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Rättsstatlighet och algoritmiska 
svarta lådor 

MARKUS NAARTTIJÄRVI*

1 Inledning 

Allt fler mänskliga uppgifter överlåts till algoritmer,1 enkelt uttryckt kroppslösa 
robotar av mjukvara som vi sedan länge är bekanta med från våra datorers spam-
filter. Genom olika matematiska och statistiska modeller kan algoritmer idag 
åstadkomma allt från att köra våra bilar åt oss,2 till att diagnosticera våra 
sjukdomar.3 En logisk följd av denna utveckling är framväxten av vad som brukar 
beskrivas som algoritmiskt beslutsfattande, varigenom mänskligt beslutsfattande 
avlastas, stöds, eller ersätts av algoritmer som mer eller mindre självständigt 
förväntas kunna fatta beslut; antingen i förhoppningen om att det ska ske mer 
effektivt eller baserat på större mängder empiriska data än en mänsklig 
beslutsfattare kan hantera.4 

 
* Markus Naarttijärvi är universitetslektor och jur. dr i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, 
Umeå universitet. Han undervisar och forskar framför allt om konstitutionell rätt och polisiära 
frågor, ofta med koppling till ny teknik. 
1 Algoritmer, i en mer klassisk matematisk betydelse kan definieras som en avgränsad och 
abstrakt matematisk konstruktion med ett visst givet syfte som opererar utifrån vissa 
förutsättningar, men förutsätter i den betydelse som avses här att den också appliceras i en teknik 
som syftar till att utföra en viss uppgift och producerar verkliga effekter, jfr Mittelstadt, Brent 
Daniel, Petrick Allo, Mariarosaria Taddeo, Sandra Wachter & Luciano Floridi, ”The ethics of 
algorithms: Mapping the debate”, Big Data & Society, juli-december 2016, s. 1–21, s. 2. 
2 Se Bojarski, Mariusz, Philip Yeres, Anna Choromanska, Krzysztof Choromanski, Bernhard 
Firner, Lawrence Jackel & Urs Muller, ”Explaining How a Deep Neural Network Trained with 
End-to-End Learning Steers a Car”, arXiv preprint arXiv:1704.07911 (2017). 
3 Se t.ex. Khan, Javed, Jun S. Wri, Markus Rignér, Lao H. Saal, Marc Ladanyi, Frank 
Westermann, Frank Berthold, Manfred Schwab, Cristina R. Antonescu, Carsten Peterson & Paul 
S. Meltzer, ”Classification and Diagnostic Prediction of Cancers Using Gene Expression 
Profiling and Artificial Neural Networks”, Nature medicine, vol. 7, nr. 6, 2001, s. 673–679. 
4 Även om begreppet antyder att det rör sig om beslut används begreppet här även i förhållande 
till algoritmiskt beräknade rekommendationer som är rådgivande för ett beslut som fattas av en 
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Som med mycket annan ny teknik möts denna utveckling av såväl optimistiska 
visioner som farhågor,5 men oavsett graden av teknikoptimism aktualiseras vissa 
centrala frågor av rättsligt intresse. I det följande kommer framför allt vissa 
konstitutionella och rättsstatliga utmaningar rörande transparens, förutsebarhet 
och rättssäkerhet hos sådant algoritmiskt beslutsfattande att diskuteras. För att 
göra detta kommer först vissa exempel på tillämpningen av algoritmiskt 
beslutsfattande att ges, därefter illustreras och problematiseras vikten av 
transparens i dessa beslutssystem och deras bakomliggande data. Till sist sägs 
något om diskussionen om algoritmiskt och automatiserat beslutsfattande i 
svensk kontext så här långt. 

2 Medborgarprofilering, blöjor och artificiell intelligens 

Ett konkret exempel på en typ av algoritmiskt beslutsfattande går att hämta från 
integritetskommitténs betänkande från 2016 ”Hur står det till med den personliga 
integriteten?”. Där beskrivs fenomenet ”medborgarprofilering”, vilket definieras 
som myndigheters arbete med att ”skapa profiler om de personer som har 
ärenden hos dem i syfte att kunna arbeta med smarta kontroller”.6 Särskilt 
Försäkringskassans och Skatteverkets arbete med sådan profilering lyftes fram i 
kommitténs kartläggning. I en rapport från 2014 beskriver Försäkringskassan 
själv s.k. ”prediktiv analys” som ett sätt att använda myndighetens information 
och kunskap på ett träffsäkert sätt: 

Det är en väletablerad metodik inom exempelvis kreditriskbedömningar och för 
att optimera marknadsföringskampanjer. På Försäkringskassan analyserar vi 
exempelvis utfallet av genomförda kontroller för att studera vad som kännetecknar 
de ansökningar som varit felaktiga. Vi beräknar potentiella 
riskindikatorer/prediktorer som beskriver exempelvis innehållet i ansökningen 
och kundens historiska ersättningsmönster och kombinerar dessa med data från 

 
människa, åtminstone när denna rekommendation är direkt avgörande för beslutsfattandet, jfr 
Mittelstadt m.fl., 2016, s. 3. 
5 Mindre vanligt är möjligen att det bland riskerna med autonoma AI-system brukar nämnas 
utplånandet av allt mänskligt liv, se bl.a. Gibbs, Samuel, ”Elon Musk: artificial intelligence is our 
biggest existential threat”, BBC News, 27 oktober 2014, tillgänglig på 
https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/27/elon-musk-artificial-intelligence-ai-biggest-existential-
threat; ”An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons”, 
2017, tillgänglig på https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf. 
6 SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – en kartläggning av 
integritetskommittén, delbetänkande av Integritetskommittén, s. 307.  
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utfallet av de kontrollerade ansökningarna. Vi använder statistisk modellering och 
data mining-algoritmer för att systematiskt testa vilka av de potentiella 
riskindikatorerna som tillsammans bäst kan särskilja ärenden med hög risk från 
ärenden med låg risk. De prediktiva modellerna används sedan för att göra 
förutsägelser om framtiden eller andra okända händelser, exempelvis för att 
uppskatta sannolikheten för fel i nya ansökningar.7 

Försäkringskassan pekar också i sin rapport på att ”[i] en automatiserad process 
fattas också maskinella beslut i en betydande andel av ärendena och i dessa 
ärenden genomförs inga manuella kontroller”.8 Arbetet med urvalsprofiler blir i 
fråga om sådana beslut enligt Försäkringskassan ett sätt att identifiera vilka 
ärenden som ska granskas av en mänsklig handläggare.9  

I fråga om Skatteverkets användning av medborgarprofilering hänvisar 
integritetskommittén till en rapport från Skatteverket där verket framhåller att 
”det traditionella sättet att med hjälp av stora datamängder och med hjälp av olika 
typer av algoritmer hitta misstänkta fel behöver förstås fortsätta finnas och även 
fortsätta utvecklas”.10 Därtill gör Skatteverket s.k. nätverksanalyser där 
skattebetalarnas nätverk undersöks.11 

Som dessa exempel visar har algoritmer redan gjort ett intåg i 
myndighetssfären, varför deras tillämpning och effekter redan av den 
anledningen är förtjänta av en närmare analys. Svenska myndigheter är dock långt 
ifrån ensamma eller mest långtgående i sin tillämpning av algoritmiskt 
beslutsfattande och fenomenet är inte heller begränsat till myndighetssfären. Idag 
köper och säljer robotar värdepapper på börsen utifrån algoritmisk logik 
snabbare och utifrån en större mängd data än en mänsklig handlare kan göra,12 
och försäkringsbolag kan besluta om premier baserade på riskanalyser framtagna 
av en automatiserad riskprofil.13 Ett antal polismyndigheter i bland annat USA 
 
7 Försäkringskassan, Särskild redovisning av arbetet med att säkerställa att felaktiga utbetalningar 
inte görs och att motverka bidragsbrott – svar på regeringsuppdrag, Dnr 003421-2014, 21 
februari 2014, s. 14. 
8 Försäkringskassan, 2014, s. 15. 
9 Försäkringskassan, 2014, s. 16. 
10 SOU 2016:41, s. 309; Skatteverket, Framtidens kontroll, 2015-11-11, s. 51. 
11 SOU 2016:41, s. 309. 
12 Chaboud, Alain. P., Benjamin Chiquoine, Erik Hjalmarsson & Clara Vega, ”Rise of the 
Machines: Algorithmic Trading in the Foreign Exchange Market”, The Journal of Finance, vol. 69, 
nr. 5, 2014, s. 2045–2084. 
13 Kahn, Jeremy, “Artificial Intelligence to Help Reduce Insurance Risks: Baidu President”, 
Insurance Journal, 21 januari 2016, tillgänglig på 
http://www.insurancejournal.com/news/international/2016/01/21/395884.htm. 
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planerar sitt polisarbete utifrån så kallad predictive policing, där omfattande statistik 
och annan existerande data om brott bearbetas av en algoritm som pekar ut 
dagsaktuella riskzoner, eller hot-spots för kriminalitet.14 Algoritmiskt 
beslutsfattande har i USA likaså gjort intåg i rättsapparaten, där mjukvara, bland 
annat det s.k. COMPAS-systemet som utvecklats av ett privat bolag används för 
att göra riskbedömningar av återfallsrisken hos förbrytare baserat på en rad olika 
statistiska faktorer och frågeformulär. Denna riskbedömning används sedan i 
straffmätning och bedömningar av eventuell villkorlig frigivning.15 Liknande 
system i statlig regi övervägs även i Storbritannien.16 

Som framgår av det ovanstående kan det vara svårt att separera bruket av 
algoritmiskt beslutsfattande från den kontext av storskalig dataanalys, s.k. data 
mining, där de ofta tillämpas. Förhoppningen med denna dataanalys är att tidigare 
dolda samband, mönster och möjligheter i stora datamängder ska uppenbara sig. 
En kedja av stormarknader kan exempelvis upptäcka ett överraskande samband 
mellan inköp av barnblöjor och öl som kan tyda på en potential till ökad 
försäljning genom kampanjer eller strategisk placering i butiken.17 Idag är 
storskalig dataanalys (likt stormarknadens blöjor) en vetenskaplig och 
kommersiell stapelvara som vunnit praktisk tillämpning inom bland annat 
medicinsk forskning,18 samhällsplanering,19 och rättsvetenskap.20 
 
14 Ferguson, Andrew Guthrie, ”Predictive Policing and Reasonable Suspicion”, Emory Law 
Journal, vol. 62, s. 259–325. 
15 Angwin, Julia, Jeff Larson, Surya Mattu, & Lauren Kirchner. ”Machine bias: There’s software 
used across the country to predict future criminals. and it’s biased against blacks”, ProPublica, 23 
maj 2016, tillgänglig på https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-
sentencin. Se även i fråga om ett liknande system Skeem, Jennifer L. & Lowenkamp, Christopher 
T., ”Risk, Race, & Recidivism: Predictive Bias and Disparate Impact”, 14 juni 2016, tillgänglig på 
https://ssrn.com/abstract=2687339. 
16 Baraniuk, Chris, ”Durham Police AI to help with custody decisions”, BBC News, 10 maj 2017, 
tillgänglig på http://www.bbc.com/news/technology-39857645. 
17 Detta är ett ofta upprepat exempel på hur nya insikter går att nå genom data mining baserat på 
analyser av inköpsvanor i amerikanska stormarknader. Exemplet har dock mytologiserats över 
tid. Sambandet återfanns endast vid vissa tider på dygnet och var förhållandevis svagt, se Power, 
D.J., ”What is the true story about data mining, beer and diapers?”, 2002, tillgänglig på 
http://dssresources.com/newsletters/66.php. 
18 Luo, Jake, Wu, Min, Gopukumar, Deepika & Zhao, Yiqing, ”Big data application in biomedical 
research and health care: A literature review”, Biomedical informatics insights, vol 8, 2016, s. 1–10.  
19 Se t.ex. Khatoun, Rida & Sherali Zeadally, ”Smart Cities: Concepts, Architectures, Research 
Opportunities”, Communications of the ACM, vol. 59, nr. 8, augusti 2016, s. 46–57. 
20 Se t.ex. Derlén, Mattias & Johan Lindholm, “Is it Good Law?: Network Analysis and the 
CJEU’s Internal Market Jurisprudence”, Journal of International Economic Law, vol. 20, nr. 2, s. 257–
277. 
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Algoritmiskt beslutsfattande kan därmed ses som en korsbefruktning av två 
parallella processer. För det första ambitionen att utvinna nya insikter ur den 
explosionsartade ökningen av mängden tillgänglig data i samhället. För det andra 
utvecklingen inom maskinlärande och artificiell intelligens (AI) som möjliggör 
för algoritmer att mer eller mindre självständigt lära sig analysera denna data och 
leverera insikter utifrån denna. Mer data innebär i sin tur i regel mer träffsäkra 
maskinlärande algoritmer.21 Större inslag av maskinlärande och AI möjliggör i sin 
tur också mer autonoma algoritmiska beslutssystem. 

3 Drömmer algoritmer om elektriska får? 

Som möjligen framgått är algoritmiskt beslutsfattande ett paraplybegrepp där de 
inblandade algoritmerna kan vara mer eller mindre komplexa och ha större och 
mindre inslag av autonomi gentemot mänsklig input och kontroll.  

Såväl data mining som algoritmiskt beslutsfattande förutsätter i regel någon 
form av automatiserad algoritmisk behandling av data, däremot förutsätter inte 
detta i sig någon ”intelligens” i den mening vi normalt sett tillmäter begreppet. 
De inblandade algoritmerna varierar i komplexitet. Bland de enklare återfinner vi 
beslutsträd med förutsättningar som en mänsklig programmerare har bestämt.22 
På den mer avancerade änden av spektrumet återfinns djuplärande s.k. neurala 
nätverk23 vars bakomliggande logik kan vara så ogenomtränglig även för de som 
programmerat dem att de beskrivs i termer av algoritmiska svarta lådor.24 
Namnet kommer sig av att data förs in i algoritmen, varvid något för betraktaren 
ogenomskinligt sker och ett resultat kommer ut i andra änden. Resultatet, 
exempelvis en förutsägelse om en viss risk eller sannolikhet, kan visa sig vara 
statistiskt värdefull, men hur beräkningen skedde är inte alltid tydligt. En 
skattemyndighet som låter en sådan algoritm lära sig hitta mönster i tidigare data 
om skattefusk kan därmed identifiera vissa individer som statistiskt mer sannolika 
att ha fuskat på skatten, men myndigheten kan inte nödvändigtvis förklara för 
den skattskyldige vilken sammanvägning av faktorer som lett till att hen valts ut 
för ytterligare kontroller.  

 
21 Burell, Jenna, ”How the machine ’thinks’: Understanding opacity in machine learning 
algorithms”, Big Data & Society, januari-juni 2016, s. 1–12, s. 5. 
22 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 2–3. 
23 Namnet kommer sig av att de strävar efter att efterlikna vår biologiska hjärnas nätverk av 
neuroner. 
24 Se Mittelstadt m.fl., 2016, s. 6; Pasquale, Frank, The Black Box Society: The Secret Algorithms that 
Control Money and Information, Harvard University Press, Cambridge, 2015.  
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Det finns således ett behov av transparens i förhållande till de algoritmer som 
påverkar individens intressen. Detta behov återspeglas också i Europeiska 
unionens allmänna dataskyddsförordning,25 som träder ikraft i maj 2018. Enligt 
artikel 22 i förordningen har den enskilde rätt att inte bli utsatt för helt 
automatiserade beslut som påtagligt kan påverka deras intressen. Även om vissa 
undantag från denna huvudregel får ske genom art. 22 (2–4), exempelvis efter 
samtycke, har den som blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande genom 
art. 13 (2) (f) rätt till information om den logik som underbygger beslutet 
inklusive relevant bakgrundsdata,26 samt rätt att begära mänsklig intervention 
och ifrågasätta beslutet genom art. 22 (3). Även om bestämmelserna tar sikte på 
helt automatiserat beslutsfattande, och därigenom inte träffar av de situationer 
där en människa är involverad i slutet av beslutskedjan, har det framhållits att 
bestämmelserna i förordningen antyder en misstro från EU:s sida mot 
algoritmiskt beslutsfattande utan att unionen artikulerat några särskilda skäl till 
denna misstro.27 En liknande bestämmelse har dock även tidigare funnits i 
personuppgiftslagens (1998:204) 29 §. 

Vad kan då denna misstro bero på? Till skillnad från människor är algoritmer 
aldrig på dåligt humör, sägs det, och har inte präglats av fördomar i sin uppväxt.28 
Kanske kan man hoppas att de är mer rättvisa och mindre lynniga än sina 
mänskliga motsvarigheter? Möjligheterna till objektiv och likabehandlande 
rättstillämpning borde utifrån detta perspektiv rimligtvis framstå som goda. 

4 Snedvridna data, programmerad bias och Siberian Huskeys 

En första övergripande observation som kan göras rörande algoritmiskt 
beslutsfattande är att det i stor utsträckning, om än inte uteslutande, används till 

 
25 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 
fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
26 Genom recital 71 anges också att den enskilde har rätt till en förklaring för att förstå hur 
beslutet fattades, men det har ifrågasatts om detta har grund förordningstextens ordalydelse, se 
vidare Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt & Luciano Floridi, ”Why a Right to Explanation of 
Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation”, 
International Data Privacy Law (kommande), tillgänglig på https://ssrn.com/abstract=2903469. 
27 Se vidare Zarsky, Tal Z., ”Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data”, Seton Hall Law 
Review, vol. 46, 2017, s. 1015–1018. 
28 Vijayakumar, Saranya, ”Algorithmic Decision-Making”, Harvard Political Review, 28 juni 2017, 
tillgänglig på http://harvardpolitics.com/covers/algorithmic-decision-making-to-what-extent-should-computers-
make-decisions-for-society/. 
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att klassificera människor.29 I det ovan nämnda prediktiva systemet hos 
Försäkringskassan bedöms exempelvis individer och företag för att klassificera 
dem som eventuella risker i förhållande till myndighetens uppdrag av att 
upprätthålla en korrekt utbetalning, men också för att ”mikrosegmentera” de 
kunder som behöver olika slags stöd och insatser.30 Klassificeringen ligger i 
praktiken sannolikt till grund för hur noggrant och kritiskt myndigheten kommer 
att utreda individens ärende. Implementeringen av urvalsprofiler i 
Försäkringskassans handläggning beskrivs vidare som en ”differentieringsmotor 
som kan användas för att anpassa hanteringen av initierade, pågående och 
avslutade ärenden och andra kundkontakter”. Även om klassificering av individer 
på flera sätt är en naturlig del av statsförvaltningen, med kategorier som 
vårdnadshavare, skattskyldig, fastighetsägare, etc. är det historiskt sett inte en helt 
oproblematisk fråga vilka kategoriseringar som görs och hur de används.31 Detta 
kan illustreras av andra kategorier använda av statsförvaltningen och deras 
tillhörande negativa effekter för enskilda, exempelvis sinnesslöa,32 tattare,33 och 
även mer nyligen kringresande.34 De maktförhållanden och diskriminerande 
effekter som klassificeringar innebär är dock inte unika för algoritmiskt 
beslutsfattande, men värt att poängtera är att de inte heller försvinner eller 
minskar, om än de döljs något i en matematisk dimma eller i termer av att 
individen utgör en ”risk” i något avseende. 

För att förstå de rättsliga problem som algoritmiskt beslutsfattande kan vara 
förenat med blir det också betydelsefullt vilken logik och vilken grad av autonomi 
detta beslutsfattande använder sig av. Förmågan att förstå och förklara 
algoritmen tenderar nämligen att minska i takt med att autonomin ökar.35 Inte 
sällan är också poängen med att använda maskinlärande och AI att nå bättre 

 
29 Burell, 2016, s. 3. 
30 Försäkringskassan talar både i termer av ”ärenden” och ”kunder” men selekteringen utgår från 
kundens ansökan och historiska ersättningsmönster vilket antyder en individualiserad 
riskbedömning, se Försäkringskassan, 2014, s. 14–15. I Skatteverkets rapport framhålls istället 
svårigheterna att riskvärdera individer med slutsatsen att det är bättre att göra 
sannolikhetsbedömningar utifrån faktiska omständigheter, se Skatteverket, 2015, s. 30.  
31 Se allmänt Bowker, Geoffrey C., Susan Leigh Star, Sorting things out – classification and its 
consequences, MIT Press, Cambridge, 1999. 
32 Se SOU 1933:22  Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan 
rubbning av själsverksamheten lidande personer. Betänkande av Ragnar Bergendal. 
33 Se SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m.fl. författningar. Betänkande av 
Fattigvårdslagstiftningskommittén. 
34 Se JO beslut 2015-03-17, Dnr. 5205-2013. 
35 Jmf. Mittelstadt m.fl., 2016, s. 11. 
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resultat än vad människor kunnat göra, och att nå dem snabbare och utifrån mer 
data än en människa kan bearbeta.36 Utifrån ett rättsligt perspektiv uppstår därför 
särskilt intressanta frågeställningarna i fråga om de algoritmer som förenats med 
djupare nivåer av maskinlärande.37 Maskinlärande innebär ett ytterligare inslag av 
maskinell autonomi eftersom det möjliggör att algoritmen själv definierar eller 
modifierar de regler som gäller för beslutsfattandet. Skaparen av algoritmen 
släpper därmed på kontrollen och algoritmen utvecklar istället en egen logik för 
att göra effektiva förutsägelser och därmed, förhoppningsvis, riktiga beslut.38 En 
sådan inlärning kan ske genom s.k. övervakad inlärning, exempelvis där en 
algoritm tränas genom mänskliga input till dess att den når en viss grad av statistik 
träffsäkerhet. Inlärningen kan dock även vara oövervakad, där den algoritmen 
själv hittar sätt för att förstå hur resultatet ska uppnås.39 

Transparens i förhållande till den bakomliggande logiken hos självlärande 
algoritmer är av betydelse eftersom det är långt ifrån säkert att de faktorer en 
människa tillmäter vikt är de som en algoritm använder för att nå ett resultat som 
framstår som riktigt. Om en algoritm exempelvis tränats felaktigt, eller på ett 
material som redan innehåller en viss bias, kan resultaten framstå som korrekta 
trots att dess resultat grundar sig på ovidkommande faktorer. Ett målande 
exempel är hur forskare tränade en algoritm till att på bild kunna skilja på vargar 
och vargliknande hundar (Siberian Huskies). I ett försök fick sedan 
försökspersoner med utbildning i maskinlärande ange hur pålitlig de ansåg att 
algoritmens förmåga att särskilja arterna var, varvid en majoritet angav att 
modellen tycktes pålitlig. Problemet var dock att djuret som förekom på bilden 
inte granskades av algoritmen överhuvudtaget; utifrån de bilder den tränats på 
hade den istället bedömt att den främsta indikatorn av att en bild föreställde en 
varg var att det var snö i bakgrunden av bilden.40 I detta fall var algoritmen 
medvetet matad med bilder som förstärkte detta resultat, men i andra kan det 
vara betydligt svårare att identifiera och förstå anledningen till sådana brister i 
dess inlärning. Likväl kan den bakomliggande logiken – utifrån ett mänskligt 
 
36 Maskinlärande appliceras generellt i just sådana kontexter där en människokodad förutbestämd 
logik fungerar sämre, se Burell, 2016, s. 6. 
37 En för den här kontexten fungerande definition av maskinlärande är metoder och tekniker för 
att genom data hitta nya mönster och kunskap och generera modeller för att göra effektiva 
förutsägelser om data. 
38 Burell, 2016, s. 5. 
39 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 3. 
40 Ribeiro, Marco Tulio, Singh, Sameer & Guestrin, Carlos, ”’Why Should I Trust You?’: 
Explaining the Predictions of Any Classifier”, Proceedings of the 22Nd ACM SIGKDD International 
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, s. 1142–1143. 
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perspektiv – vara lika bakvänd. Det finns därmed ett tydligt samspel mellan den 
aktuella algoritmens effekter och den data den förses med och tränats med. Givet 
snedvridna data kan även en logiskt välfungerande algoritm ge snedvridna 
resultat, något som inom datavetenskapen brukar sammanfattas med garbage in, 
garbage out.41 

Liknande farhågor har lyfts i fråga om algoritmers diskriminerande effekter. 
Citron & Pasquale har exempelvis i en kritik av de ogenomskinliga algoritmer 
som på flera sätt kan avgöra individens möjligheter i samhället myntat begreppet 
”the scored society”. De påpekar att algoritmiskt beslutsfattande riskerar att 
legitimera och förstärka bias som redan finns i den data och den mjukvara som 
används för att träna en algoritm.42 Barocas & Selbst ifrågasätter å sin sida om 
det går att lita på big data för att producera rättvist eller neutralt beteende hos 
algoritmer. De visar på hur artificiell intelligens kan skapa snedvridna effekter för 
subgrupper i samhället utifrån att de tränats på ett material som kan framstå som 
neutralt och icke-diskriminerande men som i själva verket innehåller osynliga 
bias.43 Även om en algoritm programmerats för att inte ta hänsyn till faktorer 
som utgör diskrimineringsgrunder kan den data som algoritmen tränats på bära 
spår av åratal av ojämlikhet i samhället. Beslutsprofiler baserade på ”neutrala 
data” såsom postnummer kan därför överlappa med andra profiler kopplade till 
exempelvis etnicitet, kön, sexuell läggning etc.44 Den diskriminerande effekten är 
alltså inte nödvändigtvis ett resultat av en felprogrammerad eller medvetet 
diskriminerande algoritm, utan den återupptäcker och reproducerar så att säga 
bara orättvisor, ojämlikhet och andra strukturer som redan existerar i samhället. 
Ett uppmärksammat exempel på en potentiell sådan diskriminering är COMPAS, 
den amerikanska mjukvara för beräkning av återfallsrisk som nämndes ovan, där 
undersökande journalister kunnat konstaterat att algoritmen generellt bedömt 
återfallsrisken för svarta förbrytare som högre än för vita, trots att övriga faktorer 
varit likvärdiga.45  

 
41 Se Barocas, Solon & Andrew D. Selbst, ”Big Data’s Disparate Impact”, California Law Review, 
vol. 104, juni 2016, s. 671–732, s. 683. 
42 Citron, Danielle Keats & Frank A. Pasquale III, ”The Scored Society: Due Process for 
Automated Predictions”, Washington Law Review, vol 89, 2014, s. 1–33. 
43 Barocas & Selbst, 2016, s. 671–732. 
44 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 8. 
45 Angwin, m.fl., 2016. 



 254 

5 Transparens garanterar inte förståelse 

Det ovanstående understryker vikten av insyn och transparens rörande 
algoritmiskt beslutsfattande. Samtidigt som denna transparens är central är den 
inte oproblematisk. Transparens måste inte sällan balanseras mot andra intressen 
och kan i vissa fall inte lösa de rättsliga problem som algoritmiskt beslutsfattande 
innebär. 

För det första kan transparens vara svårt att uppnå i de fall där algoritmernas 
konstruktion utgör affärshemligheter tillhörande ett visst företag. Denna typ av 
opacitet är dock inte ett resultat av algoritmen som sådan och torde därmed vara 
möjlig att åtgärda genom lagstiftning eller genom extern revision.46 

För det andra kan som redan framgått insyn i algoritmen som sådan ge 
begränsad förståelse för de effekter och de resultat den producerar, eftersom 
resultaten är beroende av den data algoritmen matats med och tränats på. Det 
kan vara svårt att peka på att algoritmen ger snedvridna resultat, eller varför, utan 
att kunna identifiera bakomliggande brister i associerade data. Samtidigt kan 
transparens i fråga om sådan data i vissa kontexter orsaka konflikter med 
motstående intressen som sekretess eller integritetsskydd. Önskan om att ge 
tillgång till de massiva mängder personuppgifter som underbygger ett visst 
algoritmiskt beslut eller logik kan således kollidera med intresset av att skydda de 
inblandade individernas personliga integritet. Det kan också finnas ett intresse av 
att förhindra insyn i algoritmen för att undvika att enskilda utnyttjar kryphål i den 
bakomliggande logiken, exempelvis genom att hålla sina felaktiga avdrag under 
en viss summa för att undvika att bli flaggade som en risk i en skattemyndighets 
kontrollsystem.47  

För det tredje kan, som nämndes ovan, möjligheten att förklara logiken bakom 
en algoritm vara begränsad på grund av den typ av maskinlärande den är förenad 
med. En anledning är att mer avancerade och därmed mer användbara system 
för maskinlärande oundvikligen är tämligen komplexa, men också för att den 
interna beslutslogiken förändras allt eftersom algoritmen lär sig av nya data. Det 
kan finnas miljarder datapunkter och allt eftersom algoritmen lär sig av dem 
justeras logiken.48 Det är inte heller nödvändigt eller i alla fall möjligt för den som 
skapat eller tränat algoritmen att förstå beslutslogiken.49 När algoritmen lär sig 

 
46 Se Burell, 2016, s. 4. 
47 Weller, Adrian. ”Challenges for Transparency”, arXiv preprint arXiv:1708.01870. 29 juli 2017. 
48 Burell, 2016, s. 5. 
49 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 3. 
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och bygger upp en denna logik gör den så utan hänsyn till mänsklig förmåga att 
förstå den.50 

I konstitutionellt och rättsstatligt hänseende väcker därför avancerat 
maskinlärande och artificiell intelligens vissa grundläggande frågeställningar. I 
den mån teknik såsom artificiell intelligens är avgörande för statens intrång i 
medborgarens intressesfär, eller om algoritmiskt beslutsfattande, snarare än 
mänskligt sådant, används för att avgöra individens rättigheter och skyldigheter 
gentemot staten, hur ska då transparens, ansvarsutkrävande och rättssäkerhet 
upprätthållas? 

Intressant nog identifierades flera av de ovan nämnda utmaningarna med 
implementeringen av artificiell intelligens i rättsligt beslutsfattande i svenska 
rättsvetenskapliga avhandlingar inom IT-rätt redan i början av 90-talet. Peter 
Wahlgren noterade exempelvis i sin avhandling ”Automation of Legal 
Reasoning” från år 1992 att kapaciteten hos AI system sannolikt skulle öka 
liksom graden av självständighet från mänsklig inverkan. Automatiserat 
beslutsfattande i enklare rättsliga frågor var enligt Wahlgren tänkbara och 
handlade inte om teknisk kapacitet utan i vilken utsträckning vi som samhälle 
och organisation var beredda att överlåta sådan beslutskompetens till AI-
system.51 Wahlgren pekade också ut upprätthållandet av de rättsliga värdena 
förutsebarhet, legalitet och likabehandling som centrala gränser för automatiserat 
beslutsfattande,52 samt nämnde frågan om ansvarigheten för automatiserat 
beslutsfattande som ett område av betydelse för framtiden.53 Även i Cecilia 
Magnusson Sjöbergs avhandling från år 1992, ”Rättsautomation”, berörs 
frågeställningar som fortfarande lär vara av central betydelse. Inte minst den 
intressanta frågan om normgivningskompetens när rättsliga normer omvandlas 
till eller i praktiken bestäms genom programkod.54 Även frågor rörande 
dokumentation och motivering av automatiskt genererade beslut i enlighet med 
förvaltningsrättsliga principer och datorprogrammens offentligrättsliga status 
lyftes fram som centralt.55 

Det går kanske att dra slutsatsen att den teknik som Wahlgren och Magnusson 
Sjöberg såg framför sig nu mognat och kommit att på ett mer konkret sätt göra 

 
50 Burell, 2016, s. 10. 
51 Wahlgren, Peter, Automation of Legal Reasoning – A Study on Artificial Intelligence and Law, Kluwer 
Juristförlaget, Stockholm, 1992, s. 380. 
52 Wahlgren, 1992, s. 386. 
53 Wahlgren, 1992, s. 394. 
54 Magnusson Sjöberg, Cecilia, Rättsautomation – särskilt om statsförvaltningens datorisering, Norstedts 
juridik, Stockholm, 1992, s. 508. 
55 Magnusson Sjöberg, 1992, s. 513–527. 
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intåg i samhället. Därigenom väcks också de frågor som legat och väntat på en 
lösning. 

6 När lagstiftaren är borta dansar robotar på bordet 

Trots att algoritmiska beslutsprocesser har kommit att tillämpas av svenska 
myndigheter har intresset för algoritmer som sådant varit litet från lagstiftarens 
sida. Automatiserat beslutsfattande har berörts i större utsträckning, då i första 
hand utifrån intresset av att förenkla för sådant beslutsfattande. E-delegationen 
ansåg i ett betänkande från år 2014 att det inte finns några rättsliga hinder för 
automatiserat beslutsfattande och att förvaltningslagens krav på snabb, enkel och 
billig handläggning snarast talar för ett ökat inslag av automatiserat 
beslutsfattande. Samtidigt förutsatte detta att den automatiska bedömningen tog 
sikte på hårda kriterier som entydigt kan översättas till programkod, och att 
”hanteringen utformats så att varken rättssäkerheten, informationssäkerheten 
eller persondataskyddet åsidosätts”.56 E-delegationen föreslog att det generellt 
borde förtydligas att det är tillåtet med automatiserade beslut, ett förtydligande 
som också återfinns i förslaget till ny förvaltningslag.57  

Detta automatiserande beslutsfattande är dock inte synonymt med 
algoritmiskt beslutsfattande och tycks ta sikte på beslut av enklare karaktär. E-
delegationen framhåller exempelvis att ”informationsbehandlingen 
[behöver] vara så hårt styrd enligt den författningsreglering som gäller för 
området att det i praktiken inte finns utrymme för någon bedömning som måste 
utföras av en människa”.58 Där algoritmiskt beslutsfattande i den betydelse som 
här diskuterats alltså (något förenklat) tar sikte på beslutsprocesser som 
människor inte förmår överblicka, tycks E-delegationen framför allt intressera sig 
för de beslutsprocesser där människor inte behöver blandas in. 

Några övergripande demokratiska överväganden eller diskussioner om 
intresseavvägningar mellan transparens, rättssäkerhet och effektivitet i fråga om 
just algoritmer kan vi kanske just därför inte ta del av. De förvaltningsrättsliga 
principer och regler som gäller för mänskligt beslutsfattande anses fullgoda även 
i förhållande till automatiserat beslutsfattande, även där besluten går den enskilde 

 
56 SOU 2014:75 Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering, Betänkande av E-
delegationen, s. 40–41. 
57 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning, s. 315. 
58 SOU 2014:75, s. 45. 
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emot.59 E-delegationen påpekar dock att det ”även inom förvaltningsrätten anses 
gälla att förfaranden som inte är förbjudna inte heller måste ha uttryckligt stöd i 
författning för att få tas i bruk”.60 Frågan om ett visst automatiserat (algoritmiskt) 
beslutsfattande kan införas kan således delvis ses som delegerade till enskilda 
myndigheter, vilket förutsätter att dessa myndigheter också gör en ordentlig 
genomlysning av om rättssäkerhet, integritet och andra rättsliga krav upprätthålls 
i ett tänkt system. 

Detta tycks inte alltid vara fallet. I sin analys av myndigheternas 
medborgarprofilering konstaterar Integritetskommittén exempelvis att 
Försäkringskassan inte fört något resonemang om hur myndighetens 
registerförfattningar förhåller sig till det algoritmiska kontrollarbetet. Inte heller 
har det förts några resonemang om integritetsrisker eller risk för diskriminering. 
Trots att Försäkringskassan anser att nuvarande lagstiftning ger stöd för arbetet 
framhåller myndigheten att ändringar i socialförsäkringsbalken skulle vara 
önskvärda för att regelverket tydligt ska stödja dagens arbete med kontroller.61 I 
Integritetskommitténs uppföljande betänkande med förslag för att stärka den 
personliga integriteten framhålls följaktligen medborgarprofilering som en 
”allvarlig risk” för den personliga integriteten.62 Utredningen föreslår därför en 
mer genomgående kartläggning och reglering av medborgarprofilering för att 
beakta både behovet av kontroller, den enskildes integritet samt rätten att inte bli 
diskriminerad.63 Detta framstår onekligen som en god idé.  

Även i det fall myndigheterna själva uppmärksammar potentiella problem är 
risken att detta sker utifrån en snäv horisont där lösningarna blir ad hoc baserade. 
Skatteverket skriver i sin rapport att verket själv bör slå fast att urvalsfaktorer i 
algoritmer inte får inkludera diskrimineringsgrundande egenskaper som kön, 
etnisk härkomst, religion etc. Mer fokus bör enligt skatteverket ligga på vad 
individen gör, snarare än hur de är.64 Samtidigt är det som påpekats ovan svårt 
att förhindra att dessa faktorer indirekt kommer att utgöra beslutsfaktorer i en 
algoritmiskt styrd process och det är långt ifrån säkert att alla myndigheter som 
tillämpar algoritmiskt beslutsfattande har samma medvetenhet om problemen. 

 
59 SOU 2014:75, s. 69–70. E-delegationen pekade dock på att tidigare förarbeten om 
automatiserat beslutsfattande inte fört några närmare resonemang om rättssäkerhetshänsyn. 
60 SOU 2014:75, s. 46. 
61 SOU 2016:41, s. 310. 
62 SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten - Slutbetänkande av 
Integritetskommittén, s. 135. 
63 SOU 2017:52, s. 25. 
64 Skatteverket, 2015, s. 66. 
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Det finns andra exempel på svårigheterna att leva upp till förvaltningsrättsliga 
principer och processer. Stark kritik framfördes exempelvis år 2005 mot en form 
av algoritmisk analysmodell för energimarknaden, den s.k. Nätnyttomodellen, 
framtagen av Statens Energimyndighet. Något förenklat innebar denna modell 
att marknadens nätavgifter jämfördes mot en algoritmisk modellmarknad som 
myndigheten tagit fram och åtgärder vidtogs mot de nätföretag som avvek allt 
för mycket från de värden som modellen angivit. Detta väckte bland annat frågor 
om när ett förvaltningsrättsligt ärende inleddes, hur kommunikationsprincipen 
upprätthölls i fråga om den bakomliggande algoritmiska logiken och, inte minst, 
hur energimyndigheten helt enkelt utgick från att deras algoritm producerade ett 
korrekt resultat.65  

Att på detta sätt utgå ifrån att algoritmen är korrekt har i den vetenskapliga 
litteraturen beskrivits som ett ”av-ansvarstagande” av mänskliga aktörer där 
dessa kan gömma sig bakom en algoritm och istället förutsätts att automatiserade 
processer måste vara korrekta.66 Just åläggandet av ansvar för algoritmiskt 
beslutsfattande brukar lyftas fram som en potentiell svårighet givet att de 
inblandade algoritmerna kan arbetas fram i komplicerade processer där flera 
individer och nivåer inom en myndighet (eller ett externt företag) är 
involverade.67 

Utvecklingen tycks i dagsläget gå mot mer oövervakade autonoma 
inlärningssystem,68 vilket innebär att transparensen hos den bakomliggande 
logiken riskerar att minska ytterligare. Detta kan ställa samhället inför valet 
mellan att undvika vissa typer av algoritmer där vår förmåga att förstå 
beslutslogiken är av stor betydelse,69 eller överge transparens och förmåga att 
förklara logiken som ideal.  

Ett ökat inslag av algoritmiskt beslutsfattande i myndighetssfären bör i 
slutändan inte beskrivas uteslutande utifrån dess automatiska eller datorstyrda 
karaktär, utan lika mycket i termer av en övergång från normstyrda beslut till 
beslut som styrs av data. Detta lägger också större fokus på frågan om vilken data 
om medborgarna som samlas in och överförs mellan myndigheter och kvaliteten 
hos denna data. Om utvecklingen av rättsstaten har gjort maktutövningen mer 

 
65 Se Magnusson Sjöberg, Cecilia, ”Juridiska utmaningar på elmarknaden – IT-styrd tillsyn”, 
Juridisk tidskrift, nr. 2, 2004/05, s. 334–351, Wennergren, Bertil, ”IT-styrd tillsyn i disharmoni 
med förvaltningsrättens regler”, Juridisk tidskrift, nr. 3, 2004/05, s. 783–786. 
66 Se Mittelstadt m.fl., 2016, s. 12. 
67 Mittelstadt m.fl., 2016, s. 11. 
68 LeCun Yann, Bengio Yoshua & Hinton Geoffrey, “Deep Learning”, Nature, vol. 521, 2015, s. 
442. 
69 Jmf. Mittelstadt, 2016, s. 9. 
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normstyrd, mer förutsebar och med mindre inslag av godtycklighet riskerar det 
algoritmiska beslutsfattandet att flytta viktiga delar av denna maktutövning in i 
en svart låda. I denna låda är normerna som styr statistiska snarare än rättsliga, 
förutsebarheten är ersatt av träffsäkerhet, och om mänskligt godtycke har ersatts 
så finns det en risk att det är av maskinell naivitet inför de systematiska orättvisor 
som finns representerade i de datamängder som omger oss. 


