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• AI och integritet – vilka potentiella problemområden finns? Vad behöver 

företag tänka på?

• Vilka utmaningar innebär reglerna för försöksverksamhet med självkörande 

fordon när utgångspunkten är att insamlade personuppgifter (utanför 

fordonen) anonymiseras innan lagring? 

• Hur ska företag rent praktiskt uppfylla informationskravet enligt GDPR med 

tanke på att ändamålet med behandlingen ibland inte är fastställt (i vart fall 

vad gäller försöksverksamhet/utvecklingsarbete)? 

2019-02-04

Frågeställningar



2019-02-04

2

• AI och integritet – vilka potentiella problemområden finns? Vad behöver 

företag tänka på?

2019-02-04

Frågeställningar

AI - GDPR

- Intresseavvägning, del i forskning (allmänt intresse) eller samtycke? 
- Krav för profilering, automatiskt beslutsfattande och känsliga 

uppgifter

- Laglighet, korrekthet och öppenhet (transparens) 
- Ändamålsbegränsning , Uppgiftsminimering
- Lagringsminimering
- Integritet och sekretess

- Hur säkerställs en process för DPIA/konsekvensbedömningar 
och dokumentationskrav över såväl ev. intresseavvägningar, 
samtycken som övriga krav enligt lagen?

- Informera om behandlingen i tydligt informationsdokument samt 
ev. kort notis 

Lagligt stöd för 
behandling

Grundläggande 
principer

Privacy by design

DPIA, 
dokumentation

Informationskrav

Personuppgifts-
ansvar

- Vem är ansvarig för behandlingen som sker (t.ex. 
utvecklare/kund eller part i samarbete)

- Kan vara svårt att skilja på

- Hur kan integritet byggas in, regler för AI:n, etiska 
standarder, regler för att säkerställa GDPRs
grundläggande principer och lagringsminimering, 
pseudonymisering, etc.
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Personuppgifts-
ansvar

Registrerades 
rättigheter

- Hur säkerställs individernas rättigheter, såsom rätten 
att bli bortglömd, rätt till tillgång, osv. 
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• Vägen till självkörande fordon –

försöksverksamhet SOU 2016:28

• Förordning (2017:309) om försöksverksamhet 

med självkörande fordon
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Rätt utgångspunkt?

https://www.regeringen.se/496717/contentassets/ffa493ce047a4f37ae3b74508616cab4/vagen-till-sjalvkorande-fordon-forsoksverksamhet-sou-2016_28.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017309-om-forsoksverksamhet-med_sfs-2017-309
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