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1

SAMMANFATTNING
(1)

Syftet med riktlinjerna är att främja tillförlitlig AI. Tillförlitlig AI har tre komponenter som bör finnas med
under systemets hela livscykel: a) den bör vara laglig och följa alla gällande lagar och förordningar, b) den bör
vara etisk och säkerställa att etiska principer och värden upprätthålls, och c) den bör vara robust ur både
teknisk och samhällelig synvinkel, eftersom AI-system kan orsaka oavsiktliga skador, trots goda intentioner.
Vare komponent är nödvändig, men inte tillräcklig i sig för att skapa tillförlitlig AI. Helst ska alla tre
komponenter fungera harmoniskt tillsammans och överlappa varandra. Om det i praktiken uppstår spänningar
mellan dessa komponenter bör samhället sträva efter att lösa dem.

(2)

I dessa riktlinjer anges en ram för att skapa tillförlitlig AI. Ramen tar inte uttryckligen upp den första
komponenten i tillförlitlig AI (laglig AI)1. I stället syftar den till att ge vägledning om hur man skapar och
säkerställer en etisk och robust AI (den andra och tredje komponenten). Dessa riktlinjer vänder sig till alla
berörda parter och är avsedda att vara något mer än en lista över etiska principer, genom att ge vägledning
om hur sådana principer kan genomföras i praktiken i socio-tekniska system. Vägledningen ges i tre
abstraktionsnivåer, från den mest abstrakta i kapitel I till den mest konkreta i kapitel III, och avslutas med
exempel på möjligheter och kritiska farhågor som väcks av AI-systemen.
I.

Med utgångspunkt i de grundläggande rättigheterna identifieras i kapitel I de etiska principer och
åtföljande värden som måste respekteras när AI-system utvecklas, sprids och används.
Central vägledning från kapitel I:


Utveckla, sprida och använda AI-system på ett sätt som respekterar de etiska principerna om respekt
för människans autonomi, skadeförebyggande, rättvisa och förklarbarhet. Erkänn och ta itu med
eventuella spänningar mellan dessa principer.



Var särskilt uppmärksam på situationer som rör mer sårbara grupper, t.ex. barn, personer med
funktionsnedsättning och andra som historiskt sett har varit missgynnade eller riskerar utanförskap,
och på situationer som utmärks av bristande balans i fråga om inflytande eller information, t.ex.
mellan arbetsgivare och arbetstagare eller mellan företag och konsumenter 2.



Erkänn och tänk på att AI-system visserligen kan innebära stora fördelar för enskilda och för
samhället, men att de också medför vissa risker och kan ha negativa konsekvenser, däribland effekter
som kan vara svåra att förutse, identifiera eller mäta (t.ex. för demokratin, rättsstatsprincipen och
justitia distributiva, eller för det mänskliga medvetandet i sig). Vidta lämpliga åtgärder för att minska
dessa risker när så är lämpligt och står i proportion till riskens storlek.

II. I kapitel II bygger vi vidare på kapitel I och ger vägledning om hur man kan skapa tillförlitlig AI genom att
beskriva sju krav som AI-system bör uppfylla. De kan genomföras med hjälp av både tekniska och icketekniska metoder.
Central vägledning från kapitel II:


Se till att utveckling, spridning och användning av AI-system uppfyller kraven för tillförlitlig AI: 1)
mänskligt agentskap och mänsklig tillsyn, 2) teknisk robusthet och säkerhet, 3) integritet och
dataförvaltning, 4) transparens, 5) mångfald, icke-diskriminering och rättvisa, 6) samhällets och
miljöns välbefinnande, samt 7) ansvarsskyldighet.

1

Syftet med de normativa uttalandena i detta dokument är att avspegla vägledningen för att uppfylla den andra och tredje
komponenten i tillförlitlig AI (etisk och robust AI). Dessa uttalanden är inte avsedda som juridisk rådgivning eller som vägledning för
att uppfylla gällande lagar, även om många av dessa uttalanden i viss utsträckning redan avspeglas i befintliga lagar. Se härvid
punkt 21 och framåt.
2

Se artiklarna 24–27 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, som handlar om barnets och äldres rättigheter, integrering av
personer med funktionsnedsättning samt arbetstagares rättigheter. Se även artikel 38 om konsumentskydd.
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Överväg både tekniska och icke-tekniska metoder för att garantera att dessa krav byggs in i AIsystemet.



Främja forskning och innovation som kan bidra till bedömningen av AI-system och göra det lättare att
uppfylla kraven. Sprid resultat och olösta frågor till den bredare allmänheten och utbilda systematiskt
en ny generation experter på AI-etik.



Ge tydlig och proaktiv information till berörda parter om AI-systemets kapacitet och begränsningar,
så att det går att skapa rimliga förväntningar, och kommunicera om hur kraven genomförs. Var öppen
med att de har med ett AI-system att göra.



Underlätta spårbarhet och möjlighet till granskning av AI-system, särskilt i kritiska kontexter eller
situationer.



Involvera berörda parter i AI-systemets hela livscykel. Främja utbildning så att alla berörda parter är
medvetna om och har utbildning i tillförlitlig AI.



Tänk på att det kan finnas grundläggande spänningar mellan olika principer och krav. Kompromisser
och lösningar för detta behöver identifieras, utvärderas, dokumenteras och kommuniceras
fortlöpande.

III. I kapitel III finns en konkret och icke uttömmande bedömningslista för tillförlitlig AI som syftar till att
omsätta de krav som anges i kapitel II i praktiken. Denna bedömningslista kommer att behöva skräddarsys
efter den specifika användningen av AI-systemet3.
Central vägledning från kapitel III:


Gör en bedömning av tillförlitligheten hos AI-system under utveckling, spridning och användning och
anpassa bedömningen efter det specifika område där systemet används.



Tänk på att en sådan bedömningslista aldrig kan vara uttömmande. Att säkerställa tillförlitlig AI
handlar inte om att bocka av en lista, utan om att fortlöpande identifiera och uppfylla krav, utvärdera
lösningar och se till att resultaten förbättras under AI-systemets hela livscykel och att berörda parter
involveras i detta.

(3)

I ett avslutande avsnitt i dokumentet vill vi konkretisera några av de frågor som berörs i ramen, med hjälp av
exempel på goda möjligheter som man bör ta vara på och kritiska farhågor som väcks av AI-systemen och som
bör övervägas noga.

(4)

Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning för AI-tillämpningar i allmänhet och skapa en övergripande
grund för att skapa tillförlitlig AI, men olika situationer leder till olika utmaningar. Därför bör man undersöka
om det skulle behövas en sektorsbaserad strategi utöver denna övergripande ram, med tanke på att AIsystemens utformning är så beroende av sammanhanget.

(5)

Dessa riktlinjer är inte avsedda att ersätta befintliga eller kommande beslut eller förordningar och syftar inte
heller till att hindra införandet av dem. De bör betraktas som ett levande dokument som kommer att ses över
och uppdateras över tid för att säkerställa att de hela tiden är relevanta, i takt med att tekniken, samhället och
kunskapen utvecklas. Detta dokument är tänkt som en utgångspunkt för diskussionerna om ”tillförlitlig
europeisk AI”4. Riktlinjerna syftar också till att även utanför Europa främja forskning, reflektion och diskussion

3

I enlighet med omfattningen för den ram som anges i punkt 2 innehåller bedömningslistan inga råd om hur man ska
säkerställa regelefterlevnad (laglig AI), utan är begränsad till vägledning om hur den andra och tredje komponenten i tillförlitlig AI
ska tillhandahållas (etisk och robust AI).
4
Detta ideal är avsett att tillämpas på AI-system som utvecklas, sprids och används i EU-medlemsstaterna och även på
system som utvecklas eller produceras någon annanstans men som sprids och används i EU. När vi hänvisar till ”Europa” i detta
dokument avser vi ”EU-medlemsstaterna”. Dessa riktlinjer är dock även tänkta att vara relevanta utanför EU. Här kan det också
påpekas att både Norge och Schweiz ingår i den samordnade AI-plan som beslutades och offentliggjordes i december 2018 av
kommissionen och medlemsstaterna.
3

kring en etisk ram för AI på global nivå.
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A.

INLEDNING

(6)

I sina meddelanden av den 25 april 2018 och den 7 december 2018 beskrev Europeiska kommissionen (nedan
kallad kommissionen) sin vision av artificiell intelligens (AI) som stöder ”europeisk etisk och säker AI med
spjutspetskvaliteter”5. Kommissionens vision bygger på tre pelare: i) öka de offentliga och privata
investeringarna i AI för att öka användningen av tekniken, ii) förbereda inför socio-ekonomiska förändringar,
och iii) säkerställa en lämplig etisk och rättslig ram för att stärka de europeiska värdena.

(7)

Som stöd för att förverkliga denna vision inrättade kommissionen expertgruppen på hög nivå för AI-frågor (AI
HLEG), som är en oberoende grupp med uppdrag att utarbeta två leverabler: 1) etiska riktlinjer för AI och 2)
rekommendationer om politik och investeringar.

(8)

Detta dokument innehåller de etiska riktlinjerna för AI. Det har reviderats efter överläggningar i gruppen med
hänsyn till återkopplingen från det offentliga samrådet om det förslag som offentliggjordes den
18 december 2018. Det bygger på arbetet inom Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik 6
och hämtar inspiration från andra liknande insatser 7.

(9)

Under senaste månaderna har gruppens 52 medlemmar träffats, diskuterat och samverkat enligt det
europeiska mottot ”förenade i mångfalden”. Vi menar att AI kan komma att förändra samhället kraftigt. AI är
inget självändamål utan en lovande metod för att öka det mänskliga välståndet och på så sätt stärka
välbefinnandet för både enskilda och samhället i stort och förbättra det allmännas bästa samt även skapa
framsteg och innovation. Framför allt kan AI-system bidra till att FN:s mål för hållbar utveckling uppnås, t.ex.
när det gäller att främja jämställdhet mellan könen och hantera klimatförändringen, rationalisera vår
användning av naturresurser, förbättra vår hälsa, vår mobilitet och våra produktionsprocesser, och de kan
hjälpa oss att övervaka utvecklingen mot hållbarhet och följa upp indikatorer för socialsammanhållning.

(10) För att göra detta måste AI-systemen8 vara människocentrerade, baseras på ett åtagande om att använda

dem i mänsklighetens tjänst och för det allmännas bästa, i syfte att förbättra människors välfärd och frihet.
Samtidigt som AI-system erbjuder enorma möjligheter innebär de också vissa risker som måste hanteras på ett
lämpligt och proportionerligt sätt. Nu har vi en viktig möjlighet att forma deras utveckling. Vi vill se till att vi
kan lita på de sociotekniska miljöer som systemen är inbäddade i och vi vill att de som tillverkar AI-system får
en konkurrensfördel av att bädda in tillförlitlig AI i sina produkter och tjänster. Detta innebär att man strävar
efter att maximera fördelarna med AI-system samtidigt som man förebygger och minimerar riskerna med
dem.
(11) Med tanke på den snabba tekniska förändringen anser vi att det är mycket viktigt att förtroende även i

fortsättningen fungerar som kitt mellan samhällen, gemenskaper, ekonomier och hållbar utveckling. Därför har
vi satt upp tillförlitlig AI som vårt grundläggande mål. Människor och samhällen kommer bara att kunna lita
på teknikens utveckling och dess tillämpningar om det finns en tydlig och heltäckande ram för att göra den
tillförlitlig.
(12) Vi menar att detta är den väg Europa bör gå för att etablera sig som hemvist och ledare för toppmodern och

etisk teknik. Det är genom tillförlitlig AI som vi som bor i EU kan ta vara på fördelarna med tekniken på ett sätt
som stämmer överens med våra grundläggande värderingar om respekt för de mänskliga rättigheterna,
5

COM(2018) 237 och COM(2018) 795. Observera att begreppet ”europeisk” används genomgående i
kommissionens meddelande. Syftet med de här riktlinjerna är dock inte enbart att täcka in AI-system som framställts i Europa,
utan även att innefatta de system som utvecklats på annat håll och som sprids eller används i Europa. I detta dokument strävar vi
därför genomgående efter att främja tillförlitlig AI ”för” Europa.
6
Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE) är en rådgivande grupp för kommissionen.
7
Se avsnitt 3.3 i COM(2018) 237.
8
I ordlistan i slutet av det här dokumentet ger vi en definition av AI-system för detta dokument. Denna
definition vidareutvecklas i ett särskilt dokument som expertgruppen har utarbetat och som åtföljer dessa riktlinjer, med rubriken
”En definition av AI: Viktigaste förmågor och vetenskapliga discipliner”.
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demokratin och rättsstatsprincipen.
Tillförlitlig AI
(13) Tillförlitlighet är en förutsättning för att människor och samhällen ska utveckla, sprida och använda AI-system.

Om inte AI-systemen – och människorna bakom dem – är uppenbart tillförlitliga kan detta ge oönskade
konsekvenser och försvåra deras spridning, vilket innebär att det inte går att utnyttja de potentiellt enorma
samhälleliga och ekonomiska fördelarna med AI-system. För att hjälpa Europa att förverkliga dessa fördelar vill
vi använda etik som grund för att säkerställa och bygga ut tillförlitlig AI.
(14) Förtroendet för utveckling, spridning och användning av AI-system handlar inte bara om teknikens inneboende

egenskaper utan även om kvaliteten i de sociotekniska system som innehåller AI-tillämpningar9. I likhet med
frågor om (förlorat) förtroende för luftfart, kärnkraft eller livsmedelssäkerhet, är det inte enbart
komponenterna i AI-systemet, utan systemet i sitt större sammanhang som kan väcka, eller inte väcka,
förtroende. Strävan efter tillförlitlig AI handlar därför inte bara om tillförlitligheten i AI-systemet i sig. I stället
krävs en helhets- och systembaserad syn, som omfattar tillförlitligheten hos alla aktörer och processer som
ingår i systemets sociotekniska sammanhang under hela dess livscykel.
(15) Tillförlitlig AI har tre komponenter som bör finnas med under systemets hela livscykel:

1.
2.
3.

den bör vara laglig och garantera respekt för alla gällande lagar och förordningar,
den bör vara etisk och säkerställa efterlevnad av etiska principer och värden, och
den bör vara robust, både ur tekniskt och samhällelligt perspektiv eftersom AI-system även med de bästa
intentioner kan orsaka oavsiktliga skador.

(16) Var och en av dessa tre komponenter är nödvändig, men inte tillräcklig i sig för att skapa tillförlitlig AI 10. Helst

ska alla tre fungera harmoniskt tillsammans och överlappa varandra. I praktiken kan det dock finnas
spänningar mellan dem (den befintliga lagstiftningens räckvidd och innehåll kanske inte stämmer överens med
de etiska normerna, till exempel). Det är vårt individuella och kollektiva ansvar som samhälle att arbeta för att
se till att alla dessa tre komponenter bidrar till att skapa tillförlitlig AI 11.
(17) En tillförlitlig strategi är avgörande för att öppna för ”ansvarsfull konkurrenskraft” genom att tillhandahålla en

grund som innebär att alla som påverkas av AI-system kan lita på att de utformas, utvecklas och används på ett
lagligt, etiskt och robust sätt. Dessa riktlinjer är avsedda att främja ansvarsfull och hållbar AI-innovation i
Europa. Syftet är att göra etik till en grundsten för att utveckla en unik syn på AI som syftar till att främja,
stärka och skydda såväl den enskilda personens mänskliga utveckling som samhällets gemensamma bästa. Vi
tror att detta kommer att ge Europa möjlighet att ta täten, som global ledare inom toppmodern AI som vi kan
lita på, både som enskilda personer och som samhälle. Det är bara genom garanterad tillförlitlighet som
invånarna i Europa fullt ut kan dra nytta av fördelarna med AI-systemen, trygga i förvissningen om att det har
vidtagits åtgärder för att skydda dem mot de eventuella riskerna med systemen.
(18) Användningen av AI-system stannar inte vid nationsgränserna och det gör inte heller deras effekter. Därför

krävs det globala lösningar för de globala möjligheter och problem som AI medför. Vi uppmanar alla berörda
parter att arbeta för en global ram för tillförlitlig AI och för att bygga ett internationellt samförstånd, samtidigt
som vi främjar och upprätthåller vår strategi som baseras på grundläggande rättigheter.
Målgrupp och räckvidd

9

Dessa system omfattar människor, statliga aktörer, företag, infrastruktur, programvara, protokoll, normer, styrning, befintliga lagar,
tillsynsmekanismer, stimulansåtgärder, granskningsförfaranden, bästa praxis, rapportering m.m.
10

Detta utesluter dock inte att det kan vara (eller bli) nödvändigt med ytterligare villkor.

11

Det innebär också att lagstiftarna eller beslutsfattarna kan behöva se över ändamålsenligheten i den befintliga lagstiftningen om den
inte verkar stämma överens med de etiska principerna.
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(19) Dessa riktlinjer är avsedda för alla berörda parter inom AI som utformar, utvecklar, sprider, genomför,

använder och påverkas av AI. Detta innefattar, men är inte begränsat till, företag, organisationer, forskare,
offentliga tjänster, statliga myndigheter, institutioner, det civila samhällets organisationer, enskilda personer,
arbetstagare och konsumenter. Berörda parter som vill skapa tillförlitlig AI får frivilligt välja att använda dessa
riktlinjer för att omsätta sitt engagemang i praktiken, framför allt genom att använda den praktiska
bedömningslistan i kapitel III i sina processer för att utveckla och sprida AI-system. Bedömningslistan kan också
fungera som komplement till – och införlivas i – befintliga bedömningsprocesser.
(20) Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning för AI-tillämpningar i allmänhet och skapa en övergripande grund

för att uppnå tillförlitlig AI, men olika situationer leder till olika utmaningar. AI-system för
musikrekommendationer väcker inte samma etiska farhågor som AI-system som föreslår kritiska medicinska
behandlingar. På samma sätt uppstår olika möjligheter och problem med AI-system som används mellan
företag och konsument, mellan företag och företag, mellan arbetsgivare och arbetstagare och mellan
offentliga myndigheter och allmänheten, eller mer generellt i olika sektorer eller användningsområden.
Eftersom AI-systemen alltså är så specifika för sitt sammanhang måste dessa riktlinjer tillämpas med hänsyn
till den specifika AI-tillämpningen. Dessutom bör det undersökas om det behövs ytterligare en sektorsbaserad
strategi för att komplettera den mer allmänna övergripande ram som föreslås i detta dokument.
För att få en bättre förståelse av hur denna vägledning kan användas på horisontell nivå och av vilka frågor
som kräver en sektorsbaserad strategi uppmanar vi alla berörda parter att göra en pilotprövning av den
bedömningslista för tillförlitlig AI (kapitel III) som omsätter denna ram i praktiken och att ge oss återkoppling
om detta. Baserat på den återkoppling som kommer in under denna pilotfas kommer vi att revidera
bedömningslistan i dessa riktlinjer i början av 2020. Pilotfasen kommer att inledas sommaren 2019 och vara till
årets utgång. Alla berörda parter som vill delta kommer att kunna göra det genom att anmäla sitt intresse via
den europeiska AI-alliansen.

B.

EN RAM FÖR TILLFÖRLITLIG AI

(21) Dessa riktlinjer bildar en ram för att uppnå tillförlitlig AI som baseras på de grundläggande rättigheterna enligt

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad EU-stadgan) och gällande
internationell människorättslagstiftning. Nedan beskriver vi kortfattat de tre komponenterna i tillförlitlig AI.
Laglig AI
(22) AI-systemen befinner sig inte i en laglös värld. Ett antal rättsligt bindande regler på europeisk, nationell och

internationell nivå tillämpas redan eller är relevanta för utveckling, spridning och användning av AI-system
i dag. Bland de relevanta rättskällorna finns t.ex. EU:s primärrätt (Europeiska unionens fördrag och dess stadga
om de grundläggande rättigheterna), EU:s sekundärrätt (t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen,
antidiskrimineringsdirektiven, maskindirektivet, direktivet om produktansvar, förordningen om fritt flöde av
icke-personuppgifter, konsumentlagstiftningen och arbetsmiljödirektiven), men även FN:s konventioner om
mänskliga rättigheter och Europarådets konventioner (t.ex. Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter) och en mängd lagar i EU:s medlemsstater. Utöver horisontellt tillämpliga bestämmelser finns olika
områdesspecifika regler som gäller för specifika AI-tillämpningar (t.ex. förordningen om medicintekniska
produkter inom hälso- och sjukvårdssektorn).
(23) I lagen föreskrivs både positiva och negativa skyldigheter, vilket innebär att den inte bara bör tolkas utifrån vad

som inte får göras, utan även utifrån vad som ska göras. Lagen förbjuder inte enbart vissa åtgärder, den
möjliggör även andra. Här kan det påpekas att EU-stadgan innehåller artiklar om ”näringsfrihet” och ”frihet för
konsten och vetenskapen”, tillsammans med artiklar om områden som är mer välbekanta för oss när vi vill
säkerställa tillförlitligheten hos AI, t.ex. dataskydd och icke-diskriminering.
(24) Riktlinjerna behandlar dock inte uttryckligen den första komponenten i tillförlitlig AI (laglig AI). I stället syftar
7

de till att ge vägledning om hur man skapar och säkerställer den andra och tredje komponenten (etisk och
robust AI). De två sistnämnda avspeglas ofta redan till viss del i den befintliga lagstiftningen, men för att
förverkliga dem fullt ut kan det krävas att man går längre än vad de lagstadgade skyldigheterna innebär.
(25) Inget i detta dokument ska uppfattas eller tolkas som juridisk rådgivning eller vägledning om hur man kan

uppnå efterlevnad av eventuella tillämpliga befintliga rättsliga normer eller krav. Inget i detta dokument ska
leda till juridiska rättigheter eller införa juridiska skyldigheter gentemot tredje part. Vi vill dock påminna om att
alla fysiska eller juridiska personer är skyldiga att följa lagen – oavsett om den är tillämplig i dag eller kommer
att antas i framtiden, beroende på utvecklingen av AI. Dessa riktlinjer bygger på antagandet att alla juridiska
rättigheter och skyldigheter som gäller för de processer och den verksamhet som ingår i utvecklingen,
spridningen och användningen av AI fortsätter att vara obligatoriska och måste uppfyllas.
Etisk AI
(26) För att uppnå tillförlitlig AI räcker det inte med att följa lagstiftningen, vilket endast är en av de tre

komponenterna. Lagarna håller inte alltid jämna steg med den tekniska utvecklingen och stämmer inte heller
alltid överens med de etiska normerna, eller så är de helt enkelt inte lämpligt utformade för att hantera vissa
frågor. För att AI-system ska vara tillförlitliga bör de alltså även vara etiska och följa etiska normer.
Robust AI
(27) Även om AI-systemen har ett etiskt ändamål måste de enskilda personerna och samhället också kunna lita på

att de inte orsakar skador oavsiktligt. Systemen bör användas på ett tryggt, säkert och pålitligt sätt och det bör
finnas skyddsmekanismer för att förhindra oavsiktliga negativa konsekvenser. Därför är det viktigt att se till att
AI-systemen är robusta. Detta är nödvändigt både ur ett tekniskt perspektiv (säkerställa att systemet är
tillräckligt tekniskt robust för ett visst sammanhang, t.ex. tillämpningsområde eller fas i livscykeln) och ett
samhällsperspektiv (med hänsyn till det sammanhang och den miljö som systemet används i). Etisk och robust
AI hänger alltså nära ihop och kompletterar varandra. De principer som anges i kapitel I och de krav som
härleds ur dem i kapitel II gäller båda komponenterna.
Ramen
(28) Vägledningen i detta dokument ges i tre abstraktionsnivåer, från den mest abstrakta i kapitel I till den mest

konkreta i kapitel III.
I) Grunderna för tillförlitlig AI. Kapitel I innehåller grunderna för tillförlitlig AI, med en beskrivning av den
grundläggande rättighetsbaserade12 strategin. Där fastställs och beskrivs de etiska principer som måste
upprätthållas för att säkerställa en etisk och robust AI.
II) Förverkliga tillförlitlig AI. I kapitel II översätts dessa etiska principer i sju krav som AI-system bör genomföra
och uppfylla under hela sin livscykel. Dessutom beskrivs både tekniska och icke-tekniska metoder som kan
användas för att genomföra dem.
III) Bedöma tillförlitlig AI. De som arbetar med AI i praktiken förväntar sig konkreta riktlinjer. Därför innehåller
kapitel III en preliminär och icke uttömmande bedömningslista för tillförlitlig AI för att omsätta kraven i
kapitel II i praktiken. Denna bedömning bör skräddarsys efter hur det specifika systemet tillämpas.
(29) I den sista delen av dokumentet återfinns goda möjligheter och kritiska farhågor som AI-systemen väcker och

bör övervägas och som vi vill stimulera till fortsatt diskussion om.
(30) Riktlinjernas struktur illustreras i figur 1 nedan.
12

De grundläggande rättigheterna utgör basen för människorättslagstiftningen, såväl internationellt som i EU. De ligger till grund för de
rättsligt verkställbara rättigheter som garanteras av EU-fördragen och av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Eftersom de
grundläggande rättigheterna är juridiskt bindande ligger efterlevnaden av dem inom ramen för den första komponenten i tillförlitlig AI, ”laglig
AI”. Men de grundläggande rättigheterna kan också anses avspegla de särskilda moraliska rättigheter som alla människor har, oavsett
rättigheternas juridiskt bindande ställning. I den bemärkelsen ingår de också i den andra komponenten i tillförlitlig AI, ”etisk”.
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Ram för tillförlitlig AI
INLEDNING

Tillförlitlig AI
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(behandlas inte i detta dokument)
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Grunderna för tillförlitlig AI
Säkerställa att etiska principer som baseras på
grundläggande rättigheter följs

Erkänna och hantera spänningar
mellan dem

Sju centrala krav

Uppnå tillförlitlig AI

Kontinuerligt utvärdera och hantera dem
under AI-systemets hela livscykel genom

KAPITEL II

Säkerställa att de centrala kraven uppfylls

KAPITEL III

Tekniska
metoder

Bedömning av tillförlitlig AI

Icke-tekniska
metoder

Bedömningslista för tillförlitlig AI

Säkerställa det operativa genomförandet av de centrala kraven Anpassa efter den specifika AI-tillämpningen

Figur 1: Riktlinjerna som ram för tillförlitlig AI
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• Respekt för människans autonomi
• Förebyggande av skada
• Rättvisa
• Förklarbarhet

mänskligt agentskap och mänsklig
tillsyn,
• teknisk robusthet och säkerhet,
• integritet och dataförvaltning,
• transparens,
• mångfald, icke-diskriminering och rättvisa,
• samhällets och miljöns välbefinnande,
• ansvarsskyldighet

I.

Kapitel I: Grunderna för tillförlitlig AI

(31) I detta kapitel beskrivs grunderna för tillförlitlig AI, som baseras på de grundläggande rättigheterna och

avspeglas i fyra etiska principer som bör följas för att säkerställa en etisk och robust AI. Detta kapitel bygger till
stor del på etikområdet.
(32) AI-etik är ett delområde inom tillämpad etik och är inriktat på utveckling, spridning och användning av AI. Dess

centrala syfte är att identifiera hur AI kan bidra till eller innebära en risk för det goda livet för enskilda
personer, oavsett om det gäller livskvalitet, människors självbestämmande eller den frihet som krävs för ett
demokratiskt samhälle.
(33) Etiska reflektioner över AI-teknik kan fylla flera syften. För det första kan de stimulera till överväganden om

behovet att skydda enskilda och grupper på den mest grundläggande nivån. För det andra kan de stimulera till
nya typer av innovation som syftar till att främja etiska värden, t.ex. sådana som bidrar till FN:s mål för hållbar
utveckling13, som har införlivats i EU:s kommande Agenda 2030 14. Detta dokument handlar till största delen
om det förstnämnda syftet, men man bör inte underskatta den betydelse som etiken kan få för det andra.
Tillförlitlig AI kan stärka såväl den enskilda personens förmåga att utvecklas och blomstra som det kollektiva
välbefinnandet genom att generera välstånd, skapa värde och maximera välfärd. Den kan bidra till ett rättvist
samhälle genom att hjälpa invånarna att få bättre hälsa och välbefinnande på sätt som främjar en rättvis
fördelning av ekonomiska, sociala och politiska möjligheter.
(34) Därför är det mycket viktigt att vi förstår hur vi på bästa sätt ska kunna stödja utveckling, spridning och

användning av AI på ett vis som garanterar att alla kan dra fördel av en AI-baserad värld och bygga en bättre
framtid samtidigt som vi upprätthåller vår globala konkurrenskraft. Precis som med all kraftfull teknik ger
användningen av AI-system i vårt samhälle upphov till flera etiska utmaningar, t.ex. när det gäller deras effekt
på människor och samhälle, beslutsförmåga och säkerhet. Om vi i allt högre grad kommer att använda stöd av
eller delegera beslut till AI-system måste vi se till att dessa system är rättvisa i sina effekter på människors liv,
att de stämmer överens med orubbliga värden och kan agera utifrån dem, samt att det finns ändamålsenliga
processer för ansvarsskyldighet som kan garantera detta.
(35) Europa behöver fastställa en normativ vision av den framtid genomsyrad av AI-system som vi vill förverkliga

och därför behöver vi förstå vilket AI-begrepp som bör undersökas, utvecklas, spridas och användas i Europa
för att förverkliga den visionen. Med detta dokument vill vi bidra till det arbetet genom att introducera
begreppet tillförlitlig AI, som vi menar är den rätta vägen för att bygga en framtid med AI. En framtid där
demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter ligger till grund för AI-system och där sådana
system kontinuerligt förbättrar och förstärker den demokratiska kulturen kommer också att möjliggöra ett
klimat där innovation och ansvarstagande konkurrens kan blomstra.
(36) En områdesspecifik etisk kodex kan aldrig – hur konsekventa, utvecklade och finkorniga de kommande

versionerna än blir – fungera som substitut för etiska resonemang i sig, som alltid måste ta hänsyn till de
sammanhangsberoende detaljer som inte går att fånga upp i allmänna riktlinjer. Utöver att ta fram en
uppsättning regler måste vi för att säkerställa en tillförlitlig AI bygga och upprätthålla en etisk kultur och ett
etiskt tänkesätt i den offentliga debatten och även inom utbildning och lärande i praktiken.
1.

Grundläggande rättigheter som moraliska och juridiska rättigheter

(37) Vi tror på en strategi för AI-etik som utgår från de grundläggande rättigheter som fastställs i EU-fördragen15,

13

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

14

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
EU bygger på ett konstitutionellt åtagande om att skydda människors grundläggande och odelbara rättigheter, säkerställa respekt för
rättsstatsprincipen, främja demokratisk frihet och arbeta för det gemensamma bästa. Dessa rättigheter avspeglas i artiklarna 2 och 3 i fördraget
om Europeiska unionen och i EU-stadgan om grundläggande rättigheter.
15
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EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad EU-stadgan) och internationell
människorättslagstiftning16. Respekt för grundläggande rättigheter bildar inom ramen för demokrati och
rättsstatsprincipen den mest lovande utgångspunkten för att fastställa abstrakta etiska principer och värden
som sedan kan omsättas i praktiken i fråga om AI.
(38) I EU:s fördrag och EU-stadgan föreskrivs en rad grundläggande rättigheter som EU:s medlemsstater och

institutioner är juridiskt skyldiga att respektera när de tillämpar EU-lagstiftningen. Dessa rättigheter föreskrivs i
EU-stadgan med hänvisning till värdighet, friheter, jämlikhet och solidaritet, medborgerliga rättigheter och
rättvisa. Den gemensamma grund som förenar dessa rättigheter kan sägas ha sina rötter i respekten för
mänsklig värdighet – och avspeglar därmed det vi beskriver som en ”människocentrerad strategi” där
människan har ett unikt och oavytterligt moraliskt företräde inom de samhälleliga, politiska, ekonomiska och
sociala områdena17.
(39) De rättigheter som anges i EU-stadgan är visserligen juridiskt bindande18, men det är viktigt att vara medveten

om att grundläggande rättigheter inte alltid ger ett heltäckande rättsligt skydd. I fråga om EU-stadgan är det
t.ex. viktigt att understryka att den enbart är tillämplig på områden som omfattas av EU-lagstiftningen.
Internationell människorättslagstiftning och i synnerhet Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter är
juridiskt bindande för EU-medlemsstaterna, inklusive områden som inte omfattas av EU-lagstiftningen.
Samtidigt måste det betonas att grundläggande rättigheter också tillerkänns enskilda personer och (i viss mån)
grupper på grund av deras moraliska status som människor, oberoende av deras rättsliga makt. Sett som
juridiskt verkställbara rättigheter ingår de grundläggande rättigheterna därför i den första komponenten av
tillförlitlig AI (laglig AI), som säkerställer att lagarna följs. Sett som allas rättigheter, med utgångspunkt i
människans inneboende moraliska status, ligger de även till grund för den andra komponenten i tillförlitlig AI
(etisk AI), som handlar om etiska normer som inte nödvändigtvis är juridiskt bindande, men som är nödvändiga
för att skapa tillförlitlighet. Eftersom syftet med detta dokument inte är att ge vägledning om den förstnämnda
komponenten använder vi i dessa icke-bindande riktlinjer hänvisningar till grundläggande rättigheter med
avseende på den sistnämnda komponenten.
2.

Från grundläggande rättigheter till etiska principer

2.1 Grundläggande rättigheter som en grund för tillförlitlig AI
(40) I den heltäckande uppsättningen odelbara rättigheter som fastställs i internationell människorättslagstiftning,

EU:s fördrag och EU-stadgan är de grupper av grundläggande rättigheter som anges nedan särskilt lämpliga för
att omfatta AI-system. Många av dessa rättigheter är under vissa omständigheter rättsligt verkställbara i EU,
vilket innebär att det juridiskt sett är obligatoriskt att uppfylla dem. Men även efter det att de rättsligt
verkställbara rättigheterna är tillgodosedda kan etisk reflektion hjälpa oss att förstå hur utveckling, spridning
och användning av AI kan påverka grundläggande rättigheter och dess underliggande värden och bidra till att
skapa en mer finjusterad vägledning när vi försöker komma fram till vad vi bör göra i stället för det vi (för
närvarande) kan göra med teknik.
(41) Respekt för mänsklig värdighet. Mänsklig värdighet är ett uttryck för tanken på att varje människa har ett

”värde i sig”, som aldrig får förminskas, skadas eller förtryckas av andra – och inte heller av ny teknik, som AIsystem19. När det gäller AI innebär respekten för mänsklig värdighet att alla människor ska behandlas med den
respekt de har rätt till som moraliska subjekt, snarare än som enbart objekt som ska sållas, sorteras,
16

Andra rättsliga instrument speglar och preciserar dessa åtaganden ytterligare, t.ex. Europarådets europeiska sociala stadga, eller
särskild lagstiftning som EU:s allmänna dataskyddsförordning.
17
Observera att ett åtagande om en människocentrerad AI och dess förankring i grundläggande rättigheter kräver gemensamma
samhälleliga och konstitutionella grunder där frihet för den enskilda individen och respekt för mänsklig värdighet är både praktiskt möjlig och
meningsfull, snarare än en alltför individualistisk syn på det mänskliga.
18
I enlighet med artikel 51 i stadgan är den tillämplig på EU-institutionerna och på EU-medlemsstaterna när de tillämpar EU-lagstiftning.
19
C. McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, EJIL, 19(4), 2008.
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poängsättas, ledas, betingas och manipuleras. AI-system bör alltså utvecklas på ett sätt som respekterar, tjänar
och skyddar människors fysiska och mentala integritet, personliga och kulturella identitet samt tillgodoser
deras grundläggande behov20.
(42) Individens frihet. Människor bör vara fria att bestämma över sina egna liv. Detta innebär frihet från ingrepp

från statens sida, men kräver också ingripanden från staten och från icke-statliga organisationer för att se till
att enskilda personer eller grupper av människor som riskerar utanförskap får rättvis tillgång till fördelarna och
möjligheterna med AI. När det gäller AI kräver individens frihet en begränsning av (in)direkt olagligt tvång, hot
mot mental autonomi och mental hälsa, obefogad övervakning, bedrägerier och oskälig manipulation.
Individens frihet innebär ett åtagande om att ge enskilda individer makt att utöva ännu större kontroll över
sina liv, däribland (bland andra rättigheter) skydd för näringsfrihet, frihet för konsten och vetenskapen,
yttrandefrihet, rätten till ett privatliv och till integritet, samt rätt till frihet att delta i fredliga sammankomst
samt till föreningsfrihet.
(43) Respekt för demokrati, rättvisa och rättsstatsprincipen. All statlig makt i konstitutionella demokratier måste

ha laglig grund och vara begränsad av lag. AI-system bör bidra till att upprätthålla och främja demokratiska
processer och respektera mångfalden av värderingar och livsval hos enskilda personer. AI-system får inte
undergräva demokratiska processer, mänskliga överväganden eller demokratiska valsystem. AI-system måste
också omfatta ett åtagande om att säkerställa att de inte fungerar på sätt som undergräver de grundläggande
åtaganden som rättsstatsprincipen bygger på, obligatoriska lagar och förordningar och om att säkerställa
rättssäkerhet och likhet inför lagen.
(44) Jämlikhet, icke-diskriminering och solidaritet – inklusive rättigheterna för personer som riskerar utanförskap.

Det måste säkerställas att alla människors moraliska värde och värdighet respekteras på lika villkor. Detta går
utöver icke-diskriminering, som tolererar att det görs åtskillnad mellan olika situationer utifrån objektiva
motiv. I AI-sammanhang innebär jämlikhet att systemets funktioner inte får leda till oskäligt snedvridna
resultat (de data som används för att träna upp AI-system bör t.ex. vara så inkluderande som möjligt och
representera olika befolkningsgrupper). Detta kräver också tillräckligt stor respekt för potentiellt sårbara
personer och grupper21, såsom arbetstagare, kvinnor, personer med funktionsnedsättning, etniska
minoriteter, barn, konsumenter eller andra som riskerar utanförskap.
(45) Medborgarnas rättigheter. Medborgare har en rad olika rättigheter, däribland rätten att rösta, rätten till en

god förvaltning eller tillgång till offentliga handlingar, samt rätten att göra framställningar hos myndigheter.
AI-system har stor potential för att förbättra statens räckvidd och effektivitet när det gäller att erbjuda
offentliga varor och tjänster till samhället. Samtidigt kan medborgarnas rättigheter också påverkas negativt av
AI-tillämpningar och bör skyddas. När begreppet ”medborgares rättigheter” används här är det inte för att
förneka eller strunta i rättigheterna för tredjelandsmedborgare eller för personer som visats irreguljärt (eller
olagligt) i EU och som också har rättigheter enligt folkrätten och därmed även i AI-sammanhang.
2.2 Etiska principer i samband med AI-system22
(46) Många offentliga, privata och civila organisationer har inspirerats av de grundläggande rättigheterna för att ta

fram etiska ramar för AI23. I EU har europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE) föreslagit
nio grundläggande principer med utgångspunkt i de grundläggande rättigheter som fastställs i EU:s fördrag och
20

Läs mer om denna syn på ”mänsklig värdighet” i 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
I ordlistan finns en beskrivning av begreppet så som vi använder det i detta dokument.
22
Dessa principer gäller även för utveckling, spridning och användning av annan teknik och är alltså inte specifika för AI-system. I det
följande har vi strävat efter att beskriva deras relevans just i ett AI-relaterat sammanhang.
23
Utgångspunkten i de grundläggande rättigheterna gör det också lättare att begränsa den rättsliga osäkerheten, eftersom man kan
bygga vidare på årtionden av praxis för skyddet för de grundläggande rättigheterna i EU och därmed skapa tydlighet, läsbarhet och
förutsägbarhet.
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i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.24 Vi bygger vidare på det arbetet, erkänner merparten av de
principer som hittills har förespråkats av olika grupper och förtydligar samtidigt de ändamål som alla principer
syftar till att stärka och stödja. Dessa etiska principer kan inspirera till nya och specifika regleringsinstrument,
bidra till tolkningen av grundläggande rättigheter i takt med att vår sociotekniska miljö utvecklas över tid och
kan fungera som vägledning för resonemangen bakom utveckling, användning och genomförande av AI-system
– och anpassa dem dynamiskt i takt med att samhället i sig utvecklas.
(47) AI-system bör förbättra det individuella och kollektiva välbefinnandet. I detta avsnitt beskrivs fyra etiska

principer som har sina rötter i grundläggande rättigheter och som måste uppfyllas för att säkerställa att AIsystem utvecklas, sprids och används på ett tillförlitligt sätt. De utformas som etiska imperativ, dvs. de som
arbetar med AI i praktiken bör alltid eftersträva att uppfylla dem. Nedan återger vi dessa principer utan
inbördes rangordning, på ett sätt som avspeglar uppräkningen av de grundläggande rättigheter som de
baseras på i EU-stadgan25.
(48) Det är principerna om

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

respekt för människans autonomi,
förebyggande av skada,
rättvisa,
förklarbarhet.

(49) Många av dessa återspeglas redan till stor del i befintliga lagstadgade krav för vilka det krävs obligatorisk

efterlevnad och de omfattas därmed av ”laglig AI”, som är den första komponenten i tillförlitlig AI 26. Men även
om många lagstadgade skyldigheter som sagt avspeglar etiska principer går uppfyllandet av etiska principer
längre än den formella efterlevnaden av befintliga lagar 27.


Principen om respekt för människans autonomi

(50) De grundläggande rättigheter som EU bygger på är avsedda att garantera respekten för människors frihet och

autonomi. Människor som interagerar med AI-system kunna behålla makten att fullt ut och faktiskt bestämma
över sina egna liv och kunna delta i den demokratiska processen. AI-system bör inte oberättigat underordna,
tvinga, vilseleda, manipulera, betinga eller leda människor. I stället bör AI-system utformas för att förhöja,
komplettera och stärka människors kognitiva, sociala och kulturella förmågor. Fördelningen av funktioner
mellan människor och AI-system bör följa principer för människocentrerad utformning och ge människor
meningsfulla valmöjligheter. Detta innebär att man måste säkerställa mänsklig tillsyn 28 och kontroll över
arbetsprocesserna i AI-system. AI-system kan också komma att ändra arbetslivet i grunden. Systemen bör
understödja människor i arbetsmiljön och sträva efter att skapa meningsfullt arbete.


Principen om att förebygga skada

(51) AI-system bör varken orsaka eller förvärra skada29 eller på annat sätt påverka människor negativt 30. Detta
24

Nyligen har AI4Peoples arbetsgrupp granskat de ovannämnda EGE-principerna och 36 andra etiska principer som har föreslagits och
sammanställt dem i fyra övergripande principer: 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 för människans autonomi är starkt förknippad med rätten till mänsklig värdighet och frihet (som avspeglas i artiklarna 1 och 6
i stadgan). Förebyggande av skada är starkt kopplad till skyddet för fysisk och mental integritet (avspeglas i artikel 3). Rättvisa är nära förknippad
med rättigheterna till icke-diskriminering, solidaritet och rättvisa (avspeglas i artiklarna 21 och följande). Förklarbarhet och ansvarsskyldighet
hänger nära samman med rättigheterna som rör rättvisa (avspeglas i artikel 47).
26
Tänk t.ex. på den allmänna dataskyddsförordningen eller EU:s konsumentskyddsförordningar.
27
Läs mer om detta i t.ex. L. Floridi, ”Soft Ethics and the Governance of the Digital”, Philosophy & Technology, mars 2018, volym 31, nr 1,
s. 1–8.
28
Begreppet mänsklig tillsyn beskrivs närmare i punkt 65.
29
Skada kan vara individuell eller kollektiv och kan omfatta immateriell skada på den sociala, kulturella och politiska miljön.
30
I detta ingår även individers och samhällsgruppers levnadssätt och att t.ex. undvika kulturell skada.
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innebär att människans värdighet ska skyddas, liksom även människans mentala och fysiska integritet. AIsystem och de miljöer där de används måste vara säkra och trygga. De måste vara tekniskt robusta och det bör
säkerställas att de inte är öppna för fientlig användning. Sårbara personer bör uppmärksammas särskilt och
inkluderas i utvecklingen och spridningen av AI-system. Situationer där AI-system kan orsaka eller förvärra
negativa effekter på grund av asymmetrisk tillgång till inflytande eller information, t.ex. mellan arbetsgivare
och arbetsgivare, företag och konsumenter eller regeringar och invånare bör också uppmärksammas särskilt.
Att förebygga skada innebär också att man måste ta hänsyn till naturmiljön och till alla levande varelser.



Principen om rättvisa

(52) Utvecklingen, spridningen och användningen av AI-system måste vara rättvis. Vi håller med om att rättvisa kan

tolkas på många olika sätt, men vi anser att begreppet har såväl en materiell som en procedurmässig
dimension. Den materiella dimensionen innebär ett åtagande om att säkerställa en jämlik och rättvis
fördelning av såväl fördelar som kostnader och att säkerställa att individer och grupper inte utsätts för orättvis
snedvridning, diskriminering och stigmatisering. Om det går att undvika orättvis snedvridning skulle AIsystemen till och med kunna öka den sociala rättvisan. Lika möjligheter i fråga om tillgång till utbildning, varor,
tjänster och teknik bör också främjas. Dessutom bör användningen av AI-system aldrig leda till att
(slut)användare vilseleds eller hindras i sin valfrihet. Rättvisa innebär också att de som arbetar med AI i
praktiken bör respektera principen om proportionalitet mellan ändamål och medel och noggrant överväga hur
avvägningen ska göras mellan motstridiga intressen och mål.31 Den procedurmässiga dimensionen av rättvisa
handlar om förmågan att invända mot och få en prövning av beslut som fattats av AI-system och de människor
som driver systemen.32 För att detta ska vara möjligt måste det gå att identifiera den enhet som ansvarar för
beslutet och beslutsprocesserna måste gå att förklara.


Principen om förklarbarhet

(53) Förklarbarhet är avgörande för att bygga och bibehålla användarnas förtroende för AI-system. Det betyder att

processerna måste vara transparenta. Det måste finnas en öppen kommunikation om AI-systemens kapacitet
och syfte och beslut måste – i så stor utsträckning som möjligt – gå att förklara för dem som påverkas direkt
eller indirekt. Utan den typen av information går det inte att bestrida ett beslut. Det är inte alltid möjligt att
förklara varför en modell har gett ett visst resultat eller beslut (och vilken kombination av inputfaktorer som
bidrog till det). Dessa fall kallas för ”svarta lådan-algoritmer” och behöver uppmärksammas särskilt. I sådana
fall kan det behövas andra åtgärder för att skapa förklarbarhet (t.ex. spårbarhet, möjlighet till granskning och
transparent kommunikation om systemets kapacitet), förutsatt att systemet som helhet uppfyller
grundläggande rättigheter. I vilken grad förklarbarhet är nödvändig beror i stor utsträckning på sammanhanget
och på hur svåra konsekvenserna blir om resultatet är felaktigt eller missvisande på annat sätt. 33
2.3 Spänningar mellan principer
(54) Det kan uppstå spänningar mellan dessa olika principer och det finns ingen färdig lösning för hur de ska

hanteras. I enlighet med EU:s grundläggande åtagande om demokratisk delaktighet, rättssäkerhet och öppet
politiskt deltagande, bör det upprättas metoder för ansvarsfulla överväganden för att hantera dessa

31

Detta hänger samman med proportionalitetsprincipen (som avspeglas i talesättet att man inte ska ”skjuta mygg med kanon”). De
åtgärder som vidtas för att uppnå detta (t.ex. datautvinning för att utnyttja optimeringsfunktionen inom AI) bör vara begränsade till det som är
nödvändigt. Detta innebär också att när flera åtgärder kan användas för att uppfylla samma syfte bör man i första hand välja den som är minst
negativ för grundläggande rättigheter och etiska normer (t.ex. att AI-utvecklare alltid i första hand bör välja data från den offentliga sektorn
i stället för personuppgifter). Det går också att hänvisa till proportionaliteten mellan användaren och spridaren, där man måste ta hänsyn till
företagens rättigheter (däribland immateriella rättigheter och affärshemligheter) å ena sidan och användarens rättigheter å andra sidan.
32
Däribland genom att använda sin föreningsfrihet och rätt att ansluta sig till en fackförening på en arbetsplats i enlighet med artikel 12 i
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.
33
Felaktiga inköpsrekommendationer från ett AI-system är kanske inte särskilt oroväckande ur etisk synvinkel, men det är däremot AIsystem som utvärderar om en person som har dömts för ett brott ska få villkorlig frigivning.
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spänningar. Inom olika tillämpningsområden kan t.ex. principen om att förebygga skada och principen om
människans autonomi stå i strid med varandra. Ta t.ex. användningen av AI-system för ”prognostiserat
brottsförebyggande arbete”, som kan bidra till att minska brottsligheten, men innebär övervakning som
inkräktar på individens frihet och integritet. AI-systemens totala fördelar bör dessutom mer än väl uppväga
förutsägbara individuella risker. Dessa principer erbjuder visserligen vägledning mot lösningar, men de är
fortfarande abstrakta etiska föreskrifter. De som arbetar med AI i praktiken kan alltså inte förväntas hitta rätt
lösning med utgångspunkt i de ovannämnda principerna, men de skulle kunna ta sig an etiska dilemman och
kompromisser med ett genomtänkt, evidensbaserat resonemang i stället för intuition eller godtyckliga beslut.
Det kan dock finnas situationer där det inte går att nå fram till etiskt acceptabla kompromisser. Vissa
grundläggande rättigheter och tillhörande principer är absoluta och kan inte anpassas genom olika
avvägningar (t.ex. mänsklig värdighet).
Central vägledning från kapitel I:

II.



Utveckla, sprid och använd AI-system på sätt som respekterar de etiska principerna om respekt för
människans autonomi, skadeförebyggande, rättvisa och förklarbarhet. Erkänn och ta itu med eventuella
spänningar mellan dessa principer.



Var särskilt uppmärksam på situationer som rör mer sårbara grupper, t.ex. barn, personer med
funktionsnedsättning och andra grupper som historiskt sett har varit missgynnade eller riskerar
utanförskap, och på situationer som utmärks av bristande balans i fråga om inflytande eller information,
t.ex. mellan arbetsgivare och arbetstagare eller mellan företag och konsumenter34.



Erkänn och tänk på att AI-system visserligen kan innebära stora fördelar för enskilda och för samhället,
men att vissa AI-tillämpningar också kan ha negativa effekter, däribland sådana som kan vara svåra att
förutse, identifiera eller mäta (t.ex. för demokratin, rättsstatsprincipen och justitia distributiva, eller för
det mänskliga medvetandet i sig.) Vidta lämpliga åtgärder för att minska dessa risker när så är lämpligt och
står i proportion till riskens storlek.

Kapitel II Förverkliga tillförlitlig AI

(55) Detta kapitel ger vägledning om hur man kan genomföra och förverkliga tillförlitlig AI via en lista på sju krav

som bör vara uppfyllda, baserat på de principer som beskrivs i kapitel I. Dessutom presenteras tekniska och
icke-tekniska metoder som i dag finns tillgängliga för att uppfylla dessa krav under AI-systemets hela livscykel.
1.

Krav för tillförlitlig AI

(56) De principer som beskrivs i kapitel I måste översättas till konkreta krav för att uppnå tillförlitlig AI. Dessa krav

är tillämpliga på olika berörda parter som deltar i AI-systemens livscykel: utvecklare, spridare och
slutanvändare samt samhället i stort. Med utvecklare menar vi dem som forskar på, utformar och/eller
utvecklar AI-system. Med spridare menar vi offentliga eller privata organisationer som använder AI-system i
sina affärsprocesser och för att erbjuda produkter och tjänster till andra. Slutanvändare är dem som direkt
eller indirekt kommer i kontakt med AI-systemet. Samhället i stort omfattar alla andra som direkt eller indirekt
påverkas av AI-system.
(57) Olika grupper av berörda parter har olika funktioner för att säkerställa att kraven uppfylls:

a.
b.

Utvecklare bör genomföra och tillämpa kraven för att utforma och utveckla processer.
Spridare bör se till att de system de använder och de produkter och tjänster de erbjuder uppfyller
kraven.

34

Se artiklarna 24–27 i EU-stadgan, som handlar om barnets och äldres rättigheter, integrering av personer med funktionsnedsättning
samt arbetstagares rättigheter. Se även artikel 38 om konsumentskydd.
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c.

Slutanvändare och samhället i stort bör känna till dessa krav och även kunna begära att de uppfylls.

(58) Kravlistan nedan är inte uttömmande35. Den omfattar systembaserade, individuella och samhälleliga aspekter:

1

Mänskligt agentskap och mänsklig tillsyn
Inklusive grundläggande rättigheter, mänskligt agentskap och mänsklig tillsyn

2

Teknisk robusthet och säkerhet
Inklusive motståndskraft mot angrepp och säkerhet, reservplan och allmän säkerhet, korrekthet,
pålitlighet och reproducerbarhet

3

Integritet och dataförvaltning
Inklusive respekt för personlig integritet, kvalitet och integritet hos data samt åtkomst till data

4

Transparens
Inklusive spårbarhet, förklarbarhet och kommunikation

5

Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa
Inklusive undvikande av oskälig snedvridning, tillgänglighet och universell utformning samt delaktighet för
berörda parter

6

Samhällets och miljöns välbefinnande
Inklusive hållbarhet och miljövänlighet, sociala konsekvenser, samhälle och demokrati

7

Ansvarsskyldighet
Inklusive möjlighet till granskning, minimering och rapportering av negativa konsekvenser, kompromisser
och möjlighet till prövning.

35

Nedan återger vi dessa principer utan inbördes rangordning på ett sätt som avspeglar uppräkningen av de principer och rättigheter
som de avser i EU-stadgan.
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Figur 2: Inbördes förhållanden mellan de sju kraven: alla krav är lika viktiga, stöder varandra och bör genomföras och
utvärderas under ett AI-systems hela livscykel.
(59) Alla krav är visserligen lika viktiga, men när de tillämpas inom olika områden och branscher måste man ta

hänsyn till sammanhanget och de eventuella spänningarna mellan kraven. Kraven bör tillämpas under ett AIsystems hela livscykel och berör på den specifika tillämpningen. De flesta krav gäller för alla AI-system men de
som kan påverka enskilda personer direkt eller indirekt uppmärksammas särskilt. För vissa tillämpningar (t.ex. i
industrimiljö) kan de alltså vara mindre relevanta.
(60) De ovannämnda kraven omfattar delar som i vissa fall redan avspeglas i befintliga lagar. Vi upprepar att det – i

enlighet med den första komponenten i tillförlitlig AI – är utvecklarna och spridarna av AI-system som har
ansvaret för att se till att de uppfyller sina lagstadgade skyldigheter, både i fråga om övergripande tillämpliga
bestämmelser och områdesspecifika regleringar.
(61) I följande stycken går vi närmare in på vart och ett av kraven.

1.

Mänskligt agentskap och mänsklig tillsyn

(62) AI-system bör understödja människans autonomi och beslutsfattande, i enlighet med principen om respekt för

människans autonomi. För detta krävs att AI-systemen både fungerar som möjliggörare av ett demokratiskt,
blomstrande och jämlikt samhälle genom att stödja användarens agentskap och främja grundläggande
rättigheter, och tillåter mänsklig tillsyn.
(63) Grundläggande rättigheter. I likhet med mycket annan teknik kan AI-system både möjliggöra och hindra
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grundläggande rättigheter. De kan t.ex. gynna människor genom att hjälpa dem att hålla reda på sina
personuppgifter, eller genom att öka tillgången till utbildning och på så sätt stödja deras rätt till utbildning.
Men med tanke på AI-systemens räckvidd och kapacitet kan de också påverka de grundläggande rättigheterna
negativt. I situationer där den typen av risker förekommer bör det göras en konsekvensbedömning avseende
grundläggande rättigheter. Detta bör göras innan systemen utvecklas och bör omfatta en utvärdering av
huruvida det går att minska dessa risker eller om de kan motiveras på det sätt som krävs i ett demokratiskt
samhälle för att respektera andras rättigheter och friheter. Det bör också införas mekanismer för att ta emot
extern återkoppling om AI-system som potentiellt inkräktar på grundläggande rättigheter.
(64) Mänskligt agentskap. Användare bör kunna fatta välgrundade och självständiga beslut om AI-system. De bör

få de kunskaper och verktyg som behövs för att förstå och samspela med AI-system i tillfredsställande grad
och ska, när så är möjligt, på ett rimligt sätt kunna göra en egen bedömning eller ifrågasätta systemet. AIsystem bör hjälpa enskilda personer att göra bättre, mer underbyggda val i enlighet med sina mål. Ibland kan
AI-system användas för att forma och påverka mänskligt beteende genom mekanismer som kan vara svåra att
upptäcka eftersom de kan utnyttja omedvetna processer, inbegripet olika former av oskälig manipulation,
vilseledning, ledning och betingning. Alla sådana metoder kan vara ett hot mot individens autonomi. Den
övergripande principen om användarens autonomi måste vara central för systemets funktionalitet. Avgörande
för detta är rätten att inte bli föremål för ett beslut som uteslutande baseras på automatiserad behandling när
denna leder till rättsliga effekter för användarna eller medför en avsevärd påverkan på dem på annat sätt36.
(65) Mänsklig tillsyn. Mänsklig tillsyn bidrar till att säkerställa att ett AI-system inte undergräver människans

autonomi eller orsakar andra negativa effekter. Tillsynen kan uppnås genom styrmekanismer som t.ex.
tillvägagångssätt med human-in-the-loop, human-on-the-loop eller human-in-command. Human-in-the-loop
innebär att en människa medverkar i varje beslutscykel i systemet, vilket i många fall varken är möjligt eller
önskvärt. Human-on-the-loop innebär att det finns en möjlighet till mänskligt ingripande under utformningen
av systemet och övervakningen av systemets funktion. Human-in-command innebär en möjlighet att övervaka
AI-systemets övergripande aktivitet (även dess bredare ekonomiska, samhälleliga, rättsliga och etiska
konsekvenser) och förmåga att bestämma när och hur systemet ska användas i en viss situation. Detta kan
omfatta ett beslut om att inte använda ett AI-system i en viss situation, att inrätta nivåer av mänsklig
handlingsfrihet under användningen av systemet eller att säkerställa möjligheten att kringgå ett beslut som
fattas av systemet. Dessutom måste det säkerställas att offentliga tillämpare kan utöva tillsyn i enlighet med
sitt uppdrag. Tillsynsmekanismer kan behövas i olika grad för att understödja andra säkerhets- och
kontrollåtgärder, beroende på tillämpningsområdet för AI-systemet och den potentiella risken. Allt annat lika
gäller att ju mindre tillsyn en människa kan utöva över ett AI-system, desto mer omfattande tester och
strängare styrning krävs det.
2.

Teknisk robusthet och säkerhet

(66) En avgörande komponent för att uppnå tillförlitlig AI är teknisk robusthet, som är nära förknippad med

principen om förebyggande av skada. För skapa teknisk robusthet måste AI-systemen utvecklas med en
förebyggande strategi för risker och så att de på ett tillförlitligt sätt beter sig som avsett, samtidigt som man
minimerar oavsiktliga och oväntade skador och förebygger oacceptabla skador. Detta bör också gälla
potentiella ändringar i systemets operativa miljö eller närvaro av andra agenter (mänskliga och artificiella) som
kan samspela med systemet på ett negativt sätt. Dessutom bör människors fysiska och mentala integritet
säkerställas.
(67) Motståndskraft mot angrepp och säkerhet. Precis som alla programvarusystem behöver AI-system vara

skyddade mot sårbarheter som gör att de kan utnyttjas av motståndare, t.ex. genom hackning. Angrepp kan
vara inriktade mot datan (dataförgiftning), modellen (läckage) eller den underliggande infrastrukturen för
36

Se artikel 22 i den allmänna dataskyddsförordningen, där denna rätt redan fastställs.
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såväl programvara som maskinvara. Om ett AI-system angrips, t.ex. genom fientliga angrepp, kan både data
och systemets beteende förändras, vilket innebär att systemet fattar annorlunda beslut eller stängs av helt
och hållet. System och data kan också korrumperas genom avsiktligt fientliga åtgärder, eller genom exponering
för oväntade situationer. Bristfälliga säkerhetsprocesser kan också resultera i felaktiga beslut eller till och med
fysiska skador. För att AI-system ska betraktas som säkra37 måste man ta hänsyn till eventuella oavsedda
tillämpningar av AI (t.ex. tillämpningar med dubbla användningsområden) och potentiellt missbruk av ett AIsystem av fientliga aktörer och det bör vidtas åtgärder för att förhindra och motverka detta. 38
(68) Reservplan och allmän säkerhet. AI-system bör ha skyddsmekanismer som gör det möjligt att använda en

reservplan om det uppstår problem. Det kan betyda att AI-systemet växlar över från ett statistiskt till ett
regelbaserat förfarande eller att det begär en mänsklig tekniker innan processen går vidare. 39 Det måste
säkerställas att systemet kommer att göra det som det är avsett att göra utan att skada levande varelser eller
miljön. I detta ingår att minimera oavsedda konsekvenser och fel. Dessutom bör det införas processer för att
förtydliga och bedöma potentiella risker i samband med användningen av AI-system inom olika
tillämpningsområden. Vilken nivå som krävs för säkerhetsåtgärderna beror på storleken på den risk som AIsystemet medför, vilket i sin tur beror på systemets kapacitet. När det går att förutse att utvecklingsprocessen
eller systemet i sig kommer att medföra särskilt hög risk, är det oerhört viktigt att säkerhetsåtgärder utvecklas
och testas proaktivt.
(69) Korrekthet. Med korrekthet avses ett AI-systems förmåga att göra korrekta bedömningar och t.ex. klassificera

information i korrekta kategorier, eller dess förmåga att göra korrekta förutsägelser, rekommendationer eller
beslut som baseras på data eller modeller. En explicit och väl utformad utvecklings- och utvärderingsprocess
kan understödja, minska och korrigera oavsiktliga risker till följd av felaktiga förutsägelser. Om det inte går att
undvika sporadiska felaktiga förutsägelser är det viktigt att systemet kan ange hur sannolika dessa fel är. En
hög grad av korrekthet är särskilt viktig i situationer där AI-system påverkar människoliv direkt.
(70) Pålitlighet och reproducerbarhet Det är avgörande att AI-systemens resultat är reproducerbara och pålitliga.

Ett pålitligt AI-system fungerar korrekt med en rad olika input och i en rad olika situationer. Detta behövs för
att kunna granska ett AI-system och förebygga oavsiktliga skador. Reproducerbarheten beskriver huruvida ett
AI-försök uppvisar samma beteende när det upprepas under samma förhållanden. Detta innebär att
vetenskapsmän och beslutsfattare kan ge en korrekt beskrivning av vad AI-systemet gör. Replikeringsfiler40 kan
underlätta processen med att testa och reproducera beteenden.
3.

Integritet och dataförvaltning

(71) Principen om förebyggande av skada är nära förknippad med integritet, vilket är en grundläggande rättighet

som påverkas i särskilt hög grad av AI-system. Förebyggande av skada för integriteten innebär också att det
krävs en lämplig dataförvaltning som omfattar kvaliteten och integriteten hos de data som används, deras
relevans jämfört med AI-systemets användningsområde, dess åtkomstprotokoll och kapacitet för att behandla
data på ett sätt som skyddar integriteten.
(72) Integritets- och uppgiftsskydd. AI-system måste garantera integritets- och uppgiftsskyddet under systemets

37

Se t.ex. övervägandena i punkt 2.7 i Europeiska unionens samordnade plan om artificiell intelligens.
För säkerhet i AI-system kan det vara absolut nödvändigt att kunna utveckla en god cirkel inom forskning och utveckling mellan en
förståelse av angrepp, utveckling av lämpliga skydd och förbättring av utvärderingsmetoder. För att uppnå detta bör man uppmuntra ett
närmande mellan AI- och säkerhetsgemenskaperna. Alla berörda aktörer ansvarar också för att skapa gemensamma gränsöverskridande normer
för säkerhet och trygghet och för att bygga en miljö med ömsesidigt förtroende som främjar internationellt samarbete. Se exempel på åtgärder i
Malicious Use of AI (Avin S., Brundage M., m.fl., 2018).
39
Hänsyn bör också tas till scenarier där det inte omedelbart skulle vara möjligt för människor att ingripa.
40
Med detta avses filer som replikerar varje steg i AI-systemets utvecklingsprocess, från forskning och inledande datainsamling till
resultat.
38
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hela livscykel41. Detta omfattar de uppgifter som användaren har lämnat inledningsvis samt information som
användaren genererar under sitt samspel med systemet (t.ex. output som AI-systemet har genererat för
specifika användare eller hur användare har reagerat på vissa rekommendationer). Digitala register över
mänskligt beteende kan göra det möjligt för AI-system att dra slutsatser, inte bara om individers preferenser,
utan även om deras sexuella läggning, kön, religiösa eller politiska åsikter. För att enskilda personer ska kunna
lita på uppgiftsinsamlingsprocessen måste det säkerställas att data som samlas in om dem inte kommer att
användas för att diskriminera dem på ett olagligt eller orättvist sätt.
(73) Kvalitet och integritet hos data. Kvaliteten hos de dataset som används är oerhört viktig för AI-systemens

prestanda. När data samlas in kan de innehålla socialt konstruerade snedvridningar, fel och misstag. Detta
måste hanteras innan ett visst dataset används i träningen. Dessutom måste integriteten hos datan
säkerställas. Inmatning av data med ont uppsåt i ett AI-system kan förändra dess beteende, särskilt när det
gäller självlärande system. De processer och dataset som används måste testas och dokumenteras i varje steg,
t.ex. planering, träning, testning och spridning. Detta bör även gälla för AI-system som inte har utvecklats
internt utan har förvärvats på annat sätt.
(74) Dataåtkomst. I varje organisation som hanterar data om enskilda personer (oavsett om det gäller en

användare av systemet eller ej), bör det införas dataprotokoll för åtkomsten till data. I dessa protokoll bör det
anges vem som kan få åtkomst till data och under vilka förutsättningar. Endast kvalificerad personal med
kompetens och behov av att få åtkomst till data om enskilda personer bör få detta.
4.

Transparens

(75) Detta krav hänger nära samman med principen om förklarbarhet och omfattar transparens i de delar som är

relevanta för ett AI-system: datan, systemet och affärsmodellerna.
(76) Spårbarhet. De dataset och processer som leder fram till AI-systemets beslut, inklusive processerna för

datainsamling och datamärkning samt de algoritmer som används bör dokumenteras enligt bästa möjliga
normer för att möjliggöra spårbarhet och ökad transparens. Detta gäller även de beslut som AI-systemet
fattar. Därmed blir det möjligt att fastställa orsakerna till att ett AI-beslut var felaktigt, vilket i sin tur kan göra
det lättare att undvika misstag i framtiden. Spårbarhet gör det alltså lättare att granska och förklara systemen.
(77) Förklarbarhet. Förklarbarhet handlar om förmågan att förklara både de tekniska processerna i ett AI-system

och de åtföljande mänskliga besluten (t.ex. tillämpningsområdena för ett AI-system). Teknisk förklarbarhet
innebär att människor ska kunna förstå och spåra de beslut som fattas av ett AI-system. Dessutom kanske det
behöver göras kompromisser mellan att förbättra ett systems förklarbarhet (vilket kan försämra dess
korrekthet) eller att förbättra dess korrekthet (på bekostnad av förklarbarheten). När ett AI-system har
betydande inverkan på människors liv bör det vara möjligt att kräva en tillfredsställande förklaring av AIsystemets beslutsprocess. Denna förklaring bör lämnas snabbt och vara anpassad efter den berörda partens
sakkunskap (t.ex. lekman, lagstiftare eller forskare). Dessutom bör det gå att få tillgång till förklaringar av i
vilken utsträckning ett AI-system påverkar och formar den organisatoriska beslutsprocessen,
konstruktionsvalen för systemet och orsaken till att det används (för att säkerställa transparens i
affärsmodellen).
(78) Kommunikation. AI-system bör inte presentera sig som människor för användarna. Människor har rätt att få

veta att de interagerar med ett AI-system. Detta innebär att AI-system måste gå att identifiera som sådana.
Dessutom bör det finnas möjlighet att välja att inte interagera med dem utan att i stället ha kontakt med en
människa, när detta bedöms vara nödvändigt för att säkerställa att de grundläggande rättigheterna uppfylls.
Utöver detta bör både de som använder AI-system yrkesmässigt och slutanvändarna informeras om AI41

Här kan man hänvisa till befintliga lagar om integritetsskydd, t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen eller den kommande
förordningen om integritet och elektronisk kommunikation.
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systemets kapacitet och begränsningar på ett sätt som är lämpligt i det specifika fallet. Detta kan inbegripa
information om AI-systemets grad av korrekthet och även om dess begränsningar.

5.

Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa

(79) För att uppnå tillförlitlig AI måste vi möjliggöra inkludering och mångfald i AI-systemets hela livscykel. Utöver

hänsyn till och delaktighet för alla berörda parter under hela processen krävs också lika tillträde genom
inkluderande utformningsprocesser och likabehandling. Detta krav hänger nära ihop med principen om
rättvisa.
(80) Undvikande av oskälig snedvridning. Dataset som används av AI-system (för både träning och drift) kan

försämras av att de innehåller oavsiktlig historisk snedvridning, är ofullständiga eller baseras på dåliga
styrmodeller. Om den typen av snedvridning bibehålls kan detta leda till oavsiktliga (in)direkta nackdelar för
och diskriminering42 av vissa grupper av personer, vilket kan förvärra fördomar och marginalisering. Skada kan
också uppstå av att (konsumenters) fördomar utnyttjas avsiktligt eller genom illojal konkurrens, t.ex. likriktning
av priser genom kartellbildning eller bristande insyn på marknaden 43. Identifierbar och diskriminerande
snedvridning bör undanröjas under insamlingsfasen när så är möjligt. Metoden för att utveckla AI-system (t.ex.
programmeringen av algoritmer) kan också påverkas av oskälig snedvridning. Detta bör motverkas genom att
man inför tillsynsprocesser för att analysera och hantera systemets syften, begränsningar, krav och beslut på
ett tydligt och transparent sätt. Att anställa personer med olika bakgrund, kultur och ämnesområden kan
också säkerställa en mångfald av synvinklar och bör uppmuntras.
(81) Tillgänglighet och universell utformning. Framför allt bör system som används mellan företag och konsument

vara användarcentrerade och utformade på ett sätt tillåter alla människor att använda AI-produkter och AItjänster, oavsett ålder, kön, förmågor eller egenskaper. Det är särskilt viktigt att denna teknik är tillgänglig för
personer med funktionsnedsättning, som finns i alla samhällsgrupper. AI-system bör inte utgå från tanken på
att en lösning passar alla, utan bör ta hänsyn till principerna för universell utformning 44 och vända sig till
största möjliga målgrupp av användare, enligt relevanta normer för tillgänglighet45. Detta kommer att
möjliggöra lika tillgång och aktivt deltagande för alla i befintliga och nya aktiviteter som människor bedriver via
dator och med hänsyn till assistansteknik. 46
(82) Berörda parters delaktighet. För att utveckla tillförlitliga AI-system är det lämpligt att samråda med berörda

parter som kan påverkas direkt eller indirekt av systemet under hela dess livscykel. Det är bra att be om
återkoppling regelbundet, även efter spridning, och att inrätta mer långsiktiga mekanismer för de berörda
parternas delaktighet, t.ex. genom att se till att arbetstagare informeras, konsulteras och deltar under hela
genomförandeprocessen för AI-system i organisationer.
6.

Samhällets och miljöns välbefinnande

(83) I linje med principerna om rättvisa och förebyggande av skada bör även samhället i stort, andra levande

varelser och miljön betraktas som berörda parter under hela AI-livscykeln. Hållbarhet och ekologiskt
ansvarstagande bör uppmuntras i AI-system och forskning om AI-lösningar som rör globala frågor bör
uppmuntras, t.ex. om målen för hållbar utveckling. Helst ska AI användas till nytta för alla människor, även
42

En definition av direkt och indirekt diskriminering finns t.ex. i artikel 2 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om
inrättande av en allmän ram för likabehandling. Se även artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
43
Jfr dokumentet från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter:
”BigData: Discrimination in data-supported decision making (2018)” http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-datadiscrimination.http://fra.europa.eu/en/publication/2018/big-data-discrimination.
44
Enligt artikel 42 i direktivet om offentlig upphandling ska tekniska specifikationer ta hänsyn till tillgänglighet och utformning för alla.
45
T.ex. EN 301 549.
46
Detta krav anknyter till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
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kommande generationer.
(84) Hållbar och miljövänlig AI. AI-system kan bidra till att hantera några av de mest akuta samhällsproblemen,

men man måste se till att detta sker så miljövänligt som möjligt. Systemets utvecklings-, spridnings- och
användningsprocess samt hela dess försörjningskedja bör bedömas med hänsyn till detta, t.ex. genom en
kritisk granskning av resursanvändning och energiförbrukning under träningen, så att man kan välja de minst
skadliga alternativen. Åtgärder för att säkerställa att hela försörjningskedjan för AI-systemet är miljövänlig bör
uppmuntras.
(85) Sociala effekter. En ständig exponering för sociala AI-system47 inom alla områden av våra liv (oavsett om det

gäller utbildning, arbete eller underhållning) kan ändra vår uppfattning om socialt agentskap eller påverka våra
sociala förhållanden och vår anknytning. AI-system kan användas för att förhöja sociala färdigheter48, men de
kan också bidra till att de försämras. Detta kan även påverka människors fysiska och mentala välbefinnande.
Därför måste effekterna av dessa system övervakas och övervägas noggrant.
(86) Samhälle och demokrati Utöver att bedöma hur utveckling, spridning och användning av ett AI-system

påverkar enskilda personer kan man också bedöma dess effekter ur ett samhällsperspektiv, med hänsyn till
hur det påverkar institutioner, demokratin och samhället i stort. Användningen av AI-system bör övervägas
noga, särskilt i situationer som rör den demokratiska processen, vilket inte enbart inbegriper politiskt
beslutsfattande utan även valprocesser.
7.

Ansvarsskyldighet

(87) Kravet på ansvarsskyldighet kompletterar de ovannämnda kraven och hänger nära ihop med principen om

rättvisa. Det innebär att det måste införas mekanismer för att säkerställa ansvarstagande och
ansvarsskyldighet för AI-system och deras resultat, både före och efter genomförandet.
(88) Möjlighet till granskning. Möjligheten till granskning innebär att det måste gå att bedöma algoritmer, data

och utformningsprocesser. Det betyder inte nödvändigtvis att information om affärsmodeller och immateriella
rättigheter som rör AI-systemet alltid måste finnas offentligt tillgängliga. Att interna och externa revisorer gör
en utvärdering och att deras utvärderingsrapporter finns tillgängliga kan bidra till att göra tekniken tillförlitlig. I
tillämpningar som rör grundläggande rättigheter, däribland säkerhetskritiska tillämpningar, bör det alltid vara
möjligt att göra en oberoende granskning av AI-systemen.
(89) Minimering och rapportering av negativa konsekvenser. Det måste säkerställas att det går att både

rapportera om åtgärder eller beslut som bidrar till ett visst resultat i systemet och agera i fråga om
konsekvenserna av ett sådant resultat. Det är särskilt viktigt att identifiera, bedöma, rapportera och minimera
de potentiella negativa konsekvenserna av AI-system för de som påverkas (in)direkt. Det måste finnas ett
tillfredsställande skydd för visselblåsare, icke-statliga organisationer, fackföreningar och andra enheter som
rapporterar om legitima farhågor om ett AI-baserat system. Att använda konsekvensbedömningar (t.ex. red
teaming eller former av algoritmisk konsekvensbedömning) både före och under utveckling, spridning och
användning av AI-system kan bidra till att minimera de negativa konsekvenserna. Dessa bedömningar måste
stå i proportion till den risk som AI-systemen innebär.
(90) Kompromisser. När de ovannämnda kraven ska tillämpas kan det uppstå spänningar mellan dem, vilket kan

leda till nödvändiga kompromisser. Sådana kompromisser bör hanteras rationellt och metodiskt med den allra
47

Med detta avses att AI-system kommunicerar och samspelar med människor genom simulerad social förmåga hos mänskliga robotar
(förkroppsligad AI) eller avatarer i virtuell verklighet. Genom att göra det kan dessa system förändra våra sociokulturella vanor och påverka vårt
sociala liv i grunden.
48
Se t.ex. det EU-finansierade projekt som utvecklar AI-baserad programvara för att robotar ska kunna samspela effektivare med
autistiska barn i människoledda terapisessioner, vilket hjälper barnen att förbättra sina sociala färdigheter och sin kommunikationsförmåga.
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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senaste tekniken. Detta innebär att de intressen och värden som påverkas av AI-systemet bör identifieras och
att kompromisser mellan dem om det uppstår konflikter bör erkännas uttryckligen och utvärderas utifrån
deras risk för etiska principer, däribland grundläggande rättigheter. I situationer där det inte går att identifiera
några etiskt acceptabla kompromisser bör utvecklingen, spridningen och användningen av AI-systemet inte
fortsätta i den utformningen. Alla beslut om vilka kompromisser som ska göras bör vara motiverade och väl
dokumenterade. Beslutsfattaren måste vara ansvarig för hur den lämpliga kompromissen genomförs och bör
fortlöpande kontrollera att det resulterande beslutet är lämpligt, för att se till att systemet kan ändras vid
behov. 49
(91) Prövning. När det uppstår orättvisa negativa konsekvenser bör det finnas tillgängliga mekanismer som

säkerställer en lämplig prövning50. Vetskapen om att det går att få en prövning när saker går snett är
avgörande för att skapa förtroende. Sårbara personer eller grupper bör uppmärksammas särskilt.
2.

Tekniska och icke-tekniska metoder för att förverkliga tillförlitlig AI

(92) Både tekniska och icke-tekniska metoder kan användas för att genomföra de ovannämnda kraven. De omfattar

alla skeden i ett AI-systems livscykel. En utvärdering av de metoder som används för att genomföra kraven
samt rapportering och motivering51 av ändringar i genomförandeprocesserna bör ske fortlöpande. Eftersom
AI-system ständigt utvecklas och fungerar i en dynamisk miljö är förverkligandet av tillförlitlig AI en
kontinuerlig process, vilket visas i figur 5 nedan.
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Figur 3: Förverkliga tillförlitlig AI under systemets hela livscykel
(93) Följande metoder kan komplettera eller fungera som alternativ till varandra, eftersom olika krav – och olika

känsliga områden – kan skapa behov av olika metoder för genomförandet. Denna översikt är inte tänkt att
vara heltäckande eller uttömmande, och inte heller vara obligatorisk. I stället syftar den till att ge en
förteckning över förslag till metoder som kan göra det lättare att genomföra tillförlitlig AI.
1.

Tekniska metoder

(94) I detta avsnitt beskriver vi tekniska metoder för att garantera tillförlitlig AI som kan införlivas i utformnings-,

utvecklings- och användningsfaserna för ett AI-system. De metoder som anges i förteckningen har olika
mognadsgrad52.
49

Olika styrmodeller kan underlätta detta. En intern revisor och/eller extern (och sektorsspecifik) etikexpert eller etiknämnd kan t.ex.
vara användbara för att belysa potentiella konfliktområden och föreslå metoder för att lösa konflikten på bästa sätt. Meningsfulla samråd och
diskussioner med berörda parter, även dem som riskerar att påverkas negativt av ett AI-system, är också användbara. Europeiska universitet bör
ta en ledande roll för att utbilda de etikexperter som behövs.
50

Se även yttrandet från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Improving access to remedy in the area
of business and human rights at the EU level (2017), https://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights.
51

Detta innebär t.ex. att de val som görs för systemets utformning, utveckling och spridning för att införliva dessa krav behöver

motiveras.
52

Några av dem finns tillgängliga redan i dag, medan andra kräver mer forskning. De områden där det krävs mer forskning kommer
också att bidra till expertgruppens andra leverabel, dvs. rekommendationerna om politik och investeringar.
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▪

Arkitektur för tillförlitlig AI

(95) Kraven för tillförlitlig AI bör ”översättas” till förfaranden och/eller begränsningar för förfaranden som bör vara

förankrade i AI-systemets arkitektur. Detta kan åstadkommas med en uppsättning regler i en ”vit lista”
(beteenden eller tillstånd) som systemet alltid ska följa, begränsningar i en ”svart lista” för beteenden eller
tillstånd som systemet aldrig bör bryta mot blandning av dem eller mer komplicerade bevisbara garantier för
systemets beteende. Övervakningen av att systemet följer dessa restriktioner under drift kan ske genom en
separat process.
(96) AI-system med inlärningsförmåga som kan anpassa sitt beteende dynamiskt kan betraktas som ett icke-

deterministiskt system som eventuellt kan uppvisa oväntat beteende. Dessa betraktas ofta genom en teoretisk
lins, som en ”uppfatta-planera-agera”-cykel. För att anpassa arkitekturen så att den säkerställer tillförlitlig AI
måste kraven integreras i alla tre steg i cykeln: i) i ”uppfatta”-steget bör systemet utvecklas så att det känner
igen alla delar av miljön som krävs för att se till att kraven uppfylls, ii) i ”planera”-steget bör systemet endast
överväga planer som uppfyller kraven, iii) i ”agera”-steget bör systemets åtgärder vara begränsade till
beteenden som uppfyller kraven.
(97) Den arkitektur som skisseras ovan är generisk och ger bara en ofullständig bild av de flesta AI-system, men den

ger ändå vissa hållpunkter för begränsningar och riktlinjer som bör avspeglas i särskilda moduler för att
sammantaget leda till ett system som är tillförlitligt och som uppfattas som sådant.
▪

Inbyggd etik och rättssäkerhet (X-by-design)

(98) Metoder för att säkerställa inbyggda värden ger exakta och uttryckliga kopplingar mellan de abstrakta

principer som systemet måste följa och de specifika genomförandebesluten. Tanken på att efterlevnad av
normer kan byggas in i AI-systemets utformning är avgörande för denna metod. Företagen ansvarar för att
identifiera konsekvenserna av sina AI-system redan från början och även vilka normer deras AI-system bör
uppfylla för att undvika negativa konsekvenser. Olika ”inbyggnadskoncept” är redan vanligt förekommande,
t.ex. inbyggt integritetsskydd och inbyggd säkerhet. För att vinna förtroende måste AI som sagt vara säker i
fråga om processer, data och resultat och bör vara utformad för att vara robust i fråga om fientliga data och
angrepp. Den bör ha en mekanism för säkerhetsavstängning och göra det möjligt att återuppta driften efter en
påtvingad avstängning (t.ex. ett angrepp).
▪

Förklaringsmetoder

(99) För att ett system ska vara tillförlitligt måste vi kunna förstå varför det betedde sig på ett visst sätt och varför

det gjorde en viss tolkning. Ett helt forskningsområde, förklarbar AI, försöker ta sig an denna fråga för att få en
bättre förståelse av systemets underliggande mekanismer och hitta lösningar. I dag är detta fortfarande ett
olöst problem för AI-system som baseras på neuronät. Träningsprocesser med neuronät kan leda till
nätverksparametrar som är fastställda med numeriska värden som är svåra att korrelera till resultat. Dessutom
kan små ändringar i datavärden ibland leda till dramatiska förändringar i tolkningen, vilket t.ex. kan göra att
systemet inte kan se skillnad på en skolbuss och en struts. Denna sårbarhet kan också utnyttjas under angrepp
mot systemet. Metoder som omfattar forskning i förklarbar AI är inte bara avgörande för att förklara
systemets beteende för användare, utan också för att sprida pålitlig teknik.
▪

Testning och validering

(100) På grund av AI-systemens icke-deterministiska och sammanhangsberoende egenskaper är det inte tillräckligt

med traditionella tester. Brister i de koncept och representationer som systemet använder kanske inte visar sig
förrän programmet tillämpas på tillräckligt realistiska data. För att verifiera och validera behandlingen av data
måste den underliggande modellen därför övervakas noggrant både under träning och spridning, för att
kontrollera dess stabilitet, robusthet och drift inom välkända och förutsägbara gränser. Det måste säkerställas
att resultatet av planeringsprocessen stämmer överens med input och att besluten fattas på ett sätt som
tillåter validering av den underliggande processen.
24

(101) Testning och validering av systemet bör ske så tidigt som möjligt och säkerställa att systemet beter sig som det

var avsett under hela sin livscykel och framför allt efter spridning. Detta bör omfatta alla komponenter i ett AIsystem, inklusive data, förhandstränade modeller, miljöer och beteendet hos systemet som helhet. Det bör
utformas och genomföras av en så varierad grupp av människor som möjligt. Flera mått bör utvecklas för att
täcka de kategorier som testas för att få olika perspektiv. Man kan överväga att använda fientlig testning av
betrodda och olikartade ”red team” som avsiktligt försöker ”knäcka” systemet för att hitta sårbarheter eller
hittelön för buggar, som motiverar utomstående att upptäcka och på ett ansvarsfullt sätt rapportera systemfel
och svagheter. Slutligen måste det säkerställas att output och åtgärder stämmer överens med resultaten av de
föregående processerna och de måste jämföras med på förhand fastställda riktlinjer för att se till att dessa
följs.
▪

Indikatorer på tjänstens kvalitet

(102) Lämpliga indikatorer på tjänstens kvalitet kan fastställas för AI-system för att se till att det finns en

grundläggande förståelse av huruvida de har testats och utvecklats med tanke på säkerhet och trygghet. Dessa
indikatorer kan omfatta mått för att utvärdera testning och träning av algoritmer och traditionella
programvarumått på funktionalitet: prestanda, användbarhet, tillförlitlighet, säkerhet, och möjlighet att
underhålla.

2.

Icke-tekniska metoder

(103) I detta avsnitt beskriver vi en rad icke-tekniska metoder som kan vara värdefulla för att säkra och upprätthålla

tillförlitlig AI. Även dessa bör utvärderas fortlöpande.
▪

Regelverk

(104) Som anges ovan finns det redan regler som stöder tillförlitlighet hos AI – t.ex. lagstiftning om produktsäkerhet

och produktansvar. I den mån vi anser att regelverk behöver revideras, anpassas eller införas, både som
skyddsåtgärd och som möliggörare, kommer vi att ta upp detta i vår andra leverabel, som omfattar
rekommendationer om politik och investeringar för AI.
▪

Uppförandekoder

(105) Organisationer och berörda parter kan ansluta sig till riktlinjerna och anpassa sin stadga för företagsansvar,

nyckelutförandeindikatorer, uppförandekoder och interna policyer för att bidra till strävan efter tillförlitlig AI.
En organisation som arbetar med ett AI-system kan mer generellt dokumentera sina avsikter och underbygga
dem med normer för vissa önskvärda värden, som grundläggande rättigheter, transparens och undvikande av
skada.
▪

Standardisering

(106) Standarder för t.ex. utformning, tillverkning och affärsmetoder kan fungera som ett kvalitetsstyrningssystem

för AI-användare, konsumenter, organisationer, forskningsinstitut och regeringar genom att göra det möjligt
att erkänna och uppmuntra etiskt beteende via inköpsbeslut. Utöver konventionella standarder finns det
strategier för gemensam reglering: ackrediteringssystem, professionella uppförandekoder eller normer för
utformning som uppfyller grundläggande rättigheter. Aktuella exempel är t.ex. ISO-standarder eller IEEE
P7000-standardserien, men i framtiden kanske en ”tillförlitlig AI”-märkning kan vara lämplig, som med
hänvisning till specifika tekniska standarder kan bekräfta att systemet t.ex. uppfyller kraven på säkerhet,
teknisk robusthet och förklarbarhet.
▪

Certifiering

(107) Eftersom man inte kan vänta sig att alla fullt ut ska kunna förstå hur AI-system fungerar och vilka konsekvenser
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de medför, kan man titta närmare på organisationer som kan intyga för en bredare allmänhet att ett AI-system
är transparent, ansvarsskyldigt och rättvist53. Sådana certifieringar skulle tillämpa standarder som har
utvecklats för olika tillämpningsområden och AI-tekniker och som har anpassats på lämpligt sätt efter det
berörda sammanhangets bransch- och samhällsnormer. Certifiering kan dock aldrig ersätta ansvarstagande.
Därför bör den kompletteras med regelverk för ansvarsskyldighet, inklusive ansvarsfriskrivningar samt
gransknings- och prövningsmekanismer54.

▪

Ansvarsskyldighet via styrningsramar

(108) Organisationerna bör upprätta styrningsramar såväl internt som externt för att säkerställa ansvarsskyldighet

för den etiska dimensionen i beslut som är förknippade med utveckling, spridning och användning av AI. Det
kan t.ex. handla om att utse en person med ansvar för etiska frågor som rör AI, eller en intern/extern
etikgrupp eller etiknämnd. En sådan person, grupp eller nämnd skulle t.ex. kunna ha i uppdrag att utöva tillsyn
och ge råd. Som beskrivs ovan kan certifieringsspecifikationer och/eller certifieringsorgan även ha en roll i
detta. Det bör finnas kanaler för kommunikation med industrin och/eller offentliga tillsynsgrupper för att dela
bästa metoder, diskutera dilemman eller rapportera framväxande etiska farhågor. Sådana mekanismer kan
komplettera, men kan inte ersätta, den rättsliga tillsynen (t.ex. genom utnämning av en dataskyddsansvarig
eller motsvarande åtgärder, vilket krävs enligt dataskyddslagstiftningen).
▪

Utbildning och medvetenhet för att främja en etisk hållning

(109) Tillförlitlig AI uppmuntrar informerat deltagande för alla berörda parter. Kommunikation och utbildning har

stor betydelse, både för att se till att kunskapen om AI-systemens eventuella konsekvenser blir allmänt spridd,
och för att göra människor medvetna om att de kan vara med och forma samhällsutvecklingen. Detta
innefattar alla berörda parter, t.ex. de som är involverade i att framställa produkterna (konstruktörerna och
utvecklarna), användarna (företag och enskilda personer) och andra grupper som påverkas (de som kanske
inte köper eller använder ett AI-system, men för vilka beslut fattas av ett AI-system, och samhället i stort).
Grundläggande AI-kunskaper bör främjas i hela samhället. En förutsättning för att utbilda allmänheten är att se
till att de etiker som är verksamma inom området har rätt färdigheter och utbildning.
▪

Berörda parters delaktighet och social dialog

(110) Det finns en mängd fördelar med AI och Europa måste se till att alla får ta del av dem. För detta krävs en

öppen diskussion och såväl arbetsmarknadens parter som berörda parter och allmänheten behöver delta i
den. Många organisationer använder sig redan av grupper för berörda parter för att diskutera användningen
av AI-system och dataanalys. Dessa grupper har olika medlemmar, t.ex. juridiska experter, tekniska experter,
etiker, företrädare för konsumenter och arbetstagare. Att aktivt sträva efter delaktighet och dialog om
användningen och konsekvenserna av AI-system underlättar utvärderingen av resultat och tillvägagångssätt
och kan framför allt vara användbara i komplicerade fall.
▪

Mångfald och inkluderande utformningsteam

(111) Mångfald och inkludering är avgörande för att utveckla AI-system som ska användas i verkligheten. AI-system

utför allt fler uppgifter på egen hand och det är avgörande att de team som konstruerar, utvecklar, testar och
underhåller och/eller upphandlar dessa system avspeglar mångfalden hos användarna och i samhället i stort.
Detta bidrar till objektivitet och hänsyn till olika perspektiv, behov och mål. Helst ska teamen inte bara ha stor
mångfald i fråga om kön, kultur och ålder, utan även i fråga om yrkesbakgrund och färdigheter.
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Som t.ex. förespråkas i IEEE:s initiativ Ethically Aligned Design: https://standards.ieee.org/industry-connections/ec/autonomoussystems.html.
54
Läs mer om certifieringens begränsningar i https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf.
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Central vägledning från kapitel II:
 Se till att AI-systemets hela livscykel uppfyller kraven för tillförlitlig AI: 1) mänskligt agentskap och
mänsklig tillsyn, 2) teknisk robusthet och säkerhet, 3) integritet och dataförvaltning, 4) transparens, 5)
mångfald, icke-diskriminering och rättvisa, 6) samhällets och miljöns välbefinnande, samt 7)
ansvarsskyldighet.
 Överväg både tekniska och icke-tekniska metoder för att garantera att dessa krav byggs in i AI-systemet.
 Främja forskning och innovation som kan bidra till bedömningen av AI-system och göra det lättare att
uppnå kraven. Sprid resultat och olösta frågor till den bredare allmänheten och utbilda systematiskt en ny
generation experter på AI-etik.
 Ge tydlig och proaktiv information till berörda parter om AI-systemets kapacitet och begränsningar, så att
det går att skapa rimliga förväntningar, och kommunicera om hur kraven genomförs. Var öppen med att
de har med ett AI-system att göra.
 Underlätta spårbarhet och granskning av AI-system, särskilt i kritiska kontexter eller situationer.
 Involvera berörda parter i AI-systemets hela livscykel. Främja utbildning så att alla berörda parter är
medvetna om och har utbildning i tillförlitlig AI.
 Tänk på att det kan finnas grundläggande spänningar mellan olika principer och krav. Kompromisser och
lösningar för detta behöver identifieras, utvärderas, dokumenteras och kommuniceras fortlöpande.

III. Kapitel III: Bedöma tillförlitlig AI
(112) I detta kapitel utgår vi från de centrala kraven i kapitel II för att ta fram en icke-uttömmande

bedömningslista för tillförlitlig AI (pilotversion) för att genomföra tillförlitlig AI i praktiken. Listan är
särskilt tillämplig för AI-system som interagerar direkt med användarna och riktar sig i första hand till
utvecklare och spridare av AI-system (oavsett om de är egenutvecklade eller förvärvade från tredje part).
Denna bedömningslista behandlar inte den praktiska tillämpningen av den första komponenten i
tillförlitlig AI (laglig AI). Efterlevnad av den här bedömningslistan är inte ett bevis på efterlevnad av lagen
och den är inte heller avsedd som vägledning för att säkerställa att gällande lagar följs. Eftersom AI-system
är så tillämpningsspecifika måste bedömningslistan anpassas efter de specifika fall och sammanhang som
systemet används inom. Dessutom innehåller detta kapitel en generell rekommendation om hur
bedömningslistan för tillförlitlig AI kan genomföras via en styrningsstruktur som omfattar både operativ
nivå och ledningsnivå.
(113) Bedömningslistan och styrningsstrukturen kommer att utvecklats i nära samarbete med berörda parter

inom både offentlig och privat sektor. Processen kommer att genomföras som en ”pilotprocess” som ger
möjlighet till omfattande återkoppling från två parallella processer, närmare bestämt
a.

en kvalitativ process som säkerställer representativitet, där ett mindre urval företag,
organisationer och institutioner (från olika sektorer och av olika storlek) anmäler sig för att göra en
pilotprövning av bedömningslistan och styrningsstrukturen i praktiken och ge fördjupad
återkoppling,

b.

en kvantitativ process där alla berörda parter kan anmäla sig för att göra en pilotprövning av
bedömningslistan och lämna återkoppling genom ett öppet samråd.

(114) Efter pilotfasen kommer vi att integrera resultatet från återkopplingsprocessen i bedömningslistan och

utarbeta en reviderad version i början av 2020. Syftet är att skapa en ram som kan användas horisontellt
över alla tillämpningar och därmed bilda en grund för att säkerställa tillförlitlig AI inom alla områden. När
den grunden har fastställts kan en sektorsbaserad eller tillämpningsspecifik ram utvecklas.
Styrning
27

(115) Företag, organisationer och institutioner kan vilja undersöka hur bedömningslistan för tillförlitlig AI kan

tillämpas i deras organisation. De kan t.ex. införliva bedömningsprocessen i befintliga
styrningsmekanismer eller införa nya processer. Valet beror på organisationens interna struktur och även
dess storlek och tillgängliga resurser.
(116) Forskningen55 visar att det är avgörande att ledningen engagerar sig på högsta nivå för att skapa

förändring. Den visar också att acceptansen för och relevansen hos införandet av nya processer (oavsett
om de är tekniska eller ej) främjas om alla berörda parter i ett företag, en organisation eller en institution
involveras56. Därför rekommenderar vi en process som skapar delaktighet på både operativ nivå och på
högsta ledningsnivå.
Nivå

Relevanta roller (beroende på organisationen)

Ledning och styrelse

Den högsta ledningen diskuterar och utvärderar utveckling, spridning eller
upphandling av AI och fungerar som en eskaleringsnämnd för att utvärdera all
innovation och användning av AI när det framkommer kritiska farhågor. Detta
omfattar de som berörs av att AI-system eventuellt införs (t.ex. arbetstagare) och
deras företrädare under hela processen, via informations-, samråds- och
delaktighetsförfaranden.

Avdelning för
regelefterlevnad/juridisk
avdelning/avdelning för
företagsansvar

Avdelningen för ansvar övervakar användningen av bedömningslistan och dess
nödvändiga utveckling för att ta hänsyn till tekniska ändringar eller regeländringar.
Den uppdaterar normerna eller de interna riktlinjerna för AI-system och ser till att
användningen av sådana system följer gällande lagstiftning och regelverk och
stämmer överens med organisationens värderingar.

Produkt- och
tjänsteavdelning eller
motsvarande

Produkt- och tjänsteavdelningen använder bedömningslistan för att utvärdera AIbaserade produkter och tjänster och registrerar alla resultat. Dessa resultat diskuteras
av ledningen som har det yttersta ansvaret för att godkänna de nya eller reviderade
AI-baserade tillämpningarna.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringsavdelningen (eller motsvarande) säkerställer och kontrollerar
resultatet av bedömningslistan och vidtar åtgärder för att lyfta en fråga till högre nivå
om resultatet inte är tillfredsställande eller om man upptäcker oförutsedda resultat.

Personalavdelning

Personalavdelningen säkerställer en bra blandning av kompetens och mångfald av
profiler för utvecklare av AI-system. Avdelningen ser till att det erbjuds lämplig
utbildning om tillförlitlig AI inom organisationen.

Upphandling

Upphandlingsavdelningen ser till att processen för att upphandla AI-baserade
produkter eller tjänster omfattar en kontroll av tillförlitlig AI.

Daglig verksamhet

Utvecklare och projektledare tar med bedömningslistan i sitt dagliga arbete och
dokumenterar resultatet av bedömningen.
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https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/secrets-of-successful-change-implementation
Se t.ex. A. Bryson, E. Barth and H. Dale-Olsen, ”The Effects of Organisational change on worker well-being and the moderating role of
trade unions”, ILRReview, 66(4), juli 2013, Jirjahn, U. och Smith, S.C. (2006). ”What Factors Lead Management to Support or Oppose Employee
Participation –With and Without Works Councils?” Hypotheses and Evidence from Germany’s Industrial Relations, 45(4), 650–680, Michie, J. och
Sheehan, M. (2003). ”Labour market deregulation, ’flexibility’ and innovation”, Cambridge Journal of Economics, 27(1), 123–143.
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Använda bedömningslistan för tillförlitlig AI
(117) När bedömningslistan används i praktiken rekommenderar vi att man är uppmärksam inte bara på de

områden där det finns farhågor utan även på frågor som inte (enkelt) går att besvara. Ett potentiellt
problem kan vara bristen på mångfald i färdigheter och kompetens i det team som utvecklar och testar AIsystem. Därför kan det vara nödvändigt att låta andra berörda parter delta inom eller utanför
organisationen. Vi rekommenderar starkt att man dokumenterar alla resultat, både i tekniska termer och i
ledningstermer, för att se till att problemlösningen går att förstå på alla nivåer i styrningsstrukturen.
(118) Denna bedömningslista är avsedd att vägleda dem som arbetar med AI i praktiken i sin utveckling,

spridning och användning av tillförlitlig AI. Bedömningen bör anpassas på ett proportionerligt sätt efter
det specifika fallet. Under pilotfasen kan det framträda vissa känsliga områden. Behovet av ytterligare
specifikationer i sådana fall kommer att utvärderas i nästa steg. Denna bedömningslista ger inga konkreta
svar för att bemöta de frågor som väcks, men den uppmuntrar till reflektion över de steg som kan bidra till
att säkerställa tillförlitligheten hos AI-system och potentiella åtgärder som bör vidtas för detta.
Förhållande till befintliga lagar och processer
(119) Det är också viktigt att de som deltar i utveckling, spridning och användning av AI är medvetna om att det

finns olika befintliga lagar som kräver vissa processer och förbjuder vissa resultat och som kan överlappa
eller sammanfalla med några av de åtgärder som anges i bedömningslistan. Uppgiftsskyddslagstiftningen
innehåller t.ex. en rad lagstadgade krav som måste uppfyllas av dem som samlar in och behandlar
personuppgifter. Men eftersom tillförlitlig AI även kräver etisk hantering av data, kan interna förfaranden
och riktlinjer för att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs också underlätta den etiska
datahanteringen och kan på så sätt komplettera de befintliga lagstadgade förfarandena. Att denna
bedömningslista följs är dock inte något bevis på efterlevnad av lagen och den är inte heller avsedd som
vägledning för att säkerställa att gällande lagar följs. Syftet med bedömningslistan är i stället att erbjuda
en uppsättning specifika frågor till mottagarna, för att hjälpa dem att se till att deras angreppssätt för att
utveckla och sprida AI är inriktad på och strävar efter att uppnå tillförlitlig AI.
(120) Många som arbetar med AI i praktiken har dessutom redan befintliga bedömningsverktyg och processer

för programvaruutveckling för att se till att de uppfyller även icke-lagstadgade normer. Den bedömning
som beskrivs nedan behöver inte utföras fristående utan kan införlivas i de befintliga metoderna.

BEDÖMNINGSLISTA FÖR TILLFÖRLITLIG AI (PILOTVERSION)
1.

Mänskligt agentskap och mänsklig tillsyn
Grundläggande rättigheter:



Har ni gjort en konsekvensbedömning avseende grundläggande rättigheter i de användningsfall där
det potentiellt kan uppstå en negativ inverkan på grundläggande rättigheter? Har ni identifierat och
dokumenterat möjliga kompromisser mellan de olika principerna och rättigheterna?



Interagerar AI-systemet med beslutsfattande mänskliga slutanvändare (t.ex. rekommenderade
åtgärder eller beslut, presentation av alternativ)?


Finns det i de fallen risk för att AI-systemet påverkar människans autonomi genom att störa
slutanvändarens beslutsprocess på ett sätt som inte var avsett?



Har ni övervägt om AI-systemet borde informera användarna om att ett beslut, innehåll, råd eller
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resultat är följden av ett algoritmiskt beslut?


Om AI-systemet har en chattrobot eller samtalssystem, uppmärksammas de mänskliga
slutanvändarna på att de interagerar med en icke-mänsklig agent?

Mänskligt agentskap:


Om AI-systemet genomförs i arbetsprocesser, har ni sett över fördelningen av arbetsuppgifter mellan
AI-system och mänskliga arbetstagare för att få ett meningsfullt samspel och lämplig mänsklig tillsyn
och kontroll?


Förhöjer eller förstärker AI-systemet de mänskliga förmågorna?



Har ni vidtagit några säkerhetsåtgärder för att förhindra att man får alltför stort förtroende för
eller förlitar sig alltför mycket på AI-systemet i arbetsprocesser?

Mänsklig tillsyn:




2.

Har ni övervägt vilken grad av mänsklig kontroll som skulle vara lämplig för det specifika AI-systemet
och användningsfallet?


Kan ni beskriva graden av mänsklig kontroll eller involvering, i förekommande fall? Vem är
”människan som har kontrollen” och vid vilka tidpunkter eller med vilka verktyg kan människan
ingripa?



Har ni infört några mekanismer och åtgärder för att säkerställa en sådan potentiell mänsklig
kontroll eller tillsyn, eller för att se till att beslut fattas under människors övergripande ansvar?



Har ni vidtagit några åtgärder för att möjliggöra granskning och avhjälpa problem i samband med
styrningen av AI-autonomi?

Om det är fråga om ett AI-system eller användningsfall som är självlärande eller autonomt, har ni
infört mer specifika mekanismer för kontroll och tillsyn?


Vilken typ av detekterings- och svarsmekanismer har ni infört för att bedöma om något kunde gå
fel?



Har ni sett till att det finns en ”stoppknapp” eller ett förfarande för att på ett säkert sätt avbryta
en åtgärd vid behov? Innebär det förfarandet att processen avbryts helt eller delvis, eller överförs
kontrollen till en människa?

Teknisk robusthet och säkerhet
Motståndskraft mot angrepp och säkerhet:



Har ni bedömt möjliga former av angrepp som AI-systemet kan vara sårbart för?




Har ni framför allt bedömt olika typer och egenskaper av sårbarhet, t.ex. förorening av data,
fysisk infrastruktur, cyberangrepp?

Har ni infört åtgärder eller system för att säkerställa integriteten och motståndskraften hos AI30

systemet mot potentiella angrepp?


Har ni bedömt hur ert system beter sig i oväntade situationer och miljöer?



Har ni övervägt om och i vilken utsträckning ert system skulle kunna ha dubbla användningsområden?
Om så var fallet, vidtog ni lämpliga förebyggande åtgärder mot detta (t.ex. genom att inte
offentliggöra forskningen eller sprida systemet)?
Reservplan och allmän säkerhet:



Har ni sett till att ert system har en tillfredsställande reservplan om det skulle råka ut för fientliga
angrepp eller andra oväntade situationer (t.ex. tekniska växlingsförfaranden eller efterfråga en
mänsklig operatör innan processen går vidare)?



Har ni övervägt graden av risk som AI-systemet innebär i det specifika användningsfallet?







Har ni infört någon process för att mäta och bedöma risker och säkerhet?



Har ni lämnat nödvändig information om det finns risk för människans fysiska integritet?



Har ni övervägt någon försäkring för att hantera eventuella skador av AI-systemet?



Har ni identifierat potentiella säkerhetsrisker till följd av (andra) förutsägbara användningar av
tekniken, däribland oavsiktligt eller fientligt missbruk av den? Finns det en plan för att minska
eller hantera dessa risker?

Har ni bedömt om det finns en sannolikhet för att AI-systemet kan orsaka skador för användare eller
tredje part? Bedömde ni i så fall sannolikhet, potentiell skada, påverkad målgrupp och
svårighetsgrad?


Om det finns en risk för att AI-systemet orsakar skada, har ni övervägt skadeståndsansvar och
regler för konsumentskydd, och hur tog ni hänsyn till dem?



Har ni övervägt den eventuella effekten på eller säkerhetsrisken för miljön eller för djur?



Tog er riskanalys hänsyn till huruvida säkerhets- eller nätverksproblem (t.ex.
cybersäkerhetsrisker) innebär säkerhetsrisker eller skador till följd av AI-systemet beter sig på ett
sätt som inte var avsett?

Har ni gjort en uppskattning av den sannolika effekten av ett fel eller en brist i ert AI-system som leder
till felaktiga resultat, till att det inte går att få åtkomst till ert system eller till att ert system leder till
socialt oacceptabla resultat (t.ex. diskriminerande metoder)?


Har ni fastställt tröskelvärden och styrning för sådana fall, i syfte att utlösa alternativa
planer/reservplaner?



Har ni utarbetat och testat reservplaner?

Korrekthet


Har ni bedömt vilken grad och definition av korrekthet som skulle krävas för sammanhanget och AIsystemets användningsområde?


Har ni bedömt hur korrekthet mäts och säkerställs?
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Har ni vidtagit åtgärder för att säkerställa att de data som används är heltäckande och aktuella?



Har ni vidtagit åtgärder för att bedöma om det finns behov av ytterligare data, t.ex. för att
förbättra korrektheten eller undanröja snedvridning?



Har ni bedömt vilken skada som skulle uppstå om AI-systemet gör felaktiga förutsägelser?



Har ni infört metoder för att mäta om ert system gör oacceptabelt många felaktiga förutsägelser?



Om det görs felaktiga förutsägelser, har ni infört en serie steg för att lösa problemet?
Pålitlighet och reproducerbarhet:



Har ni infört någon strategi för att övervaka och testa att AI-system uppfyller målen, syftena och de
avsedda tillämpningarna?


Har ni testat om några särskilda sammanhang eller förutsättningar behöver beaktas för att
säkerställa reproducerbarhet?



Har ni infört verifieringsprocesser eller verifieringsmetoder för att mäta och säkerställa olika
aspekter av pålitlighet och reproducerbarhet?



Har ni infört processer för att beskriva när ett AI-system inte fungerar i vissa typer av
sammanhang?



Har ni dokumenterat tydligt och utformat dessa processer för att användas i praktiken, för att
testa och verifiera AI-systemets pålitlighet?
Har ni infört en mekanism eller kommunikationsmetod för att visa (slut)användarna att AIsystemet är pålitligt?

3.

Integritet och dataförvaltning
Integritets- och uppgiftsskydd:



Beroende på det specifika användningsområdet – har ni infört en mekanism som gör det möjligt för
andra att lyfta upp problem för integritets- och uppgiftsskyddet i samband med AI-systemets
processer för datainsamling (såväl för träning som för drift) och databehandling?



Har ni bedömt typen och omfattningen av data i era dataset (t.ex. om de innehåller personuppgifter)?



Har ni övervägt sätt att utveckla AI-systemet eller träna upp modellen utan eller med minimal
användning av potentiellt känsliga uppgifter eller personuppgifter?



Har ni byggt in mekanismer för att informera om eller kontrollera användningen av personuppgifter
beroende på användningsområdet (t.ex. giltigt samtycke och möjlighet att återkalla samtycke, i
förekommande fall)?



Har ni vidtagit åtgärder för att stärka integritetsskyddet, t.ex. genom kryptering, anonymisering och
aggregering?



Om det finns en personuppgiftsansvarig (Data Privacy Officer, DPO) – fick den personen delta redan
tidigt i processen?
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Kvalitet och integritet hos data:


Har ni anpassat ert system efter eventuella relevanta standarder (t.ex. ISO, IEEE) eller allmänt
vedertagna protokoll för er dagliga datahantering och dataförvaltning?



Har ni inrättat tillsynsmekanismer för insamling, lagring, behandling och användning av uppgifter?



Har ni bedömt i vilken omfattning ni kontrollerar kvaliteten i de externa datakällor som används?



Har ni infört processer för att säkerställa kvaliteten och integriteten hos era data? Har ni övervägt
andra processer? Hur verifierar ni att era dataset inte har läckts eller blivit hackade?
Dataåtkomst:



4.

Vilka protokoll, processer och förfaranden följdes för att hantera och säkerställa en tillfredsställande
dataförvaltning?


Har ni bedömt vem som kan komma åt användaruppgifter och under vilka omständigheter?



Har ni säkerställt att dessa personer är kvalificerade och behöver ha åtkomst till data samt att de
har den kompetens som behövs för att förstå detaljerna i dataskyddspolicyn?



Har ni sett till att det finns en tillsynsmekanism som loggar när, hur, av vem och för vilka ändamål
tillgång gavs till data?

Transparens
Spårbarhet:



Har ni infört åtgärder som kan säkerställa spårbarhet? Detta kan innebära dokumentation av följande:






Metoder som används för att utforma och utveckla det algoritmiska systemet
o

När
det
gäller
ett
regelbaserat
AI-system
programmeringsmetoden eller hur modellen byggdes.

o

När det gäller ett inlärningsbaserat AI-system bör man dokumentera träningsmetoden
för algoritmen, inklusive vilka data som samlades in och valdes ut som input, samt hur
detta skedde.

bör

man

dokumentera

Metoder som används för att testa och validera det algoritmiska systemet
o

När det gäller ett regelbaserat AI-system bör man dokumentera de scenarier eller fall
som användes för att testa och validera systemet.

o

När det gäller en inlärningsbaserad modell bör man dokumentera information om de
data som används för att testa och validera den.

Resultat av det algoritmiska systemet
o

Resultatet av de beslut som fatta av algoritmen samt eventuella andra beslut som kan
bli resultatet av olika fall (t.ex. för andra undergrupper av användare) bör
dokumenteras.

Förklarbarhet:
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Har ni bedömt i vilken grad AI-systemets beslut och därmed dess resultat går att förstå?



Har ni säkerställt att en förklaring av varför systemet gjorde ett visst val som ledde till ett visst resultat
kan göras begriplig för alla användare som kan vilja ha en förklaring?



Har ni bedömt i vilken grad systemets beslut påverkar organisationens beslutsprocesser?



Har ni bedömt varför just detta system infördes i just detta område?



Har ni bedömt affärsmodellen för detta system (dvs. hur skapar systemet värde för organisationen)?



Utformade ni redan från start AI-systemet med tanke på att det skulle gå att tolka?


Gjorde ni efterforskningar och försökte ni använda den enklaste och mest tolkningsbara
modellen för tillämpningen i fråga?



Har ni bedömt huruvida ni kan analysera era tränings- och testdata? Kan ni ändra och uppdatera
detta över tid?



Har ni bedömt huruvida ni har några alternativ efter utveckling och träning av modellen för att
granska tolkningsbarheten eller huruvida ni har tillgång till modellens interna arbetsflöde?

Kommunikation:


Låter ni (slut)användarna få veta – genom en ansvarsfriskrivning eller på annat sätt – att de
interagerar med ett AI-system och inte med en annan människa? Kallar ni ert AI-system för ett
sådant?



Har ni infört mekanismer för att informera användarna om skälen och kriterierna bakom AI-systemets
resultat?







Informeras de avsedda användarna om detta på ett tydligt och begripligt sätt?



Har ni upprättat processer som tar hänsyn till användarnas återkoppling och använder den för att
anpassa systemet?



Har ni även informerat om potentiella eller upplevda risker, t.ex. snedvridning?



Beroende på användningsområdet – har ni också övervägt kommunikation med och transparens
gentemot andra målgrupper, tredje parter eller allmänheten i stort?

Har ni klargjort vad syftet med AI-systemet är och vem eller vad som kan dra nytta av
produkten/tjänsten?


Har användningsscenarierna för produkten angetts och meddelats tydligt, även med hänsyn till
alternativa kommunikationsmetoder för att säkerställa att informationen är begriplig och lämplig
för den avsedda användaren?



Beroende på användningsområdet – har ni tänkt på människans psykologi och eventuella
begränsningar, t.ex. risken för förvirring, konfirmeringsbias eller kognitiv utmattning?

Informerade ni tydligt om AI-systemets egenskaper, begränsningar och eventuella brister?


När det gäller utveckling: till den som sprider systemet i en produkt eller tjänst?



När det gäller spridning: till slutanvändaren eller konsumenten?
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5.

Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa
Undvikande av oskälig snedvridning:









Har ni sett till att ni har en strategi eller en uppsättning rutiner för att undvika att skapa eller förstärka
oskälig snedvridning i AI-systemet, både för användningen av inputdata och i algoritmens utformning?


Har ni bedömt och erkänt de eventuella begränsningarna till följd av sammansättningen i de
dataset som används?



Har ni tagit hänsyn till mångfald och representativitet hos användarna i datan? Har ni testat
specifika populationer eller problematiska användningsfall?



Har ni undersökt och använt tillgängliga tekniska verktyg för att förbättra er förståelse av datan,
modellerna och resultatet?



Har ni infört processer för att testa och övervaka eventuell snedvridning under systemets
utveckling, spridning och användning?

Beroende på användningsområdet – har ni sett till att det finns en mekanism för att andra ska kunna
peka på problem med snedvridning, diskriminering eller bristande prestanda hos AI-systemet?


Har ni övervägt tydliga steg och kommunikationsmetoder för hur och till vem man kan vända sig
med sådana problem?



Har ni tagit hänsyn inte enbart till (slut)användarna utan även andra som eventuellt påverkas
direkt eller indirekt av AI-systemet?

Har ni bedömt om det finns någon beslutsvariation som kan uppstå under samma förhållanden?


Har ni i så fall övervägt vad detta kunde orsakas av?



Om det fanns en variation, har ni infört någon mätnings- eller bedömningsmekanism för hur den
eventuellt kunde påverka grundläggande rättigheter?

Har ni sett till att det fanns en ändamålsenlig arbetsdefinition av ”rättvisa” som ni tillämpar i
utformningen av AI-system?


Används er definition generellt? Övervägde ni andra definitioner innan ni valde den här?



Har ni sett till att det finns en kvantitativ analys eller mätmetoder för att mäta och testa den
tillämpade definitionen av rättvisa?



Har ni infört mekanismer för att säkerställa rättvisa i era AI-system? Har ni övervägt andra
potentiella mekanismer?

Tillgänglighet och universell utformning:


Har ni sett till att AI-systemet lämnar utrymme för en rad olika individuella preferenser och förmågor?


Har ni bedömt om AI-systemet går att använda av personer med särskilda behov eller
funktionshinder, eller personer som riskerar utanförskap? Hur togs detta med i systemets
utformning och hur verifieras det?
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Har ni sett till att information om AI-systemet är tillgänglig även för personer som använder
tekniska hjälpmedel?



Involverade eller konsulterade ni denna grupp under utvecklingen av AI-systemet?

Tog ni hänsyn till ert AI-systems konsekvenser för den potentiella användargruppen?


Är det team som arbetar med att bygga AI-systemet representativt för er målanvändargrupp? Är
det representativt för allmänheten i stort, även med hänsyn till andra grupper som kan påverkas
marginellt?



Har ni bedömt om det kan finnas personer eller grupper som kan komma att påverkas
oproportionerligt mycket av negativa konsekvenser?



Fick ni återkoppling från andra team eller grupper med annan bakgrund eller erfarenhet?

Berörda parters deltagande:


Har ni övervägt någon mekanism för att låta olika berörda parter delta i utvecklingen och
användningen av AI-systemet?



Förberedde ni införandet av AI-systemet i er organisation genom att informera och involvera de
berörda arbetstagarna och deras företrädare på förhand?

6.

Samhällets och miljöns välbefinnande
Hållbar och miljövänlig AI:



Har ni infört mekanismer för att mäta miljöpåverkan av AI-systemets utveckling, spridning och
användning (t.ex. energiförbrukning i datacentrum, typ av energi som används i datacentrum osv.)?



Har ni vidtagit åtgärder för att minska miljöpåverkan av ert AI-systems livscykel?
Sociala konsekvenser:





Om AI-systemet interagerar direkt med människor:


Har ni bedömt om AI-systemet uppmuntrar människor att utveckla en anknytning till och empati
för systemet?



Har ni sett till att AI-systemet tydligt signalerar att dess sociala samspel är simulerat och att det
inte har någon förmåga att ”förstå” eller ”känna”?

Har ni sett till att det är väl känt vilka samhällskonsekvenser AI-systemet har? Har ni t.ex. bedömt om
det finns risk för att arbetstillfällen går förlorade eller att kompetensen sänks hos arbetskraften? Vilka
åtgärder har vidtagits för att motverka sådana risker?
Samhälle och demokrati:



Har ni bedömt de mer övergripande samhällsmässiga konsekvenserna av användningen av AIsystemet, utöver den enskilda (slut)användaren, t.ex. parter som kan beröras indirekt?

7.

Ansvarsskyldighet
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Möjlighet till granskning:


Har ni infört mekanismer som gör det lättare för interna och/eller oberoende aktörer att granska
systemet, t.ex. genom att säkerställa spårbarhet och dokumentation av AI-systemets processer och
resultat?
Minimering och rapportering av negativa konsekvenser:



Har ni gjort en risk- eller konsekvensbedömning av AI-system som tar hänsyn till olika berörda parter
som påverkas direkt eller indirekt?



Har ni infört utbildningsramar för att utveckla metoder för ansvarsskyldighet?


Vilka anställda eller delar av teamet är involverade? Fortsätter detta även efter utvecklingsfasen?



Tar utbildningarna även upp den rättsliga ram som kan vara tillämplig på AI-systemet?



Har ni övervägt att inrätta en ”etisk AI-granskningsnämnd” eller liknande för att diskutera den
övergripande ansvarsskyldigheten och etik i praktiken, inklusive eventuella oklara gråzoner?



Utöver interna initiativ eller regelverk för att utöva tillsyn över etik och ansvarsskyldighet – finns det
någon typ av extern vägledning eller har det även upprättats granskningsprocesser?



Finns det några processer för att tredje parter (t.ex. leverantörer, konsumenter, distributörer/säljare)
eller anställda ska kunna rapportera eventuella sårbarheter, risker eller snedvridningar i AIsystemet/AI-tillämpningen?
Dokumentera kompromisser:



Har ni inrättat någon mekanism för att identifiera relevanta intressen och värden som berörs av AIsystemet och eventuella kompromisser mellan dem?



Vilken process använder ni för att besluta om sådana kompromisser? Har ni säkerställt att
kompromissbeslutet dokumenterades?
Möjlighet till prövning:



Har ni infört en lämplig uppsättning mekanismer som möjliggör prövning om det har uppstått skada
eller negativa konsekvenser?



Har ni inrättat mekanismer för att informera (slut)användare/tredje part om möjligheterna till
prövning?

Vi uppmanar vi alla berörda parter att göra en pilotprövning av denna bedömningslista i praktiken och
lämna återkoppling om huruvida den är genomförbar, fullständig, relevant för den specifika AItillämpningen eller det specifika AI-området, samt huruvida listan överlappar eller kompletterar befintliga
efterlevnads- eller bedömningsförfaranden. På grundval av denna återkoppling kommer ett förslag till en
reviderad version av bedömningslistan för tillförlitlig AI att läggas fram för kommissionen i början av 2020.
Central vägledning från kapitel III:
 Anta en bedömningslista för tillförlitlig AI när AI utvecklas, sprids eller används och anpassa den för det
specifika fall som systemet används för.
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 Tänk på att en sådan bedömningslista aldrig kan vara uttömmande. Att säkerställa en tillförlitlig AI
handlar inte om att bocka för rutor utan om att fortlöpande identifiera krav, utvärdera läsningar och se till
att resultaten förbättras under AI-systemets hela livscykel och att låta berörda parter delta i detta.

C.

EXEMPEL PÅ MÖJLIGHETER OCH KRITISKA FRÅGOR SOM VÄCKS AV AI

(121) I följande avsnitt ger vi exempel på utveckling och användning av AI som bör uppmuntras samt exempel där

utveckling, spridning eller användning av AI kan strida mot våra värderingar och väcka särskilda farhågor. Det
måste göras en avvägning mellan vad som bör och vad som kan göras med AI och man måste noggrant
överväga vad som inte bör göras med AI.
1.

Exempel på möjligheter med tillförlitlig AI

(122) Tillförlitlig AI kan vara en mycket god möjlighet för att bidra till att avhjälpa allvarliga problem som samhället

står inför, t.ex. en åldrande befolkning, ökande social ojämlikhet och miljöföroreningar. Denna potential
avspeglas också globalt, t.ex. i FN:s mål för hållbar utveckling57. I följande avsnitt tittar vi närmare på hur man
kan uppmuntra en europeisk AI-strategi som tar itu med några av dessa problem.
a.

Klimatåtgärder och hållbar infrastruktur

(123) Att ta itu med klimatförändringen borde vara högsta prioritet för beslutsfattarna världen över. Samtidigt har

den digitala omvandlingen och tillförlitlig AI stor potential för att minska människans miljöpåverkan och
möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig användning av energi och naturresurser 58. Tillförlitlig AI kan t.ex.
kopplas ihop med stordata för att spåra energibehov mer noggrant och på så sätt skapa en effektivare
energiinfrastruktur och energiförbrukning59.
(124) Ser vi på sektorer som kollektivtrafik kan AI-system för intelligenta transportsystem 60 användas för att

minimera köer, optimera ruttplanering, ge synskadade större oberoende61, optimera energieffektiva motorer
och på så sätt bidra till ansträngningarna för att minska koldioxidutsläppen och miljöpåverkan, för ett mer
miljövänligt samhälle. I dag dör en människa var 23:e sekund i en bilolycka någonstans i världen 62. AI-system
skulle kunna hjälpa till att minska antalet dödsolyckor dramatiskt, t.ex. genom bättre reaktionstider och större
respekt för trafikregler63.

b.

Hälsa och välmående

(125) Tillförlitlig AI-teknik kan användas – och används redan – för att göra behandlingar smartare och mer

57

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

58

Det finns ett antal EU-projekt för att utveckla smarta nät och smart energilagring. Dessa kan bidra till en framgångsrik
digitalt understödd energiomställning, bl.a. genom AI-baserade och andra digitala lösningar. För att komplettera arbetet i dessa
enskilda projekt har kommissionen lanserat Bridge-initiativet, som gör det möjligt för pågående projekt för smarta nät och
energilagring inom ramen för Horisont 2020 att utveckla en samsyn på sektorsövergripande frågor: https://www.h2020bridge.eu/.
59
Se t.ex. Encompass-projektet http://www.encompass-project.eu/.
60
Nya AI-baserade lösningar bidrar till att förbereda städerna för framtidens rörlighet. Se t.ex. det EU-finansierade projektet
Fabulos: https://fabulos.eu/.
61
Se t.ex. PRO4VIP-projektet, som ingår i European Vision 2020-strategin för att bekämpa blindhet som går att förebygga,
framför allt på grund av ålderdom. Rörlighet och orientering var ett av de prioriterade områdena för projektet.
62
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.
63
Det europeiska projektet UP-Drive arbetar t.ex. för att ta itu med de beskrivna transportrelaterade svårigheterna
genom att bidra med lösningar som möjliggör en gradvis automatisering och samverkan mellan fordon, för att skapa ett säkrare,
mer inkluderande och billigare transportsystem. https://up-drive.eu/.
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målinriktade och bidra till att förebygga livshotande sjukdomar 64. Läkare och vårdpersonal skulle kunna göra
en mer korrekt och detaljerad analys av en patients komplicerade hälsouppgifter, redan innan människor blir
sjuka, och ge en skräddarsydd förebyggande behandling 65. Med hänsyn till Europas åldrande befolkning kan AI
och robotik vara värdefulla verktyg för att hjälpa vårdgivare och stödja äldrevården 66 samt övervaka
patienternas tillstånd i realtid och på så sätt rädda liv67.
(126) Tillförlitlig AI kan också vara till hjälp i större skala. Den kan t.ex. granska och identifiera generella trender inom

hälso- och sjukvårdssektorn,68 vilket leder till tidigare upptäckt av sjukdomar, mer målinriktade behandlingar 69
och i slutänden fler räddade liv.
c.

Utbildning av hög kvalitet och digital omställning

(127) Nya tekniska, ekonomiska och miljörelaterade förändringar innebär att samhället måste bli mer proaktivt.

Regeringar, näringslivsledare, utbildningsinstitut och fackföreningar har ett ansvar för att leda invånarna in i
den nya digitala åldern och se till att de har rätt färdigheter för framtidens arbeten. Tillförlitlig AI kan göra det
lättare att göra mer korrekta förutsägelser om vilka jobb och yrken som kommer att påverkas av tekniken,
vilka nya roller som kommer att uppstå och vilka färdigheter som kommer att behövas. Detta kan hjälpa
regeringar, fackföreningar och näringsliv att planera utbildning och omskolning av arbetstagare. Det kan också
ge människor som är rädda att förlora arbetet en möjlighet att utvecklas och få en ny roll.
(128) Dessutom kan AI vara ett mycket bra verktyg för att bekämpa ojämlikhet inom utbildningen och skapa

skräddarsydda och anpassningsbara utbildningsprogram som kan hjälpa alla att skaffa sig nya kvalifikationer,
färdigheter och ny kompetens beroende på sin inlärningsförmåga 70. Det kan öka både inlärningshastigheten
och kvaliteten i utbildningen – från förskolan till universitetet.

2.

Exempel på kritiska farhågor som väcks av AI

(129) En kritisk farhåga uppstår när en av komponenterna i tillförlitlig AI inte uppfylls. Många av de farhågor vi

64

Se t.ex. Revolver-projektet (Repeated Evolution of Cancer): https://www.healtheuropa.eu/personalised-cancertreatment/87958/, eller Murab-projektet, som utför noggrannare biopsier, och som syftar till snabbare diagnosticering av cancer
och andra sjukdomar: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/murab-eu-funded-project-success-story.
65
Se t.ex. Live Incite-projektet: www.karolinska.se/en/live-incite. Detta konsortium av hälso- och sjukvårdsupphandlare
utmanar industrin att utveckla smarta AI- och andra IKT-lösningar som möjliggör livsstilsinterventioner under den perioperativa
processen. Målet är nya innovativa e-hälso-lösningar som på ett individanpassat sätt kan uppmuntra patienter att göra de
livsstilsförändringar som krävs både före och efter en operation får att få bästa resultat för hälsan.
66
Det EU-finansierade projektet Caresses handlar om robotar för äldrevård, med inriktning på kulturell hänsyn: de
anpassar sitt sätt att agera och tala för att stämma överens med kulturen och vanorna hos den äldre person som de hjälper:
http://caressesrobot.org/en/project/. Se även AI-tillämpningen Alfred, en virtuell assistent som hjälper äldre att hålla sig aktiva:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/alfred-virtual-assistant-helping-older-people-stay-active. Empatticsprojektet (EMpowering PAtients for a BeTTer Information and improvement of the Communication Systems) kommer dessutom
att forska på och kartlägga hur vårdpersonal och patienter använder IKT, inklusive AI-system, för att planera interventioner hos
patienter och övervaka utvecklingen i deras fysiska och mentala tillstånd: www.empattics.eu.
67
Se t.ex. MyHealth Avatar (www.myhealthavatar.eu), som ger en digital bild av en patients hälsostatus.
Forskningsprojektet lanserade en app och en webbaserad plattform som samlar in och ger åtkomst till digitala uppgifter om din
hälsostatus på lång sikt. Detta sker i form av en livslång hälsokompis (”avatar”). MyHealthAvatar förutsäger också din risk för
stroke, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck.
68
Se t.ex. Enrichme-projektet (www.enrichme.eu) som handlar om den gradvisa försämringen i kognitiv förmåga hos den
åldrande befolkningen. En integrerad plattform för it-stöd i boende (Ambient Assisted Living, AAL) och en mobil servicerobot för
övervakning och interaktion på längre sikt kommer att hjälpa de äldre att behålla sitt oberoende och vara aktiva längre.
69
Se t.ex. hur Sophia Genetics använder AI för att utnyttja statistiska slutledningar, mönsterigenkänning och maskininlärning för att få
ut så mycket som möjligt av data från genomik och radiomik: https://www.sophiagenetics.com/home.html.
70
Se t.ex. MaTHiSiS-projektet som arbetar för att ta fram en lösning för affektbaserad inlärning i en trygg inlärningsmiljö,
med hjälp av toppmodern teknisk utrustning och algoritmer: (http://mathisis-project.eu/). Se även IBM:s Watson Classroom eller
Century Techs plattform.
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nämner här omfattas redan av befintliga lagstadgade krav, som är obligatoriska och alltså måste vara
uppfyllda. Men även i de fall där man har visat att de lagstadgade kraven är uppfyllda är det inte säkert att
detta täcker in alla etiska problem som kan uppstå. Eftersom vår uppfattning om huruvida regler och etiska
principer är tillfredsställande alltid kommer att utvecklas och kan förändras över tid, kan följande ickeuttömmande förteckning komma att kortas, utökas, ändras eller uppdateras i framtiden.
a.

Identifiera och spåra enskilda personer med AI

(130) AI gör det möjligt med en allt mer effektiv identifiering av enskilda personer för både offentliga och privata

enheter. Några viktiga exempel på skalbar AI-identifieringsteknik är ansiktsigenkänning och andra ofrivilliga
metoder för identifiering med hjälp av biometriska uppgifter (dvs. lögndetektion, personlighetsbedömning
genom mikrouttryck och automatisk röstigenkänning). Identifiering av personer är ibland ett önskvärt resultat
som är förenligt med etiska principer (t.ex. för att upptäcka bedrägeri, penningtvätt eller finansiering av
terrorism). Men automatisk identifiering väcker starka farhågor av både juridisk och etisk karaktär, eftersom
den kan få oväntade effekter på många psykologiska och sociokulturella nivåer. Det behövs en proportionerlig
användning av kontrollteknik inom AI för att upprätthålla EU-invånarnas autonomi. Att tydligt definiera om,
när och hur AI får användas för automatisk identifiering av enskilda personer och att göra åtskillnad mellan att
identifiera en person jämfört med att spåra och följa en person, och mellan riktad övervakning och
massövervakning, kommer att vara avgörande för att uppnå tillförlitlig AI. Tillämpningen av sådan teknik måste
ha tydlig grund i befintlig lag71. Om den rättsliga grunden för sådan verksamhet är ”samtycke”, måste det
finnas praktiska metoder72 som gör det möjligt att lämna meningsfullt och verifierat samtycke till att bli
identifierad automatiskt av AI-teknik eller motsvarande. Detta gäller även för användningen av ”anonyma”
personuppgifter som kan avanonymiseras.
b.

Dolda AI-system

(131) Människor bör alltid veta om de samspelar direkt med en annan människa eller med en maskin. Det är de som

arbetar med AI i praktiken som har ansvar för att detta uppnås på ett tillförlitligt sätt. De som arbetar med AI i
praktiken bör därför se till att människor uppmärksammas på – eller kan begära att få veta och kontrollera –
att de interagerar med ett AI-system (t.ex. genom tydliga och transparenta ansvarsfriskrivningar). Tänk på att
det finns gränsfall som komplicerar frågan (t.ex. en AI-filtrerad röst från en människa). Man bör komma ihåg
att en sammanblandning mellan människor och maskiner kan få flera konsekvenser, såsom anknytning,
inflytande eller förminskning av värdet med att vara människa. 73 Utvecklingen av människolika robotar74 bör
därför genomgå en noggrann etisk bedömning.
c.

AI har gjort det möjligt att sätta poäng på invånare, i strid med grundläggande rättigheter.

(132) Samhällen bör sträva efter att skydda alla invånares frihet och autonomi. Alla former av betygssättning på

invånare kan leda till förlust av den autonomin och hota principen om icke-diskriminering. Betygssättning bör
endast användas om det finns en tydlig anledning och om åtgärderna är proportionerliga och rättvisa.
Normativ betygssättning av invånare (generell bedömning av ”moralisk personlighet” eller ”etisk integritet”) i
alla aspekter och i stor skala av offentliga myndigheter eller privata aktörer hotar dessa värden, särskilt när de
inte används i enlighet med grundläggande rättigheter och när de används oproportionellt och utan ett
avgränsat och angivet legitimt ändamål.
(133) I dag används betygssättning på invånare – i större eller mindre omfattning – ofta redan i rent beskrivande och
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Jämför med artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen där det bl.a. föreskrivs att databehandling endast är laglig
om den har en giltig rättslig grund.
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Som framgår av de nuvarande mekanismerna för att lämna informerat samtycke på internet, brukar konsumenter lämna samtycke
utan meningsfullt övervägande. Därför kan de knappast anses vara praktiska.
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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
Detta gäller även AI-drivna avatarer.
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områdesspecifika sammanhang (t.ex. skolsystem, e-lärande och körkort). Även i dessa snävare tillämpningar
bör invånarna få tillgång till ett fullständigt transparent förfarande, med bl.a. information om processen,
ändamålet och betygssättningsmetoden. Observera att transparens inte kan förhindra icke-diskriminering eller
säkerställa rättvisa och inte är en universalkur mot problemet med betygssättning. Helst ska det finnas
möjlighet att välja att inte delta (opt-out) i betygssättningsmekanismen när så är möjligt utan att det medför
nackdelar – i annat fall måste det finnas mekanismer för att invända mot och korrigera betygen. Detta är
särskilt viktigt när det råder obalans i maktfördelningen mellan parterna. Sådana opt-out-möjligheter bör
säkerställas i teknikens utformning i fall där detta är nödvändigt för att säkra överensstämmelse med
grundläggande rättigheter och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
d.

Autonoma dödliga vapensystem (Lethal autonomous weapon systems, Laws)

(134) I dag bedriver ett okänt antal länder och företag forskning om och utvecklar autonoma dödliga vapensystem,

som omfattar allt från missiler med selektiv målstyrning till lärande maskiner med kognitiva förmågor som gör
att de kan avgöra vem, när och var man ska angripa, utan mänskligt ingripande. Detta väcker grundläggande
etiska farhågor. Det kan t.ex. leda till en okontrollerbar kapprustning på aldrig tidigare skådade nivåer och
skapa militära sammanhang där man så gott som helt har gett upp den mänskliga kontrollen, samtidigt som
riskerna för tekniska fel inte hanteras. Europaparlamentet har begärt att det skyndsamt ska utarbetas en
gemensam, rättsligt bindande ståndpunkt om etiska och rättsliga frågor om mänsklig kontroll, övervakning,
ansvar och genomförande av internationell människorättslagstiftning, internationell humanitär rätt och
militära strategier.75 Vi påminner om Europeiska unionens mål att främja fred, i enlighet med artikel 3 i
fördraget om Europeiska unionen och ställer oss bakom och vill stödja Europaparlamentets resolution av den
12 september 2018 och alla åtföljande insatser i fråga om autonoma dödliga vapensystem.
e.

Potentiella frågor på längre sikt

(135) AI-utvecklingen är fortfarande domänspecifik och kräver välutbildade mänskliga vetenskapsmän och

ingenjörer som exakt kan specificera målen för systemet. Extrapolerar vi in i framtiden, med en längre
tidshorisont, kan vi se vissa hypotetiska, kritiska långsiktiga frågor 76. En riskbaserad metod tyder på att vi bör
ta hänsyn till dessa farhågor, med tanke på eventuella okända faktorer och ”svarta svanar”. 77 Med tanke på
dessa frågor stora konsekvenser och den nuvarande osäkerheten i fråga om utvecklingen, bör dessa ämnen
utvärderas regelbundet.

D. SLUTSATS
(136) Detta dokument utgör de etiska riktlinjer för AI som har utarbetats av expertgruppen på hög nivå för artificiell

intelligens (AI HLEG).
(137) Vi erkänner de positiva effekter som AI-system redan har och kommer att fortsätta att ha, både kommersiellt

och för samhället. Vi är emellertid lika angelägna om att se till att riskerna med och andra negativa
konsekvenser som denna teknik är förknippad med hanteras tillfredsställande och i proportion till AItillämpningen. AI är en teknik som är både transformativ och disruptiv. Dess utveckling under de senaste åren
har underlättas av tillgången till enorma mängder digitala data, stora tekniska framsteg i datorkraft och
lagringskapacitet samt betydande vetenskaplig och maskinteknisk innovation i metoder och verktyg för AI. AIsystem kommer att fortsätta att påverka samhället och invånarna på sätt som vi ännu inte kan föreställa oss.
(138) I detta sammanhang är det viktigt att skapa AI-system som är värda att lita på, eftersom människor bara
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Europaparlamentets resolution 2018/2752(RSP).
Vissa anser att artificiell generell intelligens, artificiell medvetenhet, artificiella moraliska agenter, superintelligent eller transformativ
AI kan vara exempel på sådana långsiktiga farhågor (som för närvarande inte existerar), medan andra menar att dessa är orealistiska.
77
Med en ”svart svan” avses en händelse som är så ovanlig att den kanske ännu inte har observerats, men som får stora konsekvenser
Sannolikheten för dess förekomst brukar därför bara kunna uppskattas, med stor osäkerhet.
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kommer att kunna känna förtroende för och fullt ut ta vara på fördelarna med dem om tekniken, inklusive
processerna och människorna bakom tekniken, är tillförlitliga. Därför har tillförlitlig AI varit vårt grundläggande
mål när vi utarbetade dessa riktlinjer.
(139) Tillförlitlig AI har tre komponenter: 1) den bör vara laglig och garantera respekt för alla gällande lagar och

förordningar, 2) den bör vara etisk och säkerställa efterlevnad av etiska principer och värden, och 3) den bör
vara robust ur både ur tekniskt och samhälleligt perspektiv eftersom AI-system även med goda intentioner kan
orsaka oavsiktlig skada. Varje komponent är nödvändig, men inte tillräcklig i sig för att skapa tillförlitlig AI.
Helst ska alla tre komponenter fungera harmoniskt tillsammans och överlappa varandra. När det uppstår
spänningar bör vi sträva efter att jämka samman dem.
(140) I kapitel I beskrev vi de grundläggande rättigheterna och en motsvarande uppsättning etiska principer som är

avgörande i AI-sammanhang. I kapitel II angav vi sju centrala krav som AI-system bör uppfylla för att
förverkliga tillförlitlig AI. Vi föreslog tekniska och icke-tekniska metoder som kan underlätta genomförandet av
dem. Slutligen lade vi i kapitel III fram en bedömningslista för tillförlitlig AI som kan bidra till att omsätta de sju
kraven i praktiken. I det sista avsnittet gav vi exempel på goda möjligheter och kritiska farhågor som väcks av
AI-systemen, där vi hoppas kunna inspirera till fortsatta diskussioner.
(141) Europa har en unik ställning med tanke på dess inriktning på att sätta människan i centrum för sina

ansträngningar. Denna inriktning är inskriven i EU:s själva DNA, genom de fördrag som unionen bygger på.
Detta dokument ingår i en vision som främjar tillförlitlig AI, som vi anser borde utgöra den grund som Europa
kan använda för att ta ledningen i fråga om innovativa, toppmoderna AI-system. Detta högt ställda mål
kommer att bidra till att EU-invånarna kan utvecklas och blomstra, såväl individuellt som gemensamt. Vårt mål
är att skapa en kultur av ”tillförlitlig AI för Europa” som gör det möjligt för alla att ta del av fördelarna med AI
på ett sätt som garanterar respekt för våra grundläggande värden: grundläggande rättigheter, demokrati och
rättsstatsprincipen.
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ORDLISTA
(142) Denna ordlista gäller för riktlinjerna och är avsedd att underlätta förståelsen av de begrepp som används i

detta dokument.
System för artificiell intelligens eller AI-system
(143) Artificiella intelligenssystem (AI-system) är programvarusystem (och eventuellt även hårdvarusystem) som har

konstruerats av människor78 och som när de får ett komplext mål agerar i den fysiska eller digitala
dimensionen genom att uppfatta sin omgivning via datainsamling och att tolka insamlade strukturerade eller
ostrukturerade data, resonerar om den kunskap eller behandlar den information som härletts ur denna data
och beslutar om den bästa åtgärd eller de bästa åtgärderna som ska vidtas för att uppnå det fastställda målet.
AI-system kan använda symboliska regler eller lära sig en numerisk modell. De kan också anpassa sitt beteende
genom att analysera hur miljön har påverkats av deras föregående åtgärder.
(144) Som vetenskaplig disciplin innefattar AI flera metoder och tekniker, t.ex. maskininlärning (som fördjupad

inlärning och förstärkt inlärning är specifika exempel på), maskinresonemang (som omfattar planering,
schemaläggning, kunskapsrepresentation och resonemang, sökning och optimering) och robotik (som omfattar
kontroll, perception, sensorer och manöverdon samt integrering av alla övrig teknik i cyberfysiska system).
(145) Ett separat dokument som har utarbetats av expertgruppen och där den definition av AI-system som används i

detta dokument utvecklas närmare offentliggörs parallellt, med titeln ”En definition av AI: Viktigaste förmågor
och vetenskapliga discipliner”.
De som arbetar med AI i praktiken
(146) Med de som arbetar med AI i praktiken avser vi alla enskilda individer eller organisationer som utvecklar

(inklusive forskning, utformning eller tillhandahåller data för) sprider (inklusive genomför) eller använder AIsystem, exklusive dem som använder AI-system som slutanvändare eller konsument
AI-systemets livscykel
(147) Ett AI-systems livscykel omfattar dess utvecklings- (inklusive forskning, utformning, tillhandahållande av data

och begränsade försök), spridnings- (inklusive genomförande) och användningsfaser.
Möjlighet till granskning
(148) Möjlighet till granskning handlar om möjligheten att granska ett AI-systems algoritmer, data och

utformningsprocesser. Det är ett av de sju krav som ett tillförlitligt AI-system bör uppfylla. Det betyder inte
nödvändigtvis att information om affärsmodeller och immateriella rättigheter som rör AI-systemet alltid måste
finnas offentligt tillgängliga. Att säkerställa spårbarhet och loggningsmekanismer redan i ett tidigt
utformningsskede för AI-systemet kan bidra till att göra systemet möjligt att granska.
Snedvridning
(149) Snedvridning är en benägenhet till fördomar för eller mot en person, ett objekt eller en ställning. Snedvridning

kan uppstå på många sätt i AI-system. I datadrivna AI-system, t.ex. de som produceras genom maskininlärning,
kan snedvridning i datainsamlingen och utbildningen leda till ett AI-system som uppvisar snedvridning. I
logikbaserade AI-system, t.ex. regelbaserade system, kan snedvridning uppstå till följd av hur en
kunskapsingenjör betraktar de regler som ska gälla i ett visst sammanhang. Snedvridning kan också uppstå till
följd av webbaserat lärande och anpassning genom interaktion. Den kan också uppstå genom
personanpassning, där användare får rekommendationer eller informationsflöden som är skräddarsydda efter
personens smak. Det behöver inte gälla mänsklig snedvridning eller människodriven datainsamling. Det kan
t.ex. uppstå genom de begränsade sammanhang som ett system används inom, där det inte finns möjlighet att
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Människor konstruerar AI-system direkt, men de kan också använda AI-tekniker för att optimera deras konstruktion.
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generalisera det till andra sammanhang. Snedvridning kan vara bra eller dålig, avsiktlig eller oavsiktlig. I vissa
fall kan snedvridning leda till diskriminerande och/eller orättvisa resultat, vilket vi i detta dokument kallar
oskälig snedvridning.
Etik
(150) Etik är ett akademiskt ämne inom filosofiområdet. Generellt handlar etik om frågor som ”vad är en god

handling?, ”vad är värdet i ett människoliv?”, ”vad är rättvisa?” eller ”vad är ett gott liv?”. Det finns fyra
huvudområden inom akademisk etisk forskning: i) metaetik, som i huvudsak handlar om vad normativa
uttalande betyder och hänvisar till och om frågan om hur man kan avgöra deras (eventuella) sanningsvärde, ii)
normativ etik, som är den praktiska metoden för att undersöka vilka handlingar som är moraliska genom att
granska normerna för rätt och fel och ange ett värde för specifika handlingar, iii) deskriptiv etik, som syftar till
att göra en empirisk undersökning av människors moraliska beteende och åsikter, och iv) tillämpad etik, som
rör vad vi är skyldiga att göra (eller får göra) i en viss (ofta historiskt ny) situation eller inom ett visst område
med (ofta aldrig tidigare skådade) handlingsmöjligheter. Tillämpad etik handlar om situationer i verkliga livet,
där beslut måste fattas under tidspress och ofta med begränsad rationalitet. AI-etik betraktas i allmänhet som
ett exempel på tillämpad etik och är inriktad på normativa frågor som väcks av utveckling, spridning och
användning av AI.
(151) I etiska diskussioner används ofta begreppen ”moralisk” och ”etisk”. Begreppet ”moralisk” hänvisar till de

konkreta, faktiska beteendemönster, seder och konventioner som finns hos vissa kulturer, grupper eller
enskilda personer vid en viss tidpunkt. Begreppet ”etisk” avser en utvärderande bedömning av sådana
konkreta handlingar och beteenden ur ett systematiskt, akademiskt perspektiv.
Etisk AI
(152) I det här dokumentet används etisk AI som beteckning på utveckling, spridning och användning av AI som

säkerställer överensstämmelse med de etiska normerna, inbegripet grundläggande rättigheter som särskilda
moraliska rättigheter, etiska principer och åtföljande grundläggande värden. Detta är den andra av de tre
grundläggande delar som är nödvändiga för att uppnå tillförlitlig AI.
Människocentrerad AI
(153) Den människocentrerade synen på AI strävar efter att se till att mänskliga värden står i centrum för

utvecklingen, spridningen, användningen och övervakningen av AI, genom att säkerställa respekt för
grundläggande rättigheter, däribland de som anges i Europeiska unionens fördrag och Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna, som har det gemensamt att de hänvisar till en gemensam grund
med rötter i respekten för mänsklig värdighet, där människan har en unik och omistlig moralisk status. Detta
innebär också att hänsyn ska tas till den naturliga miljön och till andra levande varelser som ingår i människans
ekosystem och att det krävs en hållbar strategi som gör det möjligt även för framtida generationer att
utvecklas och blomstra.
Red team-granskning
(154) Red team-granskning innebär att ett ”red team” eller en oberoende grupp utmanar en organisation att öka sin

effektivitet genom att inta en fientlig roll eller synvinkel. Detta används framför allt för att upptäcka och ta itu
med eventuella svagheter i säkerheten.
Reproducerbarhet
(155) Reproducerbarheten beskriver huruvida ett AI-försök uppvisar samma beteende när det upprepas under

samma förhållanden.
Robust AI
(156) Ett AI-systems robusthet omfattar både dess tekniska robusthet (ändamålsenlig för ett visst sammanhang,

t.ex. tillämpningsområde eller fas i livscykeln) och dess robusthet ur samhällsperspektiv (säkerställer att AI44

systemet tar vederbörlig hänsyn till det sammanhang och den miljö som systemet används i). Detta är
avgörande för att säkerställa ingen oavsiktlig skada uppstår trots goda avsikter. Robusthet är den tredje av de
komponenter som krävs för att uppnå tillförlitlig AI.
Berörda parter
(157) Med berörda parter avser vi alla som forskar om, utvecklar, konstruerar, sprider eller använder AI, samt dem

som (direkt eller indirekt) påverkas av AI. Detta innefattar, men är inte begränsat till, företag, organisationer,
forskare, offentliga myndigheter, institut, det civila samhällets organisationer, regeringar, lagstiftare,
arbetsmarknadens parter, enskilda personer, medborgare, arbetstagare och konsumenter.
Spårbarhet
(158) Med spårbarhet hos ett AI-system avses förmågan att hålla reda på systemets data, utveckling och

spridningsprocesser, vanligtvis genom dokumenterad registrerad identifiering.
Förtroende
(159) Vi hämtar följande definition från litteraturen: ”Förtroende betraktas som 1) en uppsättning särskilda

övertygelser som handlar om välvilja, kompetens, integritet och förutsägbarhet (tillitsfulla antaganden), 2) en
parts villighet att vara beroende av en annan i en riskfylld situation (tillitsfull avsikt), eller 3) en kombination av
dessa delar.”79 ”Förtroende” är oftast inte en egenskap som tillskrivs maskiner, men syftet med detta
dokument är att betona vikten av att kunna lita, inte bara på att AI-system är lagliga, etiska och robusta, utan
också på alla personer och processer som ingår i AI-systemets livscykel.
Tillförlitlig AI
(160) Tillförlitlig AI har tre komponenter: 1) den bör vara laglig och garantera respekt för alla gällande lagar och

förordningar, 2) den bör vara etisk och visa respekt för och säkerställa efterlevnad av etiska principer och
värden, och 3) den bör vara robust ur både tekniskt och samhälleligt perspektiv eftersom AI-system även med
de bästa intentioner kan orsaka oavsiktliga skador. Tillförlitlig AI handlar inte bara om tillförlitligheten i AIsystemet i sig, utan innefattar även tillförlitligheten hos alla processer och aktörer som ingår i systemets
livscykel.
Sårbara personer och grupper
(161) Det finns ingen allmänt accepterad eller brett vedertagen rättslig definition av sårbara personer, eftersom de

är så heterogena. Vad som är en sårbar person eller grupp beror ofta på sammanhanget. Tillfälliga
livshändelser (såsom barndom eller sjukdom), marknadsfaktorer (t.ex. asymmetrisk information eller
asymmetriskt marknadsinflytande), ekonomiska faktorer (t.ex. fattigdom), faktorer som är förknippade med
ens identitet (t.ex. kön, religion eller kultur) eller andra faktorer kan spela in. Artikel 21 om icke-diskriminering
i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna omfattar följande grunder, som kan användas som en av
flera referenser, dvs. kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller
övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Andra artiklar i lagstiftning gäller särskilda gruppers rättigheter,
utöver dem som anges ovan. En sådan förteckning är inte uttömmande och kan komma ändras över tid. En
sårbar grupp är en grupp av personer som har en eller flera gemensamma sårbara egenskaper.
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