
Frågelista för ansvarsfull AI
Verktyg för att skapa gemensam kompetens och förståelse kring hur

er applikation/tjänst stämmer överens med Branschkod för AI. 

BLI BÄTTRE RUSTADE att förstå AI ochdess potential.



I syfte att skapa förståelse för och 
belysa olika typer av frågor som bör 
beaktas i samband med att det utveck-
las AI-tjänster och applikationer har 
branschen gemensamt arbetat fram en 
Branschkod för AI. Branschkoden finns 
på IT&Telekomföretagens hemsida: 
https://www.itot.se/2019/11/branschkod-for-ansvarsfull-ai/

Innan du påbörjar arbetet med 
dialogmaterialet i ”Frågelistan” är det 
viktigt att du tillsammans med övriga i 
ert AI-projekt läst igenom Branschkoden 
och haft en första dialog kring vad den 
innebär för er.

Frågelistan är tänkt att användas som 
ett dialogunderlag för att skapa insikt i 
och en gemensam förståelse för tänkt AI-
tjänst/applikation. Hela projektgruppen 
bör gemensamt samlas för att tillsam-
mans diskutera frågorna för att på detta 

Frågelista för ansvarsfull AI
Verktyg för dig att säkerställa att ni haft intern dialog kring hur er
AI-tjänst/applikation stämmer överens med Branschkod för AI. 

sätt bygga gemensam kompetens och 
förståelse för hur er applikation/tjänst 
stämmer överens med Branschkoden. 

Arbetet med frågorna ska vara ett stöd 
för alla i projektet att sätta in er AI-tjänst/
applikation i ett större sammanhang. 

Dialogen som frågorna lyfter fram syftar 
till att alla involverade ska bli bättre rusta-
de att förstå AI och dess potential.

Det finns frågor som ni bara behöver 
besvara en gång medan det finns andra 
frågor ni kan behöva återkomma till under 
projektets livscykel beroende på hur algo-
ritmen utvecklas.

Frågorna kan ha olika relevans beroende 
på vilken sammansättning som träffas för 
att genomföra samtal om dessa guidelines. 

Inledande frågor:
Har ni beaktat branschkoden i utvecklingen av AI-tjänsten/applikationen? 
Har de som är involverade i utvecklingen av AI-systemet en grundläggande 
kunskap om AI-etik och AI:s påverkan på samhället och individerna? 



A. ETT MÄNSKLIGT OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

1. Följer ert arbete de etiska principerna enligt Branschkoden och EU-kommissionens etiska riktlinjer?
Länk: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF

2. Beaktar er lösning rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter?
3. Bidrar er lösning till FN:s mål kring hållbar utveckling?
4. Gagnar AI-systemet samhället?

B. FÖRSTÅELSE OCH INKLUDERING  

1. Hur kan ni bidra till att fler människor känner sig delaktiga i hur AI påverkar samhället?
2. Hur bidrar ni till att diskussioner om AI blir balanserade och byggda på fakta? 
3. Kan man förstå risker med och konsekvenser av systemets användning? 
4. Kan ni begripligt redovisa vad systemet är till för?
5. Har ni funderat på någon grupp i samhället som kan komma att påverkas negativt av AI-tjänsten/applikationen? 

C. FÖRTROENDE  

1. Är tjänstens/applikationens syfte tydligt? 
2. Vilken persondata och annan data samlar tjänsten/applikationen in?
3. Vilket beslutsunderlag ligger till grund för tjänsten/applikationen? Data, processer, modeller etc?
4. Hur har ni tagit hänsyn till detta?
5. Tar AI-tjänsten/applikationen hänsyn till dess påverkan på människans kompetens, handlingskraftighet och 
beslutsförmåga?          

D. ANSVAR OCH KONTROLL  

1. Vem är ansvarig för AI-tjänsten/applikationen (funktionaliteter, användning och konsekvenser)?
2. Hur har ni dokumenterat utvecklingsprocessens olika steg fram till färdig tjänst/applikation?  
Är den möjligt för en utomstående att följa och felsöka?
3. Hur ser fördelningen av ansvaret ut mellan beställare och utförare?
4. Under vilka förutsättningar fungerar inte algoritmen som den ska?
  

E. SÄKERHET OCH INTEGRITET  

1. Hur har ni säkrat hanteringen och lagringen av känslig/personlig data under utvecklingen?  
Hur har ni sett till att GDPR uppfylls? 
2. Har man gjort och dokumenterat en riskanalys och handlingsplan för riskminimering och riskhantering? 

  



IT&Telekomföretagen
 – en motor för digitaliseringen av Sverige

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivar-
organisation för företag inom IT- och telekomsektorn. 
Vi är cirka 1 300 medlemsföretag som tillsammans har 
närmare 100 000 medarbetare. IT& Telekomföretagens 
uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
en svensk IT- och telekombransch. Det gör vi bland 
annat genom att erbjuda konkurrenskraftig medlems-
service, bedriva näringspolitiskt påverkansarbete, och 
genom om att driva på, underlätta och belysa för-
delarna med digitaliseringen av Sverige. IT&Telekom-
företagen är ett av åtta samverkande förbund inom 
Almega. IT&Telekomföretagens medlemmar är 
också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Besök oss gärna på itot.se 


