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Summary 

The technical development has left its mark on the employment relationship. 

Algorithms and AI systems can be used by employers to exercise work 

management, and by platform companies to distribute labour. The thesis aims 

to investigate and analyse what problems algorithmic work management 

causes and if the Anti-Discrimination Act, with focus on direct 

discrimination, is applicable to algorithmic work management. 

 

The Anti-Discrimination Act stipulates that an employer may not 

discriminate against anyone who is an employee or job applicant. Direct 

discrimination implies behaviour that disadvantages someone by being 

treated worse than someone else in a comparable situation if the disadvantage 

is related to a ground of discrimination mentioned in section 1 in the Anti-

Discrimination Act. Furthermore, it is required that the employer has insight 

into the grounds for discrimination in question. 

 

The fact that an employer uses algorithms in work management may at first 

glance seem to be a neutral way of distributing work. However, it is possible 

to question whether an algorithm is neutral. Algorithms are programmed by 

humans, which means that the algorithms’ decision-making reflect the bias of 

its programmers. Algorithms rely on collected data to make decisions. The 

use of this collected data blurs the boundaries between work and the 

employee's privacy, which can partly constitute an invasion of privacy as well 

as have discriminatory effects. Making an algorithm responsible for a 

discriminatory outcome of management leads to problems considering it is 

not always clear what data is the basis for the decision. Furthermore, 

according to the Anti-Discrimination Act, it is not forthright to establish that 

the algorithm's behaviour constitutes direct discrimination, since insight into 

the grounds for discrimination is required in order to establish that 

discrimination has occurred. 

  



   

 

 2 

Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen har satt sin prägel på anställningsförhållandet. 

Algoritmer och AI-system kan användas av arbetsgivare för att utöva 

arbetsledning, och av plattformsföretag för att fördela arbetskraft. Uppsatsen 

syftar till att utreda och analysera vilka problem algoritmisk arbetsledning 

kan leda till och hur den svenska diskrimineringsrätten, med fokus på direkt 

diskriminering, förhåller sig till algoritmisk arbetsledning.  

 

Diskrimineringslagen föreskriver att en arbetsgivare inte får diskriminera den 

som hos arbetsgivaren är arbetstagare eller arbetssökande. Ett direkt 

diskriminerande beteende är sådant som missgynnar någon genom att 

behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation om missgynnandet 

har samband med en diskrimineringsgrund. Vidare krävs att arbetsgivaren har 

insikt om diskrimineringsgrunden i fråga. 

 

Att en arbetsgivare använder algoritmer vid arbetsledning kan vid första 

anblicken verka vara ett neutralt sätt att fördela arbetet. Det går emellertid att 

ifrågasätta huruvida en algoritm är neutral. Algoritmer programmeras av 

människor vilket innebär en risk att algoritmens beslutsfattande speglar dess 

programmerares bias. Algoritmer förlitar sig på insamlade data för att fatta 

beslut. Användandet av denna insamlade data upplöser gränsen mellan arbetet 

och arbetstagarens privatliv vilket dels kan utgöra intrång i privatlivet, dels få 

diskriminerande effekter. Att ställa en algoritm till svars för en 

diskriminerande effekt av arbetsledning leder till problem eftersom det inte 

alltid står klart vilken data som ligger till grund för beslutet. Vidare är det inte 

enligt diskrimineringslagen okomplicerat att fastställa att algoritmens 

beteende utgör direkt diskriminering eftersom det krävs insikt om 

diskrimineringsgrunden för att diskriminering ska ha skett.   
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Förkortningar 

AD  Arbetsdomstolen 

 

AI  Artificial Intelligence 

 

DL   Diskrimineringslag (2008:567)  

 

DO  Diskrimineringsombudsmannen 

 

EESK  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

EU  Europeiska unionen 

 

Eurofound  Europeiska institutet för förbättring av levnads- 

och arbetsvillkor  

 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna  

 

FN  Förenta Nationerna  

 

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana 

uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

 

HD   Högsta domstolen 

 

ILO  International Labour Office  

 

NJA  Nytt juridiskt arkiv  

 

Prop.  Proposition 

 

RF   Regeringsform (1974:152)  

 

SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den första januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft som ersatte 

och samlade sju tidigare regleringar på diskrimineringsområdet samt 

införlivade tre EU-direktiv. Lagens ändamål är att motverka diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter för arbetstagare, oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Regleringen avser skydda arbetstagare mot diskriminande behandling från 

arbetsgivaren.1  

 

Trots att diskrimineringslagen är relativt ny i förhållande till en stor del av 

den övriga arbetsrättsliga lagstiftningen har mycket hänt sedan dess. Ett nytt 

landskap har växt fram i takt med digitalisering och teknisk utveckling där 

datorprogram och algoritmer tar den traditionella arbetsgivarens plats i fråga 

om exempelvis arbetsledning. Det beror delvis på att plattformsarbeten, i 

kontrast till de mer traditionella anställningstyperna, blir allt vanligare, men 

även anställningsprocessen till de mer traditionella anställningstyperna 

präglas av AI och algoritmer.2 

 

Det är därför av intresse att utreda vilka utmaningar vi står inför när en 

långsam lagstiftningsprocess utmanas av snabbare teknisk utveckling. 

Dessutom är det intressant att utreda om algoritmisk arbetsledning kan vara 

diskriminerande och hur en algoritm i sådant fall kan ställas till svars.  

 

 
1 1 § diskrimineringslag; prop. 2007/08:95 s. 1 f.  
2 Kim (2017) s. 857.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Denna uppsats syftar till att utreda och analysera hur förutsättningarna för 

arbetsrättens tillämplighet har ändrats i och med inträdet av AI och 

algoritmisk arbetsledning. Uppsatsen ämnar särskilt belysa hur den svenska 

diskrimineringsrätten fungerar i förhållande till AI och algoritmisk 

arbetsledning. Fokus ligger på följande frågeställningar:  

• På vilket sätt utmanar algoritmisk arbetsledning den befintliga 

nedärvda regleringen av anställningsförhållandet?  

• Hur är den svenska diskrimineringsrätten tillämplig på algoritmisk 

arbetsledning?  

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens syfte är att utreda hur gällande rätt påverkas av ny teknisk 

utveckling i form av AI och algoritmisk arbetsledning och vilka utmaningar 

den gällande rätten står inför. Problemformuleringen består därför inte av en 

ren rättsfråga utan beskriver ett övergripande rättsligt problem som härrör till 

gällande rätt. I utredningsarbetet tillämpas den rättsdogmatiska metoden som 

innebär en analys av rättskälleläran, bestående av lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin, för att besvara hur gällande rätt ska förstås i ett konkret 

sammanhang.3 Algoritmisk arbetsledning är en relativt ny företeelse vilket 

medför att det saknas lagar, uttalanden i förarbeten eller rättsfall på området. 

Utredningen tar därför till största del avstamp i forskning på området.  

 

I uppsatsens avslutande del diskuteras utredningens utfall för att bedöma om 

algoritmisk arbetsledning skapar problem utifrån gällande rätt. Huruvida en 

sådan analys ryms inom den rättsdogmatiska metoden är omtvistat, men Jan 

Kleineman ser det som nödvändigt att den rättsdogmatiska metoden inte 

begränsas till att beskriva gällande rätt utan att metoden används för att 

kritisera slutsatsen.4 Enligt Rune Lavin kan ett fastställande av hur regler 

 
3 Kleineman (2018) s. 21ff.  
4 Kleineman (2018) s. 36.  
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tillämpas vara ett värdefullt resultat av en undersökning men undersökningen 

bör även innefatta en kritisk granskning av resultatet, oavsett om slutsatsen 

blir att det undersökta regelsystemet innehåller brister eller inte.5 Med 

utgångspunkt häri tillämpas den rättsdogmatiska metoden sett ur ett bredare 

perspektiv även i denna del av uppsatsen. 

 

Eftersom algoritmisk arbetsledning är en relativt ny företeelse, åtminstone i 

nuvarande omfattning, förekommer forskning främst på internationell nivå. 

Uppsatsens problemområde är ett resultat av snabb, teknisk utveckling vilket 

medför att forskning på området är ny och i begränsad omfattning. Av den 

anledningen används, i kombination med befintlig forskning, även annan 

litteratur än forskning i uppsatsens utredning; en rapport från Eurofound och 

ILO till exempel. Med hänsyn till att forskningen främst förekommer på 

internationell nivå bör läsaren uppmärksammas på att majoriteten av det 

hänvisade materialet är på engelska och att översättningarna är författarens 

egna. 

 

1.4 Avgränsningar 

Utredningen avgränsas till att behandla hur den algoritmiska arbetsledningen 

ter sig i förhållande till den svenska diskrimineringsrätten, och mer specifikt 

direkt diskriminering i arbetslivet.  

 

Det finns en diskussion om huruvida arbetskraft inom plattformsföretag ska 

anses vara arbetstagare eller uppdragstagare, och om de i sådant fall omfattas 

av diskrimineringsrätten. Varken tid eller utrymme tillåter en närmre 

genomgång av arbetstagarbegreppet och därav utgår utredningen från att 

dessa arbetare är arbetstagare i rättslig mening. Eftersom det fenomen som 

uppsatsen syftar till att utreda, algoritmisk arbetsledning, inte enbart 

förekommer inom plattformssamhället är det även av den anledningen rimligt 

att avgränsa uppsatsen. 

 

 
5 Lavin (1989) s. 125.  
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I utredningen är inte algoritmer och AI:s tekniska utformning av relevans, 

utan resultatet av dess funktion. Därav görs inte en närmre beskrivning av 

algoritmers tekniska utformning utan en beskrivning av AI och algoritmer i 

arbetssätt och arbetsledning.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras diskrimineringsbegreppet och den gällande 

diskrimineringsrättsliga lagstiftningen i Sverige. Därpå introduceras i kapitel 

tre begreppet algoritmisk arbetsledning och dess betydelse i det nuvarande 

arbetsrättsliga läget. Vidare kommer algoritmisk diskriminering utredas och 

behandlas. Dels utreds algoritmers neutralitet, dels utreds huruvida 

algoritmisk arbetsledning kan inkräkta på personlig integritet och vårt 

privatliv. Därefter undersöks vem eller vad som kan ställas inför rätta när 

algoritmisk arbetsledning utmynnat i ett felaktigt eller tveksamt beslut. 

Avslutningsvis diskuteras dessa utmaningar och vilka effekter de kan leda till. 

Diskussion förs vidare om algoritmisk arbetsledning i förhållande till den 

svenska diskrimineringsrätten i allmänhet och direkt diskriminering i 

synnerhet.  

 

1.6 Forskningsläge 

Algoritmisk arbetsledning är relativt outforskat i svenskt hänseende. Ämnet 

har behandlats i en internationell kontext av forskare som Pauline T. Kim, 

Valerio de Stefano, Jeremias Adams-Prassl och Miriam Kullmann för att 

nämna några. Deras forskning har använts i uppsatsen i fråga om eventuella 

problem avseende användande av AI-system och algoritmisk arbetsledning i 

förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Deras analyser i 

förhållande till internationella rättsordningar lämnas utan avseende då 

uppsatsen är avgränsad till att utreda fenomenet i förhållande till den svenska 

arbetsrätten och mer specifikt den svenska diskrimineringsrätten.   
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2 Den svenska 
diskrimineringsrätten  

2.1 Historisk bakgrund   

I en internationell kontext har diskriminering förekommit i regleringar under 

lång tid. Detta visar sig inte minst genom FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna vars första artikel stadgar att alla människor är födda 

fria och lika i värde och rättigheter. I artikel 2 framgår att var och en är 

berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i förklaringen utan 

åtskillnad av något slag, exempelvis på grund av ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, 

egendom, börd eller ställning i övrigt.6 Redan i förklaringens andra artikel 

återfinns ett allmänt förbud mot diskriminering. Artikel 2 i FN:s allmänna 

förklaring utgör internationell sedvanerätt, vilket gör den juridiskt bindande 

trots att förklaringen i sig inte är formellt bindande.7 Sverige har vidare 

ratificerat andra internationella konventioner som berör diskriminering, bland 

annat 1965 års FN-deklaration om avskaffande av alla former av 

rasdiskriminering och 1966 års FN-konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter. Vidare innehåller Europakonventionen en bestämmelse 

om förbud mot diskriminering8 och konventionen gäller sedan 1995 som 

svensk lag.9 

 

Den svenska diskrimineringsrätten har utvecklats genom olika regleringar 

under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet med 1979 års 

jämställdhetslag som startskott. Syftet i 1979 års jämställdhetslag var att 

förhindra könsdiskriminering i arbetslivet.10 En rad ytterligare regleringar 

som berör skyddet inom andra samhällsområden och diskrimineringsgrunder 

 
6 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), artikel 1–2.  
7 Fransson, Stüber (2015) s. 18.  
8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 14.  
9 SFS (1994:1219).  
10 Göransson, Del Sante (2018) s. 19.  
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har tillkommit därefter.11 Den 1 januari 2009 ersattes sju lagar på 

diskrimineringsrättens område samtidigt som tre EU-direktiv införlivades i 

en och samma lag – Diskrimineringslagen (2008:567).12  

 

Kollektivavtalen har betydelse för den svenska arbetsmodellen i stort och 

därav även betydelse för diskrimineringsrätten. 13 Av 1 kap. 3 § DL framgår 

att diskrimineringslagen är tvingande genom stadgandet att ett avtal som 

inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt diskrimineringslagen 

är i den delen utan verkan. Detta gäller oavsett om det är fråga om 

kollektivavtal eller ett enskilt avtal. Kollektivavtalen kan alltså komplettera 

den gällande diskrimineringslagstiftningen och därigenom bidra till ett 

förstärkt skydd mot diskriminering utöver vad den faktiska lagstiftningen 

erbjuder, men ett kollektivavtal kan aldrig bidra till ett svagare skydd än det i 

diskrimineringslagen föreskrivna.14  

 

2.2 Diskrimineringslagen  

2.2.1 Diskrimineringsbegreppet 

Begreppet diskriminering kan för gemene man innebära kränkande, 

missgynnande och orättvis behandling i allmänhet. Inom 

samhällsvetenskapen kan begreppet diskriminering användas i en vidare 

mening för att förklara skillnader och orättvisor.15 I juridisk mening har 

begreppet en snävare innebörd än så. Diskrimineringslagen omfattar sju 

diskrimineringsgrunder och tio samhällsområden där diskrimineringsförbud 

råder.16 Ett kränkande beteende måste därav förekomma inom ett av dessa tio 

samhällsområden samt mot en person som kan hänföras till en av de sju 

diskrimineringsgrunderna som lagen avser skydda, för att utgöra 

diskriminering. Dessutom måste beteendet bestå i antingen direkt 

 
11 Se bl. a. lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av 

funktionshinder, och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.  
12 Prop. 2007/08:95 s. 1f.  
13 Kjellberg (2020) s. 89 
14 Fransson, Stüber (2015) s. 35 
15 Fransson, Norberg (2007) s. 9f.  
16 Fransson, Stüber (2015) s. 39f.  
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diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

eller instruktioner att diskriminera.17 

 

Direkt diskriminering rör en enskild individs rättigheter jämfört med en annan 

individ. I 1 kap. 4 § 1 p. DL förklaras direkt diskriminering som:  

 

att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 

behandlats i en jämförbar situation, om miss-

gynnandet har samband med kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder, 

 

Bestämmelsen rymmer tre objektiva rekvisit, missgynnande, jämförbar 

situation och orsakssamband. Regeln innefattar inget subjektivt krav på 

uppsåt eller oaktsamhet, men det krävs i regel att var och ett av de objektiva 

rekvisiten är uppfyllt för att direkt diskriminering ska vara för handen.18  

Missgynnande innebär att en fysisk person som omfattas av lagen upplevt 

obehag, lidit en faktisk förlust eller dylikt av ett förfarande.19 Bedömningen 

av huruvida en person missgynnats ska göras genom att jämföra situationen 

med hur en annan person, som inte omfattas av någon eller samma 

diskrimineringsgrund, behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar 

situation.20 Jämförelsen kan ske med en verklig person men också med en 

hypotetisk jämförelseperson i fall där ingen verklig person finns att jämföra 

med.21 Utöver missgynnande och jämförbar situation krävs ett samband 

mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden.22 En person som 

missgynnat en annan person men inte känt till diskrimineringsgrunden kan 

således inte göra sig skyldig till direkt diskriminering eftersom det i ett sådant 

fall inte finns ett orsakssamband.23 För att göra sig skyldig till direkt 

 
17 1 kap. 4 § DL; Prop 2007/08:95 s. 96f.  
18 Fransson, Stüber (2015) s. 63.  
19 Gabinus Göransson, Del Sante (2018) s. 40.  
20 Fransson, Stüber (2015) s. 65.  
21 Prop 2007/08:95 s. 487.  
22 Prop 2007/08:95 s. 488.  
23 Fransson, Stüber (2015) s. 70. 
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diskriminering krävs insikt om en diskrimineringsgrund och det är därmed 

inte tillräckligt att personen som utför missgynnandet borde ha känt till 

diskrimineringsgrunden.24 Detta innebär att det kan läggas till ett rekvisit 

gällande insikt om diskrimineringsgrunden till de tre övriga rekvisiten i 

förbudet mot direkt diskriminering.25 

 

2.2.2 Diskriminering i arbetslivet  

Arbetslivet är ett av de samhällsområden som diskrimineringslagen omfattar. 

Diskrimineringsförbudet på arbetslivets område innebär att en arbetsgivare 

inte får diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare, 

arbetssökande, söker eller genomför praktik eller är inhyrd eller inlånad 

arbetskraft.26 Med arbetsgivare avses inom den svenska arbetsrätten den 

fysiska eller juridiska person som träffat avtal med en annan om utförande av 

arbete under sådana förhållanden att ett anställningsavtal föreligger.27 

Diskrimineringsförbudet gäller alltså för alla arbetsgivare, oavsett om det är 

fråga om en fysisk eller juridisk person. Diskrimineringsförbudet gäller även 

för en person som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör 

arbetstagare, arbetssökande, den som söker eller genomför praktik eller 

inhyrd eller inlånad arbetskraft.28 

 

2.2.3 Bevisbörda i mål om diskriminering  

Diskrimineringslagens bevisregel stadgar att om den som anser sig ha blivit 

diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller 

hon blivit diskriminerad är det svaranden som ska visa att diskriminering inte 

förekommit.29 Lagtexten är allmänt formulerad och gäller för samtliga former 

av diskriminering och samtliga samhällsområden som diskrimineringslagen 

omfattar. För att få grepp om bevisregelns innebörd är det nödvändigt att läsa 

 
24 Prop. 2005/06:38 s. 143.  
25 Fransson, Stüber (2015) s. 71.  
26 2 kap. 1 § 1 st. DL.  
27 AD 1984 nr 141.  
28 2 kap. 1 § 3 st. DL.  
29 6 kap. 3 § DL.  
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bevisregeln tillsammans med det diskrimineringsbegrepp i 1 kap. 4 § DL som 

är relevant i det enskilda fallet.30 I förarbetena till DL lyfter lagstiftaren fram 

att bevisregeln ska tolkas i enlighet med NJA 2006 s. 170, där HD tolkade 

bestämmelsen som en presumtionsregel. Det presumeras att diskriminering 

föreligger om käranden påstår detta, och svaranden i ett mål om 

diskriminering måste med motargument och motbevisning bryta 

presumtionen.31 Detta skiljer sig från vad som i regel gäller i civilrätten, där 

huvudregeln är att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående.32 

Att diskrimineringslagens bevisregel medför bevislättnad för kärandesidan 

motiveras av att det annars skulle vara mycket svårt att fullt ut bevisa att 

diskriminering förkommit. Exempelvis är det nästintill omöjligt för en 

kärande att fullt ut bevisa orsakssambandet mellan svarandens missgynnande 

behandling och en diskrimineringsgrund, eftersom det oftast enbart är 

svaranden som har kontroll och tillgång till informationen om varför 

svaranden handlat som hen gjort.33 

 

 
30 Fransson, Stüber (2015) s. 532.  
31 Prop. 2007/08:95 s. 443f.  
32 Fransson, Stüber (2015) s. 533.  
33 Ds 2010:20 s. 134.  
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3 Algoritmisk arbetsledning    

I dagens digitaliserade samhälle har nya metoder för att analysera stora 

volymer data tagits fram. Dessa metoder är grunden till AI, som består av 

maskininlärning och datadriven mönsterigenkänning. Vidare betecknas dessa 

specifika automatiserade processer som behandlar, sållar, hanterar och 

beräknar information inom vissa fastslagna ramar som algoritmer.34 En 

algoritm definieras av Nationalencyklopedin som ”en systematisk procedur 

som i ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller löser ett 

givet problem”.35 Algoritmer finns inte bara i digital form utan utnyttjas i vårt 

digitala samhälle bland annat för att sortera och prioritera information med 

utgångspunkt i vissa angivna data.36 

 

I arbetslivet används inte sällan algoritmer i beslutsprocesser och 

arbetsledning. Arbetsgivare använder sig alltmer av algoritmer i 

anställningsprocesser för att på ett effektivt sätt avgöra vem som ska få 

möjlighet till arbetsintervjuer och vem som ska bli anställd. Algoritmer kan 

vidare användas för att avgöra om en redan anställd ska bli befordrad.37 AI 

kan även komma till användning i det dagliga arbetet. Arbetsgivare kan 

genom bärbara och AI-styrda digitala verktyg som anställda bär med sig 

registrera och automatiskt spåra förflyttning och effektivitet i det utförda 

arbetet för varje enskild anställd. De digitala verktygen, styrda av AI, verkar 

samtidigt som automatisk arbetsledning. Lagerarbetare kan exempelvis bli 

ledsagade till rätt avdelning och produkt med hjälp av dessa verktyg.38 I 

kontorsbaserade yrken kan AI användas för att på olika sätt övervaka de 

anställdas arbete och effektivitet. Det kan handla om e-postövervakning, 

telefonavlyssning, hur länge den anställde använder sin dator, GPS-spårning 

och liknande. AI kan även urskilja hur en anställd interagerar med andra 

 
34 Andersson Schwarz, Larsson (2019) s. 93.  
35 Nationalencyklopedin, algoritm. https://www-ne-

se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/algoritm (besökt 2021-04-26).  
36 Andersson Schwarz, Larsson (2019) s. 93f.  
37 Kim (2017) s. 857ff. 
38 De Stefano (2018) s. 7.  

https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/algoritm
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/algoritm
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personer genom igenkänning av samtalston och rörelsemönster vid 

konversationer.39 

 

 I takt med ökad digitalisering har nya och flexibla arbetsformer växt fram 

som skiljer sig från den traditionella formen av arbete bestående av 

arbetstagare i förhållande till arbetsgivare.40 Plattformsarbete är en 

arbetsform som innebär ett avsteg från den traditionella arbetsmodellen och 

handlar om företag som genom en digital plattform, som exempelvis en mobil 

applikation, en ”app”, eller liknande nätverk, erbjuder arbetsmöjligheter till 

människor. Exempel på sådana företag är Über för transporttjänster, AirBnB 

för turism och Foodora för matleverans. För plattformsföretag ligger inte 

fokus på verksamheten i sig, utan på den mobila applikationen och 

nätverket.41 Plattformsföretaget äger således inte transportmedlet som 

används eller semesterboendet som hyrs ut, utan enbart hemsidan eller appen 

som används för att matcha utbud och efterfrågan på marknaden. För att 

matcha utbud och efterfrågan förlitar sig plattformsföretag på algoritmer. 

Algoritmer används vidare för att bestämma lön och konsekvenserna av 

negativa eller positiva recensioner till följd av ett utfört arbete.42  

 

Följaktligen tar algoritmer och AI plats i såväl det traditionella 

arbetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, genom att 

arbetsgivare använder algoritmer i exempelvis anställnings- och 

befordringsprocesser, som i plattformsarbete där algoritmen står i direkt fokus 

för arbetsledning och beslutsfattande. 

 

3.1 Algoritmisk diskriminering 

Användandet av ny teknologi har revolutionerat arbetslivet under 2000-

talet.43 Användandet av AI och algoritmer i arbetsledningen kan leda till ökad 

 
39 De Stefano (2018) s. 8.  
40 Kullmann (2017) s. 405.  
41 Lobel (2016) s. 95ff.  
42 Kullmann (2018) s. 2f.  
43 Eurofound and ILO (2017) s. 3.  
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effektivitet, både för arbetsgivare och arbetstagare.44 Situationer där 

beslutsfattaren är en algoritm och inte en människa kan leda till olika former 

av automatiserad diskriminering. Följande avsnitt lyfter vissa identifierade 

problem som kan uppstå vid algoritmisk arbetsledning. 

 

3.2 Algoritmer och neutralitet  

AI och algoritmer kan vid första anblick verka vara ett neutralt och objektivt 

sätt att utföra arbetsledning på. När digitala verktyg, som algoritmer, tar över 

ansvaret för beslut och arbetsledning elimineras risken att en arbetsgivares 

fördomar styr beslutsfattandet samtidigt som det hjälper arbetsgivaren att 

fatta snabba beslut.45 Att en arbetsgivares fördomar och bias undanröjs av en 

algoritm betyder emellertid inte automatiskt att arbetsledningen sker på ett 

neutralt och objektivt sätt. Algoritmer programmeras av människor och 

därigenom finns en risk att algoritmernas beslutsfattande speglar dess 

programmerares bias.46 Enligt Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén utvecklas AI i nuläget i en homogen miljö till största del bestående 

av unga vita män, vilket resulterar i att kulturella och könsrelaterade 

skillnader inkorporeras i AI, även om detta resultat är oavsiktligt.47 När 

algoritmer bygger på partiska eller icke-representativa data kan utfallet spegla 

denna bristande neutralitet när det gäller exempelvis ras, kön eller andra 

diskrimineringsgrunder. I en anställningsprocess som leds av algoritmer 

snarare än människor kan algoritmer bidra till att systematiskt gynna vissa 

grupper samtidigt som andra grupper missgynnas.48 Exempelvis kan en 

programmerares syn på produktivitet eller arbetsförmåga komma att negativt 

påverka en arbetstagare med funktionsnedsättning eller som på annat sätt 

besitter en arbetskapacitet som skiljer sig från programmerarens 

förväntningar av arbetskapacitet.49  

 

 
44 De Stefano (2018) s. 9.  
45 Kim (2017) s. 860f.  
46 De Stefano (2018) s. 9f.  
47 EESK (2017) s. 6.  
48 Kim (2017) s. 861. 
49 De Stefano (2018) s. 9.  
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Vissa algoritmer förhåller sig inte enbart till bakgrundsfakta om den 

arbetssökande. Algoritmer som lär sig själva nya uppgifter, så kallad 

maskininlärning, tar även hänsyn till annan data i anställningsprocessen.50 

Algoritmerna kan använda datamängder innehållandes information om den 

arbetssökandes beteenden och egenskaper analyserade från deras användande 

av sociala medier, antal kontakter och vilken sorts innehåll på sociala medier 

som den arbetssökande gillar.51 Utifrån denna data kan algoritmen ranka vissa 

arbetssökande högre än andra. En undersökning har exempelvis funnit att en 

maskininlärningsalgoritm som företaget Amazon använt sig av systematiskt 

avvisat kvinnor som sökt arbete som ingenjörer.52 Människan behöver 

nödvändigtvis inte ha inflytande på algoritmens arbetsledning och resultatet 

av en algoritms beslutsfattande kan vara partiskt även om intentionen av 

användandet av algoritmer är att minska risken för mänsklig bias.53  

 

Den algoritmiska arbetsledningen visar sig tydligt i plattformssamhället när 

plattformsföretag använder sig av betygssystem för att administrera och 

hantera arbetskraft. Betygssystemen är till för att ge återkoppling till såväl 

konsumenterna, eller kunderna, som arbetaren gällande kvaliteten på det 

utförda arbetet.54 Algoritmer som utgår från kunders recensioner används 

även för att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Att kunder 

recenserar ett arbete eller en arbetare innebär att kundens subjektiva 

uppfattning ingår i den data algoritmerna utgår från, och kan i förlängningen 

leda till diskriminering och förlorade arbetsmöjligheter. Betygssystemet 

spelar stor roll för en plattformsarbetare eftersom systemet bygger på att 

positiva recensioner inom vissa plattformar leder till en viss lönenivå och 

möjligheter att fortsätta använda plattformen samtidigt som negativa 

recensioner riskerar att resultera i färre erbjudna arbetsmöjligheter eller att 

ens arbetsprofil blir raderad. Algoritmernas utformning innebär att kundernas 

uppfattning har stor betydelse för den enskilde arbetaren.55 Kunder som inte 

 
50 Adams-Prassl (2019) s. 133.  
51 Kim (2017) s. 861.  
52 Adams-Prassl (2019) s. 133.  
53 Kullmann (2018) s. 6.  
54 Adams-Prassl (2019) s. 131f.  
55 Kullmann (2018) s. 8.  
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känner sig nöjda med utfört arbete kan vägra betala,vilket resulterar i förlorad 

inkomst för arbetaren trots utfört arbete. Plattformsföretagen verkar inte 

heller på ett tillfredsställande sätt utreda huruvida kundens påstående är 

berättigat eller inte. Det ges inte utrymme för plattformsarbetare att göra och 

lära sig av misstag utan att detta påverkar arbetarens framtida 

arbetsmöjligheter.56  

 

3.3 Algoritmer, dataskydd och personlig 
integritet  

3.3.1 Skydd för personlig integritet och 
reglering av dataskydd  

Rätten till privatliv stadgas i art. 8 EKMR. EKMR gäller som svensk lag 

enligt lag (1994:1219) och i 2 kap. 19 § RF får inte annan lag eller föreskrift 

meddelas som står i strid mot EKMR. Europadomstolen har i sin praxis 

fastställt att skyddet för personlig integritet ingår inom ramen för rätten till 

privatliv i art. 8 EKMR.57 Rättigheten tolkas brett och är tillämplig på 

anställningsförhållandet.58 För svenskt vidkommande är rätten till skydd mot 

intrång i den personliga integriteten grundlagsfäst i 2 kap. 6 § RF.  

 

Dataskydd betraktas som en mänsklig rättighet och omfattas exempelvis av 

artikel 8 EKMR, vilket inom EU har gett skäl att införa ytterligare reglering 

på området.59 Dataskydd och personlig integritet regleras på EU-nivå genom 

GDPR som syftar till att ge fysiska personer skydd avseende behandling av 

personuppgifter.60 Förordningen är tillämplig på behandling av 

personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg, och på 

behandling av personuppgifter som ingår eller kommer ingå i register.61 I 

 
56 Berg (2016) s. 562.  
57 Pretty v. United Kingdom, no. 2346/02, ECHR 2002-III punkt 18. Se även SOU 2009:44 

s. 193.  
58 Cameron (2018) s. 123f.  
59 Öman: Dataskyddsförordningen en kommentar (uppdaterad 29 februari 2020, JUNO), 

under rubrik ”Inledning”, avsnitt ”Kort historik”. 
60 Artikel 1.2 GDPR.  
61 Artikel 2.1 GDPR.  
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Artikel 9.1 GDPR förbjuds behandling av personuppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 

eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, 

biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter 

om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella 

läggning. Regleringen kan undantas om en identifierbar fysisk person 

uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter 

för ett eller flera specifika ändamål.62 

 

3.3.2 Datainsamling i arbetsledningen 

AI och algoritmiska system för övervakning och kontroll används alltmer vid 

arbetsledning på moderna arbetsplatser. Övervakning av anställdas arbete är 

i sig inget nytt påfund men AI möjliggör övervakning i en omfattning som 

historiskt sett varit otänkbar. Övervakning med hjälp av AI bygger på 

insamling och bearbetning av stora mängder data om de anställda och dess 

aktivitet.63 

 

Det finns huvudsakligen tre källor till data på den moderna arbetsplatsen: 

digital information, olika typer av sensorer och arbetstagares självspårning. 

Insamling av digital information innebär att arbetsgivare, genom 

mjukvarulösningar, kan samla in information om anställdas digitala 

aktiviteter. Det kan handla om loggar för instämpling, skärmdumpar på 

arbetstagarens dator, information om telefonsamtal, mail och andra 

kommunikationsmedel. Trots att innehållet i kommunikationsmedlen inte 

visas så insamlas metadata bestående av exempelvis varaktigheten för samtal 

mellan specifika personer eller storleken på skickade och mottagna mail. 

Olika typer av sensorer kan användas för att insamla fysisk information. 

Exempelvis används Über-förares telefoner för att mäta hur snabbt de kör och 

hur kraftigt de bromsar för att mäta körmönster. Vidare kan företag låta sina 

arbetstagare bära spårbara enheter som används för att mäta bland annat 

 
62 Artikel 4.1 och artikel 9.2(a) GDPR. 
63 De Stefano (2018) s. 7. 
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fysisk aktivitet, var arbetstagaren befinner sig i förhållande till andra 

arbetstagare på företaget och arbetstagarens interaktioner med andra 

individer. Dessutom används självspårning som en form av datainsamling. 

Självspårning innebär att arbetstagaren själv, genom bland annat aktivitets- 

och hälsoapplikationer på telefonen, samlar in data om arbetstagarens hälsa 

och livsstil som sedan kan kombineras med data insamlad på arbetsplatsen.64  

 

3.3.3 Konsekvenser av datainsamling i 
arbetsledningen 

Användande av denna insamlade information leder till att gränsen mellan 

arbetet och den enskilde arbetstagarens privatliv upplöses, vilket synliggör 

mönster i arbetslivet som står långt bort från den traditionella uppfattningen 

om vad arbetsgivaren bör ta del av. Insamlad data kan alltså träffa på ett 

personligt plan. Ett exempel är när insamlad information om vad en 

arbetstagare har gjort i helgen kombineras med samma arbetstagares 

produktivitet på måndagsmorgonen.65 Ytterligare ett exempel kan vara att 

anställdas interaktion med varandra och anställdas humor upptäcks genom 

datainsamling, vilket kan innebära ett intrång i de anställdas privatliv. I ett 

rättsfall där en arbetstagare blev avskedad efter att arbetsgivaren haft tillgång 

till arbetstagarens kommunikationsmedel och upptäckt att arbetstagaren hade 

använt internet på arbetet för privata ändamål, ansåg Europadomstolen att en 

arbetsgivares övervakning av digital aktivitet måste utföras på ett 

proportionerligt sätt för att inte utgöra ett intrång i den personliga integriteten. 

Europadomstolen fastställde vidare att en arbetsgivares instruktioner inte helt 

och hållet kan eliminera det privata sociala livet på arbetsplatsen. Rätten till 

privatliv och personlig integritet existerar även där, och kan enbart begränsas 

i nödvändig mån.66  

 

Kontrollen omfattar inte bara redan anställda utan kan finna tillämpning även 

vid rekrytering av ny arbetskraft. I en traditionell rekryteringsprocess tas 

 
64 Adams-Prassl (2019) s. 133ff.  
65 Adams-Prassl (2019) s. 133ff.  
66 Bărbulescu v. Romania [GC], no. 61496/08, punkt 80 och punkt 121.  
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hänsyn till utbildning eller tidigare arbetserfarenheter. När datamodeller och 

algoritmer används i anställningsprocesser utgår modellerna från stora 

mängder data innehållande information om den arbetssökandes personliga 

egenskaper och uppträdande. En arbetsgivare kan därigenom insamla 

information om en arbetssökandes nätverkande, hur många och vilka 

kontakter den arbetssökande har, hur ofta den arbetssökande är online och 

aktiv på internet, hur ofta de skickar meddelanden, vilka personer den 

arbetssökande följer och vad den arbetssökande gillar.67  

 

3.4 Att ställa algoritmen inför rätta  

3.4.1 Algoritmen, arbetsgivaren eller 
utvecklaren?  

När en algoritm, istället för en människa, står för beslutsfattandet uppstår 

frågan om vem som ansvarar för besluten. I fall där algoritmisk 

diskriminering har upptäckts kan det bli problematiskt att avgöra vem som 

ska ställas till svars, vilket leder till svårigheter att driva en process mot det 

diskriminerande beteendet. Det beror delvis på att olika aktörer deltar i 

planeringen, utvecklingen och användningen av en algoritm.68 Det är 

exempelvis tänkbart att både företaget som tillämpar algoritmisk 

arbetsledning och den som skapat och utvecklat algoritmen i fråga kan vara 

ansvarig.69 Samtidigt uppstår frågan om algoritmen som sådan kan ställas 

inför rätta.  

 

När en algoritm ställs inför rätta måste den kärande parten undersöka hur 

algoritmen är utformad, vilken data den innehåller och vilken data den utgår 

från. Om företaget som utvecklat algoritmen anser att den data som används 

samt algoritmen i sig själv är upphovsrättsligt skyddad information blir det 

svårt för kärande att ta del av den nödvändiga informationen.70 De som 

 
67 Kim (2017) s 861.  
68 Gerards och Xenidis (2020) s. 88. 
69 Adams-Prassl (2019) s. 137. 
70 Kullmann (2018) s. 10. 
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kontrollerar algoritmen och den insamlade data som används har ett intresse 

av att inte ge ut information om algoritmen eftersom det kan räknas som en 

affärshemlighet. Ett ytterligare incitament för att låta algoritmens funktion 

och data förbli i det dolda är att motsatt situation kan öppna upp för att arbets-

tagare med vetskap om algoritmens funktion kan utnyttja och manipulera 

systemet.71 Vissa AI-system är dessutom svåra att genomskåda även för de 

som skapar systemen. Det gäller specifikt för AI-system som består i ”svarta 

lådor”. I beslutsprocesser som sker genom sådana AI-system kan inte längre 

processen förstås samtidigt som det saknas förklaringsmodeller för 

processen.72 Maskininlärningsalgoritmer är oförutsägbara och oförklarliga 

eftersom det är nästintill omöjligt att rekonstruera eller dokumentera 

processen. Exempelvis kan anledningen till en uppsägning beslutad av en 

maskininlärningsalgoritm varken vara relevant eller urskiljbar ett par dagar 

efter beslutet fattades. Det blir därför svårt för en arbetstagare som anser sig 

ha lidit skada av ett felaktigt beslut att få reda på grunden till beslutet.73  

 

I det fall arbetsgivaren ska ställas till svars för algoritmisk diskriminering 

uppstår samma problem som om algoritmen i sig vore ansvarig. Skulle 

algoritmers diskriminerande effekter vid anställningsprocesser, befordrings-

processer eller vid utvärdering och kontroll av anställda falla under arbets-

givarens ansvar kvarstår insynsproblematiken. På samma sätt som en 

arbetstagare som lidit skada har svårt att få reda på grunden till ett beslut 

möter arbetsgivaren samma problem. Detta beror till stor del på att algoritmer 

kan vara upphovsrättsligt skyddade och utgöra företagshemligheter som 

tredjehandsleverantören, utvecklaren, vill skydda.74  

 

King och Mrkonich lyfter möjligheten att hålla leverantören av ett 

algoritmiskt system ansvarig för de effekter systemet kan generera. En sådan 

lösning skulle motivera leverantörer att identifiera och minimera potentiella 

 
71 Wachter, Mittelstadt, Russell (2018) s. 843.  
72 EESK (2017) p. 3.12.  
73 Adams-Prassl (2019) s. 142.  
74 King, Mrkonich (2016) s. 557f.  
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risker effektivt.75 Utvecklaren utgör dock inte part i det traditionella 

anställningsförhållandet. I anställningsförhållandet åtnjuter arbetstagaren 

rättigheter och skydd samtidigt som arbetsgivaren svarar för 

korresponderande skyldigheter. I de flesta rättsordningar är anställnings-

förhållandet centralt.76 

 

Även när en grupp utsätts för diskriminerande behandling snarare än att ett 

beslut är diskriminerande för en enskild skadelidande blir diskussionen om 

ansvar aktuell. Sveriges diskrimineringsrättsliga reglering saknar sanktioner 

för vissa överträdelser av diskrimineringsförbuden. DO har varnat för att 

arbetsgivare kan undkomma ansvar för sådana överträdelser som drabbar 

grupper snarare än en enskild individ, exempelvis vid utformning av 

rekryteringsannonser som utestänger vissa grupper på grund av exempelvis 

etnisk tillhörighet. DO har vidare framfört att avsaknaden av tillräckliga 

sanktioner är problematisk gällande det ökade användandet av automatiserat 

beslutsfattande. Algoritmisk diskriminering, som sker automatiskt, leder till 

att diskriminerande beslut fattas vilket påverkar en stor grupp individer utan 

att de eller den som tillämpar algoritmer i sin verksamhet har kännedom om 

det.77 Att det rådande diskrimineringsrättsliga sanktionssystemet utgår från 

att enskilda individer ska undersöka den tekniska informationen till grund för 

ett automatiserat beslut för att avgöra huruvida diskriminering har skett är inte 

effektivt ur skyddssynpunkt.78  

 

3.4.2 Ansvarsfördelning inom andra 
samhällsområden 

Vem eller vad som ska ställas till svars för algoritmiskt beslutsfattande även 

på andra områden än arbetsrätten har blivit föremål för diskussion i den 

akademiska världen. Det är dock inte självklart att de idéer om 

ansvarsfördelning som berör andra områden fungerar i förhållande till den 

 
75 King, Mrkonich (2016) s. 584.  
76 Adams-Prassl (2019) s. 138. 
77 DO (2019) ’Vi behöver mer effektiva och avskräckande sanktioner’. 
78 DO (2019) ’Om behovet av effektiva och avskräckande sanktioner vid vissa överträdelser 

av diskrimineringslagen (2008:567) med mera’.  
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arbetsrättsliga regleringen. Diskussionen om ansvarsfördelning för 

exempelvis konsumentskyddslagstiftning kan inte utan vidare tillämpas på 

anställningsförhållandet.79 

 

Diskussionen om ansvarsfördelningen vid algoritmisk diskriminering är 

begränsad i Sverige.80 Ansvarsfördelning vid användning av AI och 

automatiserade system har dock berörts, exempelvis i fråga om självkörande 

fordon. Som så många andra områden i samhället präglas även 

transportsektorn av ökad digitalisering och automatisering. En del av den 

tekniska utvecklingen på området gäller självkörande fordon, eller fordon där 

ett automatiskt system övertar förarens uppgifter.81 Skador till följd av trafik 

med motordrivet fordon täcks av trafikförsäkringen som regleras i 

trafikskadelagen.82 Så fort ett motordrivet fordon är i rörelse anses trafik 

föreligga vilket innebär att lagen inte kräver att en förare ska ha framfört 

fordonet för att klassas som skada i följd av trafik. Trafikförsäkringen övertar 

ansvaret för skadan från fordonets ägare, föraren eller brukaren. Det blir 

därför inte nödvändigt att utreda vem som ansvarar för olyckan.83 

Trafikskadeersättning är inte ett skadestånd men den innebär likväl att den 

skadelidande inte har något intresse av att utöver trafikskadeersättningen 

begära skadestånd av skadevållaren. Skadestånd och trafikskadeersättning 

utdöms på samma grunder vilket i praktiken innebär att den skadelidande 

redan genom trafikskadeersättningen får ersättning.84  

 

 

 
79 Adams-Prassl (2019) s. 139. 
80 Gerards, Xenidis (2020) s. 105.  
81 SOU 2018:16 s. 29.  
82 1 och 8 §§ trafikskadelag (1975:1410).   
83 SOU 2018:16 s. 597.  
84 SOU 2018:16 s. 599.  
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4 Diskussion  

Det är ett problem i sig att användandet av algoritmer och AI-system vid 

arbetsledning framstår som neutralt när företeelsen inte alltid är det. 

Algoritmer döljer utvecklarens bias och förutfattade meningar även om detta 

är oavsiktligt. Genom att utvecklarens icke-representativa föreställningar om 

exempelvis arbetsprestationer blir en del av algoritmen riskerar arbetstagare 

som inte passar in i utvecklarens föreställningar att missgynnas vid 

rekryterings- eller befordringsprocesser. Exempelvis kan en algoritm som 

insamlat data från hälsoapplikationer missgynna människor som på grund av 

ålder inte är i samma fysiska form som en yngre arbetstagare, om utvecklarens 

föreställningar om arbetsprestationer baseras på det. Vidare kan människor 

med funktionsnedsättningar riskera att uteslutas från arbetsmöjligheter på 

samma grund.   

 

Vid plattformsarbete tillämpas algoritmer som genom recensioner och betyg 

kan administrera och hantera arbetskraften som står till tjänst. Kundbetygen 

hanteras av algoritmer för att matcha utbud och efterfrågan på marknaden. 

Denna form av algoritmisk arbetsledning innebär att den enskilda kunden har 

inflytande på en specifik arbetstagares framtida arbetsmöjligheter eftersom 

algoritmen kan sålla bort arbetstagare som inte fått betyg som kan matcha 

efterfrågan i tillräcklig mån. Kunders betyg blir en del av bedömningen vid 

den arbetsfördelning en algoritm utför, och det är inte säkert att kunden ger 

ett betyg fritt från förutfattade meningar.  

 

Skyddet mot intrång i den personliga integriteten är föreskriven i EKMR och 

grundlagsfäst i RF. Europadomstolen har fastställt att den personliga 

integriteten ska skyddas även i anställningsförhållandet. Arbetstagaren har 

således rätt att undanhålla förhållanden hänförliga till privatlivet för 

arbetsgivaren utan att detta ska påverka arbetsförhållandet. När arbetsgivaren 

använder algoritmer har inte alltid arbetstagaren längre valet att själv hålla 

isär privatliv och arbetsliv och får därigenom svårare att tillvarata sin rätt. 



   

 

 25 

Rimligtvis ska arbetsgivaren stå för den korresponderande skyldigheten att 

inte göra intrång i den personliga integriteten, men överlåter arbetsgivaren 

arbetsledning till algoritmer som använder sig av insamlade data är det inte 

längre tydligt hur rättigheten tas till vara. Algoritmisk arbetsledning baserad 

på data som är hänförlig till arbetstagarens privatliv kan leda till att beslut 

fattas baserad på information som inte är relevant för arbetsförhållandet. 

Slutsatser som dras utifrån privatlivet gällande arbetstagarens 

arbetsprestationer kan riskera bli felaktiga och utgöra intrång i den enskilda 

arbetstagarens privatliv. Ett exempel kan vara när en algoritm genom 

datainsamling får information om en anställds helgaktiviteter och sedan drar 

slutsatser om tänkbar arbetsprestanda en måndagsmorgon. I ett fall där en 

arbetstagare blivit avskedad efter att ha använt internet på arbetet för privata 

ändamål ansåg Europadomstolen att en arbetsgivares övervakning av digital 

aktivitet måste utföras på ett proportionerligt sätt för att inte utgöra ett intrång 

i den personliga integriteten. Kravet på proportionalitet bör på samma sätt 

gälla för insamlade data som används vid algoritmisk arbetsledning.  

 

Utifrån rätten till privatliv och skydd mot intrång i privatlivet har EU infört 

ytterligare reglering för dataskydd i GDPR. I GDPR förbjuds behandling av 

personuppgifter som riskerar att avslöja exempelvis ras eller etniskt ursprung, 

uppgifter om hälsa eller medlemskap i fackförening. Förbudet kan undantas 

genom att en identifierbar fysisk person uttryckligen samtyckt till 

behandlingen av personuppgifterna för ett specifikt ändamål. I anslutning till 

detta kan diskuteras dels hur datainsamling kan begränsas från att innefatta 

sådana uppgifter. En möjlig fråga som kan uppstå är hur väl undantaget 

samtycke bevarar dataskyddet för arbetstagaren i arbetsförhållandet. En 

arbetstagare som behöver arbete samtycker möjligen till viss databehandling 

för att få arbetsmöjligheter. Samtidigt bör inte algoritmisk arbetsledning av 

effektivitetsskäl falla under ett sådant specifikt ändamål som undantaget 

föreskriver.  

 

Datainsamling kan användas i en rekryteringsprocess för få information om 

den arbetssökande. Den svenska diskrimineringsrättsliga regleringen 
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omfattar arbetssökanden. Om en rekryteringsprocess diskriminerar bör det 

falla in under diskriminering i arbetslivet, så länge den diskriminerade 

omfattas av en diskrimineringsgrund. För att processen ska vara direkt 

diskriminerande krävs att rekvisiten i 1 kap. 4 § 1 p. DL, missgynnande, 

jämförbar situation och orsakssamband är uppfyllda. För att göra sig skyldig 

till direkt diskriminering krävs dessutom insikt om diskrimineringsgrunden. 

Det är insiktsrekvisitet som kan försvåra för en arbetssökande som anser sig 

utsatt för diskriminering.  

 

Kort sagt är datainsamling i sig inte diskriminerande. Det kan dock utgöra ett 

intrång i den personliga integriteten och vara förbjuden enligt EU:s reglering 

av dataskydd. I förlängningen kan emellertid datainsamling för övervakning 

och kontroll på arbetsplatsen leda till diskriminering om insamlade data 

utesluter vissa arbetstagare från arbetsmöjligheter.   

 

Det är i sig är svårt att ställa någon inför rätta eftersom det inte står klart vem 

som bör vara ansvarig för diskriminerande effekter av algoritmisk 

arbetsledning. Frågan kompliceras ytterligare när den appliceras på den 

svenska diskrimineringsrätten. Utgångspunkten i den svenska 

diskrimineringsrätten är att en arbetsgivare, i egenskap av fysisk eller juridisk 

person, kan göra sig skyldig till diskriminering. Eftersom utvecklaren av 

algoritmen inte är del i anställningsförhållandet utesluts möjligheten att 

genom diskrimineringslagen hålla utvecklaren ansvarig för diskriminering. 

För att kunna ställa utvecklaren till svars krävs stora förändringar i den 

befintliga arbetsrätten eftersom arbetsrätten så som den är utformad idag 

grundar sig i att arbetsgivaren ansvarar för de beslut som rör arbetstagaren. 

Det kan däremot tänkas att algoritmen uppträder i egenskap av arbetsgivare 

vilket öppnar upp för att hålla algoritmen ansvarig. Dock kommer den 

diskriminerade att möta samma problematik i fråga om insiktsrekvisitet för 

direkt diskriminering.  

 

Även om arbetsgivaren skulle ställas till svars för algoritmens beslutsfattande 

blir insiktsrekvisitet avgörande för huruvida en arbetsgivare faktiskt kan 



   

 

 27 

dömas. Insiktsrekvisitet innebär att arbetsgivaren måste ha insikt om 

diskrimineringsgrunden i fråga och det räcker inte att arbetsgivaren borde 

känt till den. Det betyder att arbetsgivaren måste vara medveten om vilka 

omständigheter som ligger till grund för beslutet. Om arbetsgivaren själv inte 

deltagit i beslutsprocessen utan lämpat över beslutsfattandet till en algoritm 

har arbetsgivaren inte nödvändigtvis tillräcklig insyn. Om AI-systemet som 

använts består av svarta lådor har arbetsgivaren heller inte nödvändigtvis 

möjlighet att ta reda på grunden till ett visst beslut.  

 

Arbetstagaren som anser sig utsatt för diskriminering har lika lite insyn som 

en arbetsgivare har. Diskrimineringslagens bevisbörderegel medför 

bevislättnad i och med att det räcker att den som anser sig blivit diskriminerad 

ska visa omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon blivit 

diskriminerad. Därefter övergår bevisbördan på svaranden som i sin tur ska 

visa att diskriminering inte förekommit. Bevisregeln ska dock läsas 

tillsammans med diskrimineringsbegreppet i fråga, vilket innebär att 

insiktsrekvisitet i direkt diskriminering kvarstår. Som DO framhåller är det 

inte effektivt ur skyddssynpunkt att låta enskilda individer undersöka den 

tekniska informationen till grund för ett automatiserat beslut för att avgöra 

huruvida diskriminering har skett eller inte.  

 

Utredningen lyfter hur ansvarsfördelningen ser ut vid användning av 

självkörande fordon. Frågan är om en analogi mellan samhällsområdena kan 

göras för att finna en lösning på utmaningarna arbetsrätten står inför. När ett 

självkörande fordon orsakat skada uppstår ett utomobligatoriskt förhållande 

till skillnad från det inomobligatoriska anställningsförhållandet. Dessutom 

blir inte frågan om ansvar lika betydande för den enskilda skadelidande 

eftersom trafikskadeersättningen ger ersättning vid sådana skador. Det finns 

ingen jämförbar reglering inom diskrimineringsrätten för en individ som 

anser sig utsatt för diskriminering. 
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5 Slutord  

Den tekniska utvecklingen har satt sin prägel på arbetslivet. Användningen 

av algoritmer och AI-system är ett vanligt inslag i det traditionella 

arbetsförhållandet såväl som för plattformsföretag. Av utredningen står klart 

att algoritmisk arbetsledning medför utmaningar både i arbetsledningen som 

sådan och i fråga om att ställa någon eller något till svars för effekten av 

arbetsledningen. Algoritmer kan framstå som neutrala. I realiteten speglar 

algoritmer dess utvecklares bias samtidigt som algoritmer använder stora 

mängder insamlade data som inte alltid är av vikt för anställningsförhållandet. 

Visserligen finns befintlig lagstiftning till skydd för den personliga 

integriteten samt reglering för dataskydd men när algoritmer står för 

arbetsledningen är det ingen självklarhet att den personliga integriteten 

skyddas. Algoritmer samlar data och beroende på hur algoritmen är utformad 

kan viss användning av denna data få diskriminerande effekter. Så som den 

svenska diskrimineringsrätten är utformad står den inte pall för dessa 

utmaningar. För att komma till rätta med detta krävs ny reglering av 

diskrimineringsrätten eller att skyddet mot diskriminering utvidgas i 

kollektivavtal.  
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