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Summary 
The use of automated decision-making is becoming more common in the 
public administration. Automated decision-making means that decisions are 
made automatically without any individual being part of the decision-making. 
In Sweden, hundreds of thousands of decisions are made every day without 
human involvement. Automated decision-making have received increased 
attention through a provision in the new Administrative Procedure Act 
(2017:900), FL, and through Article 22 in the EU General Data Protection 
Regulation, GDPR.  
 
The purpose of this essay is to examine and analyse the regulation of 
automated decision-making in the public administration. The essay focuses 
on two central parts of automated decision-making. The first part aims to 
examine and analyse the legal support for making automated decisions. The 
second part aims to examine and analyse the opportunities for transparency 
that exist when automated decision-making is used in the public 
administration. In order to investigate these issues, the legal dogmatic method 
has been used. A EU legal method has been used to deal with the specific EU 
legal sources.  
 
The general explicit legal support for automated decision-making in the 
public administration can be found in 28 § FL. The provision is considered to 
clarify that automated decisions, as a starting point, can be made without 
support in any other regulation. However, some special regulation of 
automated decision-making still exist. There are divided opinions whether 
municipalities have legal support for the use of automated decision-making, 
which is discussed more in this essay. However, it can be stated that several 
municipalities are using automated decision-making today.  
 
Through Article 22 GDPR are automated decision-making regulated at an EU 
legal level. Based on the examined material, it can be stated that the article is 
difficult to interpret and that the exact meaning of the article in some ways 
are unclear.  
 
The possibilities for transparency in automated decision-making are in this 
essay examined in relation to the principle of public access to official records, 
the right to party insight, and the right to transparency based on articles in the 
GDPR. The conclusion is that the applicable law doesn´t, in every individual 
case, provide any opportunity for transparency in the public administration´s 
use of algorithms and computer programs for automated decision-making.  
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Sammanfattning 
Inom den offentliga förvaltningen är det allt vanligare att beslut fattas 
automatiserat. Med automatiserat beslutsfattande menas att beslut fattas 
maskinellt utan att någon mänsklig beslutsfattare är en del av beslutsfattandet. 
I Sverige fattas dagligen hundratusentals beslut utan mänsklig inblandning. 
Frågor om automatiserat beslutsfattande har fått ökad uppmärksamhet genom 
en bestämmelse i den nya förvaltningslagen (2017:900), FL, och genom art. 
22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att utreda och analysera den rättsliga 
regleringen av automatiserat beslutsfattande inom den offentliga 
förvaltningen. Uppsatsen inriktar sig särskilt på två centrala delar av 
automatiserat beslutsfattande. Den första delen syftar till att utreda och 
analysera det rättsliga stödet för att fatta automatiserade beslut. Den andra 
delen syftar till att undersöka och analysera vilka möjligheter till insyn som 
finns när automatiserat beslutsfattande används inom den offentliga 
förvaltningen. För att undersöka detta har utgångspunkt tagits i den 
rättsdogmatiska metoden. I uppsatsen används en EU-rättsligt metod för att 
hantera de specifika EU-rättsliga källorna.  
 
Det allmänna uttryckliga lagstödet för automatiserat beslutsfattande inom den 
offentliga förvaltningen är 28 § FL. Bestämmelsen anses tydliggöra att 
automatiserade beslut som utgångspunkt kan fattas utan stöd i någon annan 
särskild reglering. Viss specialreglering av automatiserat beslutsfattande i lag 
och förordning finns dock fortfarande. Om kommuner har rättsligt stöd för 
användandet av automatiserat beslutsfattande råder det delade meningar om, 
vilket diskuteras närmare i uppsatsen. Det kan dock konstateras att flera 
kommuner använder automatiserat beslutsfattande.  
 
Genom art. 22 GDPR är automatiserat beslutsfattande även reglerat på en EU-
rättslig nivå. Utifrån det undersökta materialet kan det konstateras att artikeln 
är svårtolkad och att den exakta innebörden av artikeln till viss del är oklar.   
 
Möjligheterna till insyn i det automatiserade beslutsfattandet undersöks i 
förhållande till offentlighetsprincipen, rätten till partsinsyn och rätten till 
insyn med stöd av GDPR. Slutsatsen är att gällande rätt inte, i varje enskilt 
fall, ger någon möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens användning 
av algoritmer och datorprogram för automatiserat beslutsfattande. 
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Förord 
Då har fyra och ett halvt års studier nått sitt slut. Med detta arbete avslutar  
jag mina studier på juristprogrammet vid Lunds universitet.  
 
Jag vill tacka min handledare Vilhelm Persson för vägledning, värdefulla 
kommentarer och kloka råd under uppsatsskrivandet.  
 
Jag vill även rikta ett stort tack till er som på olika sätt bidragit till alla härliga 
minnen under studietiden.  
 
 
Lund, januari 2021 
 
Joel Myrenius  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Den snabba tekniska utvecklingen påverkar verksamheten inom den 
offentliga förvaltningen i hög grad.1 Det blir allt vanligare att beslut fattas helt 
automatiserat.2 Med automatiserat beslutsfattande menas att beslut fattas 
maskinellt utan att någon enskild befattningshavare tar aktiv del i 
beslutsfattandet.3 Inom den offentliga förvaltningen fattas dagligen 
hundratusentals beslut utan mänsklig inblandning.4 Utvecklingen inom 
automatisering har på flera områden gått så långt att en återgång till manuell 
handläggning är otänkbar.5 I dagsläget används automatiserat beslutsfattande 
av bland annat Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket, 
Transportstyrelsen och Tullverket.6 Under 2019 fattades exempelvis cirka 9,4 
miljoner beslut om statligt tandvårdsstöd, cirka 800 000 beslut om 
studiemedel och cirka 280 000 beslut om körkortstillstånd helt automatiserat.7  
 
Det finns flera fördelar med automatiserat beslutsfattande. Automatisering 
gjord på rätt sätt kan bland annat göra verksamheter mer effektiva samtidigt 
som den enskilde kan få sitt ärende hanterat snabbare.8 Automatiserat 
beslutsfattande kan dock gå fel. I februari 2019 avslöjade SVT att ett 
systemfel hos Arbetsförmedlingen genererat tusentals felaktiga 
automatiserade beslut.9 Besluten gällde varningar eller avstängningar från 
rätten till ersättning för arbetssökanden som inte lämnat in sin 
aktivitetsrapport i tid. Efter en genomgång av de misstänkt felaktiga besluten 
konstaterade Arbetsförmedlingen att över 18 000 beslut blivit felaktiga. De 
felaktiga besluten drabbade många arbetssökande. För 667 personer innebar 
de felaktiga besluten en ekonomisk skada.10   
 
Kännedomen om automatiserat beslutsfattande bland befolkningen är relativt 
låg. År 2018 genomförde SOM-institutet vid Göteborgs universitet en 
undersökning av medborgarnas medvetenhet om och attityder till 
automatiserat beslutsfattande. Av undersökningen framgår att 80 procent av 
de tillfrågade inte kände till att beslut fattas av datorer inom offentlig sektor. 
Kännedomen om automatiserat beslutsfattande varierade mellan olika 
                                                
1 SOU 2018:25 s. 17.  
2 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 21.  
3 Prop. 2016/17:180 s. 315.  
4 Wahlgren (2018) s. 401; Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i 
statsförvaltningen’ s. 4.  
5 Wahlgren (2018) s. 401.  
6 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 14.   
7 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’, bilaga 2 s. 13–21.  
8 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 26.   
9 Grill Pettersson & Hellerud, ’SVT avslöjar: Datafel kan ha skapat tiotusentals felaktiga 
beslut hos Arbetsförmedlingen’. 
10 Arbetsförmedlingen, ’Färre felaktiga sanktionsbeslut visar genomgång’. 
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grupper. Det var nästan dubbelt så många som bodde i storstäderna än som 
bodde på landsbygden som hade vetskap om att datorer fattar beslut inom 
offentlig sektor. En majoritet av respondenterna trodde att de automatiserade 
besluten skulle bli mer opartiska, men inte att besluten skulle bli mer 
tillförlitliga. En majoritet av respondenterna trodde därutöver att automatiska 
beslut tar minde hänsyn till enskildas situation samt även minskar insynen i 
beslutsfattandet.11  
 
För att enskilda ska ha en tilltro till den digitala förvaltningen är öppenhet och 
insyn i verksamheten av stor vikt.12 Automatiserat beslutsfattande kan dock 
skapa problem med just offentlighet och insyn. Den algoritm eller det 
datorprogram som används i det automatiserade beslutsfattandet kan 
exempelvis vara sekretessbelagd.13 En granskning av automatiserat 
beslutsfattande i statsförvaltningen, gjord av Riksrevisionen, visar dessutom 
att ungefär hälften av de granskade myndigheterna inte informerar om att 
beslut fattas automatiserat. Riksrevisionen konstaterade att det helt enkelt 
saknas en samsyn om huruvida enskilda ska informeras om att beslut fattas 
automatiserat.14  
 
Automatiserat beslutsfattande är inte någon ny företeelse. Myndigheters 
användning av automatiserat beslutsfattande har pågått sedan 1970-talet. Den 
myndighet som haft automatiserat beslutsfattande längst är 
Transportstyrelsen.15 Användningen av denna beslutsform ökar nu, som 
tidigare nämnts, inom både privat och offentlig sektor. Frågor om 
automatiserat beslutsfattande har även fått en ökad uppmärksamhet genom en 
artikel i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR16, och genom en 
bestämmelse i den nya förvaltningslagen (2017:900), FL.17 I SOU 2018:25 
konstaterades att rättsliga hinder i gällande rätt samt ett oklart rättsläge kan 
hindra eller hämma utvecklingen av automatiseringsåtgärder inom den 
offentliga förvaltningen.18 Utredningen konstaterade vidare att delar av den 
offentliga förvaltningen avvaktar med automatiseringsåtgärder på grund av 
det rådande oklara rättsläget. Detta även efter ändringen i FL gällande 
automatiserat beslutsfattande som syftade till underlätta utvecklingen av den 
offentliga förvaltningens digitalisering.19  
 
Mot bakgrund av den ökade digitaliseringen och automatiseringen inom den 
offentliga förvaltningen är det av värde att undersöka den rättsliga regleringen 
närmare, speciellt eftersom regleringen har uppfattats som oklar.  

                                                
11 Denk, Hedström & Karlsson (2019) s. 186–189.  
12 SOU 2018:25 s. 17.  
13 Suksi (2018a) s. 357. 
14 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 20.  
15 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 21.  
16 Europaparlamentets och rådet 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).  
17 Suksi (2020) s. 2 och 5.  
18 SOU 2018:25 s. 96.  
19 SOU 2018:25 s. 190–191.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera den rättsliga regleringen av 
automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Uppsatsen 
kommer särskilt att inrikta sig på två centrala delar av automatiserat 
beslutsfattande. Den första delen syftar till att utreda och analysera det 
rättsliga stödet för att fatta automatiserade beslut. Den andra delen syftar till 
att undersöka och analysera vilka möjligheter till insyn som finns när 
automatiserat beslutsfattande används inom den offentliga förvaltningen.  
 
För att uppnå syftet med den här uppsatsen ska följande frågeställningar 
besvaras: 

1. Vilket rättsligt stöd finns för användningen av automatiserat 
beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen?  

2. Vilken rätt till insyn i beslutsprocessen finns vid användningen av 
automatiserat beslutsfattande?  

1.3 Avgränsningar  
Det finns många intressanta aspekter av automatiserat beslutsfattande. 
Uppsatsen är emellertid avgränsad till att enbart beröra beslutsfattande vid 
statliga myndigheter, kommuner och regioner. Det innebär att beslut som 
fattas i privata verksamheter, såsom försäkringsbolag, inte kommer att 
beröras. Att bara automatiserat beslutsfattande berörs innebär att olika typer 
av automatiserade beslutsstöd inte kommer att undersökas. I uppsatsen 
kommer några statliga förvaltningsmyndigheter och några kommuners arbete 
med automatiserat beslutsfattande att tas upp. Detta görs för att visa på den 
praktiska tillämpningen av denna beslutsform. De myndigheter och 
kommuner som har valts ut är de som bedöms ha kommit långt i arbetet med 
automatiserat beslutsfattande. De exempel som tas upp är inte uttömmande.  
 
I SOU 2018:25 framkom att offentlig förvaltning, i viss omfattning, använder 
sig av artificiell intelligens, AI. AI kan beskrivas som en intelligens som 
uppvisas av maskiner. Till AI hör maskinlärning som innebär att logiken inte 
längre är programmerad på förhand utan tränas på stora datamängder i syfte 
att själv uppmärksamma samband. Tekniken används inom offentlig 
förvaltning i form av exempelvis chatbotar och som beslutsstöd.20 Enligt 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) finns det i dagsläget dock inga 
AI-lösningar som används för beslutsfattande.21 Riksrevisionen drog samma 
slutsats i sin granskning av statliga myndigheters användning av 
automatiserat beslutsfattande.22 Automatiserat beslutsfattande helt baserat på 
AI ligger således längre fram i tiden och kräver förmodligen ny rättslig 
reglering.23 I den här uppsatsen undersöks därför inte specifika frågor som rör 
                                                
20 SOU 2018:25 s. 149–150.  
21 Kling, ’Många frågor väcks när datorn blir smartare’. 
22 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 4 och 55.  
23 DIGG & Lantmäteriet, ’Testa ny teknik för automatisering inom offentlig förvaltning’ s. 
20.  
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automatiserat beslutsfattande som innefattar maskinlärning eller AI. Istället 
undersöks automatiserat beslutsfattande där logiken är programmerad på 
förhand. Tekniken kring automatiserat beslutsfattande förklaras i uppsatsens 
andra kapitel.  Inom ramen för den här uppsatsen är det dock inte möjligt att 
ge en detaljerad beskrivning av beslutsprocessernas tekniska utformning. 
 
I uppsatsen kommer inte kommunikationsplikten i 25 § FL att beröras, detta 
även fast den bestämmelsen ger en möjlighet till insyn i beslutsprocessen. 
Den första anledningen till detta är att rätten till partsinsyn, som kommer att 
behandlas, omfattar mer material än det material som behöver 
kommuniceras.24 Den andra anledningen är att bestämmelsen enligt min 
bedömning inte kan anses ge insyn i eller information om de datorprogram 
och algoritmer som används vid automatiserat beslutsfattande, något som 
denna uppsats avser att undersöka. Av sistnämnda anledning kommer inte 
heller bestämmelsen om dokumentation av beslutsunderlag i 4 kap. 3 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, att undersökas. 
 
När offentlighetsprincipen diskuteras uppkommer ibland frågan om 
upphovsrätt för allmänna handlingar. Den frågan kommer inte att diskuteras 
närmare i uppsatsen eftersom den omfattande regleringen av upphovsrätt 
ligger utanför uppsatsens kärna. Dessutom hindrar inte, som utgångspunkt, 
upphovsrättsligt skydd ett utlämnande av allmänna handlingar.25  
 
I uppsatsen behandlas vissa artiklar i GDPR. De grundläggande principerna 
för behandling av personuppgifter i art. 5 GDPR kommer dock inte att beröras 
eftersom principerna ligger utanför uppsatsens kärna. För en beskrivning av 
dessa principer hänvisas läsaren till litteratur om GDPR.26  

1.4 Metod, material och forskningsläge 
För att besvara uppsatsens frågeställningar används en rättsdogmatisk metod. 
Den rättsdogmatiska metoden kan beskrivas som en metod för att utreda och 
fastställa gällande rätt. Det sker genom en undersökning av de allmänt 
accepterade rättskällorna, vilket är lagtext, förarbeten, praxis och juridisk 
litteratur.27 Denna metod har valts eftersom den lämpar sig väl vid en 
undersökning av gällande rätt, vilket är syftet med denna uppsats.  
 
Litteratur skriven av Cecilia Magnusson Sjöberg har varit av stort värde för 
uppsatsen. Magnusson Sjöberg är redaktör för boken Rättsinformatik - 
juridiken i det digitala informationssamhället som innehåller texter om bland 
annat den offentliga förvaltningens digitalisering och automatisering. 
Magnusson Sjöberg var dessutom särskild utredare i SOU 2018:25. 
Utredningen har varit av värde för att utreda uppsatsen båda frågeställningar. 
                                                
24 Jfr Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 133.  
25 Jfr 26 b § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Se även 
Magnusson Sjöberg (2018) s. 320; Strömberg & Lundell (2019) s. 10; Bohlin (2015) s. 35–
36.  
26 Se t.ex. Frydlinger m.fl. (2018) och Wendleby & Wetterberg (2019).   
27 Jfr Kleineman (2018) s. 21.  
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Även Markku Suksi har skrivit flera relevanta texter på området. Suksis 
texter, som används i uppsatsen, behandlar automatiserat beslutsfattande i 
olika länder. Rikard Karlssons artikel Den digitala statsförvaltningen - 
rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI från 
2020 har även varit central som källa i uppsatsen.  
 
I uppsatsen kommer visst material som går utanför den strikta rättsdogmatiska 
metoden att behandlas.28 Exempelvis berörs en promemoria från Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR, som behandlar automatiserat beslutsfattande 
i den kommunala förvaltningen. Promemorian har inget större rättskällevärde 
men den uppmärksammas ofta i debatten. I uppsatsen uppmärksammas även 
vissa kammarrättsavgöranden. Materialet, som går utanför den strikta 
rättsdogmatiska metoden, behandlas som tolkningsunderlag eftersom det 
visar hur gällande rätt uppfattas och hur rätten har tillämpats i praktiken. I 
uppsatsen används också litteratur som förklarar de tekniska aspekterna av 
automatiserat beslutsfattande.  
 
I uppsatsen används EU-rättsligt material för att undersöka artiklar i GDPR. 
EU-rätten kan ses som en egen rättsordning med en egen karaktär. En EU-
rättslig metod används därför till viss del i uppsatsen som ett tillvägagångssätt 
för att hantera de specifika EU-rättsliga källorna.29   
 
EU-rättsliga regler ska tolkas utifrån sådana rättskällor och sådant material 
som har en auktoritativ ställning inom EU-rätten. Det är EU-domstolens 
praxis, EU:s allmänna principer, EU-rättsliga förarbeten och soft law.30 
GDPR är en förhållandevis ny förordning vilket påverkar mängden material 
på området.  När denna uppsats skrivs saknas, såvitt känt, rättspraxis från EU-
domstolen gällande GDPR:s bestämmelser om automatiserat beslutsfattande. 
 
Tolkningen av gällande rätt får till viss del istället baseras på soft law. Med 
soft law menas icke-bindande dokument i form av exempelvis riktlinjer 
utfärdade av EU-organ, ibland i samarbete med nationella aktörer. Dessa 
icke-bindande dokument har ofta en normerande verkan.31  
 
När det gäller GDPR ska European Data Protection Board (EDPB) utfärda 
rekommendationer och riktlinjer för förordningen och automatiserat 
beslutsfattande.32 EDPB är en EU-myndighet som ansvarar för enhetlighet i 
tillämpningen av förordningen.33 EDPB har, när denna uppsats skrivs, inte 
utfärdat några egna riktlinjer. EDPB har dock erkänt den tidigare Artikel 29-
gruppens riktlinjer om automatiserat beslutsfattande.34 Artikel 29-gruppen 
var en rådgivande arbetsgrupp bestående av representanter från 
medlemsstaternas tillsynsmyndigheter. Gruppen skulle utreda frågor och 

                                                
28 Jfr Kleineman (2018) s. 24. 
29 Jfr Reichel (2018) s. 109.  
30 Reichel (2018) s. 125.  
31 Reichel (2018) s. 127–128.  
32 Se art. 70.1 e-f GDPR.  
33 Wendleby & Wetterberg (2019) s. 24.  
34 EDPB, Endorsement 1/2018 s. 1.  
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utfärda rekommendationer beträffande det tidigare gällande 
dataskyddsdirektivet.35 När GDPR trädde i kraft ersattes Artikel 29-gruppen 
av EDPB.36 Eftersom EDPB har erkänt Artikel 29-gruppens riktlinjer om 
automatiserat beslutsfattande används dessa i uppsatsen. Dessutom används 
svenska förarbeten för att beskriva lagstiftarens syn på bestämmelserna i 
GDPR och hur dessa förhåller sig till svensk rätt. Därutöver används litteratur 
och lagkommentarer för att beskriva hur bestämmelserna i GDPR kan tolkas. 
För att beredda materialet används, utöver svensk litteratur, även 
engelskspråkig samt norsk litteratur.  
 
Vad gäller forskningsläget rörande automatiserat beslutsfattande är det i vissa 
delar relativt utforskat, i andra delar relativt outforskat. Rättsläget kan utifrån 
vad som nämnts i inledningen anses vara oklart när det gäller vissa rättsliga 
frågor, bland annat hur art. 22  GDPR ska tolkas. Min uppsats bidrar därför 
med en undersökning och analys i ett försök att utreda vad som utgör gällande 
rätt. Min uppsats undersöker även kommuners och regioners möjlighet att 
använda sig av automatiserat beslutsfattande, ett område som inte fått någon 
större uppmärksamhet i den juridiska litteraturen.  

1.5 Disposition  
Efter detta inledande kapitel berörs, i kapitel två, tekniken kring automatiserat 
beslutsfattande. Syftet med kapitlet är bland annat att ge läsaren en förståelse 
för de tekniska aspekterna. I kapitlet förklaras därför begrepp såsom algoritm 
och Robotic Process Automation, RPA. Vidare undersöks innebörden av 
omvandlingen av rättsregler till programkod. I kapitlet undersöks även 
fördelarna och riskerna med automatiserat beslutsfattande närmare. En 
förståelse för vad automatiserat beslutsfattande innebär är av vikt för hela 
uppsatsen och har därför placerats i kapitel två. I slutet av det kapitlet, samt i 
slutet av kapitel tre och fyra, kommer även en sammanfattande kommentar 
att ges. Analys kommer att ske löpande i uppsatsen olika kapitel.  
 
I uppsatsens tredje kapitel undersöks och analyseras den rättsliga regleringen 
av automatiserat beslutsfattande. Inledningsvis granskas regleringen i FL och 
därefter undersöks viss reglering i specialförfattning. Sedan undersöks 
kommuners och regioners möjligheter att använda sig av automatiserat 
beslutsfattande. I kapitlet undersöks sedan innebörden art. 22 GDPR och hur 
den bestämmelsen förhåller sig till 28 § FL. Genomgången av den rättsliga 
regleringen av automatiserat beslutsfattande har placerats i kapitel 3, detta 
eftersom det krävs en förståelse för den innan frågor om insyn kan behandlas.  
 
I kapitel fyra behandlas de möjligheter till insyn som finns när automatiserat 
beslutsfattande används. Undersökningen fokuserar på möjligheterna till 
insyn i de datorprogram och algoritmer som används vid automatiserat 

                                                
35 Se art. 29–30 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda person med avseende på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter. 
36 Frydlinger m.fl. (2018) s. 82.  
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beslutsfattande. Inledningsvis undersöks rätten till partsinsyn i FL och 
därefter behandlas offentlighetsprincipen. Sedan granskas några 
bestämmelser i GDPR som syftar till insyn i det automatiserade 
beslutsfattandet. Slutligen berörs ett förslag om stärkt insyn.  
 
I det femte och avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser.  
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2 Introduktion till automatiserat 
beslutsfattande 

2.1 Inledning  
I detta kapitel ges en allmän introduktion till automatiserat beslutsfattande. I 
kapitlet undersöks först tekniken kring automatiserat beslutsfattande. Det 
görs för att få en förståelse av de tekniska aspekterna av automatiserat 
beslutsfattande. De tekniska aspekterna och begreppen har bland annat 
betydelse när frågan om insyn behandlas i kapitel fyra. I det här kapitel 
undersöks sedan omvandlingen av rättsregler till programkod. Slutligen 
presenteras och analyseras olika fördelar och risker med automatiserat 
beslutsfattande. Kapitlet berör sammanfattningsvis sådant som läsaren 
behöver ha med sig för att tillgodogöra sig uppsatsens övriga delar på bästa 
sätt.  

2.2 Algoritmer och datorprogram  
Ett datorprogram såsom en ordbehandlare, ett ärendehanteringssystem eller 
en mejlhanterare består av en mängd komponenter. Det som är gemensamt 
för alla dessa datorprogram är att de bygger på algoritmer. Algoritmen är den 
programkod som utför de uppgifter som programmet har utformats för att 
utföra.37 Det finns ingen kortfattad definition av begreppet algoritm. 
Förenklat kan begreppet förklaras som en uppsättning noga utformade 
instruktioner för hur en uppgift ska lösas av ett datorprogram.38  
 
En algoritm har fem kännetecken. För det första ska algoritmen kunna bli 
färdig efter ett ändligt antal steg. För det andra ska varje steg i algoritmen 
vara precist definierat. För det tredje har algoritmen vissa förprogrammerade 
parametrar. För det fjärde ska ett resultat produceras av algoritmen. Slutligen 
kännetecknas algoritmen av effektivitet. Ett steg som exempelvis inte skulle 
vara effektivt är att addera det tal som anger hur många gånger Napoleon 
hostade under sitt liv. Detta eftersom det med största sannolikhet är omöjligt 
att besvara.39 För att likna en algoritm med något mer vardagligt går det att 
likna en algoritm med en monteringsanvisning till en bokhylla.  
 
När automatiserat beslutsfattande diskuteras används ofta termen RPA, vilket 
är en förkortning för Robotic Process Automation. RPA är ett program eller 
en robot som bara kan agera utifrån i förväg bestämda algoritmer. När ett 
program eller en robot kan användas för att länka samman olika IT-system 
kallas det RPA. RPA kan enbart automatisera processer som är regelbaserade 

                                                
37 Seipel (2004) s. 42–44.  
38 Jfr Magnusson Sjöberg (2018) s. 252.  
39 Janlert (2015) s. 89.  
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och repetitiva.40 Inom automatisering och digitalisering kan RPA ses som den 
grundläggande plattformen. Det är dock av vikt att klargöra att RPA inte är 
det samma som AI.41 RPA kan bara utföra processer efter förprogrammerade 
instruktioner medan AI kan användas för att utföra processer som kräver 
kognitiva förmågor.42 Som tidigare nämnts i avsnitt 1.3 kommer uppsatsen 
att undersöka automatiserat beslutsfattande där processen på förhand är 
programmerad. Uppsatsen kommer inte att beröra specifika frågor kopplade 
till AI.  

2.3 Från rättsregel till programkod 
För att automatiserade beslut ska kunna fattas måste författningstexter, 
förarbeten och domstolsavgöranden omvandlas till algoritmer. Algoritmerna 
utgör sedan delar i det datorprogram som fattar beslut. Omvandlingen fram 
rättsregler till programkod kallas transformering. Arbetet med 
transformeringen kan variera i svårighetsgrad beroende på vilka juridiska 
överväganden som måste göras. En svårighet med transformeringen är att 
lagtext ofta inte är så konkret att den direkt kan omvandlas till ett 
datorprogram. I praktiken kan det innebära att även annan information än de 
traditionella rättskällorna används vid programmeringen. Det kan exempelvis 
vara information från vägledningar eller informationsskrifter.43  
 
För att kunna transformera gällande rätt till programspråk krävs först att 
gällande rätt sammanställs på ett tydligt sätt. Sedan ska sammanställningen 
av gällande rätt programmeras. Genom denna process finns det en risk för 
felaktigheter. Den fråga som uppkommer är om sammanställningen av 
gällande rätt är den samma som förverkligas av programmerarna.44 Vid denna 
transformering bör myndigheten dessutom vara uppmärksam på att oavsiktlig 
normgivning kan ske.45 Automatiserat beslutsfattande förutsätter 
sammanfattningsvis att rättsregler i vanligt språk omvandlas till instruktioner 
i programkod.46 I Riksrevisionens granskning av automatiserat 
beslutsfattande i statsförvaltningen framkom att alla tillfrågade myndigheter, 
förutom en, identifierat felaktiga beslut vid ett eller flera tillfällen. Sex 
stycken myndigheter angav att felaktig programkod var orsaken till felen.47 
Försäkringskassans automatisering av tandvårdsstöd har tidigare fått viss 
kritik av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Enligt ISF hade 
Försäkringskassan inte beaktat vissa restriktioner för tandvårdsstödet i det 
automatiserade beslutsfattandet. Detta hade lett till att ersättning utgått för 
åtgärder som enligt gällande rätt inte varit ersättningsberättigade.48  

                                                
40 Svensson (2019) s. 11.  
41 Stein Smith (2020) s. 104–106.  
42 Svensson (2019) s. 12. 
43 Magnusson Sjöberg (2018) s. 275–279. 
44 Schartum (2017) s. 59–61.  
45 Suksi (2018a) s. 353. 
46 Magnusson Sjöberg (2018) s. 276.   
47 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’, bilaga 2 s. 24–25.  
48 ISF, ’Individuell eller standardiserad socialförsäkring – en diskussion för mer rättssäker 
handläggning’ s. 23.  
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Transformeringen från rättsregel till programkod är således inte helt riskfri. 
Enligt min mening finns det, som Suksi menar, en risk att oavsiktlig 
normgivning sker. För att den automatiserade beslutsprocessen ska bli korrekt 
är det av vikt att den som utformar algoritmen eller datorprogrammet förstår 
regelverket och processen. Det ligger ett stort ansvar på myndigheten att 
säkerställa att det är gällande rätt och inget annat som slås fast i 
programkoden. Genom transformeringen fastslås det exakta rättsläget på det 
aktuella området som har automatiserats. En felaktig programmering kan 
därför innebära att beslut fattas utan att beslutet har stöd i rättsordningen.  

2.4 Fördelar och risker 
Automatiserat beslutsfattande har många fördelar, men det är också förenat 
med vissa risker. Som tidigare nämnts finns det en 
transformeringsproblematik när gällande rätt ska omvandlas till algoritmer. 
Omfattande tekniska system kan även bli svåra att överblicka vilket kan 
medföra problem vad gäller transparens och insyn. En annan svårighet är hur 
myndigheternas beslutssystem ska förhålla sig till övergripande rättsliga 
principer såsom offentlighetsprincipen. Det finns vidare en risk att felaktigt 
utformade system kan generera stora mängder felaktiga beslut vilket i sin tur 
kan skapa rättsförluster. En ytterligare risk med tekniska system är att de kan 
vara sårbara eftersom systemen kan drabbas av avbrott eller virus.49 
Riksrevisionen har påpekat att myndigheter brister i arbetet med kontroll av 
det automatiserade beslutsfattandet. Till följd av detta har myndigheterna inte 
tillräckliga förutsättningar för att upptäcka och åtgärda beslut som blivit 
felaktiga. Brister i kontrollarbetet utgör en risk för felaktiga beslut och 
utbetalningar från välfärdssystemen.50  
 
Enligt min uppfattning är risken för fel en av de största riskerna med 
automatiserat beslutsfattande. Ett exempel på fel som tidigare uppstått med 
automatiserade beslut, som nämndes i inledningen, var när 
Arbetsförmedlingen fattade över 18 000 felaktiga automatiserade beslut. Det 
är vidare möjligt att fel uppstår när uppgifter från olika register ska bearbetas 
i beslutsfattandet. Om den lagstiftning som utgör grunden för den process som 
automatiseras är vag eller oprecis behöver en normutfyllnad ske, vilket kan 
utgöra en risk. Det bör dock påpekas att det givetvis uppstår felaktigheter även 
vid manuell handläggning. 
 
I ett större perspektiv utgör automatiserat beslutsfattande enligt mig en risk 
på så sätt att förtroendet för den offentliga förvaltningen kan minska. Detta 
gör sig gällande speciellt om den enskilde inte får tillräcklig information om 
den automatiserade processen. Det uppstår då en insynsproblematik. Enskilda 
skulle kunna uppfatta de automatiserade besluten som opartiska men om 
bristfällig information lämnas om beslutsprocessen kanske besluten inte 
uppfattas som tillförlitliga.  

                                                
49 Wahlgren (2018) s. 421–424.  
50 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’ s. 5 och 7.  
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När algoritmer och datorprogram utvecklas bör myndigheten vara 
uppmärksam på om det skapas diskriminerande åtskillnader, direkt eller 
indirekt, mellan individer. Detta gör sig specifikt gällande om beslutsfattandet 
bygger på någon form av bedömning av personliga egenskaper.51  
 
Att utveckla system för automatiserat beslutsfattande kan vara kostsamt och 
tidskrävande. Automatiserat beslutsfattande som är i drift är dock vanligtvis 
konstandseffektiva. Ett annat motiv för teknisk utveckling inom den 
offentliga förvaltningen är att förkorta handläggningstiderna och samtidigt 
uppnå en större förutsebarhet i ärendehanteringen. Ett tekniskt system kan 
arbeta oavbrutet och på ett identiskt sätt kontrollera de relevanta 
omständigheterna i alla ärenden. På så vis är det en fördel i jämförelse med 
mänskligt beslutsfattande där det kan uppstå omotiverade skillnader i 
beslutsfattandet. Ett korrekt utformat system innebär dessutom att principerna 
om förutsebarhet och likhet inför lagen kan upprätthållas i högre grad.52 
Automatiserat beslutsfattande i enklare ärenden frigör även tid för 
handläggarna att arbeta med mer komplicerade ärenden. En automatiserad 
process gör det likaså lättare att se var i processen ett ärende befinner sig i. 
Det underlättar statistisk uppföljning och analys.53 Ett automatiserat 
beslutsfattande kan sammanfattningsvis medföra effektiviseringsvinster och 
ekonomiska vinster.54  
 
Enligt min mening är effektiviteten och likabehandlingen två starka fördelar 
med det automatiserade beslutsfattandet. Ett program som arbetar dygnet runt 
årets alla dagar ger många positiva effekter, bland annat förkortade 
handläggningstider. Enskilda kan då exempelvis få ett beslut samma dag som 
en ansökan görs. På så sätt kan servicenivån upplevas som hög även fast 
någon handläggare inte hanterar ärendet. Ett automatiserat beslutsfattande 
skapar också ett enhetligt beslutsfattande vilket kan tänkas öka legitimiteten 
för den offentliga förvaltningen. Beslutsfattandet blir även mer förutsebart för 
enskilda samtidigt som beslutsfattandet inte påverkas av subjektiva aspekter 
såsom känslor eller fördomar. Någon jävsproblematik uppstår inte heller när 
algoritmer fattar beslut.  
 
Ett automatiserat beslutsfattande har inte bara fördelar för enskilda utan även 
för förvaltningen. Handläggarna kan fokusera på mer komplicerade ärenden 
medan den digitala kollegan kan fatta beslut i enklare och mer vanligt 
förekommande ärenden. Som ovan nämnts underlättas den statistiska 
uppföljningen. Enligt min bedömning kan det skapa ett bättre underlag för 
styrningen av den offentliga förvaltningen.  

                                                
51 Suksi (2018a) s. 355. 
52 Wahlgren (2018) s. 419.  
53 SKR, ’Hemställan om ändring i kommunallagen med anledning av bestämmelse i 28 § 
förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande’ s. 4.  
54 Wahlgren (2018) s. 422; Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i 
statsförvaltningen’ s. 4 och 26.   
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2.5 Sammanfattande kommentarer  
Den pågående digitaliseringen och automatiseringen påverkar i hög grad den  
offentliga förvaltningen. När det gäller automatiserat beslutsfattande finns det 
som ovan nämnts många fördelar, men även vissa risker. 
 
Efter att ha undersökt tekniken kring automatiserat beslutsfattande, och även 
analyserat fördelar och risker med sådant beslutsfattande, uppkommer frågan 
om hur den rättsliga regleringen av denna form av beslutsfattande ser ut. Den 
frågan kommer att undersökas i nästa kapitel. Automatiserat beslutsfattande 
kan leda till problem med insynen. Frågan om insyn diskuteras i kapitel fyra.  



 17 

3 Regleringen av automatiserat 
beslutsfattande  

3.1 Inledning  
I detta kapitel undersöks hur automatiserat beslutsfattande är reglerat. 
Inledningsvis undersöks regleringen i FL eftersom FL utgör den 
grundläggande regleringen av förvaltningsmyndigheternas verksamhet. 
Därefter  berörs några exempel på reglering av automatiserat beslutsfattande 
i specialförfattning. Sedan granskas regleringen av beslutsfattande i 
kommuner och regioner samt den diskussion som förs kring tillåtligheten av 
automatiserat beslutsfattande i dessa organ. Vidare undersöks regleringen av 
automatiserade beslut i GDPR och slutligen analyseras förhållandet mellan 
FL och GDPR. Den EU-rättsliga regleringen i GDPR undersöks sist eftersom 
det enligt mig är av vikt att känna till innebörden av den svenska regleringen 
först. 
 
Inledningsvis kan sägas att ett förvaltningsbeslut är ett uttalande från en 
myndighet som är tänkt att påverka förvaltningsorgan eller enskilda. Beslutet 
är ett uttryck för myndighetens ståndpunkt i ett visst ärende.55 
Myndigheternas beslutanderätt ger även uttryck för statens maktutövning. 
Beslutsfattandet måste därför ha stöd i rättsordningen.56 Att myndigheternas 
åtgärder måste ha stöd i rättsordningen framgår av 1 kap. 1 § regeringsformen, 
RF, och 5 § FL.57 I dessa paragrafer kommer legalitetsprincipen till uttryck.58  

3.2 Förvaltningslagen  

3.2.1 Allmänt  
FL gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna. Lagen 
gäller även för handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.59 Med 
förvaltningsmyndigheter avses i FL centrala organ såsom Försäkringskassan, 
regionala organ såsom länsstyrelserna samt lokala organ såsom de 
kommunala nämnderna. De beslutande politiska församlingarna omfattas 
inte.60  
 
Av 4 § FL följer att om en annan lag eller förordning innehåller någon 
bestämmelse som avviker från FL tillämpas den bestämmelsen istället.61 FL 

                                                
55 Strömberg & Lundell (2018) s. 60.  
56 Strömberg & Lundell (2018) s. 69.  
57 Se 1 kap. 1 § RF och 5 § FL.  
58 Strömberg & Lundell (2018) s. 69. 
59 Se 1 § FL.  
60 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 89–90.  
61 Se 4 § FL.  
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är således subsidiär. Generellt sett är det enbart bestämmelser som klart och 
tydligt avviker från FL som gäller framför FL.62  
 
I det följande undersöks inledningsvis 28 § FL, vilket är det allmänna 
uttryckliga lagstödet för automatiserat beslutsfattande inom den offentliga 
förvaltningen. Därefter granskas 2 och 3 §§ FL som begränsar FL:s 
tillämpningsområde i vissa myndigheters verksamhet. Slutligen beskrivs 
motiveringsskyldigheten i 32 § FL. Viss kunskap om 
motiveringsskyldigheten krävs för att förstå när automatiserat beslutsfattande 
får användas.  

3.2.2 28 § FL 
Av 28 § första stycket FL framgår att ett beslut kan fattas av en ensam 
befattningshavare, av flera befattningshavare gemensamt eller 
automatiserat.63  Enligt förarbetena avses med automatiserat beslutsfattande 
beslut som fattas maskinellt utan att någon enskild befattningshavare tar aktiv 
del i beslutsfattandet.64 Detta innebär att beslut kan fattas helt utan mänsklig 
medverkan.65  
 
I utredningen till den nya FL fanns inte skrivelsen om att beslut kan fattas 
automatiserat med i författningsförslaget.66 I propositionen ansåg dock 
regeringen att det fanns anledning att klargöra att förvaltningsbeslut kan fattas 
automatiserat. Genom att det tydliggörs att beslut kan fattas automatiserat 
behövs ingen reglering i specialförfattning för att en myndighet ska kunna 
använda denna beslutsform. Regeringen ansåg att klargörandet skapar bättre 
förutsättningar för att utveckla den digitala offentliga förvaltningen.67  
 
Utifrån uttalandena i förarbetena kan det enligt min mening konstateras att 
lagstiftaren är positivt inställd till digitaliseringen av den offentliga 
förvaltningen. I propositionen framgår det även att skrivningen i 28 § FL, om 
att beslut kan fattas automatiserat, är ett tydliggörande. 28 § FL utgör vidare 
det generella uttryckliga lagstödet för automatiserat beslutsfattande för de 
verksamheter som omfattas av FL. 
 
Automatiserat beslutsfattande var något nytt i den nya FL eftersom den gamla 
FL (1986:223) saknade bestämmelser om denna typ av beslutsfattande. 
Automatiserade beslutsförfaranden var dock ingen nyhet eftersom det redan 
tidigare använts med stöd av särskilda bestämmelser i speciallagstiftning, 
men även utan uttryckligt stöd i lag.68 Magnusson Sjöberg har påpekat att 
avsaknaden av uttryckliga bestämmelser om automatiserat beslutsfattande 

                                                
62 Prop. 2016/17:180 s. 38; Prop. 1985/86:80 s. 59; Essen, Bohlin & Warnling Conradson 
(2020) s. 96–97.  
63 Se 28 § första stycket FL.  
64 Prop. 2016/17:180 s. 315.  
65 Suksi (2018b) s. 463.  
66 SOU 2010:29 s. 42.  
67 Prop. 2016/17:180 s. 179–180.  
68 Suksi (2018b) s. 463. 
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inte har hindrat myndigheter från att införa ett sådant förfarande.69 Några 
exempel på bestämmelser i specialförfattning kommer att beröras i kapitel 
3.3. 

3.2.3 Begränsningar i 2 och 3 §§ FL  
I 2 och 3 §§ FL begränsas lagens tillämpningsområde i vissa myndigheters 
verksamhet. Av 2 § FL framgår att exempelvis 28 § FL inte tillämpas vid 
handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och regioner 
där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725), KL, 
s.k. laglighetsprövning.70 Begränsningen i 2 § FL omfattar även åtgärder av 
rent förberedande eller verkställande art. För handläggningen i kommunala 
nämnder gäller flertalet bestämmelser i FL enbart under förutsättning att det 
i specialförfattning framgår att rättsmedlet är ett förvaltningsrättslig 
överklagande eller att beslutet inte kan överklagas.71  
 
Enligt 3 § FL tillämpas bland annat inte bestämmelsen om automatiserat 
beslutsfattande i brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, 
Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket eller en 
åklagarmyndighet.72 Det står därför klart att all myndighetsverksamhet inte 
kan automatiseras med stöd av FL.73 

3.2.4 Motiveringsskyldigheten 
I detta avsnitt undersöks motiveringsskyldigheten i 32 § FL. Det görs 
eftersom det krävs en viss kunskap om denna skyldighet för att förstå när 
automatiserat beslutsfattande får användas. Exempelvis finns direkta 
hänvisningar till 32 § FL i bestämmelser om automatiserat beslutsfattande i 
SFB. Specialregleringen av automatiserat beslutsfattande berörs i avsnitt 3.3.  
 
Beslutsmotiveringar fyller flera olika funktioner.74 Genom 
motiveringsskyldigheten ska den enskilde få skälen till ett beslut klargjorda. 
Genom detta får den enskilde möjlighet att kontrollera att beslutet inte 
grundas på godtycke utan på objektiva överväganden.75 Dessutom ger 
beslutsmotiveringen en hjälp för den som överväger att överklaga ett beslut 
och funderar på hur talan ska läggas upp. Beslutsmotiveringen är även av vikt 
för överinstanser prövningar.76 Vetskapen om att en motivering ska ges 
främjar dessutom en saklig prövning av ärendena.77  
 
Av 32 § första stycket FL framgår att huvudregeln är att beslut som kan antas 
påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en 
                                                
69 Magnusson Sjöberg (2018) s. 304.  
70 Se 2 § FL.  
71 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 94.  
72 Se 3 § FL.  
73 Suksi (2018b) s. 468.  
74 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 197.  
75 Strömberg och Lundell (2018) s. 126.  
76 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 197. 
77 Prop. 2016/17:180 s. 187.  
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klargörande motivering. Motiveringen ska innehålla information om vilka 
föreskrifter som tillämpats och vad som varit avgörande för myndighetens 
beslut.78 Ett riktmärke är att beslutet ska vara skrivet på ett sådant sätt att det 
tydligt framgår vilka frågor som prövats och hur frågorna har bedömts.79 Att 
motiveringen ska vara klargörande innebär inte att motiveringen behöver vara 
omfattande. En kortare motivering kan i många fall vara tillräcklig. Att 
myndigheten i beslutsmotiveringen ska klargöra vilka föreskrifter som har 
tillämpats utgör en påminnelse för myndigheterna om legalitetsprincipens 
krav.80  
 
Myndigheten ska i beslutet skriva en riktig motivering och inte en s.k. 
skenmotivering. En skenmotivering är en motivering som ger intryck av att 
vara en riktig motivering, men som endast är en omskrivning av rekvisit i de 
bestämmelser som tillämpas.81 Alltför standardiserade motiveringar i en 
digital förvaltning kan göra att de verkliga skälen till ett beslut inte 
framkommer.82 
 
Skälen till beslutet får dock, enligt 32 § första stycket FL, utelämnas om det 
är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen.83 Ett helt gynnande beslut 
anses i regel därför inte behöva motiveras. Ibland kan det dock vara svårt att 
avgöra om ett beslut går någon delvis emot, vilket får avgöras av 
omständigheterna i ärendet. I vissa fall kan även ett gynnande beslut ha 
sådana verkningar att utomstående påverkas, exempelvis vid beviljat 
bygglov. I dessa fall kan därför en beslutsmotivering behövas även fast 
beslutet i sig är gynnande för parten. För att någon motivering trots allt inte 
ska lämnas ska det framstå som självklart att det inte behövs.84  
 
När det gäller ärenden som är vanligt förekommande inom t.ex. 
socialförsäkringen och skatteväsendet, s.k. massärenden, finns det inget 
undantag från motiveringsskyldigheten. En myndighet kan därför inte 
utelämna skälen för ett beslut bara för att ärendetypen förekommer i stor 
omfattning.85 När det gäller otvetydigt gynnande beslut på exempelvis 
socialförsäkringens område, som fattas efter ansökan från enskilda, bör 
besluten dock kunna meddelas utan motivering i enlighet med undantaget i 
32 § första stycket FL.86  
 
Enligt min bedömning bör kravet på att motiveringen ska innehålla 
information om vilka föreskrifter som tillämpats inte vara något problem vid 
automatiserat beslutsfattande. Algoritmen som är programmerad att fatta 
beslut bör vara programmerad att även kunna ange vilka föreskrifter som har 
tillämpats. Att motiveringen ska innehålla information om vad som varit 
                                                
78 Se 32 § första stycket FL. 
79 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 198–199.  
80 Prop. 2016/17:180 s. 193–194.  
81 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 200.  
82 Magnusson Sjöberg (2018) s. 300. 
83 Se 32 § första stycket FL.  
84 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 203–204.  
85 Magnusson Sjöberg (2018) s. 300.  
86 Prop. 2016/17:180 s. 192.  
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avgörande för myndighetens beslut kan utgöra en svårighet. Svårigheten med 
detta är dock mer teknisk än juridisk. Det är tänkbart att ett logiskt 
resonemang kan lämnas av algoritmen, men det är inte självklart. Kravet på 
motivering varierar dessutom beroende av vilken ärendetyp det gäller. I 
många fall är det tillräckligt med en kortare motivering.  
 
I 32 § andra stycket FL finns även fler undantag från 
motiveringsskyldigheten. En motivering får utlämnas helt eller delvis för 
beslut om anställning, om ett väsentligt eller enskilt intresse kräver att beslut 
meddelas omedelbart eller om ärendet gäller meddelande av föreskrifter 
enligt 8 kap. RF. Slutligen kan en motivering utelämnas om det är nödvändigt 
med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller 
ekonomiska förhållanden eller något annat jämförbart förhållande.87 Om en 
motivering har utelämnats enligt 32 § andra stycket FL ska myndigheten ge 
en motivering i efterhand om det begärs av någon enskild och det behövs för 
att denne ska kunna tillvara ta sin rätt. Någon rätt till efterhandsmotivering 
finns inte om beslutet gäller meddelande av föreskrift.88  

3.3 Reglering i specialförfattning   

3.3.1 Allmänt  
Som tidigare nämnts framgår det nu uttryckligt i FL att beslut kan fattas helt 
automatiserat.89 Genom detta tydliggörande i nya FL behövs det, enligt 
förarbetena, inte någon reglering i specialförfattning för att en myndighet ska 
kunna använda sig av automatiserat beslutsfattande.90 Trots detta finns det 
fortfarande särreglering av automatiserat beslutsfattande i specialförfattning 
vid sidan av FL. Det kan påpekas att lagstiftaren tidigare valt olika 
författningstekniska lösningar för att möjliggöra användningen av 
automatiserat beslutsfattande. Den reglering som idag finns vid sidan av FL 
har skapat en viss osäkerhet eftersom reglering har tolkats som ett hinder mot 
att fatta automatiserade beslut där en uttrycklig rätt för denna beslutsform 
saknas.91 Som tidigare nämnts är FL subsidiär.92  
 
I det följande kommer några exempel på särreglering av automatiserat 
beslutsfattande att tas upp. Det görs för att visa hur lagstiftaren har valt att 
reglera denna beslutsform. Det görs dessutom för att visa på olika områden 
där automatiserat beslutsfattande används. Även frågan om den särreglering 
som finns vid sidan av FL utgör ett hinder för vissa myndigheter att fatta 
automatiserade beslut berörs. De bestämmelser som nedan tas upp är inte 
uttömmande utan ska ses som exempel på särreglering av automatiserat 

                                                
87 Se 32 § andra stycket FL. 
88 Se 32 § tredje stycket FL.  
89 Se 28 § FL.  
90 Prop. 2016/17:180 s. 179–180.  
91 SOU 2018:25 s. 221.  
92 Se 4 § FL.  
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beslutsfattande. Beslutsfattande i kommuner och regioner berörs särskilt i 
kapitel 3.4.  

3.3.2 Exempel på särreglering   
Bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter under regeringen ska 
handlägga sina ärenden finns i bland annat myndighetsförordningen 
(2007:515). Av 21 § myndighetsförordningen framgår att det ska upprättas en 
handling som bland annat visar vem som fattat beslutet och vem som har varit 
föredragande.93 Denna bestämmelse har, innan den nya FL trädde i kraft, 
tolkats som att det behövdes ett undantag för att automatiserat beslutsfattande 
skulle få användas.94 Sådana undantag finns i dagsläget i vissa myndigheters 
instruktioner, bland annat för Försäkringskassan, Skatteverket, Tullverket 
och Kronofogdemyndigheten.95  
 
Försäkringskassan har konstaterat att bestämmelsen i myndighetens 
instruktion är den bestämmelse som utgör grunden för att fatta automatiserade 
beslut i bl.a. ärenden om tillfällig föräldrapenning. Som grund för detta anger 
myndigheten att bestämmelsen i myndighetens instruktion ska tillämpas före 
bestämmelsen i FL, eftersom FL är subsidiär.96 Det som är gemensamt för de 
beslut som Försäkringskassan har automatiserat är att de styrs av tydliga och 
i princip helt standardiserade regelverk. Försäkringskassan använder också 
automatiserat beslutsfattande när det gäller beslut om barnbidrag och 
tandvårdsstöd.97 
 
I andra fall har särreglering införts i speciallag. Enligt 2 § lagen (2004:629) 
om trängselskatt ska Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning besluta om 
trängselskatt och tilläggsavgift genom automatiserad behandling med stöd av 
uppgifter i vägtrafikregistret.98 I praktiken fotograferas fordonets 
registreringsskylt när den passerar en betalstation. Fordonets 
registreringsnummer, som läses av genom kameran på betalstationen, 
matchas sedan med vägtrafikregistret och därefter fastställs 
skattskyldigheten.99 Beskattningsbeslut fattas sedan för varje bil som är 
skattskyldig och beslutet avser en hel kalendermånad.100 Under 2019 fattades 
över 14 miljoner automatiserade beslut om trängselskatt.101  
 

                                                
93 Se 21 § myndighetsförordningen.  
94 JO, ’Inspektion av Transportstyrelsen, Körkortsenheten i Örebro den 26–28 oktober 
2011’ s. 10.  
95 Se 14 § Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan, 39 § Förordning 
(2017:154) med instruktion för Skatteverket, 22 § Förordning (2016:1332) med instruktion 
för Tullverket och 22 § Förordning (2016:1333) med instruktion för 
Kronofogdemyndigheten.  
96 Försäkringskassan, ’Automatiserade beslut – tillfällig föräldrapenning’ s. 10–11.  
97 ISF, ’Individuell eller standardiserad socialförsäkring – en diskussion för mer rättssäker 
handläggning’ s. 13–14.  
98 Se 2 § lagen (2004:629) om trängselskatt.  
99 Suksi (2017) s. 310.   
100 Se 11 § lagen (2004:629) om trängselskatt. 
101 Riksrevisionen, ’Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen’, bilaga 2 s. 20.  
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I socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, finns också bestämmelser om 
automatiserat beslutsfattande. Enligt 112 kap. 6 § SFB får Skatteverkets 
beslut om pensionsgrundande inkomst fattas genom automatiserad 
behandling. Det får dock bara göras om en klargörande motivering för 
beslutet får utlämnas enligt 32 § första stycket FL.102 Enligt SFB får också 
Pensionsmyndigheten besluta om allmän ålderspension genom automatiserad 
behandling. Även här gäller detta enbart om en klargörande motivering för 
beslutet får utlämnas enligt 32 § första stycket FL. Detsamma gäller beslut 
om efterlevandepension och efterlevandestöd.103 Genom dessa bestämmelser 
i SFB framkommer en uttrycklig koppling till motiveringsskyldigheten i 32 § 
FL.   
 
För myndigheter som behandlar personuppgifter i brottsbekämpande 
verksamhet gäller brottsdatalagen (2018:1177), BDL.104 Genom BDL 
genomförs ett EU-direktiv.105 När EU-direktivet och BDL är tillämplig 
tillämpas inte GDPR.106 BDL gäller personuppgiftsbehandling som utförs av 
behöriga myndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet. BDL gäller även om syftet med personuppgiftsbehandlingen är 
att utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder samt 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet.107 Vilka som är behöriga 
myndigheter framgår inte av lag men i förarbetena nämns exempelvis 
Polismyndigheten, Tullverket och Skatteverket. Lagen är dock inte generellt 
tillämplig i myndigheternas verksamhet utan enbart när personuppgifter 
behandlas enligt något av de ovan nämnda syftena.108 Enligt 2 kap. 19 § BDL 
får automatiserade beslut inte grundas enbart på känsliga personuppgifter.109 
Med känsliga personuppgifter menas exempelvis uppgifter om ras, etniskt 
ursprung, politiska åsikter och religiös övertygelse.110 Vid vissa typer av 
automatiserade beslut där BDL är tillämplig har den enskilde också rätt att få 
beslutet prövat på nytt av en människa.111 BDL utgör således ett hinder för 
vissa myndigheter att i vissa sammanhang fatta automatiserade beslut enbart 
grundade på känsliga personuppgifter.  
 
Även i andra förordningar, utöver den tidigare nämnda 
myndighetsförordningen, finns bestämmelser om automatiserat 
beslutsfattande. Ett exempel är 2 § förordningen (2003:447) om utbildning i 
skydd mot olyckor där det framgår att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska besluta om antagning till vissa utbildningar och att ett besked 
                                                
102 Se 112 kap. 6 § SFB.  
103 Se 112 kap. 7 § SFB.  
104 Se 1 kap. 2 § BDL.  
105 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska person med avseende på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådet rambeslut 2008/977/RIF.  
106 Se art. 2.2 d GDPR och Frydlinger m.fl. (2018) s. 48–49.  
107 Se 1 kap. 2 § BDL.  
108 Prop. 2017/18:232 s. 429.  
109 Se 2 kap. 19 § BDL.   
110 Se 2 kap. 11 § BDL.  
111 Se 2 kap. 19 § BDL.  
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som tagits fram genom automatiserad behandling gäller som beslut.112 Ett 
annat exempel är en bestämmelse i fordonsförordningen (2009:211) där det 
framgår att beslut i fråga om enskilt godkännande av fordon får fattas genom 
automatiserad behandling.113 
 
Det står således klart att olika myndigheter har särreglering som ska tillämpas 
vid automatiserat beslutsfattande. Den särreglering som finns har även 
företräde framför den allmänna bestämmelsen om automatiserat 
beslutsfattande i 28 § FL, vilket framgår av 4 § FL. Den särreglering som 
finns kan ge upphov till vissa tolkningsfrågor, vilket kommer att behandlas 
nedan.  
 
I SOU 2018:25 konstaterades att särreglering av automatiserat beslutsfattande 
bör undvikas eftersom en sådan reglering kan uppfattas som uttömmande i 
frågan om en myndighet får fatta automatiserade beslut. Utredningens förslag 
var därför att all särreglering av automatiserat beslutsfattande, vid sidan av 
FL, borde upphävas.114 Pensionsmyndigheten är positivt inställd till 
utredningens förslag. Myndigheten menar att särregleringen i 112 kap. 7 § 
SFB, som berörts ovan, kan utgöra ett hinder när nya tekniska lösningar finns 
för beslutsfattande.115 Diskussionen om särreglering av automatiserat 
beslutsfattande är inte ny. I SOU 2014:75 var utredningens bedömning att de 
bestämmelser som finns om att beslut får fattas automatiserat borde tas bort. 
Utredningens utgångspunkt var att användningen av modern teknik ska ses 
som ett naturligt inslag och att några särskilda regler inte skulle behövas för 
varje myndighet.116 
 
Skatteverket har uppmärksammat att särreglering av automatiserat 
beslutsfattande inom fastighetstaxeringen uppfattas som uttömmande i frågan 
om när Skatteverket får fatta automatiserade beslut. Fram till den 1 januari 
2021 framgick det av 20 kap. 2 a § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 
FTL, att grundläggande beslut om taxering av fastigheter fick fattas genom 
automatiserad behandling. Skatteverket tolkade paragrafen motsatsvis och 
menade att paragrafen hindrade automatiserade omprövningsbeslut på 
fastighetstaxeringsområdet. Skatteverket föreslog att den aktuella paragrafen 
skulle upphävas.117 Regeringen instämde i Skatteverkets förslag. Regeringen 
uttalade att bestämmelsen om motiveringsskyldighet i FL i praktiken utgör en 
gräns för vilka beslut som kan fattas automatiserat.118    
 
Enligt min mening utgör särregleringen av automatiserat beslutsfattande en 
osäkerhet, vilket har uppmärksammats ibland annat två utredningar samt av 
Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Vid ändringen av FTL ansågs 
formuleringen att grundläggande beslut fick fattas automatiserat hindra 
                                                
112 Se 2 § förordningen (2003:447) om utbildning i skydd mot olyckor.  
113 Se 8 kap. 13 § fordonsförordningen (2009:211).  
114 SOU 2018:25 s. 223–224.  
115 Pensionsmyndigheten, remissyttrande, dnr VER 2018–179 s. 1.  
116 SOU 2014:75 s. 15–16.  
117 Skatteverket, ’Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på 
fastighetstaxeringsområdet’ s. 3.  
118 Prop. 2019/20:196 s. 33–34.  
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automatiserade omprövningsbeslut. Den tolkning Skatteverket gjorde, och 
som regeringen instämde i, är på ett sätt rimlig. Bestämmelsen i FTL skulle 
kunna uppfattas som uttömmande. Det går dock att argumentera för att stöd 
för automatiserade omprövningsbeslut borde ha följt av 28 § FL och inte ha 
hindrats av bestämmelsen i FTL eftersom bestämmelsen inte innehöll något 
uttryckligt förbud.  
 
Det är inte troligt att det har varit lagstiftarens avsikt att införa en allmän 
bestämmelse om automatiserat beslutsfattande i 28 § FL och även behålla all 
den särreglering som finns i lagar och förordningar. Ett sådant rättsläge kan, 
utifrån det ovan nämnda, leda till tolkningsproblem och begränsningar i den 
offentliga förvaltningens fortsatta arbete med digitalisering och automation. 
Det finns enligt min bedömning därför anledning att överväga att följa 
förslagen i SOU 2014:75 och SOU 2018:25 om att upphäva särregleringen av 
automatiserat beslutsfattande vid sidan av FL. Enligt min mening bör 
särregleringen vid sidan av FL, när FL är tillämplig, upphävas. Lagstöd för 
beslutsformen finns då i FL samtidigt som tolkningsproblemen minskar. 
Sådan reglering som hindrar automatiserat beslutsfattande i vissa fall, 
exempelvis bestämmelsen i BDL, bör dock finnas kvar. Bestämmelsen i BDL 
bygger på ett EU-direktiv och bör ses som en skyddslagstiftning.  

3.4 Beslutsfattande i kommuner och 
regioner 

3.4.1 Allmänt  
Som tidigare nämnts framgår det av 4 § FL att lagen är subsidiär. I KL finns 
bestämmelser som avviker från FL i fråga om bland annat beslutsfattande. 
Eftersom det finns lagstöd för automatiserat beslutsfattande i FL blir KL:s 
reglering av beslutsfattande relevant att undersöka. Undersökningen görs för 
att bedöma kommuners och regioners möjligheter att fatta automatiserade 
beslut.  
 
I det följande undersöks den rättsliga regleringen av beslutsfattande och 
delegering inom kommuner och regioner. I denna del berörs även 
diskussionen om tillåtligheten av automatiserat beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Därefter granskas två kommuners arbete med automatiserat 
beslutsfattande och vilka juridiska överväganden kommunerna gjort kring 
beslutsformen. De två kommunernas arbete tas upp för att exemplifiera hur 
automatiserat beslutsfattande används i praktiken. Slutligen nämns några ord 
om en pågående utredning på området.  

3.4.2 Beslutsfattande och delegering 
I varje kommun och region finns en folkvald beslutande församling som 
tillsätter kommunstyrelsen/regionstyrelsen och de nämnder som behövs.119 

                                                
119 Se 3 kap. 1 § och 3 kap. 3–4 §§ KL.  
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Nämnderna beslutar i frågor som fullmäktige delegerat till nämnderna. 
Nämnderna beslutar också i frågor som rör förvaltningen samt i frågor som 
nämnderna enligt lag eller annan författning ska ansvara för.120 En nämnd får 
enbart handlägga ärenden om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.121 
När ett ärende avgörs av en nämnd sker det normalt genom acklamation och 
ärendet anses då ha avgjorts enhälligt. Om någon ledamot inte är nöjd med 
beslutet kan omröstning begäras.122 Ledamöterna i nämnden kan delta på 
distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid. Samtliga deltagare ska dessutom kunna se och höra varandra.123 Om 
en ledamot närvarar på annat sätt, t.ex. över telefon, anses inte ledamoten 
delta på distans och ledamoten får därför inte delta i beslutsfattandet.124  
 
KL bygger på principen att beslutanderätten på nämndnivå utgår från 
nämnden. Det innebär att enskilda förtroendevalda eller anställda generellt 
sett inte har någon självständig beslutanderätt.125 Vissa undantag från detta 
finns dock i speciallagstiftning.126 Nämnderna har vidare vissa möjligheter att 
delegera beslutsrätten till ett utskott, en ledamot eller en anställd.127 En nämnd 
får även delegera beslutanderätt i brådskade ärenden till ordföranden eller 
annan ledamot som nämnden utsett.128 Delegering innebär att befogenheten 
att fatta beslut lämnas över.129 Högsta förvaltningsdomstolen, HFD,  har 
uttalat att huvudregeln är att delegation av beslutanderätt ska ske formellt till 
exempel genom en delegationsordning.130 I äldre praxis har dock delegation 
ansetts ha uppkommit utan formell delegation.131 I vissa fall får inte 
beslutanderätten delegeras. Det gäller bland annat i ärenden av principiell 
beskaffenhet som rör myndighetsutövning mot enskilda, ärenden som väckts 
genom medborgarförslag och som har lämnats över till nämnden samt 
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.132 Beslut som 
fattas efter delegation ses rättsligt sett som ett nämndbeslut eftersom 
delegaten fattar beslut på nämndens vägnar. Beslutet kan därför överklagas 
på samma sätt som andra nämndbeslut.133  
 
Det görs även en skillnad på delegering av beslutanderätt och rent 
verkställande och förberedande beslut, utan delegering, som fattas på 
tjänstemannanivå. Rent verkställande och förberedande beslut som fattas på 
tjänstemannanivå är exempelvis debitering av avgifter enligt en tydligt 
fastställd taxa. Det finns ingen tydlig gräns mellan det egentliga 
                                                
120 Se 6 kap. 3 § KL.  
121 Se 6 kap. 27 § KL.  
122 Lundin & Björkman (2020) s. 73. Se även 6 kap. 33 § och 5 kap. 53–56 §§ KL.  
123 Se 6 kap. 24 § och 5 kap. 16 § KL.  
124 Kastberg (2019) s. 143.  
125 Dir 2020:10 s. 5.  
126 Se t.ex. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård där chefsöverläkaren har 
självständig beslutanderätt.  
127 Se 6 kap. 37 § och 7 kap. 5–7 §§ KL.  
128 Se 6 kap. 39 § KL.  
129 Prop. 2016/17:171 s. 205.  
130 HFD 2016 ref. 28.  
131 Se t.ex. RÅ 2006 ref. 78.  
132 Se 6 kap. 38 § KL.  
133 Kastberg (2019) s. 154.  



 27 

beslutsfattandet som utförs av de politiska organen och ren verkställighet.134 
För att ett beslut ska kunna ses som ren verkställighet ska det inte finns något 
större utrymme för självständiga bedömningar.135 HFD har uttalat att om 
beslutet är av en sådan art att inslag av självständig prövning finns kan det 
inte anses vara ett beslut av rent verkställande art.136 Beslut av rent 
förberedande eller rent verkställande art kan inte överklagas med stöd av 
KL.137  
 
SKR har i en promemoria uttalat sig om automatiserat beslutsfattande i den 
kommunala förvaltningen. Enligt SKR utgör bland annat bestämmelserna om 
att ledamöterna ska delta på plats eller på distans under vissa angivna former 
att automatiserade beslut inte kan fattas i nämndens namn. Av 
bestämmelserna om delegation i KL framgår det inte att delegation av 
beslutanderätt kan ske till ett datorprogram. SKR har uttalat att 
bestämmelserna om delegering i KL är uttömmande och att nämnden därför 
inte har möjlighet att delegera beslutanderätt till ett datorprogram eller robot. 
SKR anser därför sammanfattningsvis att bestämmelserna om beslutsfattande 
och bestämmelserna om delegering av beslutanderätt innebär att det saknas 
rättsligt stöd för användningen av automatiserat beslutsfattande i kommuner 
och regioner.138 Magnusson Sjöberg är av samma åsikt. Magnusson Sjöberg 
menar att den nuvarande regleringen av beslutsfattande i kommuner och 
regioner inte medger automation utan manuella inslag. Magnusson Sjöberg 
menar därför att det i dagsläget inte finns författningsstöd för helt 
automatiserade förfaranden.139 Även Region Västerbotten (tidigare 
Västerbottens läns landsting) har uttalat sig i frågan. Region Västerbotten 
menar att en ändring i KL krävs för att automatiserade beslut ska kunna fattas 
i kommuner och regioner.140  
 
Enligt min bedömning är SKR:s och Magnussons Sjöbergs slutsatser rimliga. 
Detta eftersom det finns bestämmelser i KL om hur beslut får fattas som 
tydligt avviker från FL. Eftersom FL är subsidiär till avvikande regleringen i 
annan författning bör därför reglerna i KL tillämpas före reglerna i FL. KL 
ställer bland annat upp vissa formkrav på beslutsfattandet i nämnder, bland 
annat hur deltagande ska ske. Enligt KL är det inte heller möjligt att delegera 
beslutanderätt till ett datorprogram eller en algoritm. Enligt min mening finns 
det därför inget uttryckligt stöd för helt automatiserat beslutsfattande i 
kommuner och regioner. Frågan blir då om en kommun kan fatta 
automatiserade beslut utan uttryckligt lagstöd. Som tidigare nämnts fattades 
automatiserade beslut redan innan den nya bestämmelsen i 28 § FL trätt i 
kraft, då med stöd av specialförfattning eller utan uttryckligt stöd i lag. Det är 
således inte självklart att avsaknaden av lagstöd utgör ett hinder. Den 
omständigheten att myndigheter fattat automatiserade beslut utan lagstöd 
                                                
134 Lundin & Björkman (2020) s. 76.  
135 Björkman & Riberdahl (1997) s. 57.  
136 HFD 2011 ref. 7.  
137 Se 13 kap. 2–3 §§ KL.  
138 SKR, ’Automatiserat beslutsfattande i den kommunala förvaltningen’ s. 4.   
139 Magnusson Sjöberg, GDPR, kommentaren till artikel 22 under rubriken 3.2 Kommunal 
beslutsautomation, Lexino.  
140 Region Västerbotten, remissyttrande, dnr VLL 1257–2018 s. 1.  
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innan 28 § FL:s tillkomst innebär enligt min mening dock inte att det varit 
tillåtet. Det automatiserade beslutsfattandet skiljer sig även på flera sätt från 
manuellt beslutsfattande. Den offentliga förvaltningen bör, utifrån bland 
annat legalitetsprincipen, därför ha stöd i rättsordningen för kunna fatta 
automatiserade beslut. Det finns sammanfattningsvis enligt min bedömning, 
även om rättsläget är oklart, därför hinder mot att kommuner och regioner 
använder automatiserat beslutsfattande. Vissa kommuner använder dock 
automatiserat beslutsfattande, vilket berörs i de två kommande avsnitten.  
 
SKR har också uttalat sig om rent verkställande eller förberedande åtgärder. 
Detta är, som ovan nämnt, ärenden där det inte finns bedömningsutrymme för 
handläggaren. Enligt SKR kan sådana ärenden automatiseras utan hinder av 
KL. SKR anser dock att bedömningar av exempelvis ansökningar om 
ekonomiskt bistånd inte kan ses som rena verkställighetsåtgärder.141   
 
SKR anser att behovet av att kunna automatisera uppgifter i kommuner och 
regioner är stort men att gällande rätt hindrar utvecklingen av den digitala 
förvaltningen. SKR har därför begärt att en bestämmelse om automatiserat 
beslutsfattande tas in i KL. Enligt SKR finns det inget skäl till den skillnad i 
beslutsfattande som finns mellan statliga och kommunala myndigheter som 
SKR menar har uppstått genom 28 § FL.142 Det pågår i skrivande stund en 
statlig utredning som undersöker just detta. Utredningen beskrivs närmare i 
avsnitt 3.4.5.  

3.4.3 Trelleborgs kommun 
Trelleborgs kommun startade tidigt sitt digitaliseringsarbete. I september 
2015 var kommunen först ut bland de svenska kommunerna att erbjuda 
möjligheten att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Kommunen började 
sedan använda sig av en mjukvarurobot för att ytterligare effektivisera 
arbetet. I maj 2017 började roboten fatta automatiserade bifallsbeslut. 
Kommunen fortsatte sedan arbetet med roboten och sedan juni 2018 fattar 
roboten även avslagsbeslut.143 Det är genom RPA som ärendena hanteras.144  
 
Trelleborgs kommun var den första kommunen i Sverige att införa ett fullt ut 
automatiserat beslutsfattande i ärenden som rör ekonomiskt bistånd. 
Kommunens arbete med digitalisering och automatisering kallas ofta för 
Trelleborgsmodellen.145 Bedömningen av nya sökande och deras förmågor 
fattas dock alltid manuellt av en handläggare.146  
 

                                                
141 SKR, ’Automatiserat beslutsfattande i den kommunala förvaltningen’ s. 5.  
142 SKR, ’Hemställan om ändring i kommunallagen med anledning av bestämmelse i 28 § 
förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande’ s. 1.  
143 Schlyter, ’När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna’ s. 
1–3.  
144 Trelleborgs kommun, ’Så här hanteras en digital ansökan’.  
145 Göransson Tosic, ’Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning’ s. 1.  
146 Göransson Tosic, ’Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning – återkoppling 
utifrån SKL:s bedömning’ s. 2.  
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Efter att SKR uttalat sig generellt i frågan om automatiserat beslutsfattande i 
den kommunala förvaltningen beslutade Arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun att ge kommunens förvaltningschef i uppdrag att utreda 
möjligheterna till fortsatt automatiserat beslutsfattande.147 Kommunen vände 
sig till Kommunlex och efterfrågade ett rättsligt utlåtande angående 
möjligheten att använda automatiserat beslutsfattande i 
försörjningsstödsärenden.148 Kommunlex är ett jurist- och konsultföretag som 
riktat sin verksamhet mot kommuner, regioner och statliga myndigheter.149 
Kommunlex tolkade begäran som att kommunen ville få det utrett om det 
fanns fog att komma till en annan slutsats än den SKR kommit till.150  
 
Kommunlex anser att automatiserat beslutsfattande i 
försörjningsstödsärenden inte hindras av att det saknas uttryckliga regler i 
exempelvis socialtjänstlagen (2001:453) som skulle tillåta det. Kommunlex 
hänvisar i denna del till bland annat SOU 2014:75 där automatiserat 
beslutsfattande diskuteras. Kommunlex hänvisar även till förarbetena till den 
nya FL som tolkas som att ett förbud mot automatiserat beslutsfattande inte 
finns enbart av den anledningen att det saknas lagstöd för det.151   
 
Kommunlex anser att det framstår som obehövligt att en socialsekreterare 
med delegation skulle behöva godkänna varje beslut som en robot har tagit 
fram. Kommunlex menar vidare att det kan tänkas att nämnden skulle kunna 
bestämma att nämndens beslut ska fattas automatiserat, utan att någon 
beslutanderätt delegeras. Om inget överlämnande sker saknar KL:s 
bestämmelser om delegation betydelse. Kommunlex klargör sedan att 
automatiserat beslutsfattande bara bör vara aktuellt om det inte finns utrymme 
för några bedömningar som behöver göras en människa. I vissa fall kan 
roboten således endast utgöra ett beslutsstöd. Enligt Kommunlex kan ett 
automatiserat beslutsfattande därför inte tillämpas på samtliga ärenden 
gällande försörjningsstöd. Sammanfattningsvis anser Kommunlex att det 
finns utrymme för tolkningen att KL:s delegationsbestämmelser inte hindrar 
ett automatiserat beslutsfattande. Kommunlex var även tydlig med att det 
finns utrymme för olika tolkningar eftersom rättsläget är oklart.152  
 
Kommunens förvaltningschef ansåg, utifrån Kommunlex:s bedömning, att 
det inte fanns några hinder för att fortsätta med ett automatiserat 
beslutsfattande.153 I december 2018 fattade Arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun beslutet att kommunen skulle fortsätta fatta beslut 
genom ett automatiserat handläggningsförfarande.154 
 

                                                
147 Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsnämndens protokoll, dnr AMN 2018/112, § 92.  
148 Kommunlex, ’Automatiserat beslutsfattande i försörjningsstödsärenden’ s. 1.  
149 Kommunlex, ’Om oss’.  
150 Kommunlex, ’Automatiserat beslutsfattande i försörjningsstödsärenden’ s. 1.  
151 Kommunlex, ’Automatiserat beslutsfattande i försörjningsstödsärenden’ s. 2.  
152 Kommunlex, ’Automatiserat beslutsfattande i försörjningsstödsärenden’ s. 3–5.  
153 Göransson Tosic, ’Automatiserat beslutsfattande i kommunal förvaltning – återkoppling 
utifrån SKL:s bedömning’ s. 2.  
154 Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsnämndens protokoll, dnr AMN 2018/134, § 126.  
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Enligt min mening går det att ifrågasätta Kommunlex:s bedömning av 
tillåtligheten av automatiserat beslutsfattande. SKR och Magnusson Sjöberg 
har, som ovan nämnts, kommit till en annan slutsats. Min uppfattning är att 
kommuner bör ha stöd i rättsordningen för att kunna fatta automatiserade 
beslut. Samtidigt finns det inget uttryckligt förbud mot automatiserat 
beslutsfattande för kommuner i varken FL eller KL, vilket gör att rättsläget är 
något oklart. 

3.4.4 Lunds kommun  
En annan kommun som under en längre tid arbetat med digitalisering är 
Lunds kommun. År 2015 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att 
digitalisering skulle vara ett prioriterat område.155 I juni 2020 utsågs Lunds 
kommun av SKR som en av tio kommuner till modellkommun för 
digitalisering inom äldreomsorgen. Modellkommunerna ska stötta andra 
kommuner med kunskap om bland annat digitala tjänster.156 I dagsläget har 
kommunen, med hjälp av RPA, automatiserat hela processen för ansökan och 
beslut om trygghetslarm.157 Ett trygghetslarm är ett larm som bärs som 
halsband eller klocka. Genom att trycka på larmet kan den enskilde kalla på 
hjälp dygnet runt.158  
 
I november 2019 föreslog Vård- och omsorgsförvaltningen i en 
tjänsteskrivelse att automatiserad handläggning och beslutsfattande skulle 
införas för trygghetslarm. Enligt förvaltningen är handläggningen av 
trygghetslarm lämplig för automatisering eftersom processen är regelstyrd 
och behandlar enkel data. Enligt förvaltningen krävs inte någon bedömning 
av en handläggare eftersom det enligt nämndens riktlinjer bara krävs att den 
enskilde upplever otrygghet för att beviljas trygghetslarm. I förvaltningens 
tjänsteskrivelse diskuteras även de juridiska övervägandena. Förvaltningen 
konstaterar att rättsläget kring automatiserat beslutsfattande i kommuner är 
oklart. Propositionen till FL berörs sedan och förvaltningen tolkar den som 
att regeringens intention varit att inte reglera automatiserat beslutsfattande i 
någon särskild lag, utan att det istället ska ses som en naturlig följd av den 
digitala utvecklingen. Sammanfattningsvis konstaterar förvaltningen att 
automatiserat beslutsfattande saknar rättslig reglering för kommuner, men att 
det heller inte finns något uttryckligt förbud mot den typen av 
beslutsfattande.159 Den 20 november 2019 beslutade Vård- och 
omsorgsnämnden i Lunds kommun att automatiserat beslutsfattande skulle 
införas för trygghetslarm.160  
 
Likt Trelleborgs kommun anser Lunds kommun således att automatiserat 
beslutsfattande kan användas eftersom det inte finns något uttryckligt förbud 
mot det. När det gäller trygghetslarm är processen enklare än i jämförelse med 

                                                
155 SKR, ’Digitalisering för både individen och verksamheten – Lunds kommun’. 
156 SKR, ’Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering’. 
157 SKR, ’Digitalisering för både individen och verksamheten – Lunds kommun’. 
158 Lunds kommun, ’Trygghetslarm’. 
159 Lunds kommun, ’Automatisk handläggning och beslut av trygghetslarm’ s. 1–3.  
160 Lunds kommun, Vård- och omsorgsnämndens protokoll, dnr VOO 2019/0521, § 115.  
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försörjningsstödsärenden. Detta visar på bredden av ärenden som har 
automatiserats inom den kommunala förvaltningen. För att beviljas 
trygghetslarm är det tillräckligt att den enskilde upplever en otrygghet. Något 
utrymme för bedömning tycks därför inte finnas i denna typ av ärende.  

3.4.5 Dir. 2020:10  
Regeringen anser att kommunal förvaltning, likt statliga myndigheter, bör ha 
möjlighet att använda automatiserat beslutsfattande. Regeringen beslutade 
därför den 6 februari 2020 att tillsätta en utredning för att se över regleringen 
kring beslutsfattande i kommuner och regioner. Utredaren ska bland annat ta 
ställning till hur en reglering av automatiserat beslutsfattande kan införas i 
kommuner och regioner. Utredaren har även i uppdrag att särskilt undersöka 
hur ett automatiserat beslutsfattande bör förenas med GDPR. Uppdraget ska 
redovisas senast i slutet av mars 2021.161 Eftersom rättsläget enligt min 
mening behöver klargöras är det bra att regeringen tagit initiativ till denna 
utredning. Ett oklart rättsläge bidrar med största sannolikhet till att den 
kommunala förvaltningen i vissa delar avvaktar med att införa automatiserade 
beslutsprocesser. Den kommunala förvaltningen går då miste om bland annat 
de effektivitetsvinster som automatiserat beslutsfattande kan ge upphov till. 
Fördelarna och nackdelarna med automatiserat beslutsfattande har diskuterats 
tidigare i avsnitt 2.4.  

3.5 GDPR 

3.5.1 Allmänt 
GDPR, även kallad dataskyddsförordningen, trädde i kraft den 25 maj 2018 
och gäller tillsvidare.162 Syftet med GDPR är att skydda fysiska personer vid 
behandling av personuppgifter samt att skapa förutsättningar för det fria 
flödet av personuppgifter inom unionen.163 Med personuppgift menas varje 
upplysning som direkt eller indirekt kan härledas till en identifierbar fysisk 
person.164 Begreppet personuppgift är mycket brett och kan omfatta olika 
typer av data såsom namn, personnummer, adresser, fotografier och IP-
adresser.165 För att förordningen ska vara tillämplig krävs att personuppgifter 
behandlas på helt eller delvis automatisk väg.166  
 
Den som åtnjuter skydd enligt GDPR benämns som den registrerade.167 En 
registrerad är en identifierad eller identifierbar fysisk person, oavsett 
medborgarskap eller hemvist.168 Den som bestämmer varför och hur 

                                                
161 Dir. 2020:10 s. 1 och 5–6.  
162 Se art. 99 GDPR.   
163 Se art. 1 GDPR.  
164 Se art. 4.1 GDPR.  
165 Frydlinger m.fl. (2018) s. 44–45.  
166 Se art. 2.1 GDPR.  
167 Frydlinger m.fl. (2018) s. 57. 
168 Se art. 4.1 GDPR och skäl 14 GDPR.  
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personuppgifter ska behandlas, exempelvis myndigheter och organ, benämns 
i GDPR som personuppgiftsansvarig.169  
 
Genom GDPR är frågan om automatiserat beslutsfattande reglerat på en EU-
rättslig nivå.170 I det följande kommer art. 22 GDPR att undersökas. 
Bestämmelsen har betydelse för hur den svenska offentliga förvaltningen kan 
använda sig av automatiserat beslutsfattande.171 Inledningsvis undersöks 
innebörden av art. 22.1. Därefter beskrivs undantagsgrunderna och kravet på 
skyddsåtgärder, vilka hittas i art. 22.2 och 22.3. Slutligen beskrivs art. 22.4 
som behandlar automatiserat beslutsfattande grundat på känsliga 
personuppgifter.   

3.5.2 Huvudregeln i artikel 22.1 
3.5.2.1 Artikelns innebörd 
Enligt art. 22.1 GDPR ska den registrerade ha rätt att inte bli föremål för ett 
beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet 
profilering, vilket har rättsliga följder för honom eller henne eller på liknande 
sätt i betydande grad påverkar honom eller henne.172 Artikeln är tillämplig 
vid beslut som fattas helt utan mänsklig inblandning. Art. 22 GDPR ger 
uttryck för uppfattningen att personuppgiftsbehandling som innebär 
beslutsfattande helt utan mänsklig inblandning kan vara 
integritetskränkande.173  
 
I GDPR definieras inte rekvisiten beslut som har rättsliga följder eller beslut 
som på liknande sätt i betydande grad påverkar den enskilde. Artikel 29-
gruppen har angett att det exempelvis kan vara beslut som resulterar i en rätt 
till eller ett nekande av lagstadgade sociala förmåner såsom barn- eller 
bostadsbidrag. Även andra beslut som kan ha betydande konsekvenser 
omfattas, exempelvis beslut som påverkar någons tillgång till sjukvård eller 
utbildning.174 Det saknar betydelse om de rättsliga följderna kan anses vara 
positiva eller negativa för den enskilde.175 Min bedömning är att de ovan 
nämnda rekvisiten omfattar en stor mängd beslut som fattas inom den 
offentliga förvaltningen. Exempelvis bör antagningsbeslut till utbildningar 
och beslut om studiemedel omfattas.  
 
Artikel 29-gruppen har uttalat att reglerna om helt automatiserat 
beslutsfattande inte kan kringgås genom att införa en mänsklig inblandning 
som en symbolisk gest. För att det ska röra sig om mänsklig inblandning ska 
beslutet granskas på ett meningsfullt sätt av en person som har kompetens på 

                                                
169 Se art. 4.7 GDPR och Frydlinger m.fl. (2018) s. 51.  
170 Se art. 22 GDPR.  
171 Jfr SKR, ’Automatiserat beslutsfattande i den kommunala förvaltningen’ s. 7.  
172 Se art. 22.1 GDPR.  
173 Frydlinger m.fl. (2018) s. 221. 
174 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 22–23. 
175 Öman, Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m., kommentaren till artikel 22, under 
rubriken Första punkten – Rätt att slippa automatiserat beslutsfattande, JUNO.  
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området.176 Vad som utgör en meningsfull mänsklig inblandning bör enligt 
min bedömning därför avgöras utifrån vad beslutet avser och vad den 
automatiska bedömningen innefattat. Att en fysisk person godkänner ett 
beslut utan att granska det innebär inte att artikeln kan kringgås.  
 
Artikelns utformning har lett till en diskussion om hur bestämmelsen ska 
tolkas. När det gäller art. 22.1 diskuteras främst två frågor. För det första 
diskuteras det om artikeln ska ses som ett förbud eller en rättighet. För det 
andra diskuteras om profilering är ett krav för att artikeln ska vara tillämplig. 
Dessa två frågor kommer att undersökas närmare nedan.  
 

3.5.2.2 Förbud eller rättighet?  
Artikelns utformning har, som ovan nämnts, lett till en diskussion om hur 
bestämmelsen ska tolkas. Frågan är om artikeln ska ses som ett förbud eller 
en rättighet. Om bestämmelsen tolkas som ett förbud innebär det en generell 
rätt att inte bli föremål för sådant automatiserat beslutsfattande som omfattas 
av artikeln, om inte någon undantagsgrund är tillämplig. Om bestämmelsen 
tolkas som en rättighet innebär det att det istället finns en rätt att begära att 
inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.177  
 
Artikel 29-gruppen har i sina riktlinjer tydligt uttalat att art. 22.1 utgör ett 
allmänt förbud mot automatiserat beslutsfattande. Artikel 29-gruppen anser 
att ordet ”rätt” inte ska tolkas som att artikel 22.1 bara gäller när den 
registrerade åberopar bestämmelsen. Förbudet ska därför gälla oberoende av 
om den registrerade vidtar någon åtgärd.178 Att artikeln utgör ett förbud anser 
även bland annat Mendoza & Bygrave, Malgieri, Karlsson samt SKR.179 
Artikeln tolkas således ofta som ett generellt förbud mot automatiserat 
beslutsfattande.180  
 
Alla är dock inte av samma uppfattning rörande tolkningen av artikeln.181 
Öman har ifrågasatt tolkningen att artikeln ska anses utgöra ett allmänt 
förbud. Öman menar visserligen att det finns omständigheter som talar för att 
det är ett förbud, men att artikeln finns i kapitlet om den registrerades 
rättigheter och därför utgör en rättighet. Öman menar sammanfattningsvis att 
automatiserade beslut är förbjudna enligt art. 22.1 först efter att den 
registrerade begärt att ett sådant beslutsfattande inte ska användas.182 Bygrave 
resonerar likt Öman och tycks nu således ha bytt uppfattning i frågan om 
artikeln utgör ett förbud eller en rättighet. Förutom artikelns placering 
framhäver Bygrave att artikelns formulering talar för att artikeln är en 

                                                
176 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 21–22.  
177 Jfr Suksi (2020) s. 5–6. 
178 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 20. 
179 Karlsson (2020) s. 56; Malgieri (2019) s. 19; Mendoza & Bygrave (2017) s. 87; SKR, 
’Automatiserat beslutsfattande i den kommunala förvaltningen’ s. 6.  
180 Suksi (2020) s. 5. 
181 Suksi (2020) s. 5.  
182 Öman (2018) s. 1–2.  
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rättighet. Bygrave menar nu att art. 22.1 troligen inte utgör ett allmänt 
förbud.183  
 
Enligt min bedömning ger den språkliga utformningen av artikeln i den 
svenska och engelska förordningstexten inget tydligt svar på frågan om 
artikeln ska tolkas som ett förbud eller en rättighet. Eftersom inte alla 
språkversioner av GDPR har undersökts är det inte möjligt dra någon helt 
säker slutsats om tolkningen. Att Artikel 29-gruppen tydligt uttryckt att 
artikeln ska ses som ett förbud talar dock enligt mig starkt för att artikeln 
utgör ett förbud, speciellt eftersom EDPB har erkänt gruppens riktlinjer. Att 
se artikeln som ett förbud innebär visserligen att möjligheten att använda 
automatiserat beslutsfattande till viss del inskränks. Att se artikeln som ett 
förbud skulle dock göra artikelns uppbyggnad tydligare i förhållande till 
undantagsgrunderna i art. 22.2.  
 
Det går vidare, enligt min mening, att ifrågasätta Ömans och Bygraves 
argumentet att artikelns placering innebär att artikeln utgör en rättighet. 
Artikeln är visserligen placerad i kapitlet för den registrerades rättigheter, det 
finns dock artiklar såsom art. 13 och 14 i kapitlet som gäller oavsett om den 
registrerade agerat eller inte. Sammanfattningsvis är min bedömning att 
artikeln bör uppfattas som ett allmänt förbud mot automatiserat 
beslutsfattande under förutsättning att något undantag i artikeln inte är 
tillämpligt. I det följande kommer därför art. 22.1 betraktas som ett förbud.  
 

3.5.2.3 Är profilering ett krav?  
Artikelns utformning har, som tidigare nämnts, lett till en diskussion om det 
krävs profilering för att artikel 22 GDPR ska vara tillämplig.184  
 
Begreppet profilering definieras i art 4.4 GDPR. Med profilering menas varje 
form av automatisk behandling av personuppgifter där personuppgifterna 
används för att bedöma olika personliga egenskaper hos en fysisk person. 
Detta för att analysera eller förutsäga exempelvis den fysiska personens 
arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, beteende eller 
förflyttningar.185 En myndighet som använder profilering är 
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen använder ett statistiskt 
bedömningsstöd för att göra en profilering för att bedöma personers avstånd 
till arbetsmarknaden. Profileringen bygger på uppgifter från inskrivningen, 
information från Arbetsförmedlingens egna system samt uppgifter från andra 
myndigheter. Exempel på uppgifter som används i profileringen är 
födelseland, postnummer, utbildningsnivå, ålder, kön och a-kassetillhörighet. 
Även uppgifter kopplade till den arbetssökande postnummerområde används, 
såsom medianinkomst, utbildningsnivå, ensamhushållsandel och 
medborgarskapsfördelning. Profileringen utgör sedan ett underlag för 
handläggaren vid beslutsfattandet om stöd till den arbetssökande.186  
                                                
183 Bygrave (2020) s. 531.  
184 Karlsson (2020) s. 56. 
185 Se art. 4.4 GDPR.  
186 Arbetsförmedlingen, ’Så här bedömer vi ditt avstånd till arbetsmarknaden’. 
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Automatiserade beslut kan fattas både med eller utan profilering. Omvänt 
gäller även att profilering kan användas utan att det leder fram till ett 
automatiserat beslut.187 Automatiserade beslut kan alltså innefatta profilering, 
men det finns många typer av automatiserade beslut där profilering inte ingår. 
Ett exempel på automatiserade beslut som inte innefattar profilering är beslut 
om trängselskatt. Där görs inga bedömningar av personliga egenskaper utan 
beslutet bygger på antalet passager vid betalstationer. 
 
När en EU-förordning ska tolkas bör skälen i ingressen beaktas. Skälen är inte 
juridisk bindande men kan utgöra stöd vid tolkningen av olika bestämmelser. 
Skälen kan i vissa fall ge konkreta besked om hur en viss text eller ett visst 
begrepp ska tolkas.188 I GDPR berör skäl 71 automatiserat beslutsfattande. 
Av skäl 71 framgår att den registrerade har en rätt att inte bli föremål för ett 
beslut, vilket kan inbegripa en åtgärd med bedömning av personliga aspekter, 
som enbart grundas på en automatiserad behandling. Vidare anges att e-
rekrytering utan personlig kontakt och automatiserat avslag på en 
internetbaserad kreditansökan är exempel på en behandling innefattande 
profilering eftersom en sådan behandling bedömer personliga aspekter såsom 
arbetsprestation eller ekonomisk situation. I skäl 71 framgår också när 
automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, bör tillåtas. Det framgår 
även att sådana beslut som avses i art. 22.1 inte bör gälla barn.189  
 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen, har i flera 
yttranden uttalat sig om art. 22.1 GDPR.190 IMY är den svenska 
tillsynsmyndigheten för GDPR.191 IMY anser att artikeln bör tolkas som att 
den är generellt tillämplig på automatiserade beslut. Enligt IMY framgår detta 
tydligt av bestämmelsens ordalydelse samt av skäl 71 till förordningen.192 
Även SKR har tolkat bestämmelsen som att profilering är en typ av 
behandling som kan ingå, men att profilering inte är nödvändigt för att 
bestämmelsen ska vara tillämplig.193 Karlsson anser att skäl 71 talar för att 
art. 22.1 omfattar alla automatiserade beslut. Karlsson menar att det följer av 
formuleringen att den registrerade har en rätt att inte bli föremål för ett beslut 
vilket kan inbegripa en åtgärd med bedömning av personliga aspekter. Ordet 
kan talar då för att profilering inte är ett krav.194  
 
Socialdataskyddsutredningen ansåg dock i sitt betänkande att art. 22.1 endast 
omfattar automatiserade beslut som inkluderar profilering. Denna tolkning 
baseras på att art. 15.1 i det tidigare gällande dataskyddsdirektivet enbart 
behandlade beslut som grundas på profilering samt att det av skäl 71 inte är 
tydligt att alla automatiserade beslut skulle omfattas av artikel 22 GDPR. 
Utredningen framhöll att kommissionens initiala förslag till 
                                                
187 SOU 2018:25 s. 162.  
188 Bernitz och Kjellgren (2018) s. 198–199.  
189 Se skäl 71 GDPR.  
190 IMY, remissyttrande, dnr 1684-2017 s. 6–7; IMY, remissyttrande, dnr 1674-2017 s. 7. 
191 Frydlinger m.fl. (2018) s. 80.  
192 IMY, remissyttrande, dnr 1684-2017 s. 6–7; IMY, remissyttrande, dnr 1674-2017 s. 7. 
193 SKR, ’Automatiserat beslutsfattande i den kommunala förvaltningen’ s. 6.  
194 Karlsson (2020) s. 58.  
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dataskyddsförordning endast innefattade beslut som innefattar profilering.195 
I kommissionens ursprungliga förslag framgår att artikeln var tänkt att bara 
omfatta åtgärder som grundas på profilering.196  
 
Regeringen har i flertalet propositioner uttryckt att mycket talar för att art. 
22.1 enbart tar sikte på automatiserade beslut som innefattar profilering, men 
att det råder en viss osäkerhet kring hur artikeln ska tolkas. I propositionerna 
läggs vikt vid att skäl 71 endast tycks behandla beslut grundade på 
profilering.197 Även Sören Öman har uttryckt att bestämmelsen troligtvis bara 
omfattar beslut som inbegriper profilering.198  
 
Karlsson, som tar upp olika argument kring tolkningen av bestämmelsen, 
menar att en ändamålstolkning av art. 22.1 talar för att artikeln enbart omfattar 
automatiserat beslutsfattande där profilering används. Karlsson hänvisar 
också till kommissionens initiala förslag. Karlsson menar inte att det finns 
något som talar för att art. 22 GDPR skulle ha ett vidare tillämpningsområde 
än det tidigare dataskyddsdirektivet.199 Även Mendoza och Bygrave anser att 
profilering är ett krav för att artikeln ska gälla.200  
 
Artikel 29-gruppen berör i sina riktlinjer inte frågan om profilering är en 
nödvändig förutsättning för att art. 22.1 ska vara tillämplig. Artikel 29-
gruppen anger istället att automatiserade beslut och profilering är skilda 
företeelser men att de kan överlappa varandra.201 
 
Enligt min bedömning ger den språkliga utformningen av artikeln i den 
svenska och engelska förordningstexten inget entydigt svar på hur artikeln 
ska tolkas. Det går att läsa artikeln som att profilering är ett exempel på vad 
som kan ingå i det automatiserade beslutsfattandet. Det går även att läsa 
artikeln som att bara automatiserade beslut som innefattar profilering 
omfattas. Att IMY uttryckt att alla automatiserade beslut bör omfattas har viss 
vikt i bedömningen eftersom IMY är den svenska tillsynsmyndigheten för 
GDPR. Användningen av ordet kan i skäl 71 GDPR talar för att profilering 
inte krävs. Samtidigt har regeringen flera gånger uttalat att profilering är ett 
krav, en uppfattning som tycks vara utbredd i litteraturen. Det står således 
klart att IMY och regeringen gör olika bedömningar av artikelns innebörd.  
 
I skäl 71, som visserligen inte är juridisk bindande men som kan utgöra stöd 
vid tolkningen av artikeln, nämns i princip bara exempel på automatiserat 
beslutsfattande där profilering använts. Det styrker enligt min mening 
slutsatsen att profilering är ett krav för artikelns tillämplighet. Det får dock 
                                                
195 SOU 2017:66 s. 273.  
196 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 
(allmän dataskyddsförordning), COM(2012) 11 slutlig s. 55.  
197 Prop. 2017/18:95 s. 100; Prop. 2017/18:112 s. 63–64; Prop. 2017/18:115 s. 30–31; Prop. 
2017/18:248 s. 15; Prop. 2017/18:254 s. 55; Prop. 2018/19:33 s. 163.   
198 Öman (2018) s. 2.  
199 Karlsson (2020) s. 56–59. 
200 Mendoza & Bygrave (2017) s. 90–91.  
201 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 8.  
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ses som en stor brist att Artikel 29-gruppen eller EDPB inte uttalat sig i frågan 
om profilering är ett krav eller inte. Utifrån detta och att någon praxis rörande 
artikelns tolkning inte finns får rättsläget anses vara oklart.  
 
Beroende på hur artikeln tolkas påverkar det vilka beslut som omfattas av 
artikeln. Om profilering inte skulle vara ett krav för artikelns tillämplighet 
skulle betydligt fler beslut omfattas. Konsekvensen av att det inte krävs 
profilering är även att det krävs stöd i någon undantagsgrund i art. 22.2 i fler 
fall. Om profilering krävs så kan många automatiserade beslut fattas utan att 
någon undantagsgrund behöver vara uppfylld. Oavsett hur art. 22.1 ska tolkas 
är artikeln relevant för den offentliga förvaltningen. Det finns dock ett behov 
av att rättsläget klargörs. 

3.5.3 Undantagsgrunder och skyddsåtgärder 
I art. 22.2 GDPR föreskrivs tre undantag från huvudregeln i art. 22.1 GDPR. 
Av art. 22.2 a följer att art. 22.1 inte ska tillämpas om beslutet är nödvändigt 
för ett ingående eller fullgörande av avtal mellan parterna. Av art. 22.2 b 
framgår att art. 22.1 inte ska tillämpas om beslutet tillåts enligt unionsrätten 
eller av en medlemsstats nationella rätt. I dessa fall ska lämpliga åtgärder till 
skydd för den registrerades rättigheter, friheter och intressen fastställas. Det 
tredje undantaget i art. 22.2 c innebär att art. 22.1 inte ska tillämpas om 
beslutet grundar sig på ett uttryckligt samtycke.202 Dessa tre 
undantagsgrunder anger således när automatiserade beslut som omfattas av 
art. 22.1 GDPR är tillåtna.  
 
Automatiserat beslutsfattande som grundar sig på avtal eller samtycke är 
ytterst ovanligt för myndigheter.203 I GDPR definieras samtycke som varje 
typ av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring varigenom den 
registrerade godtar en viss behandling av personuppgifter.204 Av skäl 43 
framgår att ett samtycke med största sannolikhet inte är frivilligt när det råder 
en betydande ojämlikhet mellan den registrerade och den 
personuppgiftsansvarige. Som ett särskilt exempel på detta nämns relationen 
mellan en myndighet och en enskild.205 Ett annat typiskt exempel på 
beroendeförhållande där samtycke vanligtvis inte kan anses vara frivilligt är 
mellan arbetstagare och arbetsgivare.206 Att det råder ett maktförhållande 
mellan den enskilde och myndigheten utesluter således i princip att samtycke 
kan användas som undantagsgrund. Om den enskilde får välja mellan ett 
automatiserat förfarande med beslut inom ett dygn eller ett manuellt 
förfarande med handläggningstid på tre veckor är det, enligt min mening, 
troligt att den enskilde väljer det snabbaste förfarandet. I detta fall är det nog 
inte ett frivilligt samtycke från den enskilde. Ett automatiserat beslutsfattande 
grundat på avtal bör, som ovan nämnts, vara ovanligt inom den offentliga 
förvaltningen.  

                                                
202 Se art. 22.2 GDPR.  
203 Karlsson (2020) s. 67.  
204 Se art. 4.11 GDPR.  
205 Se skäl 43 GDPR.  
206 Frydlinger m.fl. (2018) s. 147.  
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Om det skulle förekomma automatiserat beslutsfattande grundat på avtal eller 
samtycke ska, enligt art. 22.3, åtgärder för att säkerställa den registrerades 
rättigheter, friheter och intressens vidtas. Det finns en rätt till personlig 
kontakt för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.207  
 
Hos myndigheter är det istället i princip alltid art. 22.2 b som kan tillåta 
automatiserat beslutsfattande. I sådant fall ska det finnas stöd för den typen 
av beslutsfattande i nationell rätt. Det ska i den nationella rätten, som ovan 
nämnts, även fastställas åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, 
friheter och intressen.208 Lämpliga skyddsåtgärder bör enligt skäl 71 GDPR 
inkludera information till den enskilde, en rätt till mänskligt ingripande, 
möjlighet att få en förklaring av beslutet samt möjlighet att överklaga 
beslutet.209 Bygrave har uttalat att stater troligen har ett tämligen stort 
tolkningsutrymme att avgöra vad som ska utgöra lämpliga skyddsåtgärder.210 
Malgieri, som har undersökt nio EU-länders reglering av skyddsåtgärder, har 
konstaterat att skyddsåtgärderna skiljer sig åt mellan de olika 
medlemsländerna.211 Hur FL förhåller sig till GDPR vid automatiserat 
beslutsfattande kommer att undersökas och diskuteras nedan i kapitel 3.6.  

3.5.4 Känsliga personuppgifter  
I art. 22.4 GDPR finns det ett undantag för känsliga personuppgifter.212 Med 
känsliga personuppgifter menas exempelvis personuppgifter som avslöjar 
politiska åsikter, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller 
uppgifter som sexualliv eller sexuell läggning.213  
 
Av art. 22.4 framgår att undantagen i art. 22.2 som huvudregel inte får 
tillämpas om det automatiska beslutet grundar sig på känsliga personuppgifter 
enligt art. 9.1. I vissa fall kan dock automatiserade beslut grundade på art. 
22.2 baseras på känsliga personuppgifter. I dessa fall måste antingen 
uttryckligt samtycke (art. 9.2 a) eller ett viktigt allmänt intresse (art. 9.2 h) 
föreligga samtidigt som lämpliga skyddsåtgärder vidtagits.214 Enligt min 
bedömning kan därför art. 22.4 bidra till att förhindra diskriminerande 
automatiska beslut.   
 
I flera propositioner har det framförts att ett sådant viktigt allmänt intresse 
som omnämns i art 22.4 GDPR är att myndigheter kan bedriva sin verksamhet 
på ett korrekt, rättssäkert och effektivt sätt.215 Enligt min bedömning är det 
därför troligt att undantaget vid ett viktigt allmänt intresse främst kan vara 
tillämpligt när stöd för det automatiserade beslutsfattandet har stöd i nationell 
                                                
207 Se art. 22.3 GDPR.  
208 Karlsson (2020) s. 66–67.  
209 Se skäl 71 GDPR.  
210 Bygrave (2020) s. 537.  
211 Malgieri (2019) s. 24–25.  
212 Se art. 22.4 GDPR.  
213 Se art. 9.1 GDPR.  
214 Se art. 22.4 GDPR.  
215 Prop 2017/18:95 s. 100; Prop. 2017/18:254 s. 55.  
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lagstiftning i enlighet med art. 22.2 b GDPR. Ses 28 § FL som ett undantag 
enligt art. 22.2 b kan den offentliga förvaltningen således använda 
automatiserat beslutsfattande baserat på känsliga personuppgifter under 
förutsättning att det krävs för att upprätthålla ett allmänt intresse. Med 
lämpliga skyddsåtgärder menas enligt min bedömning rimligen samma typ av 
skyddsåtgärder som avses i art. 22.2 och 22.3.  
 
Frydlinger m.fl. har uttalat att art. 22.4 utgör ett undantag från undantaget från 
undantaget.216 Uttalandet bör enligt min mening förstås utifrån att art. 22.1 
ställer upp ett allmänt förbud mot automatiserat beslutsfattande i vissa fall. I 
art. 22.2 framgår sedan undantag från art. 22.1. När det gäller känsliga 
personuppgifter får automatiserade beslut som huvudregel inte grundas på 
sådana uppgifter. Om uttryckligt samtycke eller ett viktigt allmänt intresse 
föreligger är det dock tillåtet att basera det automatiserade beslutet på 
känsliga personuppgifter.  
 
Det står sammanfattningsvis klart att art. 22 GDPR är svårtolkad.217 Den 
osäkerhet som råder kring tolkningen av artikeln kan hämma och fördyra det 
fortsatta digitaliseringsarbetet inom den offentliga förvaltningen.218  

3.6 Förhållandet mellan FL och GDPR 
I denna del kommer förhållandet mellan 28 § FL och förbudet mot 
automatiserade beslut i art. 22 GDPR att undersökas. Frågan är om 28 § FL 
ska ses som ett sådant nationellt undantag från GDPR som tillåter 
automatiserat beslutsfattande i hela den offentliga förvaltningen. I sådant fall 
måste även lagstiftaren fastställt lämpliga åtgärder till skydd för den 
registrerades rättigheter, friheter och intressen. Skulle 28 § FL inte ses som 
ett nationellt undantag enligt art. 22.2 b GDPR skulle GDPR utgöra ett hinder 
för vissa typer av automatiserade beslut.  
 
I SOU 2018:25 konstaterades att det saknas uttalanden i förarbetena till den 
nya FL där förhållandet mellan 28 § FL och GDPR klargörs. Utredningen 
bedömde dock att det uttalade stödet för automatiserat beslutsfattande i FL 
som utgångspunkt borde innebära att kraven enligt art. 22 GDPR anses 
uppfyllda.219 Samma slutsats drogs av eSams rättsliga expertgrupp.220 eSam 
är ett samverkansprogram mellan 27 myndigheter och SKR. eSam syftar till 
samverkan för en ökad digitalisering.221 Expertgruppen tolkade 28 § FL som 
ett sådant nationellt undantag som avses i art. 22.2 b GDPR. Expertgruppen 
ansåg även att den sammantagna regleringen i FL utgör sådana 
skyddsåtgärder som krävs enligt art. 22.2 b GDPR. Som exempel på 
skyddsåtgärder nämns bestämmelser om kommunikation, rätt till omprövning 
och rätt till överklagande. eSams bedömning var att automatiserade beslut får 
                                                
216 Frydlinger m.fl. (2018) s. 225.  
217 Frydlinger m.fl. (2018) s. 220; Schartum (2018) s. 6–7.  
218 Schartum (2018) s. 6–7. 
219 SOU 2018:25 s. 172.  
220 eSam, ’Rättslig uttalande om automatiserade beslut’ s. 1–2.  
221 eSam, ’Om eSam’.  
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fattas när besluten faller inom ramen för FL:s tillämpningsområde och är 
överklagbara.222   
 
SKR har också gjort bedömningen att 28 § FL utgör ett sådant undantag som 
möjliggör automatiserade beslut samt att skyddsåtgärder för den enskilde 
tillgodoses genom FL i stort.223 Regeringen har i flertalet propositioner ansett 
att FL fastställer sådana skyddsåtgärder som avses i art. 22.2 b GDPR. 
Regeringen anser att det utöver de allmänna kraven på legalitet, objektivitet 
och proportionalitet även finns bestämmelser om rätt till insyn, krav på 
kommunikation och möjligheter till ändring och rättelse samt en rätt att 
överklaga beslut.224 Enligt min bedömning finns det således en samsyn kring 
att 28 § FL utgör ett sådant nationellt undantag som avses i art. 22.2 b GDPR 
och att tillräckliga skyddsåtgärder tillgodoses genom FL. Detta innebär att 
art. 22 GDPR inte utgör ett hinder när det automatiserade beslutsfattandet har 
stöd av 28 § FL.  
 
Suksi har i en artikel ställt sig tveksam till om införandet av orden ”eller 
automatiserat” i 28 § FL innebär att kraven enligt art. 22.2 b GDPR uppfylls. 
Detta eftersom automatiserat beslutsfattande kan användas inom olika 
områden och att FL inte innehåller några ytterligare specifika bestämmelser 
som tillämpas på automatiserat beslutsfattande.225 Även Karlsson har ställt 
sig något frågande till om FL ställer upp tillräckliga skyddsåtgärder. Karlsson 
hänvisar till skäl 71 där det framgår att den enskilde bör ha en rätt till 
mänskligt ingripande och att automatiserade beslut inte bör gälla barn. Någon 
rätt till mänskligt ingripande finns inte i FL. Inte heller finns någon särskild 
reglering gällande automatiserade beslut gentemot barn.226 Angående Suksis 
synpunkter kan det, enligt min mening, sägas att även om det inte finns några 
specifika skyddsåtgärder för automatiserat beslutsfattande finns olika 
skyddsåtgärder som gäller oavsett om besluten fattas av en handläggare eller 
automatiskt. Att skyddsåtgärderna gäller för alla typer av beslutsfattande är 
inte detsamma som att skyddsåtgärder saknas för automatiserade beslut. Vad 
gäller Karlssons synpunkter bör det enligt min mening påpekas att de exempel 
på skyddsåtgärder som nämns i skäl 71 inte är juridiskt bindande. Dessutom 
finns det antagligen, som ovan nämnts, ett visst tolkningsutrymme för stater 
att avgöra vad som ska utgöra lämpliga skyddsåtgärder.  
 
SKR har yttrat att för det fall 28 § FL inte skulle vara tillämplig vid 
beslutsfattande i kommuner och regioner skulle något nationellt undantag 
från art. 22 GDPR inte föreligga vid automatiserat beslutsfattande i 
kommuner och regioner.227 Enligt min mening är SKR:s slutsats rimlig. Enligt 
art. 22.2 b GDPR krävs stöd i nationell rätt för att beslutsfattande enligt art. 
22.1 GDPR ska vara tillåtet. Som diskuterats i avsnitt 3.4 är rättsläget oklart 
                                                
222 eSam, ’Rättslig uttalande om automatiserade beslut’ s. 1–2. 
223 SKR, ’Automatiserat beslutsfattande i den kommunala förvaltningen’ s. 8.  
224 Prop. 2017/18:95 s. 100; Prop. 2017/18:112 s. 65; Prop. 2017/18:115 s. 31; Prop. 
2017/18:254 s. 55; Prop. 2018/19:33 s. 164.   
225 Suksi (2018b) s. 470.  
226 Karlsson (2020) s. 74–75.  
227 SKR, ’Hemställan om ändring i kommunallagen med anledning av bestämmelse i 28 § 
förvaltningslagen om automatiserat beslutsfattande’ s. 10.  
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i frågan om 28 § FL gäller för automatiserat beslutsfattande i kommuner och 
regioner. Något stöd i KL för beslutsformen finns inte. Om det 
automatiserade beslutsfattandet i den kommunala förvaltningen inte har 
uttryckligt stöd i nationell rätt kan GDPR, enligt min bedömning, utgöra ett 
hinder för sådana automatiserade beslut som omfattas av art. 22 GDPR.  

3.7 Sammanfattande kommentarer  
Det kan inledningsvis konstateras att lagstiftaren är positiv till 
digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Genom den nya FL framgår 
det allmänna uttryckliga lagstödet för användandet av automatiserat 
beslutsfattande. Bestämmelsen i 28 § FL tydliggör att automatiserade beslut 
kan fattas utan stöd i någon annan särskild reglering. Som tidigare nämnts 
finns dock viss särreglering kvar, vilket kan skapa tolkningsproblem och 
hinder i myndigheternas utvecklingsarbete.  
 
I undersökningen har det uppmärksammats att kommuner använder 
automatiserat beslutsfattande. Om det finns rättsligt stöd för beslutsformen 
eller inte råder det delade meningar om. SKR menar bland annat att KL:s 
bestämmelser om beslutsfattande och delegation innebär att det saknas 
rättsligt stöd för användningen av automatiserat beslutsfattande. Det pågår i 
skrivande stund en statlig utredning på området. Utredningen ska inte 
undersöka om, utan hur, automatiserat beslutsfattande ska införas i 
kommuner och regioner.  
 
För den offentliga förvaltningen är även art. 22 GDPR av betydelse. För att 
GDPR ska vara tillämplig måste personuppgifter behandlas, något som kan 
ge upphov till vissa tillämpningsproblem. Gällande art. 22 finns det ett stort 
behov av att klargöra rättsläget. Artikeln är som tidigare nämnts svårtolkad. 
Artikel 29-gruppen klargör vissa frågor, dock är gruppens rekommendationer 
som tidigare nämnts inte rättsligt bindande. Riktlinjerna har dock erkänts av 
EDPB, vilket stärker riktlinjernas betydelse. Exakt hur artikeln ska tolkas 
avgör EU-domstolen. Innan EU-domstolen har uttalat sig är det således inte 
möjligt att dra någon helt säker slutsats om artikelns tolkning. Enligt min 
bedömning bör art. 22.1 tolkas som ett förbud vilket innebär det att den 
registrerade ska skyddas mot sådant automatiserat beslutsfattande som 
omfattas av artikeln under förutsättning att inte någon undantagsgrund är 
tillämplig. För den offentliga förvaltningen är art. 22.2 b GDPR främst 
aktuell. Enligt art. 22.2 b behöver det automatiserade beslutsfattandet ha stöd 
i nationell rätt. 
 
Slutligen kan några ord sägas om förhållandet mellan FL och GDPR. Frågan 
om förhållandet har inte berörts i förarbetena till nya FL utan främst i andra 
förarbeten och i litteraturen. Enligt min bedömning talar de uttalanden som 
finns för att 28 § FL utgör ett sådant nationellt undantag som avses i art. 22.2 
b GDPR och att tillräckliga skyddsåtgärder för den registrerade tillgodoses 
genom FL i stort.  
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4 Insyn i det automatiserade 
beslutsfattandet  

4.1 Inledning  
I detta kapitel undersöks rätten till insyn i beslutsförfarandet vid 
användningen av automatiserat beslutsfattande. Inledningsvis undersöks 
rätten till partsinsyn i 10 § FL. Därefter undersöks möjligheterna till insyn 
genom offentlighetsprincipen. Slutligen granskas rätten till insyn vid 
automatiserat beslutsfattande utifrån regleringen i GDPR. Dessa tre regelverk 
kan sägas utgöra grunden för rätten till insyn i den digitala förvaltningen.228 
 
De tre ovan nämnda regelverken har olika syften och de skiftar i karaktär. 
Bland annat varierar vilken information som är föremål för insyn. Vidare 
varierar det vem som har rätt till insyn och om denne kan vara anonym eller 
inte. De olika regelverken är även i olika grad anpassade till den pågående 
digitaliseringen.229  
 
För att medborgarna ska ha tillit till digitaliseringen inom den offentliga 
förvaltningen förutsätts att principer om insyn fortsatt står fast. 
Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, där automatiserat 
beslutsfattande ingår, utmanar på flera sätt de rättsliga principerna om 
insyn.230 När algoritmer används i beslutsfattande kan vad som benämns som 
”black box society” uppstå.231 Med det menas att beslut fattas av algoritmer 
utan att människor vet om att det sker och utan att människor förstår hur 
beslutsfattandet går till. Det finns därför ett värde i att förstå hur en algoritm 
behandlar data och vilka variabler som är avgörande för ett visst utfall.232 
Suksi är av åsikten att de algoritmer som ligger bakom ett automatiskt beslut 
ska vara offentliga. Suksi ställer sig annars frågande till hur vi ska vara säkra 
på att beslut som fattas automatiserat är korrekta. Samtidigt kan utvecklarna 
av de datorprogram och algoritmer som används, vilket kan vara privata 
företag, vara ointresserade av att göra sina produkter offentliga.233  

4.2 Partsinsyn 
I detta avsnitt kommer rätten till partsinsyn att undersökas. Rätten till 
partsinsyn regleras i 10 § FL och innebär att den som är part i ett ärende har 
rätt att, som huvudregel, ta del av allt material som har tillförts ärendet.234 

                                                
228 Jfr Magnusson Sjöberg (2018) s. 314.  
229 Magnusson Sjöberg (2018) s. 314.  
230 Magnusson Sjöberg (2018) s. 313.  
231 Pasquale (2015) s. 3.  
232 Zanfir-Fortuna (2020) s. 416.  
233 Suksi (2017) s. 288 och 295.  
234 Se 10 § FL.  
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Rätten till insyn kräver att parten aktivt begär att få ta del av det material som 
tillförts ärendet.235 Principen om partsinsyn anses så central att den utgör en 
allmän rättsgrundsats som gäller oberoende av särskilt författningsstöd.236   
 
Myndigheterna har viss möjlighet att avgöra vad som ska tillföras ett ärende, 
främst gällande det material som tillkommit inom en myndighet. Detta 
innebär att exempelvis arbetspromemorior som inte innehåller nya 
sakuppgifter, utöver det som redan finns i det övriga materialet, kan undantas 
från partsinsynen. Alla uppgifter som har betydelse för avgörandet ska dock 
alltid tillföras.237 Parten ska genom partsinsynen ha möjlighet att granska det 
material som finns i ärendet. Partsinsynen kan också användas för att 
kontrollera att handläggningen sker på rätt sätt.238 Genom möjligheten till 
partsinsyn kan den enskilde dessutom konstatera vad som inte ingår i 
utredningsmaterialet.239 Principen om partsinsyn utgör på så vis ett slags 
kontrollinstrument.240  
 
Partsinsynen omfattar även handlingar som enligt tryckfrihetsförordningens, 
TF, bestämmelser inte utgör allmänna handlingar. I princip omfattas 
dessutom hemliga handlingar.241 Rätten till partsinsyn gäller det material som 
tillförts ärendet, oavsett om det ska kommuniceras eller inte.242  
 
Rätten till partsinsyn är underkastad de begränsningar som följer av 10 kap. 
3 § OSL.243 Enligt 10 kap. 3 § OSL får inte handlingar eller material lämnas 
ut till parten om det med hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av 
synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte röjs. Om myndigheten 
inte lämnar ut en sekretessbelagd uppgift ska myndigheten på annat sätt 
lämna information om vad materialet innehåller. Detta i den omfattning som 
krävs för att parten ska kunna tillvarata sin rätt och om det kan ske utan 
allvarlig skada för det intresse som sekretessen är avsedd att skydda.244 Om 
en myndighet lämnar ut en sekretessbelagd uppgift kan myndigheten enligt 
10 kap. 14 § OSL uppställa ett förbehåll som innebär att mottagarens rätt att 
lämna uppgiften vidare inskränks.245 Av 10 kap. 3 § OSL framgår även att 
sekretess aldrig hindrar en part att ta del av en dom eller beslut i ärendet.246  
 
Bestämmelsen om partsinsyn är i första hand tänkt att reglera en parts rätt till 
insyn i ärenden som är under handläggning.247 Om det finns beaktansvärda 
skäl kan en rätt till partsinsyn föreligga när ärendet har avslutats.248  
                                                
235 Strömberg & Lundell (2018) s. 116. 
236 Prop. 2016/17:180 s. 78.  
237 Strömberg & Lundell (2018) s. 116.  
238 Prop. 2016/17:180 s. 78. 
239 Magnusson Sjöberg (2018) s. 331.  
240 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 131.  
241 Strömberg & Lundell (2018) s. 116. 
242 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 133.  
243 Se 10 § FL.  
244 Se 10 kap. 3 § OSL.  
245 Strömberg & Lundell (2018) s. 117.  
246 Se 10 kap. 3 § OSL.  
247 Essen, Bohlin & Warnling Conradson (2020) s. 133. 
248 Se t.ex. RÅ 1995 ref. 28 och RÅ 2001 ref. 27.  
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När ärenden handläggs digitalt kan det vara betydelsefullt för den enskilde 
parten att få del av det datorprogram som genererat ett visst beslut. Insyn i 
denna del är av vikt eftersom felaktiga parametrar vid olika beräkningar utgör 
en typisk felkälla vid automation inom den offentliga förvaltningen.249 I SOU 
2018:25 konstaterades att FL inte innehåller några bestämmelser om att 
datorprogram eller algoritmer ska dokumenteras eller tillföras 
beslutsunderlaget i enskilda ärenden. Utredningens bedömning var därför att 
rätten till partsinsyn inte omfattar någon rätt till insyn i de algoritmer eller 
datorprogram som myndigheten har använt.250 Även Magnusson Sjöberg 
menar att bestämmelsen om partsinsyn inte är så långtgående att 
datorprogram eller algoritmer kan omfattas. Datorprogram som används kan 
dock utgöra allmänna handlingar.251  
 
Enligt min bedömning är det, utifrån det ovan nämnda, utrett att rätten till 
partsinsyn enligt 10 § FL inte omfattar en rätt till insyn i de algoritmer eller 
datorprogram som myndigheten har använt för att fatta beslut. 
Datorprogrammet eller algoritmen utgör inte underlag för beslutet och ska 
därför inte tillföras ärendet. På så sätt kan de inte begäras ut med stöd av 10 
§ FL. Datorprogrammet eller algoritmen kan istället ses som en länk mellan 
den rättsliga regleringen och de uppgifter som finns i ärendet. Partsinsynen 
gäller sammanfattningsvis därför uppgifter i ärendet, inte information om hur 
uppgifterna hanteras i det automatiserade förfarandet.  

4.3 Offentlighetsprincpen  

4.3.1 Allmänt  
I ett välfungerande samhälle är det av grundläggande betydelse att den 
offentliga förvaltningen bedrivs öppet och under insyn av allmänhet och 
media. Att det råder en öppenhet inom den offentliga förvaltningen ger 
garantier mot exempelvis maktmissbruk samtidigt som det ger en ökad 
kännedom om vad som sker i samhället. Öppenheten kan dock inte vara 
obegränsad eftersom viktiga intressen kan skadas. De närmare reglerna om 
allmänna handlingars offentlighet hittas i 2 kap. TF. Offentlighetsprincipen 
gäller oberoende av vilket syfte den enskilde har med sin begäran. Den 
enskildes syfte kan dock i vissa fall ha betydelse vid tillämpningen av vissa 
sekretessbestämmelser.252 Utgångspunkten är att den tekniska utvecklingen 
inom den offentliga förvaltningen inte ska leda till en försvagning av 
offentlighetsprincipen.253  
 

                                                
249 Magnusson Sjöberg (2018) s. 331.  
250 SOU 2018:25 s. 173.  
251 Magnusson Sjöberg (2018) s. 331. 
252 Strömberg & Lundell (2019) s. 7–9.  
253 SOU 2002:97 s. 94; SOU 2018:25 s. 169.  
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Tillgången till allmänna handlingar gäller var och en.254 Enligt 14 kap. 5 § TF 
kan denna rätt, genom lag, begränsas för andra än svenska medborgare och 
svenska juridiska personer.255 Någon sådan inskränkning har dock inte 
gjorts.256 Det är därför möjligt för exempelvis utländska företag att begära ut 
allmänna handlingar från den svenska offentliga förvaltningen.  
 
I det följande kommer bestämmelserna om allmänna handlingar att 
undersökas närmare. Undersökningens fokus kommer att ligga på om de 
datorprogram och algoritmer som används vid automatiserat beslutsfattande 
kan anses utgöra allmänna handlingar. Slutligen berörs frågan om sekretess 
för allmänna handlingar.  

4.3.2 Allmän handling  
För att något ska ses som en allmän handling krävs att det rör sig om en 
handling och att denna handling förvaras hos en myndighet. Handlingen ska 
även vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten.257 
 
Med handling avses enligt 2 kap. 3 § TF en framställning i skrift eller bild 
samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas, avlyssnas 
eller uppfattas på annat sätt.258 En handling kan beskrivas som en bärare av 
viss information som är fixerat på något slags medium.259  
 
Förvaringskriteriet innebär enligt 2 kap. 6 § första stycket TF att en 
upptagning anses förvarad hos en myndighet om upptagningen är tillgänglig 
för myndigheten med ett sådant tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv 
utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsa, avlyssnas eller uppfattas 
på annat sätt.260 En upptagning ska således anses förvarad hos myndigheten 
om den faktiskt är tillgänglig för myndigheten i uppfattbar form. Detta även 
om själva dataservern inte fysiskt befinner sig på myndigheten.261 
Bestämmelsen tar sikte på s.k. färdiga elektroniska handlingar, dvs. 
handlingar som har ett fixerat och bestämt innehåll.262 Exempel på färdiga 
elektroniska handlingar är e-postmeddelanden.263 
 
Från 2 kap. 6 § första stycket TF finns ett undantag i paragrafens andra stycke. 
Undantaget tar sikte på s.k. potentiella handlingar, vilket är 
sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad 

                                                
254 Se 2 kap. 1 § TF.  
255 Se 14 kap. 5 § TF.  
256 Strömberg & Lundell (2019) s. 10.  
257 Bohlin (2015) s. 37.  
258 Se 2 kap. 3 § TF.  
259 Bohlin (2015) s. 37.  
260 Se 2 kap. 6 § första stycket TF.  
261 Strömberg & Lundell (2019) s. 17.  
262 Heuman, Tryckfrihetsförordningen (1949:105), kommentaren till 2 kap. 6 § under 
rubriken 2.2 Andra stycket, Lexino.  
263 SOU 2018:25 s. 175.  
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behandling.264 Undantaget i 2 kap. 6 § andra stycket TF innebär att en 
sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling 
endast anses förvarad hos myndigheten om myndigheten kan göra 
sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.265 Vad som utgör 
en rutinbetonad åtgärd ska avgöras utifrån den allmänna tekniska 
utvecklingen samt den kompetens som finns hos den aktuella myndigheten. 
Enligt förarbetena avses en begränsad arbetsinsats utan några nämnvärda 
kostnader.266 I HFD 2015 ref. 25 ansågs en arbetsinsats på 4 till 6 timmar inte 
som en rutinbetonad åtgärd.267 I ett annat avgörande ansågs det inte vara en 
rutinbetonad åtgärd när en sammanställning krävde att en utomstående 
konsult anlitades.268 Vad som utgör en s.k. färdig elektronisk handling och en 
sammanställning är inte självklart när det gäller algoritmer. En algoritm 
skulle kunna ha en så bestämd och fixerad form att den i sig utgör en allmän 
handling. En algoritm skulle även kunna vara en så pass osjälvständig del av 
ett datorprogram så att algoritmen inte anses som en färdig elektronisk 
handling. I sådant fall blir algoritmen en allmän handling om den kan 
sammanställas med rutinbetonade åtgärder.269  
 
Med myndighet menas i TF regeringen, domstolarna samt de statliga och 
kommunala förvaltningsmyndigheterna.270 Riksdagen och de beslutande 
kommunala församlingarna jämställs med myndigheter i 2 kap. TF.271  
 
En handling ses om inkommen när den har anlänt till myndigheten eller 
kommit behörig befattningshavare till handa. När det gäller en upptagning 
anses den ha inkommit till myndigheten när den har gjorts tillgänglig för 
myndigheten.272 När en handling anses upprättad framgår av 2 kap. 10 § TF. 
En handling som har expedierats anses upprättas hos myndigheten. Om en 
handling inte har expedierats anses den upprättad när det ärenden den hänför 
sig till har slutbehandlats hos myndigheten. Om handlingen inte hänför sig 
till ett visst ärenden så anses den upprättad när den har justerats eller 
färdigställts på annat sätt.273  
 
Att ett datorprogram kan utgöra en allmän handling har konstaterats i bland 
annat RÅ 2004 ref. 74. I målet var frågan om ett datorprogram för 
studieadministration, utvecklat vid en universitetsinstitution, skulle lämnas 
ut. HFD gick igenom kriterierna för vad som utgör en allmän handling och 
konstaterade sedan att det aktuella datorprogrammet var en allmän handling. 
Att universitetet utvecklat datorprogrammet, och sålt det vidare till ett annat 
universitet, ansåg inte HFD utgöra grund för sekretess enligt den då gällande 

                                                
264 Heuman, Tryckfrihetsförordningen (1949:105), kommentaren till 2 kap. 6 § under 
rubriken 2.2 Andra stycket, Lexino. 
265 Se 2 kap. 6 § andra stycket TF.  
266 Prop. 2001/02:70 s. 37.  
267 HFD 2015 ref. 25.  
268 Kammarrätten i Stockholm, dom 2013-06-03, mål nr 2345–13.  
269 SOU 2018:25 s. 177.  
270 Strömberg & Lundell (2019) s. 19.  
271 Se 2 kap. 5 § TF.  
272 Se 2 kap. 9 § TF.  
273 Se 2 kap. 10 § TF.  
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sekretesslagens regler om sekretess för myndigheters affärsverksamhet.274 
Utgångspunkten bör därför vara att ett datorprogram som används inom en 
myndighet och även förvaras där utgör en allmän handling.275 När det gäller 
datorprogram är det enligt min mening klarlagt att de som utgångspunkt utgör 
allmänna handlingar. När det gäller datorprogrammets mindre beståndsdelar, 
algoritmer, är rättsläget något mer oklart. Som ovan nämnts skulle algoritmen 
kunna ses som en s.k. färdig elektronisk handling och därmed utgöra en 
allmän handling. Algoritmen skulle också kunna vara en så osjälvständig del 
av ett datorprogram så att algoritmen ses som en s.k. potentiell handling. För 
att algoritmen då ska kunna utgöra en allmän handling måste algoritmen 
kunna sammanställas med rutinbetonade åtgärder. Tolkningen av 
rutinbetonade åtgärder blir då ytterst relevant. Om sammanställningen skulle 
kräva mer avancerade kunskaper som inte finns på myndigheten kan det 
innebära att algoritmen inte utgör en allmän handling. Det finns således en 
viss osäkerhet som beroende på tolkning skulle kunna leda till en begränsning 
av insynen i den offentliga förvaltningen.  
 
Vissa tolkningsproblem skulle också kunna uppstå kring termen förvarad om 
myndigheten anlitar en utomstående leverantör. I dessa fall skulle avtalet med 
leverantören, om vad som är tillgängligt för myndigheten, kunna påverka 
bedömningen om vad som är en allmän handling.276 Om myndigheten själv 
utvecklar programmet råder det emellertid, enligt min mening, ingen tvekan 
om att programmet är förvarat hos myndigheten.  

4.3.3 Sekretess  
Att en handling bedöms vara en allmän handling behöver inte nödvändigtvis 
innebära att handlingen är offentlig.277 Sekretessbestämmelser i OSL kan 
hindra ett utlämnande.278 Det är inte ovanligt att någon form av sekretess 
gäller för myndigheters datorprogram eller algoritmer. En 
sekretessbestämmelse som skulle kunna vara tillämplig när algoritmer eller 
datorprogram innehåller uppgifter om myndigheters kontrollmetoder är 17 
kap. 1 § OSL. En annan bestämmelse som kan vara tillämplig är 18 kap. 8 § 
3 OSL.279  
 
Sekretessbestämmelsen i 18 kap. 8 § 3 OSL har bland annat tillämpats i ett 
mål där en person hade begärt ut det datorprogram eller de algoritmer som 
genererar Försäkringskassans beslut om tandvårdsbidrag. Försäkringskassan 
avslog begäran med hänvisning till sekretess. Beslutet överklagades till 
kammarrätten. Kammarrätten tog utgångspunkt i 18 kap. 8 § 3 OSL där det 
framgår att sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till 
upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet 
med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser ett system för 

                                                
274 RÅ 2004 ref. 74.  
275 SOU 2018:25 s. 177. 
276 SOU 2018:25 s. 177.  
277 Strömberg & Lundell (2019) s. 35.  
278 Bohlin (2015) s. 166–167.  
279 SOU 2018:25 s. 187.  
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automatiserad behandling. Enligt kammarrätten kan datorprogrammet eller 
algoritmerna ge information om hur upplysningar från tandvårdskliniker förs 
in i systemet och hur detta påverkar Försäkringskassans beslut. 
Datorprogrammet eller algoritmerna kan därför indirekt ge information om 
hur systemet kan manipuleras eller kringgås. Kammarrätten ansåg därför att 
sekretess rådde och att de begärda uppgifterna inte skulle lämnas ut.280 Detta 
avgörande visar en tydlig begränsning i möjligheterna till insyn. Enligt 
kammarrätten var det just risken för manipulation och fusk som gjorde att 
datorprogrammet skulle omfattas av sekretess.  
 
I ett annat fall begärde en reporter att få ut källkoden som ligger till grund för 
den mjukvara som Trelleborgs kommun använder för automatiserat 
beslutsfattande för försörjningsstöd. Kommunen avslog reporterns begäran 
med motiveringen att källkoden inte var en handling, utan en produkt. 
Reportern överklagade beslutet till kammarrätten och menade att 
programvaran skulle lämnas ut. Kommunen anförde att de var ägare till 
källkoden och att det betalat stora summor för den. Enligt kommunen 
omfattades koden av sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL. Kammarrätten 
konstaterade inledningsvis att programvaran var en allmän handling hos 
kommunen. Domstolen uttalade sedan att sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL 
gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne 
ingått en affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning 
kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det råder enligt 
domstolen därför en särskilt stark presumtion för offentlighet. I och med att 
kommunen äger programvaran har det, enligt domstolen, inte framkommit 
något som gör att sekretess ska hindra ett utlämnande. Kammarrätten ansåg 
därför att den begärda källkoden skulle lämnas ut.281 Det här avgörande visar 
enligt mig att programvara för automatiserat beslutsfattande ska ses som en 
handling och inte enbart en produkt. Dessutom visar avgörandet att det läggs 
vikt vid att myndigheten äger programvaran.   

4.4 GDPR 

4.4.1 Allmänt  
För den registrerade kan det vara svårt att förstå en automatiserad 
beslutsprocess. I GDPR finns därför flera bestämmelser som tar sikte på den 
registrerades rättigheter.282 Enligt art. 13–15 GDPR ska viss information om 
det automatiserade beslutsfattandet lämnas. Dessa artiklar kommer i det 
följande att undersökas för att klargöra artiklarnas innebörd. Slutligen berörs 
ett undantag från GDPR som finns i svensk rätt.  

                                                
280 Kammarrätten i Stockholm, dom 2019-08-27 i mål nr 4995–19. 
281 Kammarrätten i Göteborg, dom 2020-02-21 i mål nr 6973–19. 
282 Karlsson (2020) s. 67–68. 
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4.4.2 Artikel 13–15  
Enligt art. 13.2 f och 14.2 g GDPR ska information om förekomsten av 
automatiserat beslutsfattande enligt art. 22.1 och 22.4 lämnas. Meningsfull 
information om den bakomliggande logiken samt betydelsen och de 
förutsedda följderna av behandlingen ska också lämnas till den registrerade. 
Artikel 13 gäller information som ska tillhandahållas om personuppgifterna 
samlats in från den registrerade. Artikel 14 gäller information som ska 
tillhandahållas om personuppgifterna samlats in från någon annan än den 
registrerade.283 Art. 13 och 14 reglerar, vad som i GDPR benämns som, rätten 
till information. Denna rätt ska tillgodoses redan innan personuppgifter börjar 
behandlas.284 Av detta informationskrav följer vad som benämns som 
algoritmisk transparens. Begreppet tar sikte på den ofta utmanade uppgiften 
att förklara den eller de algoritmer som används för automatiserat 
beslutsfattande.285  
 
När det gäller möjligheterna till insyn är även art. 15 i GDPR aktuell. Artikeln 
reglerar det som benämns som rätten till tillgång.286 Art 15.1 h ger den 
registrerade samma rätt till information som art. 13.2 f och 14.2 g.287 
Skillnaden är att art. 15 anger vilken information som måste lämnas till den 
registrerade på begäran.288 Informationen med stöd av art. 15.1 h bör dock 
redan ha lämnats i enlighet med skyldigheterna i art. 13 och 14.289 För att de 
ovan nämnda artiklarna ska bli tillämpliga krävs det att det automatiserade 
beslutsfattandet är sådant att det omfattas av art. 22 GDPR. Beroende på hur 
art. 22 GDPR tolkas påverkas enligt min bedömning möjligheterna till insyn 
med stöd av art. 13–15 GDPR. Som tidigare nämnts, i avsnitt 3.5, råder det 
en viss osäkerhet kring hur art. 22 GDPR ska tolkas och vilka beslut som 
omfattas av artikeln.  
 
Det kan påpekas att den som har rätt till insyn är den registrerade, dvs. den 
som en personuppgift avser.290 Bestämmelserna i GDPR ger därför inte stöd 
för en bred insyn i den offentliga förvaltningens verksamhet. Möjligheterna 
till insyn för exempelvis media och allmänhet följer istället av nationell 
rätt.291  
 
De ovan nämnda bestämmelserna har tolkats som att den som ansvarar för 
personuppgiftsbehandlingen ska förklara hur det aktuella systemet fungerar i 
generell bemärkelse, inte ett specifik beslut som har fattats. Det som ska 
förklaras är därför vilka kriterier bedömningen bygger på och varför dessa 

                                                
283 Se art. 13–14 GDPR.  
284 SOU 2018:25 s. 163–164. 
285 Frydlinger m.fl. (2018) s. 165.  
286 SOU 2018:25 s. 164.  
287 Se art. 15.1 h GDPR.  
288 Karlsson (2020) s. 68.  
289 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 28.  
290 Magnusson Sjöberg (2018) s. 315.  
291 SOU 2018:25 s. 169 och art. 85–86 GDPR.  
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kriterier har valts.292 Även Artikel 29-gruppen klargör att det inte rör sig om 
en rätt till förklaring av ett visst beslut.293  
 
Enligt Artikel 29-gruppen bör logiken bakom eller kriterierna för att komma 
fram till beslutet förklaras på ett enkelt och meningsfullt sätt. Detta innebär 
inte nödvändigtvis att den fullständiga algoritmen ska lämnas ut eller att det 
ska röra sig om en komplex förklaring. Den information som lämnas bör dock 
vara så heltäckande att den registrerade ska förstå skälen bakom beslutet.294 
Den information som lämnas ska vara utformad så att en genomsnittlig person 
ska kunna förstå förklaringen.295 Att en algoritm är komplex är inte en ursäkt 
till bristande insyn. I dessa fall är det snarare av ännu större vikt att vara öppen 
och tydlig med information.296 Utifrån Artikel 29-gruppens uttalande innebär 
art. 13–15 GDPR enligt min bedömning att själva algoritmen inte behöver 
lämnas ut. Den registrerade ska istället få en lättförståelig förklaring av hur 
algoritmerna fungerar samt vilka kriterier som används för beslutsfattandet.   
 
Av de ovan nämnda artiklarna framgår, som tidigare nämnts, även att 
information om de förutsedda följderna av behandlingen ska lämnas.297 Med 
det menas en förklaring av hur det automatiserade beslutet kan påverka den 
registrerade. Artikel 29-gruppen har gett ett exempel på detta från 
försäkringsbranschen. Om en trafikförsäkringspremie grundas på den 
enskildes körbeteende kan försäkringsbolaget illustrera hur olika 
körbeteenden påverkar premien. På så vis uppmärksammas den enskilde på 
hur premien påverkas av det egna handlandet.298 Informationen kan också 
innehålla en förklaring av de åtgärder den personuppgiftsansvarige infört för 
att säkerställa att besluten som fattas är korrekta.299  
 
Även om det automatiserade beslutsfattandet inte skulle omfattas av 
definitionen i art. 22.1 är det, enligt Artikel 29-gruppen, god praxis att ändå 
tillhandahålla meningsfull information om den bakomliggande logiken samt 
betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen.300 När det gäller 
detta uttalande är det dock enligt min mening viktigt att ha i åtanke att 
gruppens uttalande inte är juridiskt bindande och att det därför inte är någon 
utkrävbar rättighet. Uttalandet visar emellertid på föreställningen att en 
möjlighet till insyn i det automatiserade beslutsfattandet är av stor vikt oavsett 
om förfarandet omfattas av art. 22 GDPR eller inte.  

4.4.3 Undantag i svensk rätt  
I 5 kap. 1 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning, dataskyddslagen, framgår undantag från art. 13–15 i 
                                                
292 Melles (2019) s. 315.  
293 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 26–28.  
294 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 26. 
295 Zanfir-Fortuna (2020) s. 430.  
296 Frydlinger m.fl. (2018) s. 165. 
297 Se art. 13.2 f, 14.2 g och 15.1 h GDPR.  
298 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 27.  
299 Zanfir-Fortuna (2020) s. 430. 
300 Artikel 29-arbetsgruppen för uppgiftsskydds riktlinjer s. 26.  
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GDPR. Enligt bestämmelsen i dataskyddslagen gäller inte art. 13–15 GDPR 
sådana uppgifter som inte får lämnas ut till den registrerade enligt lag eller 
annan förordning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av 
författning.301 Bestämmelsen i dataskyddslagen innebär således att sådan 
sekretess eller tystnadsplikt som har stöd i författning har företräde framför 
rätten att få information. Exempelvis gäller det sekretess enligt OSL till skydd 
för enskilda eller allmänna intressen. Det kan även gälla sekretess enligt 
författningar som reglerar tystnadsplikt inom den privata sektorn såsom 
skollagen (2010:800). Med beslut som har meddelats med stöd av författning 
menas beslut om utlämnande av uppgifter med förbehåll enligt 10 kap. 14 § 
OSL.302 Att det är tillåtet att genom nationell rätt införa undantag från vissa 
artiklar i GDPR framgår av art. 23 GDPR.303   
 
Det tidigare nämnda avgörandet kring begäran om utlämnade av det 
datorprogram eller de algoritmer som genererar Försäkringskassans beslut 
om tandvårdsbidrag är relevant även här. Ur ett GDPR-perspektiv är 
avgörandet relevant eftersom det visar hur den svenska nationella rätten sätter 
en gräns för möjligheterna till insyn.304 Enligt min mening är också det 
tidigare nämnda avgörandet om utlämnade av den programvara som 
Trelleborgs kommun använder för automatiserat beslutsfattande relevant. Det 
avgörandet visar att sekretess inte alltid hindrar ett utlämnande. Det är därför 
troligt att regleringen i OSL enbart i vissa fall hindrar ett utlämnande av 
information enligt art. 13–15 GDPR.  

4.5 Förslag till stärkt insyn  
I SOU 2018:25 konstaterades att gällande rätt, i varje enskilt fall, inte ger 
någon möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens användning av 
algoritmer och datorprogram. Utredningen föreslog därför att det ska regleras 
i författning att en myndighet ska lämna information om hur myndigheten 
använder algoritmer och datorprogram som helt eller delvis påverkar beslutet 
vid ett automatiserat beslutsfattande. Utredningen ansåg att det är av vikt att 
förvaltningen kan förklara hur verksamheten bedrivs, även när mänskliga 
handläggare inte är beslutsfattare. Intresset av insyn omfattar också sådant 
som inte utgör allmänna handlingar. Utredningen ansåg dock inte att en 
ändring av grundlag bör göras eftersom en ändring bör genomföras i närtid.305  
 
Utredningen föreslog att den förstärkta rätten till insyn skulle regleras i en ny 
paragraf i 4 kap. OSL. Den föreslagna bestämmelsen syftar till att en 
myndighet, efter förfrågan, ska lämna en beskrivning av hur algoritmer och 
datorprogram används. Förslaget innefattar dock inte någon rätt att ta del av 

                                                
301 Se 5 kap. 1 § dataskyddslagen.  
302 Prop. 2017/18:105 s. 202.  
303 Se art. 23 GDPR.  
304 Magnusson Sjöberg, GDPR, kommentaren till artikel 22 under rubriken 3.1 Åtkomst till 
beslutsalgoritmer, Lexino. 
305 SOU 2018:25 s. 192–194.  
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själva programkoden.306 När denna uppsats skrivs har utredningens förslag 
inte lett till lagstiftning. Utredningen har dock remissbehandlats.  
 
I det följande kommer några remissinstansers synpunkter på utredningens 
förslag att beröras. Bolagsverket tillstyrker utredningens förslag om en 
bestämmelse som ger ökad insyn. Bolagsverket anser dock att det är av vikt 
att bestämmelsen blir tydligt utformad så att myndigheten vet exakt vilken 
information som ska lämnas ut.307 Även bland annat Lantmäteriet, 
Statskontoret och Trafikverket instämmer i utredningens förslag.308 
Kronofogdemyndigheten välkomnar också utredningens förslag och menar 
att den förslagna regleringen undanröjer tveksamheter om vilken rätt till 
information som finns.309 CSN är av en annan uppfattning och avstyrker 
utredningens förslag. CSN anser att förslaget inte är efterfrågat och att det är 
oklart hur regleringen ska fungera i praktiken. CSN framhåller också att det 
är en utmaning att kunna beskriva algoritmer och datorprogram på ett sådant 
sätt att den information som lämnas har betydelse för den enskilde. Även 
kostnadsfrågan lyfts av CSN.310 En annan myndighet som avstyrker förslaget 
är Skatteverket. Skatteverket menar att bestämmelsen bör utformas på 
teknikneutralt sätt.311 Även ISF avstyrker förslaget eftersom förslaget kan få 
negativa effekter för myndigheternas kontrollarbete. Samtidigt kan förslaget 
enligt ISF påverka enskildas benägenhet att lämna felaktiga uppgifter.312 
Enligt min mening visar remissinstansernas yttranden att det råder delade 
meningar om utredningens förslag. Vissa myndigheter tillstyrker förslaget, 
bland annat med motiveringen att det skulle klargöra rättsläget i frågan om 
insyn. Vissa myndigheter avstyrker dock förslaget. Det är enligt min mening 
visserligen av vikt att regleringen är så tydlig att myndigheterna vet vilken 
information som ska lämnas ut. Att det är en utmaning för myndigheten att 
förklara algoritmerna och datorprogrammen bör dock inte vara ett hinder mot 
insyn i den offentliga förvaltningen.  

4.6 Sammanfattande kommentarer  
I detta kapitel har rätten till insyn i beslutsförfarandet vid användningen av 
automatiserat beslutsfattande undersökts. Rätten till partsinsyn, 
möjligheterna till insyn genom offentlighetsprincipen och rätten till insyn 
med stöd av GDPR har granskats. Dessa tre regelverk utgör, som tidigare 
nämnts, grunden för rätten till insyn i den digitala offentliga förvaltningen.  
 
De undersökta regelverken skiftar mycket i karaktär och de har olika syften. 
Rätten till partsinsyn kan sägas utgöra en garanti för parten att få insyn i sitt 
egna ärende. Offentlighetsprincipen har till syfte att främja en allsidig 

                                                
306 SOU 2018:25 s. 534–535.  
307 Bolagsverket, remissyttrande, dnr AD 1001/2018 s. 1.  
308 Lantmäteriet, remissyttrande, dnr 102–2018/4153 s. 2 och Statskontoret, remissvar, dnr 
2018/111–4 s. 1 och Trafikverket, remissyttrande dnr TRV 2018/58562 s. 1.  
309 Kronofogdemyndigheten, remissyttrande, dnr 8 40 11953–18/112 s. 1.  
310 CSN, remissvar, dnr 2018–110–4262 s. 2.  
311 Skatteverket, remissvar, dnr 202–223563–18/112 s. 2–3.  
312 ISF, remissvar, dnr 2018–0088 s. 2–3.  
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upplysning. Offentlighetsprincipen fyller alltså ett syfte som 
informationsförsörjare i en vid mening. Slutligen syftar artiklarna i GDPR till 
att den registrerade ska få insyn i hur dennes personuppgifter hanteras.  
 
Utifrån att regelverken har olika syften varierar det också vem som har rätt 
till insyn. När det gäller partsinsynen är det parten som har rätt till insyn och 
i GDPR är det den registrerade som har rätt till insyn. Dessa två regelverk ger 
således inte stöd för en allmän insyn i den offentliga förvaltningen. Detta 
skiljer sig mot offentlighetsprincipen där alla kan nyttja denna insynsrätt, 
såväl enskilda som företag och massmedier.  
 
Vilken typ av information som är föremål för insyn varierar stort mellan de 
tre undersökta regelverken. När det gäller det automatiserade beslutsfattandet 
ger rätten till partsinsyn enligt 10 § FL inte någon rätt till insyn i de algoritmer 
eller datorprogram som myndigheten har använt för beslutsfattande. Inte 
heller tycks det vara möjligt att begära ut algoritmer eller datorprogram med 
stöd av art. 13–15 GDPR. Artiklarna i GDPR ger istället den registrerade en 
rätt till meningsfull information om den bakomliggande logiken samt 
betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen. Artiklarna i GDPR 
skiljer sig dock på så sätt att det är skillnad på sådant som den 
personuppgiftsansvarige ska lämna ut självmant och vad denna ska lämna ut 
på begäran från den enskilde. När det gäller offentlighetsprincipen är 
utgångspunkten att datorprogram som används för automatiserat 
beslutsfattande utgör allmänna handlingar. När det gäller algoritmer är 
rättsläget något mer oklart. Som tidigare nämnts lämnades Trelleborgs 
kommuns programvara för beslutsfattande i försörjningsstödsärenden ut med 
stöd av offentlighetsprincipen. Slutligen kan nämnas att sekretess kan hindra 
utlämnande av olika typer av information kring det automatiserade 
beslutsfattandet.  
 
De tre undersökta regelverket skiljer sig således på flera olika sätt. I den 
praktiska tillämpningen inom den offentliga förvaltningen är det därför av 
vikt att ha kunskap om de olika regelverken och när de ska tillämpas.   
 
Det går slutligen att diskutera vilken typ av insyn som kan vara till nytta för 
enskilda. Insyn i en viss algoritm eller ett datorprogram är med största 
sannolikhet inte särskilt givande för den enskilde. En algoritm är inte gjord 
för att läsas av människor, utan av datorer. Värdet i att få ut algoritmen är 
därför begränsad för personer som inte har kunskap i programmering. 
Samtidigt finns det ett värde i att algoritmen kan lämnas ut så att den kan 
granskas i praktiken. En sådan granskning kan exempelvis göras av 
granskande medier. För enskilda som vill få insyn i det automatiserade 
beslutsfattandet kan det vara mer värdefullt att få information om den 
automatiska processen. De olika alternativen till insyn bör inte utesluta 
varandra. Det viktiga enligt mig är att det finns någon möjlighet till insyn i 
det automatiserade beslutsfattandet. Ett automatiserat förfarande skiljer sig ju 
trots allt från ett manuellt förfarande.  
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5 Slutsatser 

5.1 Rättsligt stöd för automatiserat 
beslutsfattande  

Automatiserat beslutsfattande används idag inom olika delar av den offentliga 
förvaltningen. De beslut som fattas automatiserat är dels massbeslut såsom 
exemplet med trängselskatt, dels mer komplicerade beslut såsom beslut om 
försörjningsstöd.  
 
Den första frågeställningen som denna uppsats har undersökt är vilket rättsligt 
stöd som finns för användningen av automatiserat beslutsfattande inom den 
offentliga förvaltningen.  
 
Det allmänna uttryckliga lagstödet för användandet av automatiserat 
beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen är 28 § FL. Bestämmelsen 
anses tydliggöra att automatiserade beslut som utgångspunkt kan fattas utan 
stöd i någon ytterligare särskild reglering. Eftersom FL enligt 4 § är subsidiär 
har annan lag eller förordning som avviker från FL företräde. Viss 
specialregleringen av automatiserat beslutsfattande finns exempelvis i SFB 
och den regleringen har således företräde. 
 
Även kommuner, såsom Trelleborgs och Lunds kommun, använder 
automatiserat beslutsfattande. Om kommuner faktiskt har rätt att fatta 
automatiserade beslut råder det delade meningar om. Enligt min bedömning 
finns det i dagsläget inget rättsligt stöd för kommuner och regioner att 
använda automatiserat beslutsfattande. 
 
Genom art. 22 GDPR är automatiserat beslutsfattande även reglerat på en EU-
rättslig nivå. Den kan, som tidigare nämnts, konstateras att art. 22 kan tolkas 
på olika sätt. Enligt min bedömning utgör art. 22.1 ett förbud som gäller 
oavsett den registrerades agerande. En fråga som inte har något klart svar är 
om profilering krävs för artikelns tillämplighet. Det finns flera 
omständigheter som talar för att profilering krävs, men rättsläget är oklart. 
Eftersom någon praxis från EU-domstolen inte finns kring artikels innebörd 
är det således inte möjligt att dra någon helt säker slutsats om tolkningen. 
Eftersom GDPR är direkt tillämplig i Sverige påverkar den rättsliga 
osäkerheten i viss mån den svenska offentliga förvaltningen. Tolkningen 
påverkar dessutom möjligheterna till insyn enligt art. 13–15 GDPR.  
 
Art. 22.1 GDPR ska inte tillämpas om det automatiserade beslutet tillåts 
enligt nationell rätt där samtidigt lämpliga skyddsåtgärder fastställts, vilket 
framgår av art. 22.2 b GDPR. Enligt min mening talar de uttalanden som finns 
för att 28 § FL utgör ett sådant nationellt undantag som avses i art. 22.2 b 
GDPR och att tillräckliga skyddsåtgärder för den registrerade finns i FL. 
Enligt min bedömning utgör GDPR därför inte ett hinder för automatiserade 
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beslut som fattas med stöd av 28 § FL. Om det automatiserade beslutet 
grundas på känsliga personuppgifter måste dock, enligt art. 22.4, uttryckligt 
samtycke eller ett viktigt allmänt intresse föreligga. Regeringen har uttalat att 
ett viktigt allmänt intresse är att myndigheterna kan bedriva verksamheten på 
ett korrekt och effektivt sätt. Det finns enligt min bedömning därför utrymme 
för att den offentliga förvaltningen kan fatta automatiserade beslut, även om 
besluten grundas på känsliga personuppgifter. Detta är dock inte möjligt om 
BDL är tillämplig eftersom det i BDL framgår att automatiserade beslut inte 
får grundas på enbart känsliga personuppgifter.  
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att det finns ett behov av att vissa rättsliga 
frågor klargörs. Detta gäller bland annat tolkningen av art. 22 GDPR. Det 
gäller också kommuners och regioners möjligheter att använda automatiserat 
beslutsfattande, vilket en statlig utredning i skrivande stund undersöker.   

5.2 Möjligheterna till insyn  
Den andra frågeställningen som denna uppsats har undersökt är vilken rätt till 
insyn i beslutsprocessen som finns vid användningen av automatiserat 
beslutsfattande. I uppsatsen har rätten till partsinsyn, möjligheterna till insyn 
genom offentlighetsprincipen och rätten till insyn med stöd av GDPR 
undersökts.  
 
De tre regelverken har olika syften och de skiftar i karaktär. Bland annat 
varierar vilken typ av information som är föremål för insyn. Vem som har rätt 
till insyn skiftar också. Rätten till partsinsyn ger inte någon rätt till insyn i de 
algoritmer eller datorprogram som myndigheten har använt för 
beslutsfattande. Inte heller är det möjligt att begära ut algoritmer eller 
datorprogram med stöd av art. 13–15 GDPR. Artiklarna i GDPR ger istället 
den registrerade en rätt till meningsfull information om den bakomliggande 
logiken samt betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen. Denna 
rätt ska enligt art. 13 och 14 tillgodoses redan innan personuppgifter börjar 
behandlas. Enligt dessa artiklar krävs ingen begäran från den enskilde. Enligt 
art. 15 GDPR ska informationen även lämnas på begäran från den 
registrerade. Möjligheterna till insyn med stöd av art. 13–15 GDPR blir dock 
beroende av hur art. 22 GDPR tolkas. Bara automatiserat beslutsfattande som 
omfattas av art. 22 GDPR gör att rätten till information enligt art. 13–15 
GDPR aktualiseras. Som tidigare nämnts är art. 22 GDPR svårtolkad vilket 
innebär att det råder en oklarhet kring vilka beslut som omfattas av artikeln.  
 
När det gäller offentlighetsprincipen är utgångspunkten att datorprogram som 
används för automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen 
utgör allmänna handlingar. När det gäller algoritmer är rättsläget något mer 
oklart. I vissa fall utgör algoritmer allmänna handlingar, i andra fall utgör 
algoritmer allmänna handlingar under förutsättning att algoritmen kan 
sammanställas med rutinbetonade åtgärder. Rätten att ta del av allmänna 
handlingar med stöd av offentlighetsprincipen kan, beroende på hur 
lagstiftningen tolkas, således leda till begränsningar i insynen. 
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Även sekretess kan hindra utlämnande av information om automatiserat 
beslutsfattande. Bestämmelser om sekretess finns i OSL. Rätten att få 
information enligt art. 13–15 GDPR begränsas också, enligt dataskyddslagen, 
av sekretess som har stöd i exempelvis OSL.   
 
Sammanfattningsvis ger gällande rätt, som konstaterats i SOU 2018:25, i 
varje enskilt fall inte någon möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens 
användning av algoritmer och datorprogram för automatiserat 
beslutsfattande. 

5.3 Avslutande ord  
Den snabba tekniska utvecklingen påverkar verksamheten inom den 
offentliga förvaltningen i hög grad. Allt fler beslutsprocesser inom 
förvaltningen automatiseras. Enligt min mening  är det därför av stor vikt att 
tekniken och juridiken går hand i hand så att det automatiserade 
beslutsfattandet inte bara blir effektivt utan också korrekt utformat. Oavsett 
om besluten fattas av en handläggare eller utan mänsklig inblandning måste 
besluten har stöd i gällande rätt.  
 
För att en tilltro till den offentliga förvaltningen ska finnas är insynen viktig. 
Det automatiserade beslutsfattandet utmanar på flera sätt den rättsliga 
regleringen av möjligheterna till insyn. Som konstaterats i SOU 2018:25 är 
det av vikt att förvaltningen kan förklara hur verksamheten bedrivs, även när 
automatiserat beslutsfattande används. 
 
För vidare forskning kan det finnas skäl att undersöka hur ansvarsfrågan ska 
regleras avseende automatiserade beslut. Detta mot bakgrund av att 
automatiserat beslutsfattande blir allt mer utbrett inom den offentliga 
förvaltningen.  
 
Avslutningsvis går det att reflektera över den framtida användningen av 
automatiserat beslutsfattande och vilken roll juristen kommer att ha i detta. 
Med största sannolikhet kommer den tekniska utvecklingen, exempelvis 
gällande AI, och den ökade användningen av automatiserat beslutsfattande att 
utmana sättet vi idag ser på den offentliga förvaltningen.  
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