, og opstillet dem under fire overordnede principper: L. Floridi, J. Cowls, M. Beltrametti, R. Chatila, P. Chazerand, 
V. Dignum, C. Luetge, R. Madelin, U. Pagallo, F. Rossi, B. Schafer, P. Valcke, E. J. M. Vayena (2018), "AI4People —An Ethical 
Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations", Minds and Machines 28(4): 
689-707. 

25  Respekt for menneskers autonomi er tæt forbundet med retten til menneskelig værdighed og frihed (chartrets artikel 1 og 
6). Forebyggelse af skade er tæt forbundet med beskyttelsen af den fysiske og mentale integritet (chartrets artikel 3). 
Retfærdighed hænger tæt sammen med retten til ikkediskrimination, solidaritet og retfærdighed (chartrets artikel 21 ff.). 
Forklarlighed og ansvarlighed hænger tæt sammen med retten til retfærdighed i retssystemet (chartrets artikel 47). 

26  Eksempelvis databeskyttelsesforordningen eller EU's forordninger om forbrugerbeskyttelse.  
27  Dette emne uddybes i f.eks. L. Floridi, Soft Ethics and the Governance of the Digital, Philosophy & Technology, marts 2018, 

Volume 31, Issue 1, s. 1-8.  
28  TBegrebet.  
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bør støtte mennesker i arbejdsmiljøet og have til formål at skabe meningsfuldt arbejde. 

 Princippet om forebyggelse af skade  

(51) AI-systemer bør hverken forårsage eller forværre skade29 eller på anden måde påvirke mennesker negativt.30 

Dette indebærer beskyttelse af menneskets værdighed samt mental og fysisk integritet. AI-systemer og 

de miljøer, hvori de anvendes, skal være sikre og beskyttede. De skal være teknisk robuste, og det bør sikres, 

at de ikke er åbne for ondsindet anvendelse. Sårbare personer bør gives større opmærksomhed og medtages i 

udviklingen og udbredelsen af AI-systemer. Der bør udvises særlig opmærksomhed over for situationer, hvor 

AI-systemer kan forårsage eller forværre skadelige virkninger som følge af asymmetriske magt- eller 

informationsforhold, f.eks. mellem arbejdsgivere og arbejdstagere eller mellem virksomheder og forbrugere. 

Forebyggelse af skade indebærer også hensyn til det naturlige miljø og alle levende væsener. 

 

 Princippet om retfærdighed 

(52) Udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-systemer skal være retfærdig. Vi anerkender, at retfærdighed 

kan fortolkes på mange forskellige måder, men retfærdighed har efter vores opfattelse både en materiel og en 

proceduremæssig dimension. Den materielle dimension indebærer en forpligtelse til: at sikre en ligelig og 

retfærdig fordeling af både fordele og omkostninger og at sikre, at personer og grupper ikke udsættes for 

urimelig skævhed, diskrimination og stigmatisering. Hvis urimelige skævheder kan undgås, kan AI-systemer 

endda gøre samfundet mere retfærdigt. Lige muligheder med hensyn til adgang til uddannelse, varer, tjenester 

og teknologi bør også fremmes. Anvendelsen af AI-systemer bør desuden aldrig medføre, at (slut-)brugere 

bedrages eller gives færre valgmuligheder. Retfærdighed indebærer desuden, at AI-aktører bør overholde 

princippet om proportionalitet mellem mål og midler og omhyggeligt overveje, hvordan konkurrerende 

interesser og mål afvejes31. Den proceduremæssige retfærdighedsdimension omfatter evnen til at anfægte og 

søge effektive retsmidler mod beslutninger, der træffes af AI-systemer og de mennesker, der betjener dem32. 

Til dette formål skal den enhed, der er ansvarlig for en beslutning, kunne identificeres, og 

beslutningsprocesserne bør være forklarlige. 

 Princippet om forklarlighed 

(53) Forklarlighed er afgørende for at opbygge og opretholde brugernes tillid til AI-systemer. Dette betyder, at 

procedurer skal være gennemsigtige, at AI-systemers kapaciteter og formål skal formidles åbent, og at 

beslutninger — så vidt muligt — kan forklares til alle, der er direkte eller indirekte berørt. Uden sådanne 

oplysninger kan en beslutning ikke reelt anfægtes. Det er ikke altid muligt at forklare, hvorfor en model har 

genereret et bestemt resultat eller en bestemt beslutning (og hvilken kombination af inputfaktorer, der har 

bidraget hertil). Disse tilfælde betegnes "blackbox"-algoritmer og kræver særlig opmærksomhed. Under disse 

omstændigheder kan der være behov for andre foranstaltninger vedrørende forklarlighed (f.eks. sporbarhed, 

mulighed for revision og gennemsigtig kommunikation om systemkapaciteter), såfremt systemet som helhed 

respekterer de grundlæggende rettigheder. Hvorvidt der er behov for forklarlighed, afhænger i høj grad af 

sammenhængen og alvoren af konsekvenserne, hvis dette output er fejlbehæftet eller på anden måde 

                                                           
29  Skader kan være individuelle eller kollektive og kan omfatte uhåndgribelig skade på sociale, kulturelle og politiske miljøer. 
30  Dette omfatter også personers og socialgruppers levemåde, f.eks. kulturel skade. 

31  Dette hænger sammen med princippet om proportionalitet (som udtrykkes med ordsproget: "Man skal ikke skyde 
gråspurve med kanoner"). Foranstaltninger, der træffes for at nå et mål (f.eks. dataudtræk, der foretages for at realisere 
AI-optimering), bør begrænses til det strengt nødvendige. Hvis flere foranstaltninger konkurrerer om opfyldelsen af et 
formål, betyder dette, at den foranstaltning, der er mindst skadelig for grundlæggende rettigheder og etiske normer, bør 
foretrækkes (AI-udviklere bør f.eks. altid foretrække data fra den offentlige sektor frem for personoplysninger). Der kan 
også henvises til proportionaliteten mellem bruger og den ansvarlige for udbredelsen under hensyntagen til 
virksomheders rettigheder (herunder intellektuel ejendomsret og fortrolighed) på den ene side og brugerens rettigheder 
på den anden. 

32  Herunder ved brug af deres ret til foreningsfrihed og til at tilhøre en fagforening i arbejdsmæssig sammenhæng, jf. artikel 
12 i EU-chartret om grundlæggende rettigheder. 
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unøjagtigt33. 
 

2.3 Spændinger mellem principperne  

(54) Der kan opstå spændinger mellem ovenstående principper, og der er ingen fastlagt løsning på disse. I 

overensstemmelse med EU's grundlæggende forpligtelse til demokratisk engagement bør der fastlægges 

behørige procedurer og åben politisk deltagelse samt metoder til ansvarlig overvejelse af sådanne spændinger. 

På forskellige anvendelsesområder kan der f.eks. opstå konflikt mellemprincippet om forebyggelse af skade og 

princippet om menneskers autonomi. Overvej eksemplet med anvendelsen af AI-systemer til "forudsigende 

politiarbejde", som kan hjælpe med at nedbringe kriminaliteten, men på måder, der indebærer 

overvågningsaktiviteter, som kan krænke den enkeltes frihed og privatliv. De overordnede fordele ved AI-

systemer bør desuden væsentligt overstige de forventede individuelle risici. Mens disse principper bestemt 

peger hen imod løsninger, er de stadig abstrakte etiske forskrifter. Det kan således ikke forventes, at AI-

aktører finder den rigtige løsning ud fra ovennævnte principper, men de bør tilgå etiske dilemmaer og 

afvejninger ud fra begrundede, evidensbaserede overvejelser og ikke ud fra intuition eller vilkårlige skøn. Der 

kan imidlertid være situationer, hvor der ikke kan findes etisk acceptable afvejninger. Visse grundlæggende 

rettigheder og tilknyttede principper er absolutte og kan ikke underkastes en afvejning (f.eks. menneskets 

værdighed).  

Central vejledning i kapitel I: 

 AI-systemer skal udvikles, udbredes og anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med de etiske 

principper: respekt for menneskers autonomi, forebyggelse af skade, retfærdighed og forklarlighed. De 

potentielle spændinger mellem disse principper skal anerkendes og løses. 

 Der skal rettes særlig opmærksomhed mod situationer, der involverer mere udsatte grupper såsom børn, 

handicappede og andre grupper, som historisk har været dårligt stillet eller i risiko for udstødelse, og mod 

situationer med asymmetriske magt- eller informationsforhold, f.eks. mellem arbejdsgivere og 

arbejdstagere eller mellem virksomheder og forbrugere34. 

 Det skal anerkendes og erindres, at visse AI-anvendelser, selv om de kan medføre væsentlige fordele for 

enkeltpersoner og samfundet, også kan have negative virkninger, herunder virkninger, som kan være 

vanskelige at forudse, identificere eller måle (f.eks. på demokratiet, retsstaten og den distributive 

retfærdighed eller på selve den menneskelige hjerne). Der skal vedtages foranstaltninger, som kan afbøde 

disse risici, for så vidt det er relevant og står i forhold til risikoens omfang. 
 

 

II. Kapitel II: Realisering af pålidelig kunstig intelligens. 

(55) I dette kapitel gives der vejledning om implementeringen og realiseringen af pålidelig kunstig intelligens ud fra 

en liste over syv krav, der skal opfyldes, og baseret på de principper, der er omhandlet i kapitel I. Desuden 

introduceres eksisterende tekniske og ikketekniske metoder til opfyldelsen af disse krav gennem AI-systemets 

livscyklus.  
 

1. Krav til pålidelig kunstig intelligens 

(56) De principper, der er omhandlet i kapitel I, skal omsættes til konkrete krav for at opnå pålidelig kunstig 

intelligens. Disse krav gælder for forskellige interessenter, der deltager i AI-systemers livscyklus: udviklere, 

udbredere og slutbrugere samt det bredere samfund. Med udviklere menes der de aktører, der forsker i, 

designer og/eller udvikler AI-systemer. Med udbredere menes der offentlige eller private organisationer, der 

                                                           
33  Unøjagtige anbefalinger til indkøb, der er genereret af et AI-system, giver f.eks. kun anledning til begrænset etisk 

bekymring, mens det modsatte gælder for AI-systemer, der evaluerer, om en person, der er dømt for en forbrydelse, bør 
prøveløslades.  

34  Se artikel 24-27 i EU-chartret vedrørende børns rettigheder, ældres rettigheder, integration af mennesker med handicap 

og arbejdstageres rettigheder. Se også artikel 38 vedrørende forbrugerbeskyttelse.  
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anvender AI-systemer i deres forretningsprocesser og til at tilbyde produkter og tjenester til andre. 

Slutbrugere er dem, der interagerer direkte eller indirekte med AI-systemet. Endelig omfatter det bredere 

samfund alle andre, som er direkte eller indirekte berørt af AI-systemer.  

(57) Forskellige klasser af interessenter varetager forskellige roller med hensyn til at sikre, at kravene opfyldes: 

a. Udviklere bør implementere og anvende kravene i deres design- og udviklingsprocesser. 

b. Udbredere bør sikre, at de systemer, de anvender, og de produkter og tjenester, de tilbyder, opfylder 

kravene. 

c. Slutbrugere og det bredere samfund bør oplyses om disse krav og bør kunne kræve, at de opretholdes.  

(58) Nedenstående liste over krav er ikke-udtømmende35.  Den omfatter systemiske, individuelle og 

samfundsmæssige aspekter:  

1 Menneskelig udførelse og kontrol 

Herunder grundlæggende rettigheder, menneskelig udførelse og kontrol 

2 Teknisk robusthed og sikkerhed  

Herunder modstandsdygtighed over for angreb og sikkerhed, fallback-plan og generel sikkerhed, 

nøjagtighed, pålidelighed og reproducerbarhed  

3 Overholdelse af privatlivets fred og datastyring  

Herunder respekt for privatlivets fred, datakvalitet og -integritet og dataadgang 

4 Gennemsigtighed  

Herunder sporbarhed, forklarlighed og kommunikation  

5 Diversitet, ikkediskrimination og retfærdighed 

Herunder undgåelse af urimelig skævhed, tilgængelighed og universelt design samt inddragelse af 

interessenter 

6 Miljø- og samfundsmæssig velfærd 

Herunder bæredygtighed og miljøvenlighed, social indvirkning, samfund og demokrati  

7 Ansvarlighed  

Herunder mulighed for revision, minimering og rapportering af negative virkninger, afvejninger og 

klageadgang. 

                                                           
35  Uden at fastlægge et hierarki angives principperne nedenfor i samme rækkefølge som de principper og rettigheder i EU-

chartret, som de vedrører. 
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Figur 2: Indbyrdes forhold mellem de syv krav: Alle er lige vigtige, de støtter hinanden, og de bør implementeres og 

evalueres i hele livscyklussen for et AI-system 
 

(59) Selv om alle krav er lige vigtige, skal konteksten og potentielle spændinger mellem dem tages i betragtning, 

når de anvendes på tværs af forskellige områder og industrier. Implementeringen af disse krav bør ske i hele 

livscyklussen for et AI-system og afhænger af den specifikke anvendelse. Selv om de fleste krav finder 

anvendelse på alle AI-systemer, lægges der særlig vægt på de krav, der direkte eller indirekte påvirker 

enkeltpersoner. For nogle anvendelser (f.eks. i industrimæssig sammenhæng) kan de derfor være af mindre 

relevans. 

(60) Ovennævnte krav omfatter elementer, der i nogle tilfælde allerede er afspejlet i den eksisterende lovgivning. 

Vi gentager, at det — som ved den første komponent af pålidelig kunstig intelligens — er AI-udviklernes og -

udbredernes ansvar at sikre, at de opfylder deres retlige forpligtelser, med hensyn til både horisontalt 

gældende regler og områdespecifikke forskrifter. 

(61) I de følgende afsnit uddybes hvert krav.  
 

1. Menneskelig udførelse og kontrol 

(62) AI-systemer bør støtte menneskers autonomi og beslutningstagning som anført med princippet om respekt for 

menneskers autonomi. Dette kræver, at AI-systemer bør fungere som støtte for et demokratisk, livfuldt og 

retfærdigt samfund ved at støtte brugernes handlinger og fremme grundlæggende rettigheder, og tillade 

menneskelig kontrol.  

(63) Grundlæggende rettigheder. Ligesom mange teknologier kan AI-systemer både være til støtte for og hindre 

grundlæggende rettigheder. De kan f.eks. gavne mennesker ved at hjælpe dem med at spore deres 

personoplysninger eller ved at øge tilgængeligheden af uddannelse og dermed støtte deres ret til uddannelse. 

I medfør af AI-systemers rækkevidde og kapacitet kan de imidlertid også påvirke de grundlæggende 
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rettigheder negativt. I situationer, hvor sådanne risici gør sig gældende, bør der foretages en 

konsekvensanalyse vedrørende grundlæggende rettigheder. Dette bør ske inden systemernes udvikling og 

omfatte en evaluering af, hvorvidt disse risici kan nedbringes eller begrundes, som det er påkrævet i et 

demokratisk samfund, med henblik på at respektere andres rettigheder og frihedsrettigheder. Mekanismer til 

at modtage ekstern feedback vedrørende AI-systemer, som potentielt krænker grundlæggende rettigheder, 

bør etableres. 

(64) Menneskelig udførelse. Brugere bør kunne træffe informerede, selvstændige beslutninger vedrørende AI-

systemer. De bør gives den viden og de værktøjer, der kræves for at forstå og interagere med AI-systemer i en 

tilfredsstillende grad, og de bør så vidt muligt sættes i stand til i rimeligt omfang selv at vurdere eller udfordre 

systemet. AI-systemer bør hjælpe personer med at træffe bedre og mere informerede valg i 

overensstemmelse med deres mål. AI-systemer kan i nogle tilfælde udbredes med det formål at forme og 

påvirke menneskelig adfærd gennem mekanismer, der kan være vanskelige at opdage, da de kan udnytte 

underbevidste processer, herunder forskellige former for urimelig manipulation, bedrag, styring og føring, som 

alt sammen kan true den enkeltes autonomi. Det overordnede princip om brugerautonomi skal være en 

central del af systemets funktionalitet. Afgørende for dette er retten til ikke at være undergivet en afgørelse, 

som alene er truffet på grundlag af automatisk behandling, når den har retsvirkning for brugerne eller på 

anden måde berører dem i væsentlig grad36. 

(65) Menneskelig kontrol. Menneskelig kontrol hjælper med at sikre, at et AI-system ikke undergraver menneskers 

autonomi eller har andre negative virkninger. Kontrol kan opnås gennem styringsmekanismer som f.eks. 

human-in-the-loop (HITL), human-on-the-loop (HOTL) eller human-in-command (HIC). HITL er muligheden for 

menneskelig indgriben i hver af systemets beslutningscyklusser, hvilket i mange tilfælde hverken er muligt 

eller ønskværdigt. HOTL er muligheden for menneskelig indgriben i systemets designcyklus og overvågning af 

systemets drift. HIC er muligheden for at kontrollere AI-systemets overordnede aktivitet (herunder dets 

bredere økonomiske, samfundsmæssige, juridiske og etiske indvirkning) og muligheden for at afgøre, hvornår 

og hvordan systemet skal anvendes i en bestemt situation. Dette kan omfatte en beslutning om ikke at 

anvende et AI-system i en bestemt situation, at fastlægge niveauer af menneskeligt skøn under brugen af 

systemet eller at sikre muligheden for at tilsidesætte en beslutning truffet af systemet. Det skal desuden 

sikres, at offentlige myndigheder har mulighed for at udøve kontrol i overensstemmelse med deres beføjelser. 

Der kan kræves kontrolmekanismer af forskellige styrker for at støtte andre sikkerheds- og 

kontrolforanstaltninger afhængigt af AI-systemets anvendelsesområde og potentielle risiko. Jo mindre kontrol, 

et menneske kan udøve over et AI-system, jo mere omfattende test og strengere styring kræves der — alt 

andet lige.  

 

2. Teknisk robusthed og sikkerhed 

(66) En afgørende komponent i opnåelsen af pålidelig kunstig intelligens er teknisk robusthed, som er tæt 

forbundet med princippet om forebyggelse af skade. Teknisk robusthed kræver, at AI-systemer udvikles med 

en forebyggende tilgang til risici og på en måde, så de på en pålidelig måde fungerer som tiltænkt, samtidig 

med at uforsætlige og uventede skader minimeres, og uacceptable skader forhindres. Dette bør også omfatte 

potentielle ændringer i deres driftsmiljø eller tilstedeværelsen af andre agenter (menneskelige og kunstige), 

der kan interagere med systemet på en kontradiktorisk måde. Menneskers fysiske og mentale integritet bør 

sikres. 

(67) Modstandsdygtighed over for angreb og sikkerhed. AI-systemer bør som alle andre softwaresystemer være 

beskyttet mod svagheder, der betyder, at de kan udnyttes af uvedkommende, f.eks. hackere. Angreb kan være 

målrettet mod dataene (dataforgiftning), modellen (modellækage) eller den underliggende infrastruktur, dvs. 

både software og hardware. Hvis et AI-system angribes, f.eks. i et fjendtligt angreb, kan både data og 

systemadfærd blive ændret, således at systemet træffer anderledes beslutninger, eller så det helt lukkes ned. 

                                                           
36  Der kan henvises til artikel 22 i databeskyttelsesforordningen, som allerede sikrer denne ret. 
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Systemer og data kan også ødelægges med ondsindet forsæt eller ved eksponering for uventede situationer. 

Utilstrækkelige sikkerhedsprocedurer kan også resultere i fejlagtige beslutninger eller endda fysisk skade. For 

at AI-systemer kan anses for sikre37, bør mulige utilsigtede anvendelser af kunstig intelligens (f.eks. 

dobbeltanvendelse) og potentielt misbrug af et AI-system af ondsindede aktører tages i betragtning, og der 

bør træffes foranstaltninger for at forebygge og afbøde disse.38  

(68) Fallback-plan og generel sikkerhed. AI-systemer bør omfatte sikkerhedsforanstaltninger, der understøtter en 

fallback-plan i tilfælde af problemer. Dette kan betyde, at AI-systemer skifter fra en statistisk procedure til en 

regelbaseret procedure, eller at de kræver et menneskeligt indgreb, inden de fortsætter deres behandling.39 

Det skal sikres, at systemet vil gøre, hvad det skal, uden at skade levende væsener eller miljøet. Dette omfatter 

minimering af utilsigtede konsekvenser og fejl. Procedurer til afklaring og vurdering af potentielle risici i 

forbindelse med anvendelsen af AI-systemer på tværs af forskellige anvendelsesområder bør indføres. Det 

krævede niveau af sikkerhedsforanstaltninger afhænger af størrelsen af den risiko, der er forbundet med et AI-

system, som igen afhænger af systemets kapaciteter. Hvis det kan forventes, at udviklingsprocessen eller selve 

systemet vil indebære særlige risici, er det afgørende, at sikkerhedsforanstaltninger udvikles og testes 

proaktivt. 

(69) Nøjagtighed. Nøjagtighed vedrører et AI-systems kapacitet til at foretage korrekte bedømmelser, f.eks. til 

korrekt at klassificere information i de rigtige kategorier, eller dets kapacitet til at fremsætte korrekte 

forudsigelser, anbefaleringer eller beslutninger baseret på data eller modeller. En udtrykkelig og velplanlagt 

udviklings- og evalueringsprocedure kan støtte, afbøde og korrigere utilsigtede risici forbundet med unøjagtige 

forudsigelser. Hvis lejlighedsvise unøjagtige forudsigelser ikke kan undgås, er det vigtigt, at systemet kan 

angive, hvor sandsynlige disse fejl er. Et højt niveau af nøjagtighed er ligeledes afgørende i situationer, hvor AI-

systemet direkte påvirker menneskers liv.  

(70) Pålidelighed og reproducerbarhed. Det er afgørende, at resultaterne af AI-systemer er reproducerbare og 

pålidelige. Et pålideligt AI-system er et system, der fungerer korrekt med forskellige input og i forskellige 

situationer. Dette er nødvendigt for at granske et AI-system og for at forhindre utilsigtede skader. 

Reproducerbarhed beskriver, om et AI-forsøg udviser samme adfærd, når det gentages på de samme 

betingelser. Dette sætter forskere og politikere i stand til nøjagtigt at beskrive, hvad AI-systemer gør. 

Replikationsfiler40 kan lette processen med at teste og reproducere adfærd.  

 

3. Overholdelse af privatlivets fred og datastyring 

(71) Tæt forbundet med princippet om forebyggelse af skade er privatlivets fred, en grundlæggende ret, der 

berøres særligt af AI-systemer. Forebyggelse af skade på privatlivets fred kræver også hensigtsmæssig 

datastyring, der omfatter kvaliteten og integriteten af de anvendte data, deres relevans i modsætning til det 

område, hvori AI-systemerne udbredes, deres adgang til protokoller og evnen til at behandle data på en måde, 

der beskytter privatlivets fred.  

(72) Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse. AI-systemer skal garantere privatlivets fred og 

                                                           
37   Se f.eks. afsnit 2.7 i EU's koordinerede plan for kunstig intelligens. 
38  Af hensyn til AI-systemers sikkerhed bør der være et stærkt krav om udvikling af en positiv spiral ved forskning og 

udvikling mellem forståelse af angreb, udvikling af tilstrækkelig beskyttelse og forbedring af evalueringsteknologier. For 
at opnå dette bør konvergens mellem AI-miljøet og sikkerhedsmiljøet fremmes. Alle involverede aktører er desuden 
ansvarlige for at fastlægge grænseoverskridende sikkerhedsstandarder og etablere et miljø med gensidig tillid, som 
fremmer det internationale samarbejde. For mulige foranstaltninger, se Malicious Use of AI (Avin S., Brundage M., et. al., 
2018). 

39  Scenarier, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for menneskelig indgriben, bør også overvejes. 
40  Dvs. filer, der gentager hvert trin i AI-systemets udviklingsproces, fra forskning og indledende dataindsamling til de 

endelige resultater. 
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databeskyttelse i hele livscyklussen for et system.41 Dette omfatter de oplysninger, brugeren indledningsvis har 

afgivet, og oplysninger, der er genereret om brugeren i løbet af vedkommendes interaktion med systemet 

(f.eks. output, som AI-systemet har genereret for specifikke brugere, eller hvordan brugere reagerede på 

bestemte anbefalinger). Digitale registreringer af menneskelig adfærd kan sætte AI-systemer i stand til ikke 

kun at udlede enkeltpersoners præferencer, men også deres seksuelle orientering, alder, køn, religion og 

politiske overbevisning. For at personer kan have tillid til indsamlingsprocessen, skal det sikres, at data, der 

indsamles om dem, ikke bruges til at diskriminere dem ulovligt eller urimeligt.  

(73) Datakvalitet og -integritet. Kvaliteten af de anvendte datasæt er afgørende for AI-systemers præstation. Når 

data indsamles, kan de indeholde socialt betingede skævheder, unøjagtigheder og fejl. Dette skal afhjælpes 

inden oplæring med et bestemt datasæt. Dataintegriteten skal desuden sikres. Hvis ondsindede data tilføres et 

AI-system, kan det ændre dets adfærd, især hvis der er tale om selvlærende systemer. De anvendte processer 

og datasæt skal testes og dokumenteres på hvert trin, f.eks. planlægning, oplæring, test og udbredelse. Dette 

bør også gælde for AI-systemer, der ikke er udviklet internt, men indkøbt eksternt. 

(74) Adgang til data. I en organisation, der behandler personers data (uanset om en person er bruger af systemet 

eller ej), bør dataprotokoller, der styrer adgangen til data, være implementeret. Disse protokoller bør angive, 

hvem der kan få adgang til data, og under hvilke omstændigheder. Kun behørigt kvalificeret personale med 

kompetencer til og behov for at få adgang til personers data bør kunne få adgang.  

 

4. Gennemsigtighed  

(75) Dette krav hænger tæt sammen med princippet om forklarlighed og omfatter gennemsigtighed af elementer, 

der er relevante for et AI-system: dataene, systemet og forretningsmodellerne.  

(76) Sporbarhed. Datasættene og de processer, der fører til AI-systemets beslutning, herunder vedrørende 

dataindsamling og datamærkning samt de anvendte algoritmer, bør dokumenteres i overensstemmelse med 

den bedste standard for at muliggøre sporbarhed og forbedret gennemsigtighed. Dette gælder også for 

beslutninger, der træffes af AI-systemet. Dette gør det muligt at identificere, hvorfor en AI-beslutning var 

forkert, hvilket igen kan hjælpe med at undgå fejl i fremtiden. Sporbarhed letter dermed både mulighed for 

revision og forklarlighed. 

(77) Forklarlighed. Forklarlighed er evnen til at forklare et AI-systems tekniske processer og de tilknyttede 

menneskelige beslutninger (f.eks. anvendelsesområderne for et AI-system). Teknisk forklarlighed kræver, at de 

beslutninger, der træffes af et AI-system, kan forstås og spores af mennesker. Der skal endvidere måske ske en 

afvejning mellem forbedring af et systems forklarlighed (som kan reducere dets nøjagtighed) eller forøgelse af 

dets nøjagtighed (på bekostning af forklarlighed). Når et AI-system har en væsentlig indvirkning på 

menneskers liv, bør der kunne kræves en passende forklaring af AI-systemets beslutningsproces. En sådan 

forklaring bør være aktuel og tilpasset den berørte interessents ekspertise (f.eks. lægmand, myndighed eller 

forsker). Der bør desuden foreligge forklaringer af, hvorvidt et AI-system påvirker og former en organisations 

beslutningsproces, systemets designvalg og rationalet for at udbrede det (dvs. at forretningsmodellens 

gennemsigtighed skal sikres).  

(78) Kommunikation. AI-systemer bør ikke udgive sig for at være mennesker over for brugerne. Mennesker har ret 

til at få oplyst, at de interagerer med et AI-system. Dette betyder, at AI-systemer skal kunne identificeres som 

sådanne systemer. Der bør desuden gives mulighed for at fravælge denne interaktion til fordel for en 

menneskelig interaktion, hvis det er nødvendigt for at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder. AI-

systemets kapaciteter og begrænsninger bør endvidere meddeles AI-aktører eller slutbrugere på en måde, der 

er relevant for den pågældende anvendelse. Dette kan omfatte kommunikation af AI-systemets nøjagtighed og 

dets begrænsninger.    

                                                           
41  Der kan henvises til eksisterende lovgivning om privatlivets fred, f.eks. databeskyttelsesforordningen eller den 

kommende e-databeskyttelsesforordning.  
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5. Diversitet, ikkediskrimination og retfærdighed 

(79) For at opnå pålidelig kunstig intelligens skal vi sikre inklusion og diversitet i hele livscyklussen for AI-systemet. 

Ud over at tage hensyn til og inddrage alle berørte interessenter i løbet af processen omfatter dette også 

sikring af lige adgang gennem inklusive designprocesser og ligebehandling. Dette krav hænger tæt sammen 

med princippet om retfærdighed. 

(80) Undgåelse af urimelig skævhed. Datasæt, der anvendes af AI-systemer (til både indlæring og drift), kan være 

præget af medtagelsen af utilsigtet historisk skævhed, ufuldstændighed og dårlige styringsmodeller. 

Videreførelsen af sådanne skævheder kan føre til utilsigtet (in)direkte forudindtagethed og diskrimination42 

over for bestemte grupper eller personer, og det kan potentielt forværre fordomme og marginalisering. Skade 

kan også følge af bevidst udnyttelse af (forbruger-) skævheder eller ved at benytte urimelige 

konkurrenceforanstaltninger, f.eks. ensretning af priser gennem samordning eller et ikkegennemsigtigt 

marked.43 Identificerbar og diskriminerende skævhed bør fjernes i indsamlingsfasen, hvis det er muligt. Den 

måde, hvorpå AI-systemer udvikles (f.eks. programmering af algoritmer), kan også være påvirket af uretfærdig 

skævhed. Dette kan modvirkes ved at indføre kontrolprocesser med henblik på at analysere og tilpasse 

systemets formål, begrænsninger, krav og beslutninger på en klar og gennemsigtig måde. Ansættelse af 

personer fra forskellige baggrunde, kulturer og fag kan desuden sikre diversitet med hensyn til meninger og 

bør tilskyndes.  

(81) Tilgængelighed og universelt design. Især på business-to-consumer-områder bør systemer være 

brugercentrerede og designet, så alle mennesker kan bruge AI-produkter og -tjenester, uanset deres alder, 

køn, evner eller egenskaber. Adgang til denne teknologi for handicappede, som findes i alle samfundsgrupper, 

er af særlig betydning. AI-systemer bør ikke have en one-size-fits-all-tilgang og bør baseres på universelle 

designprincipper44, der tager hensyn det bredest mulige spektrum af brugere i overensstemmelse med 

relevante standarder for tilgængelighed45. Dette vil sikre lige adgang og aktiv deltagelse for alle personer i 

eksisterende og nye computermedierede menneskelige aktiviteter og med hensyn til teknologiske 

hjælpemidler.46  

(82) Inddragelse af interessenter. Med henblik på at udvikle AI-systemer, der er pålidelige, bør interessenter, der 

kan blive direkte eller indirekte berørt af systemets i løbet af dets livscyklus, høres. Der kan med fordel 

jævnligt indhentes feedback, også efter udbredelse, og der kan etableres mere langsigtede mekanismer for 

interessenters deltagelse, f.eks. ved at sikre information, høring og deltagelse af ansatte i hele processen for 

implementering af AI-systemer i organisationer. 

 

6. Samfunds- og miljømæssig velfærd 

(83) I overensstemmelse med princippet om retfærdighed og princippet om forebyggelse af skade bør det bredere 

samfund, andre følende væsener og miljøet anses for interessenter i hele AI-systemets livscyklus. Der bør 

tilskyndes til bæredygtighed og økologisk ansvarlighed i AI-systemer, og forskning i AI-løsninger, der 

omhandler områder af global relevans, bør fremmes, f.eks. målene for bæredygtig udvikling. Ideelt bør kunstig 

                                                           
42  For en definition af direkte og indirekte diskrimination, se f.eks. artikel i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 

om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Se også artikel 21 i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder. 

43  Se dokument udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder:  

"BigData: Discrimination in data-supported decision making (2018)" http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-

discrimination.http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination. 

44  I henhold til artikel 42 i direktivet om offentlige udbud skal tekniske specifikationer tage hensyn til tilgængelighed og 
design for alle. 

45   F.eks. EN 301 549. 
46  Dette krav hænger sammen med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-diskrimination
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-diskrimination
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-diskrimination
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intelligens anvendes til fordel for alle mennesker, herunder fremtidige generationer. 

(84) Bæredygtig og miljøvenlig kunstig intelligens. AI-systemer har potentiale til at hjælpe med at imødegå nogle 

af de mest presserende samfundsbekymringer, men det skal sikres, at dette sker så miljøvenligt som muligt. 

Processerne for udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af et system og hele dets forsyningskæde bør 

vurderes i denne henseende, f.eks. gennem en kritisk undersøgelse af ressourceanvendelsen og 

energiforbruget under oplæring, og de mindst skadelige løsninger bør vælges. Der bør tilskyndes til 

foranstaltninger, der sikrer miljøvenlighed i AI-systemets samlede forsyningskæde.  

(85) Social indvirkning. Allestedsnærværende eksponering for sociale AI-systemer47 i alle dele af vores liv 

(uddannelse, arbejde, pleje, underholdning osv.) kan ændre vores opfattelse af sociale handlinger eller påvirke 

vores sociale forbindelser og tilhørsforhold. AI-systemer kan anvendes til at forbedre sociale færdigheder48, 

men de kan også bidrage til deres forringelse. Dette kan også påvirke menneskers fysiske og mentale velfærd. 

Virkningerne af disse systemer skal derfor nøje overvåges og vurderes.  

(86) Samfund og demokrati. Ud over at vurdere virkningen af et AI-systems udvikling, udbredelse og anvendelse på 

personer bør denne virkning også vurderes fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvor dets virkning på 

institutioner, demokratiet og samfundet som helhed tages i betragtning. Anvendelsen af AI-systemer bør 

undersøges omhyggeligt, navnlig i situationer vedrørende den demokratiske proces, herunder ikke kun ved 

politisk beslutningstagning, men også i forbindelse med valg.  

 

7. Ansvarlighed  

(87) Kravet om ansvarlighed supplerer ovennævnte krav og hænger tæt sammen med princippet om retfærdighed. 

Det kræver, at der indføres mekanismer, som sikrer ansvaret og ansvarligheden for AI-systemer og deres 

resultater, både før og efter deres implementering.  

(88) Mulighed for revision. Mulighed for revision betyder, at algoritmer, data og designprocesser kan vurderes. 

Dette betyder ikke nødvendigvis, at oplysninger om forretningsmodeller og intellektuel ejendom vedrørende 

AI-systemet altid skal være åbent tilgængelige. Evaluering foretaget af interne og eksterne revisorer og 

tilgængeligheden af sådanne evalueringsrapporter kan bidrage til teknologiens pålidelighed. I anvendelser, der 

påvirker grundlæggende rettigheder, herunder sikkerhedskritiske anvendelser, bør AI-systemer kunne 

revideres særskilt. 

(89) Minimering og rapportering af negative virkninger. Det skal sikres, at der kan rapporteres om aktioner eller 

beslutninger, der bidrager til et bestemt systemresultat, og at der kan reageres på konsekvenserne af et 

sådant resultat. Identifikation, vurdering, rapportering og minimering af de potentielle negative virkninger af 

AI-systemer er særligt afgørende for de (in)direkte berørte. Passende beskyttelse skal være tilgængelig for 

whistleblowere, NGO'er, fagforeninger og andre enheder, når de rapporterer berettigede bekymringer over et 

AI-baseret system. Anvendelsen af konsekvensanalyser (f.eks. "red teaming" eller algoritmebaseret 

konsekvensanalyse) både før og under udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-systemer kan hjælpe 

med at minimere de negative virkninger. Disse vurderinger skal stå i forhold til den risiko, der er forbundet 

med AI-systemerne. 

(90) Afvejninger. Når ovennævnte krav skal opfyldes, kan der opstå spændinger mellem dem, som kan føre til 

                                                           
47  Dvs. AI-systemer, der kommunikerer og interagerer med mennesker ved at simulere socialitet i interaktion med en 

menneskelig robot (integreret kunstig intelligens) eller som virtual reality-avatarer. På denne måde har disse systemer 
potentiale til at ændre vores sociokulturelle handlemåde og mønstret for vores sociale liv. 

48  Se f.eks. det EU-finansierede projekt vedrørende udvikling af AI-baseret software, der sætter robotter i stand til at 
interagere mere effektivt med autistiske børn under menneskestyret behandling, og som hjælper med at forbedre deres 
sociale og kommunikative færdigheder: 
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infoce
ntre&item=Infocentre&artid=49968http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/ne

ws/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49968.   

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49968
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49968
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_03_12_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=49968
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uundgåelige afvejninger. Sådanne afvejninger bør foretages på en rationel og metodisk måde ved brug af 

avancerede teknikker. Dette indebærer, at relevante interesser og værdier, der påvirkes af AI-systemet, skal 

identificeres, og at eventuelle afvejninger mellem dem i tilfælde af konflikt skal anerkendes udtrykkeligt og 

evalueres med hensyn til deres trussel mod de etiske principper, herunder de grundlæggende rettigheder. Hvis 

der ikke kan identificeres etisk acceptable afvejninger, bør udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af AI-

systemet ikke fortsættes i den foreliggende form. Alle beslutninger om de afvejninger, der skal foretages, skal 

være begrundet og behørigt dokumenteret. Beslutningstageren skal være ansvarlig for den måde, hvorpå de 

passende afvejninger foretages, og bør løbende revidere hensigtsmæssigheden af den resulterende beslutning 

for at sikre, at der kan foretages de nødvendige ændringer i systemet, når det er nødvendigt.49  

(91) Klageadgang. Hvis der forekommer urimelige negative indvirkninger, bør der være tilgængelige mekanismer, 

som sikrer passende klageadgang50. Bevidstheden om, at det er muligt at klage, hvis tingene går galt, er nøglen 

til at skabe tillid. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod sårbare personer eller grupper. 

 

2. Tekniske og ikketekniske metoder til opnåelse af pålidelig kunstig intelligens 

(92) For at opfylde ovennævnte krav kan der benyttes både tekniske og ikketekniske metoder. Disse omfatter alle 

faser af et AI-systems livscyklus. Evaluering af de metoder, der anvendes til at opfylde kravene, samt 

rapportering af og begrundelse for51 ændringer i implementeringsprocesserne bør ske løbende. Da AI-

systemer udvikler sig løbende og fungerer i et dynamisk miljø, er realiseringen af pålidelig kunstig intelligens 

en kontinuerlig proces, som er afbildet i figur 5 nedenfor. 

 

Figur 3: Realisering af pålidelig kunstig intelligens gennem systemets samlede livscyklus  
 

(93) Følgende metoder kan ses som supplement eller alternativ til hinanden, da forskellige krav — og forskellige 

følsomheder — kan gøre det nødvendigt at benytte forskellige implementeringsmetoder. Denne oversigt er 

hverken omfattende eller udtømmende, og den er ikke obligatorisk. Det er i stedet en liste over foreslåede 

metoder, der kan hjælpe med at implementere pålidelig kunstig intelligens. 
  

1. Tekniske metoder  

(94) I dette afsnit beskrives tekniske metoder, der kan anvendes til at opnå pålidelig kunstig intelligens, og som kan 

indarbejdes i design-, udviklings- og anvendelsesfaserne for et AI-system. De metoder, der er anført nedenfor, 

                                                           
49  Forskellige styringsmodeller kan hjælpe med at opnå dette. Det kan f.eks. være nyttigt at have en intern og/eller ekstern 

etisk (og sektorspecifik) ekspert eller gruppe, som kan fremhæve områder, der kan give anledning til konflikt, og foreslå, 
hvordan sådanne konflikter kan løses. Meningsfuld høring af og drøftelser med interessenter, herunder parter, der 
risikerer at blive negativt påvirket af et AI-system, er et andet nyttigt tiltag. Europæiske universiteter bør føre an i 
uddannelsen af de nødvendige etiske eksperter. 

50  https://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights.  

51  Dette omfatter f.eks. begrundelse for de valg, der træffes under designet, udviklingen og udbredelsen af systemet med 
det formål at indarbejde ovennævnte krav. 

https://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights
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varierer med hensyn til modenhed52. 

▪ Arkitekturer for pålidelig kunstig intelligens 

(95) Kravene til pålidelig kunstig intelligens bør "oversættes" til procedurer og/eller begrænsninger for procedurer, 

som bør være forankret i AI-systemets arkitektur. Dette kan opnås gennem et sæt "hvidlistede" regler (adfærd 

eller tilstande), som systemet altid skal overholde, "sortlistede" begrænsninger for adfærd eller tilstande, som 

systemet aldrig bør overskride, og blandinger af disse eller mere komplekse dokumenterbare garantier 

vedrørende systemets adfærd. Overvågning af systemets overholdelse af disse begrænsninger under driften 

kan ske via en særskilt proces. 

(96) AI-systemer med læringskapacitet, som dynamisk tilpasser deres adfærd, kan opfattes som et 

ikkedeterministisk system, der muligvis udviser uventet adfærd. Disse anskues ofte gennem den teoretiske 

linse for en "sense-plan-act"-cyklus. Tilpasning af denne arkitektur for at opnå pålidelig kunstig intelligens 

kræver, at kravene integreres i alle tre trin i cyklussen: i) på "sense"-trinnet bør systemet udvikles, så det kan 

genkende alle miljøelementer, der er nødvendige for at sikre opfyldelsen af kravene, ii) på "plan"-trinnet bør 

systemet kun omhandle planer, der opfylder kravene, og iii) på "act"-trinnet bør systemets handlinger 

begrænses til adfærd, der realiserer kravene.  

(97) Den arkitektur, der er skitseret ovenfor, er generisk og giver kun en overfladisk beskrivelse for de fleste AI-

systemer. Den tilvejebringer dog forankringspunkter for begrænsninger og politikker, der bør afspejles i 

specifikke moduler for at nå frem til et samlet system, der er pålideligt, og som opfattes som sådant. 

▪ Etik og retsstatsprincippet gennem design (X-by-design) 

(98) Metoder til at sikre værdier gennem design skaber præcise og udtrykkelige forbindelser mellem de abstrakte 

principper, som systemet skal overholde, og de specifikke implementeringsbeslutninger. Idéen om, at 

overholdelse af standarder kan implementeres i AI-systemets design, er nøglen til denne metode. 

Virksomheder er ansvarlige for at identificere virkningen af deres AI-systemer helt fra begyndelsen sammen 

med de standarder, som deres AI-system bør overholde for at undgå negative virkninger. Forskellige begreber 

for "gennem design" ("by design") er allerede udbredte, f.eks. beskyttelse af privatlivets fred gennem design og 

sikkerhed gennem design. For at opnå tillid skal et AI-system som nævnt ovenfor være sikkert i dets processer, 

data og resultater, og det skal være designet, så det er robust over for skadelige data og angreb. Det bør have 

en mekanisme til fejlsikker nedlukning og muliggøre genoptagelse af driften efter tvunget nedlukning (f.eks. et 

angreb).  

▪ Forklaringsmetoder  

(99) Hvis et system skal være pålideligt, skal vi kunne forstå, hvorfor det handlede på en bestemt måde, og hvorfor 

det gav en bestemt fortolkning. Et helt forskningsområde, Explainable AI (XAI — forklarlig kunstig intelligens), 

omhandler dette område for at få en bedre forståelse af systemernes underliggende mekanismer og finde 

løsninger. Dette er stadig en uløst udfordring for AI-systemer baseret på neurale netværk. Oplæringsprocesser 

med neurale netværk kan bevirke, at netværksparametre indstilles til numeriske værdier, der er vanskelige at 

korrelere med resultater. Små ændringer i dataværdier kan i nogle tilfælde desuden medføre dramatiske 

ændringer i fortolkningen, som f.eks. får systemet til at forveksle en skolebus med en struds. Denne sårbarhed 

kan også udnyttes under angreb på systemet. Metoder, der involverer XAI-forskning, er vigtige — ikke kun for 

at forklare systemernes adfærd over for brugerne, men også for at udbrede pålidelig teknologi. 

▪ Test og validering 

(100) Som følge af den ikkedeterministiske og kontekstspecifikke karakter af AI-systemer er traditionelle test ikke 

                                                           
52  Nogle af disse metoder er allerede tilgængelige i dag, mens andre kræver mere forskning. De områder, hvor der er behov 

for mere forskning, lægges også til grund for ekspertgruppens andet dokument, dvs. politiske og investeringsmæssige 
anbefalinger.  
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nok. Fejl i de begreber og repræsentationer, som et system anvender, manifesteres f.eks. kun, når et program 

anvendes på tilstrækkeligt realistiske data. For at verificere og validere behandlingen af data skal den 

underliggende model derfor overvåges omhyggeligt under både oplæring og udbredelse med hensyn til dens 

stabilitet, robusthed og drift inden for klare og forudsigelige grænser. Det skal sikres, at resultatet af 

planlægningsprocessen er i overensstemmelse med inputtet, og at beslutningerne træffes på en måde, der 

muliggør validering af den underliggende proces.  

(101) Test og validering af systemet bør ske så tidligt som muligt, så det sikres, at systemet opfører sig som tiltænkt i 

hele dets livscyklus og især efter udbredelse. Dette bør omfatte alle komponenter af et AI-system, herunder 

data, forhåndsoplærte modeller, miljøer og systemadfærd som helhed. Det bør være designet og udført af en 

så forskelligartet gruppe af personer som muligt. Der bør udvikles flere metrikker for at dække de kategorier, 

der testes fra forskellige perspektiver. Kontradiktorisk test udfør af betroede og forskelligartede "red teams", 

som bevidst forsøger at "knække" systemet for at finde sårbarheder, og "bug bounties", der giver outsidere 

incitament til at opdage og korrekt indberette systemfejl og -svagheder, kan overvejes. Endelig skal det sikres, 

at alle outputs og handlinger er i overensstemmelse med resultaterne af de forudgående processer, ved at 

sammenligne dem med de tidligere definerede politikker for at sikre, at de ikke overtrædes. 

▪ Indikatorer for servicekvalitet 

(102) Hensigtsmæssige indikatorer for servicekvalitet kan defineres for AI-systemer for at sikre, at det som 

udgangspunkt er fastlagt, om de er blevet testet og udviklet ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Disse 

indikatorer kan omfatte foranstaltninger til evaluering af test og oplæring af algoritmer samt traditionelle 

softwaremetrikker for funktionalitet, ydeevne, anvendelighed, pålidelighed, sikkerhed og 

vedligeholdelsesvenlighed. 

 

2. Ikketekniske metoder  

(103) Dette afsnit omhandler forskellige ikketekniske metoder, der med fordel kan bruges til at sikre og opretholde 

pålidelig kunstig intelligens. Disse skal også evalueres løbende.  

▪ Lovgivning  

(104) Som allerede nævnt findes der allerede lovgivning til støtte for AI-systemers pålidelighed — f.eks. 

produktsikkerhedslovgivningen og produktansvarsrammerne. Hvis vi finder, at lovgivning skal revideres, 

tilpasses eller indføres, både som sikkerhedsforanstaltning og som katalysator, rejses dette spørgsmål i vores 

andet dokument om politiske og investeringsmæssige anbefalinger vedrørende kunstig intelligens.  

▪ Adfærdskodekser  

(105) Organisationer og interessenter kan indføre retningslinjerne og tilpasse deres vedtægter om virksomheders 

ansvar, nøgleresultatindikatorer, adfærdskodekser eller interne politikdokumenter for at støtte indsatsen for 

at opnå pålidelig kunstig intelligens. En organisation, der arbejder med et AI-system, kan mere generelt 

dokumentere sine hensigter og underbygge dem med standarder for visse ønskværdige værdier, f.eks. 

grundlæggende rettigheder, gennemsigtighed og undgåelse af skade. 

▪ Standardisering 

(106) Standarder, f.eks. for design-, fremstillings- og forretningspraksis, kan fungere som et kvalitetsstyringssystem 

for AI-brugere, forbrugere, organisationer, forskningsinstitutioner og myndigheder ved at give mulighed for at 

anerkende og tilskynde til etisk adfærd gennem alle købsbeslutninger. Ud over konventionelle standarder 

findes der tilgange baseret på samregulering: akkrediteringssystemer, professionelle etiske kodekser eller 

standarder for design, der er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Nuværende eksempler 

omfatter ISO-standarder eller IEEE P7000-standarderne. I fremtiden kan der bruges en mærkat for "pålidelig 

kunstig intelligens", som med henvisning til specifikke tekniske standarder bekræfter, at systemet f.eks. 

overholder kravene til sikkerhed, teknisk robusthed og forklarlighed. 

▪ Certificering  
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(107) Da det ikke kan forventes, at enhver fuldt ud kan forstå, hvordan AI-systemer fungerer og virker, kan det 

overvejes at certificere organisationer, der over for den brede offentlighed kan attestere, at et AI-system er 

gennemsigtigt, ansvarligt og retfærdigt53. Ved sådan certificering skal der anvendes standarder, der er udviklet 

til forskellige anvendelsesområder og AI-teknikker, og som er tilpasset de industrielle og samfundsmæssige 

standarder, der finder anvendelse i en bestemt sammenhæng. Certificering kan dog aldrig erstatte 

ansvarlighed. Det bør derfor suppleres af ansvarlighedsrammer, herunder ansvarsfraskrivelser samt 

mekanismer for revision og afhjælpning54. 

 

▪ Ansvarlighed via styringsrammer 

(108) Organisationer bør etablere styringsrammer, både interne og eksterne, for at sikre ansvarlighed for de etiske 

dimensioner af beslutninger vedrørende udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af kunstig intelligens. Dette 

kan f.eks. omfatte udnævnelse af en person med ansvar for etiske spørgsmål vedrørende kunstig intelligens 

eller etablering af et internt/eksternt etisk udvalg. En sådan person eller et sådant udvalg kan f.eks. pålægges 

en tilsyns- og rådgivningsopgave. Som anført ovenfor kan certificeringsspecifikationer og/eller -organer også 

medvirke til dette. Der skal etableres kanaler til kommunikation med industrielle og/eller offentlige 

tilsynsorganer, udveksling af bedste praksis, drøftelse af dilemmaer eller rapportering af nye etiske spørgsmål. 

Sådanne mekanismer kan supplere, men ikke erstatte juridisk tilsyn (f.eks. gennem udnævnelse af en 

databeskyttelsesansvarlig eller tilsvarende, som er påkrævet i henhold til databeskyttelseslovgivningen).  

▪ Uddannelse og bevidsthed for at skabe en etisk tænkemåde 

(109) Pålidelig kunstig intelligens tilskynder til informeret deltagelse af alle interessenter. Kommunikation, 

uddannelse og oplæring spiller en vigtig rolle — både for at sikre, at kendskabet til den potentielle virkning af 

AI-systemer udbredes, og for at gøre mennesker bevidste om, at de kan medvirke til at forme den 

samfundsmæssige udvikling. Dette omfatter alle interessenter, f.eks. interessenter, der er involveret i 

frembringelsen af produkterne (designere og udviklere), brugerne (virksomheder eller personer) og andre 

påvirkede grupper (parter, som ikke køber eller anvender et AI-system, men for hvem et AI-system træffer 

beslutninger, og samfundet som helhed). Grundlæggende kendskab til kunstig intelligens bør fremmes i hele 

samfundet. For at uddanne offentligheden skal der forefindes etikere med relevant kompetence og 

uddannelse på dette område.  

▪ Inddragelse af interessenter og social dialog 

(110) Der er mange fordele ved kunstig intelligens, og Europa skal sikre, at de er tilgængelige for alle. Dette kræver 

en åben diskussion og inddragelse af arbejdsmarkedets parter, interessenter og den brede offentlighed. 

Mange organisationer benytter allerede interessentpaneler til at drøfte anvendelsen af AI-systemer og 

dataanalyser. Disse paneler har forskellige medlemmer, f.eks. juridiske eksperter, tekniske eksperter, etikere, 

forbrugerrepræsentanter og arbejdstagere. Den aktive indsats for at sikre deltagelse og dialog om 

anvendelsen og virkningen af AI-systemer støtter evalueringen af resultater og tilgange og er særligt nyttig i 

komplekse tilfælde.  

▪ Diversitet og inkluderende designteams 

(111) Diversitet og inklusion spiller en afgørende rolle ved udviklingen af AI-systemer, som skal udbredes i den 

virkelige verden. Efterhånden som AI-systemer udfører flere og flere opgaver selvstændigt, er det afgørende, 

at de teams, der designer, udvikler, tester og vedligeholder, udbreder og/eller indkøber disse systemer, 

overvejer diversiteten af brugerne og af samfundet generelt. Dette styrker objektiviteten og hensynet til 

forskellige perspektiver, behov og mål. Ideelt bør teams ikke kun være forskelligartede med hensyn til køn, 

                                                           
53  Som det f.eks. foreslås i IEEE Ethically Aligned Design Initiative: https://standards.ieee.org/industry-

connections/ec/autonomous-systems.html. 
54  Flere oplysninger om begrænsninger findes i : https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf. 

https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html
https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomous-systems.html
https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf
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kultur og alder, men også med hensyn til erhvervsbaggrund og kompetencer. 

 

Central vejledning i kapitel II: 

 Det skal sikres, at den samlede livscyklus for AI-systemet opfylder kravene til pålidelig kunstig intelligens: 

1) menneskelig udførelse og kontrol, 2) teknisk robusthed og sikkerhed, 3) overholdelse af privatlivets fred 

og datastyring, 4) gennemsigtighed, 5) diversitet, ikkediskrimination og retfærdighed, 6) miljø- og 

samfundsmæssig velfærd og 7) ansvarlighed.  

 Der skal overvejes tekniske og ikketekniske metoder til at sikre opfyldelsen af disse krav.  

 Forskning og innovation skal fremmes med henblik på at hjælpe med at vurdere AI-systemer og lette 

opfyldelsen af kravene. Resultater og udestående spørgsmål formidles til den brede offentlighed, og en ny 

generation af eksperter uddannes systematisk i AI-etik. 

 Interessenter oplyses på en klar og proaktiv måde om AI-systemets kapacitet og begrænsninger, så de kan 

opstille realistiske forventninger, og om den måde, hvorpå kravene implementeres. Det skal være klart, at 

der er tale om et AI-system. 

 Der skal ydes en indsats for at lette sporbarhed og mulighed for revision af AI-systemer, især under 

kritiske forhold eller i kritiske situationer.  

 Interessenter inddrages i hele AI-systemets livscyklus. Uddannelse og undervisning skal fremmes, så alle 

interessenter har kendskab til og er uddannet i pålidelig kunstig intelligens. 

 Der gøres opmærksom på, at der kan være grundlæggende spændinger mellem forskellige principper og 

krav. Disse afvejninger og deres løsninger identificeres, evalueres, dokumenteres og formidles løbende. 

 

III. Kapitel III: Vurdering af pålidelig kunstig intelligens  

(112) Med udgangspunkt i de centrale krav i kapitel II opstilles der i dette kapitel en ikke-udtømmende 

evalueringsliste for pålidelig kunstig intelligens (pilotversion) for at operationalisere pålidelig kunstig 

intelligens. Det gælder navnlig for AI-systemer, der direkte interagerer med brugere og er primært 

henvendt til udviklere og udbredere af AI-systemer (uanset om de er selvudviklet eller indkøbt fra 

tredjeparter). Denne evalueringsliste omhandler ikke operationaliseringen af den første komponent af 

pålidelig kunstig intelligens (lovlig kunstig intelligens). Overholdelse af denne evalueringsliste er ikke bevis 

for juridisk overholdelse. Hensigten er heller ikke at give vejledning i, hvordan overholdelse af den 

gældende lovgivning sikres. Som følge af AI-systemers anvendelsesspecifikke karakter skal 

evalueringslisten tilpasses de specifikke anvendelser og sammenhænge, hvori systemerne 

opererer. I dette kapitel gives der desuden en generel anbefaling med hensyn til, hvordan 

evalueringslisten for pålidelig kunstig intelligens implementeres gennem en styringsstruktur, der 

omfatter både det operationelle og det ledelsesmæssige niveau.    

(113) Evalueringslisten og styringsstrukturen udvikles i nært samarbejde med interessenter på tværs af den 

offentlige og den private sektor. Processen gennemføres som en "pilotproces", hvor der modtages 

omfattende feedback fra to parallelle processer: 

a. en kvalitativ proces, der sikrer repræsentabilitet, hvor et lille udvalg af virksomheder, 

organisationer og institutioner (fra forskellige sektorer og af forskellige størrelser) påtager sig at 

pilotteste evalueringslisten og styringsstrukturen i praksis og at give detaljeret feedback 

b. en kvantitativ proces, hvor alle interesserede interessenter kan melde sig til at pilotteste 

evalueringslisten og give feedback gennem en åben høring. 

(114) Efter pilotfasen integreres resultaterne fra feedbackprocessen i evalueringslisten, og der udarbejdes en 

revideret version i begyndelsen af 2020. Målet er at opnå en ramme, der kan anvendes horisontalt på 

tværs af alle anvendelser, og som dermed kan udgøre et grundlag for at sikre pålidelig kunstig intelligens 
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på alle områder. Når et sådant grundlag er blevet etableret, kan en sektor- eller anvendelsesspecifik 

ramme udvikles.    

Styring 

(115) Virksomheder, organisationer og institutioner kan eventuelt overveje, hvordan evalueringslisten for 

pålidelig kunstig intelligens kan implementeres i deres organisation. Dette kan ske ved at medtage 

evalueringsprocessen i deres eksisterende styringsmekanismer eller ved at implementere nye processer. 

Et sådant valg afhænger af organisationens interne struktur samt af den størrelse og tilgængelige 

ressource.  

(116) Undersøgelser55 viser, at opmærksomhed fra den øverste ledelse er afgørende for at opnå forandring. De 

viser også, at inddragelse af alle interessenter i en virksomhed, organisation eller institution fremmer 

accepten og relevansen af indførelsen af en ny proces (uanset om den er teknologisk eller ej)56. Vi 

anbefaler derfor, at der implementeres en proces, som omfatter inddragelse af både det operationelle 

niveau og det øverste ledelsesniveau. 

Niveau Relevante roller (afhængigt af organisationen) 

Ledelse og bestyrelse Den øverste ledelse drøfter og evaluerer udviklingen, udbredelsen eller indkøbet af AI-
systemer og fungerer som eskaleringsressource for evaluering af alle AI-innovationer 
og anvendelser, hvis der konstateres kritiske problemer. Den inddrager alle, der 
påvirkes af den eventuelle indførelse af AI-systemer (f.eks. ansatte), og deres 
repræsentanter i hele processen gennem informations-, hørings- og 
deltagelsesprocedurer. 

Afdelingen for 
compliance/juridisk 
afdeling/afdelingen for 
virksomheders ansvar 

Ansvarlighedsafdelingen overvåger anvendelsen af evalueringslisten og ajourføringen 
af denne for at imødegå teknologiske eller lovgivningsmæssige ændringer. Den 
ajourfører standarderne eller de interne politikker for AI-systemer og sikrer, at 
anvendelsen af sådanne systemer er i overensstemmelse med den nuværende 
juridiske og lovgivningsmæssige ramme og organisationens værdier. 

Afdelingen for produkt- 
og tjenesteudvikling 
eller tilsvarende 

Afdelingen for produkt- og tjenesteudvikling anvender evalueringslisten til at evaluere 
AI-baserede produkter og tjenester og registrerer alle resultater. Disse resultater 
drøftes på ledelsesniveau, og ledelsen godkender i sidste ende de nye eller reviderede 
AI-baserede anvendelser.   

Kvalitetssikring Kvalitetssikringsafdelingen (eller tilsvarende) sikrer og kontrollerer resultaterne af 
evalueringslisten og træffer de nødvendige foranstaltninger for at eskalere et 
problem, hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, eller hvis der konstateres uventede 
resultater. 

HR HR-afdelingen sikrer den rigtige kombination af kompetencer og diversitet i profilerne 
for udviklere af AI-systemer. Den sikrer, at der opnås et passende niveau af 
uddannelse i pålidelig kunstig intelligens i organisationen. 

Indkøb Indkøbsafdelingen sikrer, at processen for indkøb af AI-baserede produkter eller 
tjenester omfatter en kontrol af pålidelig kunstig intelligens. 

                                                           
55  https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation.  

56  Se f.eks. A. Bryson, E. Barth og H. Dale-Olsen, The Effects of Organisational change on worker well-being and the 
moderating role of trade unions, ILRReview, 66(4), juni 2013, Jirjahn, U. og Smith, S.C. (2006). "What Factors Lead 
Management to Support or Oppose Employee Participation—With and Without Works Councils? Hypotheses and 
Evidence from Germanys Industrial Relations, 45(4), 650-680, Michie, J. og Sheehan, M. (2003). "Labour market 
deregulation, "flexibility" and innovation", Cambridge Journal of Economics, 27(1), 123-143. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation
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Daglig drift Udviklere og projektledere anvender evalueringslisten i deres daglige arbejde og 
dokumenterer resultaterne af evalueringen. 

 

Brug af evalueringslisten for pålidelig kunstig intelligens 

(117) Når evalueringslisten bruges i praksis, bør opmærksomheden ikke kun rettes mod de områder, der giver 

anledning til bekymring, men også mod spørgsmål, der ikke (let) kan besvares. Et potentielt problem kan 

være manglen på diversitet i færdighederne og kompetencerne hos det team, der udvikler og tester AI-

systemet, og det kan derfor være nødvendigt at inddrage andre interessenter i eller uden for 

organisationen. Det anbefales på det kraftigste, at alle resultater registreres både teknisk og 

ledelsesmæssigt, så det sikres, at problemløsningen kan forstås på alle niveauer af styringsstrukturen.  

(118) Det er hensigten, at denne evalueringsliste skal bruges som en vejledning af AI-aktørerne, når de udvikler, 

udbreder og anvender pålidelig kunstig intelligens. Evalueringen bør skræddersys til den specifikke 

anvendelse på en forholdsmæssig måde. I løbet af pilotfasen vil specifikke følsomme områder muligvis 

blive afdækket, og behovet for yderligere specifikationer i sådanne tilfælde vurderes på det næste trin. 

Denne evalueringsliste giver ikke konkrete svar på de rejste spørgsmål, men tilskynder til overvejelse af de 

foranstaltninger, der kan hjælpe med at sikre AI-systemers pålidelighed, og af potentielle foranstaltninger, 

der kan træffes i denne henseende. 
 

Forhold til eksisterende lovgivning og processer 

(119) Det er også vigtigt, at aktører, der er involveret i udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af kunstig 

intelligens, anerkender, at der findes forskellige eksisterende love, som tillader bestemte processer og 

forbyder bestemte resultater, som kan overlappe og falde sammen med nogle af de foranstaltninger, der 

er anført i evalueringslisten. I databeskyttelseslovgivningen fastsættes der f.eks. en række krav, der skal 

opfyldes af parter, som indsamler og behandler personoplysninger. Fordi pålidelig kunstig intelligens også 

kræver etisk håndtering af data, kan interne procedurer og politikker, der har til formål at sikre 

overholdelsen af databeskyttelseslovgivningen, alligevel også lette den etiske håndtering af data og kan 

dermed supplere de eksisterende juridiske processer. Overholdelse af denne evalueringsliste er imidlertid 

ikke bevis for juridisk overholdelse. Hensigten er heller ikke at give vejledning i, hvordan overholdelse af 

den gældende lovgivning sikres. Hensigten med evalueringslisten er i stedet at opstille en række specifikke 

spørgsmål for aktører, der ønsker at sikre, at deres tilgang til udvikling og udbredelse af kunstig intelligens 

er rettet mod og har til formål at sikre pålidelig kunstig intelligens. 

(120) Mange AI-aktører har ligeledes allerede indført evalueringsværktøjer og softwareudviklingsprocesser, der 

sikrer overholdelse af ikkejuridiske standarder. Evalueringen nedenfor skal ikke nødvendigvis udføres i en 

særskilt procedure, men kan indarbejdes i sådanne eksisterende procedurer.   

 

EVALUERINGSLISTE FOR PÅLIDELIG KUNSTIG INTELLIGENS (PILOTVERSION) 
 

1. Menneskelig udførelse og kontrol 

Grundlæggende rettigheder 

 Har du i de anvendelsestilfælde, hvor der potentielt kan være en negativ indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder, udført en konsekvensanalyse vedrørende grundlæggende rettigheder? 
Har du identificeret og dokumenteret potentielle afvejninger mellem de forskellige principper og 
rettigheder?  

 Interagerer AI-systemet med menneskers og brugeres beslutningstagning (f.eks. anbefalede aktioner 
eller beslutninger, der skal træffes, med angivelse af muligheder)? 
 Er der i disse tilfælde risiko for, at AI-systemet påvirker menneskers autonomi ved at gribe ind i 
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slutbrugerens beslutningsproces på en utilsigtet måde? 
 Har du overvejet, om AI-systemet bør meddele brugerne, at en beslutning, indhold, rådgivning 

eller en konklusion er resultatet af en algoritmisk afgørelse?  
 Hvis AI-systemet omfatter en "chatbot" eller et samtalesystem, gøres de menneskelige 

slutbrugere da opmærksomme på, at de interagerer med en ikkemenneskelig agent?  

Menneskelig udførelse: 

 Hvis AI-systemet er implementeret i en arbejdsproces, har du da overvejet opgavefordelingen mellem 
AI-systemet og menneskelige arbejdstagere for at sikre meningsfulde interaktioner og passende 
menneskelig kontrol?  
 Forbedrer eller styrker AI-systemet menneskelige færdigheder? 
 Har du truffet sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre overdreven tillid til eller afhængighed 

af AI-systemet i arbejdsprocesser? 

Menneskelig kontrol: 

 Har du overvejet, hvilket niveau af menneskelig kontrol der er hensigtsmæssigt for det specifikke AI-
system og den specifikke anvendelse? 
 Kan du beskrive niveauet af menneskelig kontrol eller inddragelse, hvis det er relevant? Hvem har 

den menneskelige kontrol, og hvornår og med hvilke værktøjer kan der ske menneskelig 
indgriben? 

 Har du indført mekanismer og foranstaltninger, der sikrer sådan potentiel menneskelig kontrol, 
eller som sikrer, at beslutninger træffes på menneskers ansvar? 

 Har du truffet foranstaltninger for at muliggøre revision og afhjælpe problemer vedrørende 
styring af AI-autonomi? 

 Hvis der er tale om et selvlærende eller autonomt AI-system eller anvendelsestilfælde, har du da 
indført mere specifikke kontrol- og tilsynsmekanismer? 
 Hvilken type detektions- og responsmekanismer har du etableret for at vurdere, om noget kan gå 

galt? 
 Har du etableret en "stopknap" eller procedure, der kan afbryde en operation på en sikker måde, 

hvis det bliver nødvendigt? Afbryder denne procedure processen helt eller delvist, eller overlader 
den kontrollen til et menneske? 
 

 
2. Teknisk robusthed og sikkerhed 

Modstandsdygtighed over for angreb og sikkerhed:  

 Har du vurderet de potentielle former for angreb, som AI-systemet kan blive udsat for? 
 Har du navnlig overvejet de forskellige typer og former for sårbarheder, herunder 

dataforurening, fysisk infrastruktur og cyberangreb? 

 Har du indført foranstaltninger eller systemer, der kan sikre AI-systemets integritet og 
modstandsdygtighed over for potentielle angreb? 

 Har du vurderet, hvordan dit system opfører sig i uventede situationer og miljøer? 

 Har du overvejet, om og hvorvidt dit system kan have dobbelt anvendelse? Har du i så fald truffet 
passende forebyggende foranstaltninger mod dette (har du f.eks. undladt at offentliggøre 
undersøgelsen eller udbrede systemet)? 

Fallback-plan og generel sikkerhed: 

 Har du sørget for, at systemet har en tilstrækkelig fallback-plan, hvis det udsættes for fjendtlige 
angreb, eller der opstår andre uventede situationer (f.eks. tekniske omskiftningsprocedurer eller krav 
om en menneskelig operatør, inden proceduren fortsættes)? 

 Har du overvejet det risikoniveau AI-systemet giver anledning til ved denne specifikke anvendelse? 
 Har du indført en proces til måling og vurdere af risici og sikkerhed? 
 Har du stillet de nødvendige oplysninger til rådighed i tilfælde af en risiko for den menneskelige 

fysiske integritet?  
 Har du overvejet en forsikringsstrategi for at håndtere potentielle skader fra AI-systemet? 
 Har du identificeret de potentielle sikkerhedsrisici ved (andre) forventede anvendelser af 
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teknologien, herunder uforsætlig eller ondsindet misbrug heraf? Er der fastlagt en plan for 
afbødning eller håndtering af disse risici? 

 Har du vurderet, om der er en sandsynlig chance for, at AI-systemet kan forårsage skade for brugere 
eller tredjemand? Har du i så fald vurderet sandsynligheden, den potentielle skade, den berørte 
målgruppe og alvoren?  
 Hvis der er risiko for, at AI-systemet kan forårsage skade, har du da overvejet ansvars- og 

forbrugerbeskyttelsesreglerne, og hvordan har du taget højde for disse?  
 Har du overvejet den potentielle indvirkning eller sikkerhedsrisiko for miljøet eller for dyr? 
 Har din risikoanalyse omhandlet, hvorvidt sikkerheds- eller netværksproblemer (f.eks. 

cybersikkerhedsfarer) kan indebære sikkerhedsrisici eller skade som følge af AI-systemets 
utilsigtede adfærd? 

 Har du estimeret den sandsynlige virkning af fejl i AI-systemet, der fører til forkerte resultater, som 
bevirker, at systemet ikke er tilgængeligt, eller som får systemet til at give samfundsmæssigt 
uacceptable resultater (f.eks. diskriminerende praksis)? 
 Har du i ovennævnte scenarier defineret tærskler og styring for udløsning af alternative planer 

eller fallback-planer? 
 Har du defineret og testet fallback-planer? 

Nøjagtighed: 

 Har du vurderet, hvilket niveau og hvilken definition af nøjagtighed der kræves i forbindelse med AI-
systemet og dets anvendelse? 
 Har du vurderet, hvordan nøjagtighed måles og kontrolleres?  
 Har du indført foranstaltninger med det formål at sikre, at de anvendte data er fuldstændige og 

ajourførte? 
 Har du indført foranstaltninger med det formål at vurdere, om der er behov for yderligere data, 

f.eks. for at forbedre nøjagtigheden eller eliminere skævhed? 

 Har du vurderet den skade, der kan forårsages, hvis AI-systemet foretager unøjagtige forudsigelser?  

 Har du indført muligheder for at måle, om systemet foretager et uacceptabelt antal unøjagtige 
forudsigelser? 

 Hvis der foretages unøjagtige forudsigelser, har du da indført en serie af trin for at løse problemet? 

Pålidelighed og reproducerbarhed: 

 Har du indført en strategi med det formål at overvåge og teste, om AI-systemet opfylder de fastsatte 
mål, formål og tiltænkte anvendelser? 
 Har du testet, om specifikke sammenhænge eller bestemte betingelser skal tages i betragtning 

for at sikre reproducerbarhed? 
 Har du indført verifikationsprocesser eller -metoder for at måle og sikre forskellige aspekter af 

pålidelighed og reproducerbarhed?  
 Har du indført processer med henblik på at beskrive, hvornår et AI-system svigter under 

bestemte omstændigheder? 
 Har du klart dokumenteret og operationaliseret disse processer for test og verifikation af AI-

systemers pålidelighed? 
Har du indført en mekanisme eller kommunikation, der forsikrer (slut-)brugerne om AI-systemets 
pålidelighed? 
 

3. Overholdelse af privatlivets fred og datastyring 

Respekt for privatlivets fred og databeskyttelse: 

 Har du afhængigt af anvendelsen etableret en mekanisme, der giver andre mulighed for at markere 
problemer vedrørende privatlivets fred eller databeskyttelse i forbindelse med AI-systemets 
dataindsamlingsprocesser (ved oplæring og drift) og databehandling? 

 Har du vurderet typen og omfanget af data i dit datasæt (f.eks. om de indeholder personoplysninger)?  

 Har du overvejet, hvordan du kan udvikle AI-systemet eller oplære modellen uden eller med minimal 
anvendelse af potentielt følsomme eller personlige data? 
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 Har du indbygget mekanismer for meddelelser om og kontrol over personoplysninger afhængigt af 
anvendelsen (f.eks. gyldigt samtykke og mulighed for tilbagekaldelse, hvis det er relevant)? 

 Har du truffet foranstaltninger for at forbedre beskyttelsen af privatlivets fred, f.eks. via kryptering, 
anonymisering og aggregering? 

 Hvis der er udnævnt en databeskyttelsesansvarlig, har du da involveret denne person i en tidlig fase af 
processen?  

Datakvalitet og -integritet: 

 Har du tilpasset systemet til potentielle relevante standarder (f.eks. ISO og IEEE) eller generelt 
anerkendte protokoller for den daglige datahåndtering og -styring?  

 Har du etableret kontrolmekanismer for dataindsamling, -lagring, -behandling og -anvendelse? 

 Har du vurderet den udstrækning, hvori du har kontrol over kvaliteten af de anvendte eksterne 
datakilder?  

 Har du indført processer med henblik på at sikre kvaliteten og integriteten af dine data? Har du 
overvejet andre processer? Hvordan verificerer du, at dine datasæt ikke er blevet kompromitteret 
eller hacket? 

Adgang til data: 

 Hvilke protokoller, processer og procedurer blev fulgt for at forvalte og sikre korrekt datastyring? 
 Har du vurderet, hvem der kan få adgang til brugerdata, og under hvilke omstændigheder? 
 Har du sørget for, at disse personer er kvalificerede og har behov for at få adgang til dataene, og 

at de har de nødvendige kompetencer til at forstå detaljerne i databeskyttelsesreglerne? 
 Har du sørget for, at en overvågningsfunktion registrerer, hvornår, hvor, af hvem og til hvilke 

formål data er tilgået? 
 

4. Gennemsigtighed  

Sporbarhed: 

 Har du indført foranstaltninger, der sikrer sporbarhed? Denne kan omfatte dokumentation af: 

 metoder anvendt til design og udvikling af det algoritmiske system:  

o for et regelbaseret AI-system bør programmeringsmetoden eller den måde, hvorpå 
modellen er bygget, dokumenteres  

o for et læringsbaseret AI-system bør metoden til oplæring af algoritmen, herunder hvilke 
inputdata der er indsamlet og udvalgt, og hvordan dette er sket, dokumenteres. 

 metoder anvendt til test og validering af det algoritmiske system: 

o for et regelbaseret AI-system bør de scenarier eller cases, der er anvendt til test og 
validering, dokumenteres  

o for et læringsbaseret AI-system bør oplysninger om de data, der er anvendt til test og 
validering, dokumenteres. 

 resultater af det algoritmiske system: 

o resultaterne af eller afgørelser truffet af algoritmen og eventuelle andre afgørelser, der 
kan følge af forskellige cases (f.eks. for andre undergrupper af brugere), bør 
dokumenteres. 

Forklarlighed: 

 Har du vurderet, hvorvidt AI-systemets afgørelser og dermed resultater kan forstås? 

 Har du sikret, at det kan forklares, hvorfor et system traf et bestemt valg, der førte til et bestemt 
resultat, på en måde, der er forståelig for alle brugere, der måtte ønske en forklaring? 

 Har du vurderet, i hvilken udstrækning systemets afgørelse påvirker organisationens 
beslutningsprocesser? 
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 Har du vurderet, hvorfor netop dette system blev implementeret på dette specifikke område? 

 Har du vurderet forretningsmodellen for systemet system (f.eks. hvordan skaber det merværdi for 
organisationen)? 

 Har du fra starten designet AI-systemet, så det kan fortolkes? 
 Har du undersøgt og forsøgt at anvende den enkleste og mest fortolkningsvenlige model til den 

pågældende anvendelse? 
 Har du vurderet, om du kan analysere dine oplærings- og testdata? Kan du ændre og ajourføre 

disse over tid? 
 Har du vurderet, om du efter modeloplæringen og -udviklingen har mulighed for at undersøge 

fortolkningsevnen, eller om du skal vurdere modellens interne workflow? 

Kommunikation: 

 Har du meddelt (slut-)brugerne — gennem en ansvarsfraskrivelse eller på anden måde — at de 
interagerer med et AI-system og ikke med et andet menneske? Har du mærket dit AI-system som 
sådant? 

 Har du indført mekanismer til at informere brugerne om årsagerne til og kriterierne for AI-systemets 
resultater? 
 Kommunikeres dette på en klar og forståelig måde til målgruppen?  
 Har du etableret processer, der tager hensyn til brugernes feedback og anvender dette til at 

tilpasse systemet? 
 Har du formidlet potentielle eller opfattede risici, f.eks. skævheder? 
 Har du, afhængigt af anvendelsen, også overvejet kommunikation og gennemsigtighed. over for 

andre målgrupper, tredjemand eller offentligheden? 

 Har du præciseret, hvad formålet med AI-systemet er, og hvem eller hvad der kan få gavn af 
produktet/tjenesten? 
 Er anvendelsesscenarierne for produktet blevet specificeret og klart formidlet, også under 

hensyntagen til alternative kommunikationsformer for at sikre, at de er forståelige og 
hensigtsmæssige for den pågældende målgruppe? 

 Har du, afhængigt af anvendelsen, taget hensyn til den menneskelige psykologi og potentielle 
begrænsninger, f.eks. risiko for forvirring, forudindtaget bekræftelse eller kognitiv træthed? 

 Har du klart kommunikeret AI-systemets karakteristika, begrænsninger og potentielle mangler: 
 i tilfælde af udvikling: til alle, der udbreder det i et produkt eller en tjeneste? 
 i tilfælde af udbredelse: til slutbrugere eller forbrugeren? 

 

5. Diversitet, ikkediskrimination og retfærdighed 

Undgåelse af urimelig skævhed: 

 Har du sikret en strategi eller en række procedurer til at forhindre, at urimelig skævhed skabes eller 
forstærkes i AI-systemet, både med hensyn til brugen af inputdata og med hensyn til 
algoritmedesignet? 
 Har du vurderet og anerkendt de mulige begrænsninger, der følger af sammensætningen af det 

anvendte datasæt?  
 Har du taget hensyn til diversiteten og repræsentativiteten af brugere i dataene? Har du testet 

for specifikke populationer eller problematiske anvendelser? 
 Har du undersøgt og anvendt tilgængelige tekniske værktøjer til at forbedre din forståelse af 

dataene, modellen og ydeevnen? 
 Har du indført processer for test og overvågning af potentielle skævheder under udviklingen, 

udbredelsen og anvendelsen af systemet?  

 Har du, afhængigt af anvendelsen, etableret en mekanisme, der giver andre mulighed for at udpege 
problemer med skævhed, diskrimination eller dårlig ydeevne i forbindelse med AI-systemet? 
 Har du overvejet klare trin og metoder til at kommunikere, hvordan og til hvem sådanne 

problemer meddeles?  
 Har du taget hensyn til ikke kun (slut-)brugerne, men også andre, der potentielt er indirekte 

påvirket af AI-systemet? 
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 Har du vurderet, om der er en mulig variabilitet med hensyn til afgørelser, der kan opstå under de 
samme betingelser?  
 Har du i så fald overvejet, hvad det kan skyldes? 
 Har du i tilfælde af variabilitet fastlagt en foranstaltning eller en mekanisme til vurdering af den 

potentielle indvirkning af en sådan variabilitet på de grundlæggende rettigheder? 

 Har du fastlagt en passende arbejdsdefinition af "retfærdighed", som du anvender, når du designer 
AI-systemer?  
 Er din definition udbredt? Har du overvejet andre definitioner, inden du valgte denne? 
 Har du etableret en kvantitativ analyse eller metrik til at måle og teste den anvendte definition af 

retfærdighed?  
 Har du etableret mekanismer til at sikre retfærdighed i dine AI-systemer? Har du overvejet andre 

potentielle mekanismer?   

Tilgængelighed og universelt design: 

 Har du sikret, at AI-systemet understøtter et bredt spektrum af individuelle præferencer og 
funktioner? 
 Har du vurderet, om AI-systemet kan anvendes af personer med særlige behov eller handicap, 

eller af personer i risiko for udstødelse? Hvordan blev dette indbygget i systemet, og hvordan 
verificeres det? 

 Har du sikret, at oplysninger om AI-systemet også er tilgængelige for brugere af teknologiske 
hjælpemidler? 

 Har du inddraget eller hørt denne gruppe under udviklingen af AI-systemet? 

 Har du taget hensyn til virkningen af AI-systemet på den potentielle målgruppe? 
 Er det team, der er involveret i opbygningen af AI-systemet, repræsentativt for din målgruppe af 

brugere? Er det repræsentativt for den bredere befolkning, så der også tages hensyn til andre 
grupper, der kan berøres perifert?  

 Har du vurderet, om der kan være personer eller grupper, som kan blive uforholdsmæssigt berørt 
af negative konsekvenser? 

 Har du modtaget feedback fra andre teams eller grupper, som repræsenterer forskellige 
baggrunde og erfaringer? 

Inddragelse af interessenter: 

 Har du overvejet en mekanisme til at involvere forskellige interessenter i udviklingen og anvendelsen 
af AI-systemet? 

 Har du banet vejen for indførelsen af AI-systemet i din organisation ved på forhånd at informere og 
inddrage de berørte medarbejdere og deres repræsentanter? 

 

6. Samfunds- og miljømæssig velfærd 

Bæredygtig og miljøvenlig kunstig intelligens: 

 Har du indført mekanismer til at måle miljøvirkningen af AI-systemets udvikling, udbredelse og 
anvendelse (f.eks. datacentres energiforbrug, energitype, der anvendes af datacentre osv.)? 

 Har du etableret foranstaltninger til at nedbringe miljøvirkningen af AI-systemets livscyklus? 

Social indvirkning: 

 Hvis AI-systemet interagerer direkte med mennesker: 
 Har du vurderet, om AI-systemet tilskynder mennesker til at udvikle tilknytning til og empati over 

for systemet? 
 Har du sikret, at AI-systemet klart signalerer, at dets sociale interaktion er simuleret, og at det 

ikke har kapacitet til at "forstå" og "føle"? 

 Har du sikret, at de sociale indvirkninger af AI-systemet opfattes klart? Har du f.eks. vurderet, om der 
er risiko for tab af arbejdspladser eller nedkvalificering af arbejdsstyrken? Hvilke skridt er der taget for 
at modvirke sådanne risici? 

Samfund og demokrati: 
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 Har du vurderet den bredere samfundsmæssige indvirkning af AI-systemets anvendelse ud over den 
enkelte (slut-)bruger, f.eks. de potentielt indirekte berørte aktionærer?  

 

7. Ansvarlighed 

Mulighed for revision: 

 Har du indført mekanismer, der gør det lettere at revidere systemet for interne og/eller uafhængige 
aktører, f.eks. ved at sikre sporbarhed og registrering af AI-systemets processer og resultater? 

Minimering og rapportering af negative virkninger: 

 Har du udført en risiko- eller konsekvensanalyse af AI-systemet, som tager hensyn til de forskellige 
interessenter, der påvirkes direkte og indirekte? 

 Har du indført oplærings- og uddannelsesrammer med henblik på at udvikle praksis for ansvarlighed? 
 Hvilke medarbejdere eller dele af teamet er involveret? Rækker dette ud over udviklingsfasen? 
 Omfatter oplæringen også den potentielle lovgivningsramme, der finder anvendelse på AI-

systemet? 
 Har du overvejet at etablere et "etisk panel for kunstig intelligens" eller en lignende mekanisme, 

som skal drøfte den generelle praksis for ansvarlighed og etik, herunder potentielt uklare 
gråzoner?  

 Er der ud over interne initiativer eller rammer for kontrol af etik og ansvarlighed nogen form for 
ekstern vejledning, eller er der også etableret revisionsprocesser? 

 Er der etableret procedurer, som tredjeparter (f.eks. leverandører, forbrugere og 
distributører/forhandlere) eller medarbejdere kan bruge til at rapportere potentielle sårbarheder, 
risici eller skævheder i AI-systemet/anvendelsen? 

Dokumentation af afvejninger: 

 Har du etableret en mekanisme til at identificere relevante interesser og værdier, der påvirkes af AI-
systemet, og potentielle afvejninger mellem dem?  

 Hvilken proces bruger du til at træffe afgørelse om sådanne afvejninger? Har du sikret, at afgørelsen 
om afvejning blev dokumenteret?  

Klageadgang: 

 Har du etableret hensigtsmæssige mekanismer, der giver adgang til klage i tilfælde af skade eller 
negative indvirkninger?  

 Har du indført mekanismer til at give (slut-)brugere og tredjeparter oplysninger om klageadgang? 
 

 

Vi opfordrer alle interessenter til at pilotteste denne evalueringsliste i praksis og give feedback om dens 

anvendelighed, fuldstændighed, relevans for den specifikke AI-anvendelse eller det specifikke AI-område 

samt overlapninger eller komplementaritet med eksisterende overholdelses- eller vurderingsprocedurer. På 

grundlag af dette feedback vil en revideret udgave af evalueringslisten for pålidelig kunstig intelligens blive 

forelagt Kommissionen i begyndelsen af 2020 

 

Central vejledning i kapitel III: 

 Der skal vedtages en evalueringsliste for pålidelig kunstig intelligens ved udviklingen, udbredelsen og 

anvendelsen af kunstig intelligens, og listen skal tilpasses systemets specifikke anvendelsesformål.  

 Det bør understreges, at en evalueringsliste aldrig vil være udtømmende. Det at gøre kunstig intelligens 

pålidelig handler ikke om at afkrydse punkter på en liste, men om løbende at identificere og opfylde krav, 

evaluere løsninger og sikre resultater i hele AI-systemets livscyklus og at involvere interessenter i denne 

proces. 
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C. EKSEMPLER PÅ MULIGHEDER OG KRITISKE BEKYMRINGER, SOM KUNSTIG INTELLIGENS HAR GIVET ANLEDNING 

TIL 

(121) I det følgende afsnit gives der eksempler på udvikling og anvendelse af AI-systemer, som bør støttes, og 

eksempler, hvor udvikling, udbredelse eller anvendelse af AI-systemer kan være i strid med vores værdier og 

kan give anledning til specifikke bekymringer. Der skal sikres en balance mellem, hvad der bør gøres, og hvad 

der kan gøres med kunstig intelligens, og det skal nøje overvejes, hvad der ikke bør gøres med kunstig 

intelligens. 

 

1. Eksempler på muligheder ved pålidelig kunstig intelligens 

(122) Pålidelig kunstig intelligens kan repræsentere en fantastisk mulighed for at støtte afhjælpningen af 

presserende udfordringer i samfundet, f.eks. befolkningsaldring, voksende social ulighed og miljøforurening. 

Dette potentiale afspejles også globalt, f.eks. i FN's mål for bæredygtig udvikling57.  Nedenfor undersøges det, 

hvordan en europæisk AI-strategi, der omhandler nogle af disse udfordringer, kan fremmes. 

a. Klimaindsats og bæredygtig infrastruktur 

(123) Mens bekæmpelse af klimaændringer bør være en topprioritet for politikere i hele verden, har digital 

omstilling og pålidelig kunstig intelligens et stort potentiale til at nedbringe menneskers påvirkning af miljøet 

og muliggøre effektiv og økonomisk anvendelse af energi- og naturressourcer.58 Pålidelig kunstig intelligens 

kan f.eks. kobles sammen med big data med henblik på at registrere energibehov mere nøjagtigt, så der opnås 

en mere energieffektiv energiinfrastruktur og et mere effektivt energiforbrug59. 

(124) Hvis man ser på sektorer som f.eks. offentlig transport, kan AI-systemer til intelligente transportsystemer60 

anvendes til at minimere køer, optimere ruteføringen, gøre synshandicappede mere selvhjulpne61, optimere 

energieffektive motorer og derved styrke dekarboniseringsindsatsen og reducere fodaftrykket på miljøet, så 

samfundet bliver mere grønt. På globalt plan dør der i dag et menneske hvert 23. sekund i en bilulykke62. AI-

systemer kan hjælpe med at reducere antallet af trafikofre, f.eks. gennem bedre reaktionstider og bedre 

overholdelse af reglerne63. 

 

b. Sundhed og velfærd 

(125) Teknologier til pålidelig kunstig intelligens kan bruges — og bruges allerede i dag — til at gøre behandling mere 

intelligent og mere målrettet og til at hjælpe med at forebygge livstruende sygdomme64. Læger og 

sundhedsmedarbejdere kan potentielt foretage mere nøjagtige og detaljerede analyser af en patients 

komplekse sundhedsdata, allerede inden personer bliver syge, og give særligt tilpasset forebyggende 

behandling65. I forbindelse med Europas aldrende befolkning kan kunstig intelligens og robotteknologi være 

værdifulde værktøjer, der kan bistå plejere og støtte ældreplejen66, og som kan overvåge patienters tilstand i 

                                                           
57  https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.  
58  through hoses a. 
59  http://www.encompass-project.eu/ 

60   Se f.eks. det EU-støttede projekt 
61  som er projektets 
62  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/road-traffic-injuries 

63   f.eks. 

64  https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancer-treatment/87958/, som har til formål at. 
65  www.karolinska.se/en/live-incite 

66  The EU-funded project CARESSES deals with robots for elderly care, focusing on their cultural sensitivity: they adapt their 
way of acting and speaking to match the culture and habits of the elderly person they are assisting: 
http://caressesrobot.org/en/project/. See also the AI application called Alfred, a virtual assistant helping older people stay 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.encompass-project.eu/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancer-treatment/87958/
http://www.karolinska.se/en/live-incite
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realtid og derved redde liv67.   

(126) Pålidelig kunstig intelligens kan også hjælpe i videre udstrækning. AI-systemer kan f.eks. undersøge og 

identificere generelle tendenser i sundheds- og behandlingssektoren68, og det kan føre til tidligere opdagelse 

af sygdomme, mere effektiv udvikling af lægemidler og mere målrettede behandlinger69, og det kan sidste 

ende redde flere liv.  

c. Kvalitetsuddannelse og digital omstilling 

(127) Teknologiske, økonomiske og miljømæssige ændringer betyder, at samfundet skal blive mere proaktivt. 

Regeringer, industriledere, uddannelsesinstitutioner og fagforeninger har ansvaret for at bringe borgerne ind i 

den nye digitale tidsalder og sikre, at de har de rigtige kompetencer til at varetage fremtidens job. Teknologier 

til pålidelig kunstig intelligens kan hjælpe med mere nøjagtigt at forudsige, hvilke job og erhverv der 

overflødiggøres af teknologien, hvilke nye roller der skabes, og hvilke kompetencer der bliver behov for. Dette 

kan hjælpe regeringer, fagforeninger og industrien med at planlægge omkvalificeringen af arbejdstagerne. Det 

kan også give borgere, der frygter afskedigelse, en rettesnor for, hvordan de kan opkvalificere sig.  

(128) Kunstig intelligens kan desuden være et effektivt værktøj til at bekæmpe uddannelsesmæssige uligheder og 

skabe personaliserede og fleksible uddannelsesprogrammer, der kan hjælpe den enkelte med at erhverve sig 

nye kvalifikationer, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med vedkommendes evner til at lære70. 

Det kan øge både læringshastigheden og uddannelseskvaliteten på alle trin fra grundskole til universitet. 

 

2. Eksempler på kritiske bekymringer, som kunstig intelligens har givet anledning til 

(129) En kritisk bekymring vedrørende kunstig intelligens opstår, hvis en af komponenterne i pålidelig kunstig 

intelligens ikke respekteres. Mange af de bekymringer, der er anført nedenfor, er allerede omfattet af de 

eksisterende lovkrav, som er obligatoriske og skal derfor overholdes. Selv om overholdelse af lovkrav er påvist, 

omhandler de imidlertid ikke altid alle de etiske bekymringer, der kan opstå. Da vores forståelse af 

tilstrækkeligheden af regler og etiske principper uundgåeligt vil udvikle sig med tiden, vil følgende ikke-

udtømmende liste over bekymringer muligvis blive forkortet, udvidet, redigeret eller ajourført i fremtiden.  

a. Identifikation og sporing af personer ved hjælp af kunstig intelligens  

(130) Med kunstig intelligens kan personer identificeres stadig mere effektivt af både offentlige og private enheder. 

Bemærkelsesværdige eksempler på skalerbar AI-identifikationsteknologi er ansigtsgenkendelse og andre 

ufrivillige identifikationsmetoder, hvor der anvendes biometriske data (dvs. løgnedetektion, 

personlighedsvurdering ved brug af mikroudtryk og automatisk stemmedetektion). Identifikation af personer 

er nogle gange et ønskværdigt resultat, der er i overensstemmelse med etiske principper (f.eks. i forbindelse 

med detektering af bedrageri, hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme). Automatisk identifikation 

giver imidlertid anledning til alvorlige juridiske og etiske bekymringer, da det kan have uventede konsekvenser 

på mange psykologiske og sociokulturelle planer. Der er behov for forholdsmæssig anvendelse af 

kontrolteknikker i kunstig intelligens for at opretholde de europæiske borgeres autonomi. For at opnå pålidelig 

                                                                                                                                                                                             
active: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active. 
Moreover, the EMPATTICS project (EMpowering PAtients for a BeTTer Information and improvement of the 
Communication Systems) will research and define how health care professionals and patients use ICT technologies 
including AIhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active 
systems 

67   

68   
69   Brug af kunstig intelligens, som udnytter statistisk følgeslutning, mønstergenkendelse og maskinlæring til at maksimere 

værdien af genvidenskab og radiomics-data. 
70  See for instance the MaTHiSiS project, aimed at providing a solution for affect-based learning in a comfortable learning 

environmenthttp://mathisis-project.eu/ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active
http://mathisis-project.eu/
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kunstig intelligens er det afgørende, at det fastlægges, hvornår og hvordan kunstig intelligens kan anvendes til 

automatisk identifikation af personer, og at der skelnes mellem identifikation af en person og foranstaltninger 

for at følge og spore en person og mellem målrettet overvågning og masseovervågning. Anvendelsen af 

sådanne teknologier skal altid have hjemmel i den eksisterende lovgivning71. Hvis retsgrundlaget for en sådan 

aktivitet er "samtykke", skal der udvikles praktiske midler72, som gør det muligt at afgive et meningsfuldt og 

verificeret samtykke, der automatisk kan identificeres af kunstig intelligens eller tilsvarende teknologier. Dette 

gælder også for anvendelsen af "anonyme" personoplysninger, som kan genpersonaliseres. 

b. Skjulte AI-systemer 

(131) Mennesker bør altid vide, om de interagerer direkte med et andet menneske eller en maskine, og AI-aktører er 

ansvarlige for, at dette opnås på en pålidelig måde. AI-aktører bør derfor sikre, at mennesker gøres 

opmærksomme på — eller kan forespørge og få bekræftet — at de interagerer med et AI-system (f.eks. ved at 

afgive klare og gennemsigtige ansvarsfraskrivelser). Det skal bemærkes, at der findes grænsetilfælde, som 

komplicerer sagen (f.eks. en AI-filtreret stemme, der er indtalt af et menneske). Det bør erindres, at 

forvirringen mellem mennesker og maskiner kan have forskellige konsekvenser, f.eks. tilknytning, indflydelse 

eller reduktion af værdien ved at være et menneske73. Udviklingen af menneskelignende robotter74 bør derfor 

underkastes omhyggelige etiske vurderinger.  

c. AI-støttet bedømmelse af borgere i strid med de grundlæggende rettigheder  

(132) Alle samfund bør tilstræbe at beskytte deres borgeres frihed og autonomi. Enhver form for bedømmelse af 

borgere kan føre til tab af denne autonomi og bringe princippet om ikkediskrimination i fare. Bedømmelse bør 

kun benyttes, hvis der er en klar begrundelse, og hvis foranstaltningerne er forholdsmæssige og retfærdige. 

Normativ bedømmelse af borgere (generel vurdering af en persons moral eller etiske integritet) i alle 

henseende og generelt, der udføres af offentlige myndigheder eller private aktører, bringer disse værdier i 

fare, især hvis foranstaltningen ikke anvendes i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, og hvis 

den anvendes uforholdsmæssigt og uden afgrænset og tydeligt legitimt formål.  

(133) I dag anvendes bedømmelse af borgere — generelt eller i mindre omfang — ofte i forbindelse med rent 

deskriptive og områdespecifikke bedømmelser (f.eks. skolesystemer, e-læring og kørekort). Selv ved disse 

snævrere anvendelser bør borgerne have adgang til en fuldt gennemsigtig procedure, herunder oplysninger 

om processen for, formålet med og metoden til bedømmelsen. Bemærk, at gennemsigtighed ikke kan sikre 

ikkediskrimination eller retfærdighed, og det er ikke et universalmiddel mod problemet med bedømmelse. 

Ideelt skal der gives en mulighed for at fravælge bedømmelsesfunktionen uden negative konsekvenser. 

Alternativt skal der gives mulighed for at anfægte og berigtige bedømmelserne. Dette er især vigtigt i 

situationer med et asymmetrisk magtforhold mellem parterne. Sådanne fravalgsmuligheder skal være 

indbygget i teknologiens design, hvis dette er nødvendigt for at sikre overholdelsen af de grundlæggende 

rettigheder, og kræves i et demokratisk samfund.  

d. Dødbringende automatvåbensystemer 

(134) Et ukendt antal lande og industrier arbejder i dag med at udvikle dødbringende automatvåbensystemer, der 

varierer fra missiler med selektiv målretning til oplæring af maskiner med kognitive færdigheder, så de kan 

afgøre, hvem, hvornår og hvor der skal kæmpes uden menneskelig indgriben. Dette giver anledning til 

grundlæggende etiske bekymringer, f.eks. det forhold, at det kan føre til et ukontrolleret våbenkapløb på et 

hidtil uset niveau og skabe militære sammenhænge, hvor der næsten er givet helt afkald på menneskelig 

                                                           
71  In this regard, Article 6 of the GDPR can be recalled, which provides, among other things, that processing of data shall only 

be lawful if it has a valid legal basis. 
72  Som de nuværende mekanismer til afgivelse af informeret samtykke på internettet viser, giver forbrugere typisk deres 

samtykke uden meningsfuld overvejelse. De kan derfor næppe betegnes som praktiske. 
73  Madary & Metzinger (2016). Real Virtuality: A Code of Ethical Conduct. Recommendations for Good Scientific Practice and 

the Consumers of VR-Technology. Frontiers in Robotics and AI, 3(3). 

74  This also applies to AI-driven avatars. 
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kontrol, og der ikke tages højde for risikoen for funktionsfejl. Europa-Parlamentet har opfordret til, at der 

straks udvikles en fælles, juridisk bindende holdning, der omfatter etiske og juridiske spørgsmål vedrørende 

menneskelig kontrol, tilsyn, ansvarlighed og implementering af den internationale 

menneskerettighedslovgivning, den humanitære folkeret og militærstrategier.75 Med udgangspunkt i EU's mål 

om at fremme fred som omhandlet i EU-traktatens artikel 3, er vi enige i og ønsker at støtte Parlamentets 

beslutning af 12. september 2018 og alle tilknyttede foranstaltninger vedrørende dødbringende 

automatvåbensystemer. 

e. Potentielle mere langsigtede bekymringer  

(135) Udvikling af kunstig intelligens er stadig områdespecifik og kræver, at veluddannede forskere og ingeniører 

præcist angiver dens mål. Ved ekstrapolering til fremtiden med en fjernere tidshorisont kan der opstilles 

hypoteser for visse kritiske langsigtede bekymringer76. Ifølge en risikobaseret tilgang bør disse bekymringer 

tages i betragtning med hensyn til mulige ukendte forhold og "sorte svaner".77 Den store betydning af disse 

bekymringer kombineret med den nuværende usikkerhed i forbindelse de tilsvarende udviklingsprojekter 

kræver en regelmæssig vurdering af disse emner. 

 

D. KONKLUSION 

(136) Dette dokument udgør de etiske retningslinjer for kunstig intelligens udarbejdet af Ekspertgruppen på Højt 

Niveau om Kunstig Intelligens (ekspertgruppen). 

(137) Vi anerkender den positive virkning, som AI-systemer allerede har og fortsat vil have, både kommercielt og 

samfundsmæssigt. Vi er imidlertid tilsvarende fokuserede på at sikre, at de risici og andre negative virkninger, 

der er forbundet med disse teknologier, håndteres korrekt og forholdsmæssigt i forbindelse med anvendelsen 

af kunstig intelligens. Kunstig intelligens er en teknologi, der er både transformativ og disruptiv, og dens 

udvikling i de seneste år har været båret frem af tilgængeligheden af enorme mængder af digitale data, store 

teknologiske fremskridt i computerkraft og lagringskapacitet samt betydelig videnskabelig og teknisk 

innovation af AI-metoder og -værktøjer. AI-systemer vil i fremtiden påvirke samfundet og borgerne på måder, 

som vi endnu ikke kan forestille os. 

(138) På denne baggrund er det vigtigt, at der opbygges AI-systemer, som er pålidelige, da mennesker kun trygt og 

fuldt kan udnyttes deres fordele, hvis teknologien, herunder processerne og menneskerne bag teknologien, er 

pålidelig. Ved udformningen af disse retningslinjer har pålidelig kunstig intelligens derfor været vores 

grundlæggende ambition. 

(139) Pålidelig kunstig intelligens består af tre komponenter: 1) Den skal være lovlig og overholde alle love og 

bestemmelser, 2) den skal være etisk og overholde etiske principper og værdier, og 3) den skal være robust fra 

både et teknisk og et socialt perspektiv, da AI-systemer kan forårsage uforsætlig skade, selv med gode 

hensigter. Hver komponent er i sig selv nødvendig, men ikke nok til at opnå pålidelig kunstig intelligens. Ideelt 

fungerer de tre komponenter i harmoni og overlapper i deres anvendelse. Hvis der opstår spændinger, skal vi 

bestræbe os på at justere dem. 

(140) I kapitel I anførte vi de grundlæggende rettigheder og et tilsvarende sæt etiske principper, der er afgørende i 

forbindelse med kunstig intelligens. I kapitel II opstillede vi syv centrale krav, som AI-systemer skal opfylde for 

at realisere pålidelig kunstig intelligens. Vi foreslog tekniske og ikketekniske metoder, der kan bidrage til deres 

opfyldelse. Endelig opstillede vi i kapitel III en evalueringsliste for pålidelig kunstig intelligens, der kan hjælpe 

                                                           
75  Europa-Parlamentets beslutning 2018/2752(RSP). 
76  Nogle mener, at "Artificial General Intelligence", "Artificial Consciousness", "Artificial Moral Agents", "Super-intelligence" 

eller "Transformative AI" kan være eksempler på sådanne langsigtede bekymringer (aktuelt ikke-eksisterende), men 
mange andre mener, at de er urealistiske. 

77  En sort svane er en meget sjælden, men virkningsfuld hændelse — så sjælden, at den måske ikke er opdaget. 
Sandsynlighed for forekomst og typisk høj usikkerhed. 
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med at operationalisere de syv krav. I det sidste afsnit gav vi eksempler på fordelagtige muligheder og kritiske 

bekymringer, som AI-systemer giver anledning til, og som forhåbentlig kan stimulere yderligere drøftelser. 

(141) Europa indtager en unik fortrinsstilling baseret på dets fokus på at sætte borgeren i centrum for indsatsen. 

Dette fokus er indskrevet i EU's DNA gennem de traktater, som den bygger på. Dette dokument er en del af en 

vision om fremme af pålidelig kunstig intelligens, som efter vores opfattelse kan være det grundlag, hvorpå 

Europa kan bygge sit lederskab inden for innovative og banebrydende AI-systemer. Denne ambitiøse vision vil 

hjælpe de europæiske borgere med at blive stærkere, både individuelt og samlet. Vores mål er at skabe en 

kultur med "pålidelig kunstig intelligens for Europa", hvor alle drager fordel af kunstig intelligens på en måde, 

der er i overensstemmelse med vores grundværdier: grundlæggende rettigheder, demokrati og 

retsstatsprincippet. 
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ORDLISTE  

(142) Denne ordliste vedrører retningslinjerne og har til formål at bidrage til forståelsen af de udtryk, der anvendes i 

dette dokument. 

Kunstig intelligens (AI) eller AI-systemer 

(143) AI-systemer er softwaresystemer (og evt. også hardwaresystemer), der er designet af mennesker78, som ud fra 

et komplekst mål fungerer i den fysiske eller digitale dimension, hvor de opfatter deres miljø ved at indhente 

data, fortolker de indsamlede strukturerede eller ustrukturerede data, ræsonnerer ud fra forholdene eller 

behandler de oplysninger, der er udledt af disse data, og vælger den handling, der bedst kan opfylde det 

angivne mål. AI-systemer kan enten bruge symbolske regler eller lære en numerisk model, og de kan tilpasse 

deres adfærd ved at analysere, hvordan miljøet blev påvirket af deres tidligere handlinger. 

(144) Som et videnskabeligt område omfatter kunstig intelligens en række tilgange og teknikker, f.eks. maskinlæring 

(f.eks. dyb læring og reinforcement-læring), automatiseret ræsonnement (som omfatter planlægning, 

videngengivelse og -ræsonnement, søgning og optimering) og robotteknologi (som omfatter kontrol, 

opfattelse, sensorer og aktuatorer samt integration af alle andre teknikker i cyberfysiske systemer). 

(145) Et særskilt dokument udarbejdet af ekspertgruppen, som uddyber den definition af AI-systemer, der anvendes 

i dette dokument, offentliggøres samtidig under titlen "En definition af kunstig intelligens: Primære 

kapaciteter og videnskabelige områder".  

AI-aktører 

(146) Med AI-aktører mener vi alle personer eller organisationer, der udvikler (herunder forsker i, designer eller 

leverer data til), udbreder (herunder implementerer) eller anvender AI-systemer, med undtagelse af aktører, 

der bruger AI-systemer som slutbrugere eller forbrugere.  

Et AI-systems livscyklus 

(147) Et AI-systems livscyklus omfatter dets udvikling (herunder forskning, design, tilvejebringelse af data og i et vist 

omfang forsøg), udbredelse (herunder implementering) og anvendelse.  

Kontrol og revision 

(148) Mulighed for revision er muligheden for, at et AI-system kan underkastes en vurdering af systemets 

algoritmer, data og designprocesser. Det er ét af de syv krav, som et pålideligt AI-system skal opfylde. Dette 

betyder ikke nødvendigvis, at oplysninger om forretningsmodeller og intellektuel ejendom vedrørende AI-

systemet altid skal være åbent tilgængelige. Ved at sikre sporbarhed og registrering af mekanismer fra AI-

systemets tidlige designfase kan systemet revideres.  

Skævhed 

(149) Skævhed er en tendens til forudindtagethed mod en person, genstand eller holdning. Skævhed kan opstå på 

mange måder i AI-systemer. I datadrevne AI-systemer, f.eks. systemer produceret ved brug af maskinlæring, 

kan skævhed ved dataindsamling og oplæring resultere i et AI-system, der udviser skævhed. I et logikbaseret 

AI-system, f.eks. et regelbaseret system, kan skævhed opstå som følge af den måde, hvorpå en videningeniør 

opfatter de regler, der finder anvendelse under bestemte omstændigheder. Skævhed kan også opstå som 

følge af onlinelæring og tilpasning gennem interaktion. Det kan også opstå gennem personalisering, hvorved 

brugere præsenteres for anbefalinger eller informationsfeeds, der er skræddersyet til brugernes præferencer. 

Det vedrører ikke nødvendigvis menneskelig forudindtagethed eller menneskedrevet dataindsamling. Det kan 

f.eks. opstå som følge af de begrænsede sammenhænge, hvori et system anvendes. I det tilfælde er der ikke 

mulighed for at generalisere skævheden til andre sammenhænge. Skævhed kan være god eller dårlig, bevidst 

eller ubevidst. I visse tilfælde kan skævhed føre til diskriminerende og/eller uretfærdige resultater, hvilket i 

                                                           

78  Mennesker designer AI-systemer direkte, men de kan også bruge AI-teknikker til at optimere deres design. 



 

41 

 

dette dokument betegnes som urimelig skævhed. 

Etik  

(150) Etik er et akademisk område, som er en gren af filosofi. Generelt omhandler det spørgsmål såsom "Hvad er en 

god handling?", "Hvad er værdien af et menneskeliv?", "Hvad er retfærdighed?" eller "Hvad er det gode liv?". I 

akademisk etik er der fire primære forskningsområder: i) Metaetik, som primært vedrører betydningen og 

anvendelsen af normative sætninger og spørgsmålet om, hvordan deres sande værdier (hvis nogen) kan 

bestemmes, ii) normativ etik, som er det praktiske middel til at fastlægge en moralsk handlemåde ved at 

undersøge standarderne for rigtige og forkerte handlinger og tildele en værdi til specifikke handlinger, iii) 

deskriptiv etik, som vedrører en empirisk undersøgelse af menneskers moral og overbevisning, og iv) 

anvendt etik, som vedrører det, vi er forpligtede (eller har tilladelse) til at gøre i en specifik (ofte historisk ny) 

situation eller på et bestemt område med (ofte hidtil usete) muligheder for handling. Anvendt etik omhandler 

virkelige situationer, hvor der skal træffes beslutninger under tidspres og ofte med begrænset rationalitet. AI-

etik opfattes generelt som et eksempel på anvendt etik, som har fokus på de etiske spørgsmål, der rejses af 

udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af kunstig intelligens. 

(151) I etiske diskussioner anvendes ofte udtrykkene "moralsk" og "etisk". Udtrykket "moralsk" henviser til de 

konkrete, faktuelle adfærdsmønstre, sædvaner og konventioner, der kan findes hos bestemte kulturer, 

grupper eller personer på et bestemt tidspunkt. Udtrykket "etisk" henviser til en evaluativ vurdering af 

sådanne konkrete handlinger og sådan konkret adfærd fra et systematisk, akademisk perspektiv.  

Etisk kunstig intelligens  

(152) I dette dokument anvendes etisk kunstig intelligens til at betegne udviklingen, udbredelsen og anvendelsen af 

kunstig intelligens, som sikrer overensstemmelse med de etiske normer, herunder de grundlæggende 

rettigheder, som særlige moralske rettigheder, etiske principper og tilknyttede kerneværdier. Dette er den 

anden af de tre kernekomponenter for opnåelsen af pålidelig kunstig intelligens.   

Menneskecentreret kunstig intelligens 

(153) Hensigten med den menneskecentrerede tilgang til kunstig intelligens er at sikre, at menneskelige værdier er 

centrale for den måde, hvorpå AI-systemer udvikles, udbredes, anvendes og overvåges, ved at sikre respekt for 

de grundlæggende rettigheder, herunder de rettigheder, der er fastsat i EU-traktaten og EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, som alle forenes af et fælles grundlag, der er baseret på respekten for 

menneskets værdighed, hvor mennesket har en unik og umistelig moralsk status. Dette indebærer også 

hensyntagen til det naturlige miljø og andre levende væsener, der er en del af det menneskelige økosystem, 

og en bæredygtig tilgang, der giver de fremtidige generationer mulighed for at blive stærkere. 

Red Teaming 

(154) Red teaming er den praksis, hvorved et "red team" eller en uafhængig gruppe udfordrer en organisation med 

henblik på at forbedre dens effektivitet ved at indtage en kontradiktorisk rolle eller holdning. Det anvendes 

især til at hjælpe med at identificere og løse potentielle sårbarheder med hensyn til sikkerhed. 

Reproducerbarhed  

(155) Reproducerbarhed beskriver, om et AI-forsøg udviser samme adfærd, når det gentages på de samme 

betingelser.  

Robust kunstig intelligens 

(156) Et AI-systems robusthed omfatter både dets tekniske robusthed (hensigtsmæssigt i en bestemt sammenhæng, 

f.eks. anvendelsesområdet eller livscyklusfasen) og dets robusthed fra et socialt perspektiv (som sikrer, at AI-

systemet tager det nødvendige hensyn til den kontekst og det miljø, hvori det anvendes). Dette er afgørende 

for at sikre, at der, selv med gode hensigter, ikke forårsages uforsætlig skade. Robusthed er den tredje af de 

tre kernekomponenter for opnåelsen af pålidelig kunstig intelligens. 

Interessenter 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meta-ethics
https://en.wikipedia.org/wiki/Truth_value
https://en.wikipedia.org/wiki/Normative_ethics
https://en.wikipedia.org/wiki/Empirical
https://en.wikipedia.org/wiki/Obligated


 

42 

 

(157) Med interessenter mener vi alle, der forsker i, udvikler, designer, udbreder eller anvender kunstig intelligens, 

og alle, der (direkte eller indirekte) påvirkes af kunstig intelligens — herunder bl.a. virksomheder, 

organisationer, forskere, offentlige tjenester, institutioner, civilsamfundsorganisationer., regeringer, 

myndigheder, arbejdsmarkedets parter, enkeltpersoner, arbejdstagere og forbrugere. 

Sporbarhed 

(158) Sporbarhed for et AI-system vedrører muligheden for at kunne spore systemets data-, udviklings- og 

udbredelsesprocesser, typisk ved hjælp af dokumenteret registreret identifikation.  

Tillid  

(159) Vi har hentet følgende definition fra litteraturen: "Med tillid menes der: 1) et sæt specifikke overbevisninger 

vedrørende godgørenhed, kompetence, integritet og forudsigelighed (tiltro), 2) en parts villighed til at stole på 

en anden i en risikabel situation (tillid), eller 3) kombinationen af disse elementer"79. Mens "tillid" sædvanligvis 

ikke er en egenskab, der tillægges maskiner, er formålet med dette dokument at understrege betydningen af, 

at vi kan have tillid til, at AI-systemer er i overensstemmelse med lovgivningen, etisk acceptable og robuste, og 

at denne tillid omfatter alle personer og processer, der er involveret i AI-systemets livscyklus.   

Pålidelig kunstig intelligens 

(160) Pålidelig kunstig intelligens består af tre komponenter: 1) den skal være lovlig og overholde alle love og 

bestemmelser, 2) den skal være etisk og respektere og overholde etiske principper og værdier, og 3) den skal 

være robust fra både et teknisk og et socialt perspektiv, da AI-systemer kan forårsage uforsætlig skade, selv 

med gode hensigter. Pålidelig kunstig intelligens vedrører ikke kun pålideligheden af selve AI-systemet, men 

omfatter også pålideligheden af alle processer og aktører, der indgår i systemets livscyklus. 

Sårbare personer og grupper 

(161) Der findes ingen generelt accepteret eller bredt anerkendt juridisk definition af sårbare personer som følge af 

deres forskelligartethed. Hvad der udgør en sårbar person eller gruppe, afhænger ofte af sammenhængen. 

Forbigående livsbegivenheder (f.eks. barndom eller sygdom), markedsfaktorer (f.eks. informationsasymmetri 

eller markedsposition), økonomiske faktorer (f.eks. fattigdom), faktorer vedrørende identitet (f.eks. køn, 

religion eller kultur) eller andre faktorer kan spille en rolle. Artikel 21 i EU's charter om grundlæggende 

rettigheder om ikke-forskelsbehandling omhandler følgende grunde, som kan være et referencepunkt: køn, 

race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre 

anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder og seksuel 

orientering. Andre artikler i lovgivningen omhandler rettighederne for andre specifikke grupper end de 

ovennævnte. Alle sådanne lister er ikke udtømmende og kan ændres med tiden. En sårbar gruppe er en 

gruppe personer, der deler en eller flere egenskaber ved sårbarhed.  

                                                           
79  Siau, K., Wang, W. (2018), Building Trust in Artificial Intelligence, Machine Learning, and Robotics, CUTTER BUSINESS 

TECHNOLOGY JOURNAL (31), S. 47-53. 
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