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Inledning  

I drygt 250 år har Sveriges statsskick vilat på offentlighetsprincipen. Offentlig-
hetsprincipen har sedan dess varit en viktig ingrediens vid utveckling av offentlig 
förvaltning. Principens huvudsyfte är att myndigheters verksamhet så långt som 
möjligt ska ske i öppna former.1 Efter fyrtio år av datateknik har det dock blivit 
svårare att tolka och överblicka offentlighetsprincipens regelverk.2 Informations-
hanteringen i en pappersbaserad värld innehållande handlingar av maskin- eller 
handskrivna dokument har varit relativt lätta att överblicka och ordna medan den 
oöverskådliga och spridda mängden digitala dokument är svårare att hantera på ett 
lagenligt sätt.3  

Den tekniska utvecklingen har gett upphov till nya verktyg, vilka offentlig 
förvaltning tagit i bruk för att effektivisera sina verksamheter. Samtidigt har 
samma verktyg medfört en svår balansgång i att åstadkomma en rättssäker in-
formationshantering. För att kunna använda dessa på ett rättssäkert sätt krävs 
samverkan mellan olika yrkeskompetenser och att på nya sätt kombinera juridik, 
IT, informatik, verksamhetsutveckling och säkerhetsfrågor.4 Det har inneburit och 
innebär än idag en utmaning att ta tillvara på teknikens möjligheter och samtidigt 
se till att de strikta kringliggande regelverken efterlevs i praktiken. Hur man ska 
översätta de värden offentlighetslagstiftningen åsyftar till en digital förvaltning är 
högst aktuellt att fråga sig.5 Ett av de tekniskt präglade verktyg offentlig förvalt-
ning tagit i bruk för att effektivisera sina verksamheter är automatiserat beslutsfat-
tande. Föreliggande uppsats kommer att undersöka hur automatiserat beslutsfat-
tande påverkar offentliga sektorns förmåga att efterleva offentlighetsprincipens 
bestämmelser.  

                                                
1 Eriksson (2014), s. 87. 
2 Eriksson (2014), s. 23.  
3 Eriksson (2014), s. 137.  
4 Eriksson (2014), s. 23. 
5 SOU 2018:25, s. 53. 
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Automatiserat beslutsfattande 
Offentlighetsprincipen syftar till att garantera allmänhetens insyn i och kontroll av 
offentlig sektors verksamhet.6 En kärnverksamhet inom offentlig sektor är ärende-
hanteringen. I syfte att effektivisera offentlig förvaltning och att i enlighet med 
regeringens digitaliseringsstrategiska mål göra Sverige ”bäst i världen på att nyttja 
digitaliseringens möjligheter” arbetar man idag för att digitalisera ärendehante-
ringen.7 Digital ärendehantering medför stora fördelar vad gäller effektivitet, ser-
vice och kostnadsaspekter som är svåra att uppnå med manuell ärendehantering.8 
Digitalisering bör i det här sammanhanget förstås som arbetet att göra ärendepro-
cesser digitala genom att med hjälp av datorprogram och tillhörande algoritmer 
delvis eller helt automatisera ärendehandläggningen – detta även kallat hel- eller 
halvautomatiserat beslutsfattande.  

En viktig del i att utveckla automatiserat beslutsfattande är att programmera 
rättsinformation.9 Det kan innebära att beslutsunderlag eller uppgifter från en in-
dividuell ansökan matas in i ett IT-system som styrs av olika datorprogram.10 Da-
torprogram bör här förstås som en serie algoritmer vilka är kodade till att utföra 
specifika uppgifter. Algoritmer kan i sin tur beskrivas som en noggrann plan eller 
metod att stegvis utföra något. Det innebär att man omvandlar motivuttalanden, 
författningstexter och domstolsuttalanden till algoritmer som i sin tur kodas till 
beståndsdelar i datorprogram. Med hjälp av dessa är det sedan möjligt att automa-
tisera hela eller delar av beslutsprocesser. 

Beslutsfattande inom offentlig sektor förutsätter enligt offentlighetsprincipens 
regelverk en fortlöpande dokumentation vars syfte är att säkerställa att beslutspro-
cessen i efterhand kan granskas. Dokumentationen resulterar i det vi kallar all-
männa handlingar vilka sedan till stor del kan vittna om hur verksamheten bed-
rivs. Att det finns allmänna handlingar som på ett begripligt sätt kan kommunicera 
hur myndigheter fattar sina beslut är en grundläggande förutsättning för ett demo-
kratiskt statsskick. När hela eller delar av beslutsprocessen automatiseras med 
hjälp av diverse datorprogram med tillhörande algoritmer istället för som tidigare 
analogt och manuellt av en människa blir det aktuellt att ta ställning till hur man i 
fortsättningen ska kunna efterfölja offentlighetsprincipens bestämmelser – dvs. 
hur man ska tillgodose allmänhetens insyn i och kontroll av offentlig sektor.  

En stor del av nuvarande lagstiftning är skapad utifrån föreställningen att det 
är människor som fattar myndighetsbeslut. Som konsekvens av detta uppstår en 
rad problematiska scenarion när myndigheten använder sig av automatiserat be-

                                                
6 Bohlin (2015), s. 15. 
7 Regeringen.se > Regeringens politik > Digitaliseringspolitik > Digitaliseringsstrategin.  
8 SOU 2018:25, s. 60. 
9 Magnusson Sjöberg (2018), s. 275. 
10 SOU 2018:25, s. 154. 
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slutsfattande där människor, dvs. handläggare, inte själva står för beslutsfattan-
det.11 När ärenden digitaliseras tar programkod över det mänskliga språkets ställ-
ning i offentlig sektor och det blir därmed svårare att på samma sätt som förut 
förstå hur beslut fattas. I och med att handläggare i ökad grad ersätts av så kallade 
”beslutsrobotar” gör sig en konkretisering av offentlighetsprincipens kringlig-
gande lagstiftning desto mer gällande. Detta för att kunna säkerställa insyn även i 
automatiserade beslutsprocesser. Offentlighetsstatusen hos de datorprogram vilka 
automatiserar myndighetsbeslut behöver exempelvis specificeras i lagstiftning.12  

Med intresset för en fortsatt effektivisering av offentlig förvaltning förutspås 
automatisering öka med tiden. På grund av detta, kombinerat med artificiell intel-
ligens i nära sikte, som i viss bemärkelse kan betraktas som ett steg i automatise-
ringen av myndighetsutövning, är det därför enligt en av statens offentliga utred-
ningar Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 2018:25 av vikt att 
handla proaktivt för att säkerställa insyn i automatiserade förfaranden.13 Myndig-
heters förutsättning att vid automatiserade förfaranden tillämpa offentlighetsprin-
cipens bestämmelser i praktiken kommer att analyseras utifrån deras förhållnings-
sätt till, och syn på, tekniken som hjälper till att automatisera beslutsfattande. 

Syfte och forskningsfrågor 
Studien syftar till att söka ny kunskap om hur tillämpningen av automatiserade 
förfaranden i svensk myndighetsförvaltning påverkar allmänhetens insyn i och 
kontroll av den offentliga sektorns verksamhet. Detta undersöks genom att ta reda 
på vilken insikt i de datorprogram som ligger till grund för automatiserat besluts-
fattande företrädare på myndigheter anser är nödvändig hos såväl allmänhet som 
hos myndigheten internt. För att ta reda på svenska offentliga organs förutsätt-
ningar att säkerställa att användningen av automatiserade förfaranden efterföljer 
offentlighetsprincipens bestämmelser tar studien avstamp i följande frågeställ-
ningar: 
 

• Vilken insikt i de datorprogram som automatiserar beslutsfattande, anting-
en helt eller delvis, anser informanterna vara nödvändig internt på myn-
digheten? 
 

• Vilken insikt anser informanterna vara nödvändig att allmänheten har i de 
datorprogram vilka automatiserar beslutsfattandet, antingen helt eller del-
vis?  

                                                
11 Suksi (2018), s. 330–331. 
12 Suksi (2018), s. 370. 
13 SOU 2018:25, s. 191. 
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Frågorna kommer att besvaras genom en intervjustudie där sju informanter repre-
senterar Centrala studiestödsnämnden (hädanefter CSN) och Sveriges Kom-
muner och Landsting (hädanefter SKL). Intervjusvaren analyseras utifrån ett post-
humanistiskt angreppssätt där samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer står i fokus. Tidigare forskning berör området e-förvaltning relaterat till 
arkiv och offentlighetslagstiftningens centrala begrepp allmän handling.  

Disposition 
Studien inleds med ett omfattande bakgrundskapitel där offentlighetsprincipens 
kringliggande regelverk och centrala begrepp allmän handling och god offentlig-
hetsstruktur presenteras. Därefter följer en redogörelse för Juridik som stöd för 
förvaltningens digitalisering SOU 2018:25, ett för studien viktigt dokument som 
kartlägger centrala utmaningar vid insyn i automatiserade förfaranden. Därefter 
beskrivs automatiserat beslutsfattande i relation till värden som transparens.  

Tidigare forskning ger en inblick i en diskussion som förts kring e-
förvaltningens utmaningar med anknytning till frågor som berör arkiv och allmän 
handling. Kapitlet avslutas med en inblick i hur algoritmer påverkar offentlighets-
arbetet i offentlig sektor. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt erbjuder ett sätt att undersöka hur infor-
manternas förhållningssätt till den teknik som ligger till grund för automatiserat 
beslutsfattande påverkar deras förmåga att efterfölja offentlighetsprincipens re-
gelverk. Insynsmöjligheterna analyseras med utgångspunkt i en posthumanistisk 
förståelse för att sociala fenomen är ett resultat av samspelet mellan både mänsk-
liga och icke-mänskliga aktörer – i denna uppsats närmare bestämt samspelet mel-
lan myndighetspersoner och datorprogram. Som föremål för denna studie har 
CSN och SKL valts ut vilka kommit olika långt med automatisering, dessa pre-
senteras för närmare i uppsatsens kapitel Källmaterial och metod. Det insamlade 
empiriska materialet presenteras sedan i kapitlet Analys och resultat. Uppsatsens 
avrundas med en slutdiskussion som sammanfattar och diskuterar uppsatsens re-
sultat. 
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Bakgrund 

Kringliggande regelverk  
Offentlighetsprincipen tar sig i uttryck i bland annat offentlighets- och sekretess-
lagen (hädanefter OSL) och arkivlagen. Under denna rubrik kommer dessa lag-
stiftningars centrala begrepp allmän handling och god offentlighetsstuktur presen-
teras.   

Allmän handling  
Offentliga sektorns arbete angår alla och ska därför vara möjligt för alla att få in-
syn i.14 Rätten att ta del av allmänna handlingar kan beskrivas som ett medel för 
kontroll av offentliga organs verksamhet.15 Insynen i offentlig sektor kan delas 
upp i tre olika delar – ärendeinsyn, verksamhetsinsyn och kunskapsinsyn.16 Ären-
deinsynen syftar till att ge insyn i specifika ärenden medan verksamhetsinsynen 
syftar till att ge insyn i övriga handlingar som inte nödvändigtvis anför sig till ett 
visst ärende. Kunskapsinsynen syftar till att ge insyn i sådant som inte hänför sig 
direkt till verksamheten.17 Om en av dessa faller bort inskränks den insynsrätt all-
mänheten med stöd av offentlighetsprincipen är garanterad.18 

Då insyn i verksamheter är en grundläggande förutsättning för ett demokra-
tiskt statsskick följer av regelverken en strikt hantering av allmänna handlingar. 
För att tillgodose nämnda insynsrätter behöver en myndighet skapa, bevara och 
hantera allmänna handlingar på ett lagenligt sätt. Allmänna handlingar ska hante-
ras i enlighet med tryckfrihetsförordningen och dess underordnade lagstiftningar 
OSL och arkivlagen.19 Arkiv är i lagens mening en myndighets samlade bestånd 
av allmänna handlingar.20  

I 2 kap. 4§ av Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) framgår att en hand-
ling är allmän om den är upprättad hos, inkommen till, eller förvarad hos en myn-
dighet. Handlingars värde måste bedömas utifrån intressen för insyn, rättskipning, 
                                                
14 Bohlin (2015), s. 15. 
15 Geijer & Lövblad (2018), s. 120. 
16 Geijer & Lövblad (2018), s. 120. 
17 Geijer & Lövblad (2018), s. 120. 
18 Gränström (2004e), s. 58-59. 
19 Eriksson (2014), s. 61. 
20 Eriksson (2014), s. 70. 
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forskningen och ur en kulturarvsaspekt.21 Ur ett arkivvetenskapligt perspektiv är 
allmänna handlingar att betrakta som vittnesbärare av hur verksamhetsprocesser 
ser ut. Det är också allmänna handlingar som till stor del säkerställer att vi i fram-
tiden kan säga något om den tid vi lever i. Arkivvetenskapliga mål blir därmed att 
skapa och bevara handlingar som speglar arbetsprocesserna inom en verksamhet.22 
Dessa handlingar ska sedan bevaras så att de är fortsatt tillförlitliga, tillgängliga 
och läsbara.23 På detta vis stöttar arkivlagen offentlighetsprincipen då den genom 
sina mål och metoder underlättar för myndigheter att förse allmänheten med till-
förlitliga, tillgängliga och läsbara handlingar.24 

I och med den ökade informationsmängden vilken följer av digitaliseringen 
blir det dock allt svårare att veta vilka dokument som är att betrakta som all-
männa.26 Att tillse att handlingarnas och arkivets logiska och fysiska former an-
passas efter förändringar i organisationens verksamhet kan vara en utmaning. 
Gränström m.fl. belyser att när ny teknik tillämpas i förvaltningen blir en proaktiv 
arkivhantering alltmer aktuell. Frågan om vad som är allmän handling måste fast-
ställas tidigt.27 Theo Thomassen menar att ju mer komplex en organisation blir 
desto svårare blir det att hålla koll på vilka dokument som är att betrakta som all-
män handling.28 Detta är en problematik som står central vid offentliga förvalt-
ningens tillämpning av automatiserade förfaranden. Frågan om datorprogrammen 
som ligger till grund för dessa är att betrakta som allmän handling eller inte gör 
sig aktuell och kommer att redovisas närmare senare i uppsatsen. För att råda bot 
på svårigheten att bedöma vad som är allmän handling i en tid med överflöd av 
digital information har begreppet handling behövt breddas. Begreppet ”potentiell 
handling” har tillkommit i samband med den tekniska utvecklingen. Cecilia Mag-
nusson Sjöberg konstaterar att teknikanpassningen "medfört ett skifte från ett sta-
tiskt handlingsbegrepp, knutet till pappersdokument, till ett dynamiskt som tar 
sikte på datorläsbara uppgiftskonstellationer”.29 Vidare menar Johan Eriksson att 
en potentiell handling är ”en möjlig sammanställning av uppgifter ur en eller flera 
elektroniska handlingar” och anses förvarad hos en myndighet om myndigheten 
kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.30 Man kan 
därför med rätten på sin sida begära ut sammanställningar av rapporter och bear-
betningar som gjorts av en programvara hos en myndighet.31  

                                                
21 Gränström (2004), s. 62. 
22 Thomassen (2001), s. 375. 
23 Thomassen (2001), 382. 
24 Bohlin (2015), s. 31. 
26 Geijer & Lövblad (2018), s. 19. 
27 Gränström (2004), s. 61. 
28 Thomassen (2001), s. 379. 
29 Magnusson Sjöberg (2018), s. 317. 
30 Eriksson (2014), s. 120–121. 
31 Eriksson (2014), s. 107.  
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Arkivlagen bör sammanfattningsvis förstås som hjälpmedel för myndigheter 
att hålla ordning på sina allmänna handlingar och fortsatt att underlätta allmänhet-
ens grundlagsfästa rättighet att få insyn i myndigheters verksamhet. Ovanstående 
regler som finns i arkivlagen syftar till god offentlighetsstruktur vilket kommer att 
redogöras för närmare i nästa avsnitt. 

God offentlighetsstruktur  
OSL är en förlängning av tryckfrihetsförordningen. Ett av de krav som OSL stäl-
ler på offentlig förvaltning är så kallad god offentlighetsstruktur. Bestämmelsen 
om god offentlighetsstruktur framgår i 4 kap. 1§ första stycket av OSL (SFS 
2009:400) och fastställer hur myndigheter ska förhålla sig i frågor om offentlighet 
och sekretess. I korthet åsyftar god offentlighetsstruktur (genom bland annat ar-
kivlagen och OSL) att varje myndighet ska ordna och hantera sina allmänna hand-
lingar med hänsyn till rätten att ta del av densamma.33 Det hjälper även till att ga-
rantera och se till att de sekretessbelagda uppgifterna i allmänna handlingar är 
skyddade från insyn.34 Vilken information myndigheter tillhandahåller som kan 
tänkas vara av intresse för allmänheten att ta del av, de för myndigheten specifika 
sekretessreglerna samt de kostnader som tillkommer att tillgängliggöra den är alla 
aspekter att ta hänsyn till när god offentlighetsstruktur ska ordnas.35   

Eftersom myndigheters verksamhet och (huvud)ärenden i stor utsträckning 
skiljer sig åt blir det svårt att fastställa en detaljerad och allmängiltig strategi för 
hur god offentlighetsstruktur upprättas. Bestämmelserna om god offentlighets-
struktur såsom den kort är beskriven i OSL ger därför bara en fingervisning om 
vad god offentlighetsstruktur är. Den övergripande riktlinjen som däremot kan 
tilldelas samtliga myndigheter är att de vid varje val av ny metod och medel som 
tillförs verksamheten ska ta hänsyn till hur det påverkar möjligheterna till insyn. 
Som konstateras i Ordning och reda bland allmänna handlingar SOU 2002:97 är 
det endast i praktiska sammanhang, exempelvis vid utveckling av nya datasystem, 
som det går att besvara vad god offentlighetsstruktur är.36 

Myndigheter, i egenskap av rättstillämpare, förväntas själva utifrån den egna 
verksamheten avgöra hur en god offentlighetsstruktur ordnas. Övervägning bör 
ske utifrån hur nya medel och metoder eventuellt kan ge avkall på deras förmåga 
att upprätthålla insynsmöjligheter. Detta har varit högst relevant i övergången från 
analoga till elektroniska handlingar. Som följd av den tekniska utvecklingen har 
exempelvis e-posten, i egenskap av ett nytt (kommunikations)medel, på 1990-talet 
aktualiserat frågan vilka e-postmeddelanden som är att betrakta som allmänna 
handlingar. Med e-posten tillkom en ny sorts kommunikation i offentlig sektor 
                                                
33 SOU 2002:97, s. 104. 
34 SOU 2002:97, s. 105. 
35 SOU 2002:97, s. 105. 
36 SOU 2002:97, s. 105. 
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vars grad av formalitet låg mellan telefonsamtal och vanlig post.37 När handläg-
gare började föra viss ärendehantering över e-post tillkom många vardagliga och 
interna inslag vilka traditionellt sett (innan e-posten införts som medel på verk-
samheten) inte tillförts ett ärende. Vilka e-postmeddelanden som var viktiga att 
tillföra ett visst ärende för att allmänheten ska få en fullgod förståelse för hur 
ärendet ifråga hanterades blev upp till myndigheten själv att avgöra. Detta är nå-
got som än idag inte står helt klart i bestämmelsen om god offentlighetsstruktur 
och som därför behöver bedömas i varje specifikt fall. 

I samband med tillämpningen av nya tekniska lösningar tillkommer en högre 
belastning på myndigheter. Att ordna god offentlighetsstruktur innebär ett fortgå-
ende arbete – särskilt med dagens informationslandskap i åtanke där nya teknolo-
giskt präglade metoder och medel tillförs verksamheten med jämna mellanrum. 
Planeringen av IT-verksamheten ska inte enbart styras av tekniska, ekonomiska 
och administrativa överväganden utan också av vad som krävs för att informat-
ionen ska vara tillgänglig och offentlig.38 I sin helhet uppmuntrar bestämmelserna 
om god offentlighetsstruktur till ett proaktivt och holistiskt angreppssätt vid ut-
veckling av offentlig förvaltning. Genom att upprätta en god offentlighetsstruktur 
blir det lättare för myndigheter att tillämpa offentlighetsprincipen i praktiken 

Eftersom det är svårt att först i efterhand anpassa tekniska system efter juri-
diska krav är det av stor vikt att man tidigt uppmärksammar offentlighetsstruk-
turen vid implementeringen av nya tekniska system.39 För att möjliggöra insyn och 
upprätthålla en verksamhet som jobbar i öppna former är en välfungerande offent-
lighetsstruktur sammanfattningsvis mer betonad i IT-miljö.40  

En överblick av automatiserat beslutsfattande relaterat till 
transparens  
Frågor om hur man ska redogöra för verksamhetens ärendeprocesser och hur of-
fentlighetsprincipens bestämmelser ska tillämpas i praktiken aktualiseras på nytt 
när automatiserat beslutsfattande används. En offentlig debatt rörande hur myn-
digheter med ökad grad av automatiserade förfaranden ska lyckas upprätthålla 
ovannämnda offentlighetsstruktur har börjat ta form. Först presenteras ett upp-
märksammat systemfel hos Arbetsförmedlingen och därefter två debattinlägg som 
tar utgångspunkt i detta systemfel. I debattinläggen berörs de värden som OSL 
med god offentlighetsstruktur eftersträvar: transparens. 

                                                
37 Fredriksson (2003), s. 44. 
38 SOU 2002:97, s. 105. 
39 Magnusson Sjöberg (2018), s. 328. 
40 SOU 2002:97, s 106. 
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Arbetsförmedlingens systemfel  
I oktober 2018 upptäcktes ett allvarligt systemfel hos Arbetsförmedlingen.41 

Systemfelet gjorde att upp till vart sjunde beslut rörande indraget aktivitetsstöd 
fattades felaktigt.42 Det var den automatiserade kontrollen av arbetssökandes akti-
vitetsrapporter som låg bakom de felaktiga besluten. En undersökning av SVT 
visade att upp till mellan 10 och 15 procent av besluten riskerade vara felaktiga. 
Till följd av detta togs datasystemet ur bruk och den automatiserade hanteringen 
fick övergå till det som ansågs vara den enda rättssäkra metoden – manuell hante-
ring. Arbetsförmedlingen har haft svårt att spåra och korrigera de felaktiga beslu-
ten och man vet inte när felet uppstod. Inte förrän efter att SVT gått ut med sitt 
avslöjande blev arbetssökande och arbetsförmedlare informerade om systemfelet. 
Det var dock svårt att fastställa exakt vilka beslut och arbetssökande som drabbats 
av systemfelet.  

Algoritmpolitik  
I en tidningsartikel kommenterar forskarna Anne Kaun och Julia Velkova det ge-
nomslag automatiserat beslutsfattande fått i Sveriges offentliga förvaltning.43 Med 
utgångspunkt i ovannämnda datasystemfel vill de belysa att risken är stor att fel-
bedömningar görs när automatisering används i bred skala. De betonar också hur 
viktigt det är att utveckla en nationell vision om hur automatiserat beslutsfattande, 
i egenskap av ett högkomplext och tekniskt system, ska integreras i offentlig för-
valtning. Tanken med en nationellt förankrad vision är att se till att värden som 
öppenhet och jämlikhet säkras. Som ett inledande bidrag till denna vision avrun-
dar Kaun och Velkova sin artikel med tre konkreta förslag. Det första förslaget är 
en uppmaning till att en bred diskussion etableras om de konsekvenser som följer 
av automatiserat beslutsfattande och det andra är att även medborgare och inte 
bara handläggare får möjlighet att delta i omställningsprocessen från manuell till 
automatiserad hantering. Det tredje förslaget syftar till att lagstiftning behöver ses 
över ytterligare.  

Genom representanten Heike Erkers lämnar Akademikerförbundet SSR en re-
plik på Velkovas och Kauns artikel. Erkers menar att lösningen på den problema-
tik som följer av ökad automatisering är en tydligare algoritmpolitik.44 Erkers kon-
staterar att beslut om rätt till ersättning måste omges av principer om tydlighet, 
insyn, dialog, rättssäkerhet och möjlighet att överklaga – detta oavsett om beslutet 
fattas av handläggare eller algoritm. För att dessa principer ska kunna säkerställas 
även vid beslut fattade av algoritmer måste det till en algoritmpolitik.  

                                                
41 Grill Pettersson & Hellerud (2019). 
42 Grill Pettersson (2019). 
43 Kaun & Velkova (2019). 
44 Erkers (2019). 
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För att kunna ta tillvara de fördelar algoritmer för med sig menar Erkers att ett 
antal uppställda krav måste uppfyllas. Det är bland annat att tydlig information för 
medborgarna om hur beslutsfattandet går till finns tillgänglig, att tydliggöra vilka 
principer som styr samt hur man ska gå tillväga för att överklaga. Hon påtalar 
också att algoritmernas koder ska vara offentliga handlingar som ska kunna begä-
ras ut. Ytterligare ett krav uppställt av Erkers är att en algoritmombudsman ska 
inrättas vid myndigheter. Algoritmombudsmannen ska medborgarna kunna vända 
sig till för att få stöd och information om hur algoritmer används och fungerar på 
verksamheten.  

Som belyses i ovannämnda artiklar är det viktigt att de nya verktygen vilka 
syftar till ökad effektivisering kan möta principer om insyn och transparens. Nå-
got som också framgår i ovanstående debattinlägg är att det trots fortsatt använd-
ning och utveckling av automatiseringen i offentlig sektor än idag står oklart hur 
användning av algoritmer ska regleras så att de efterföljer värden vilka är centrala 
för offentlig förvaltning, som exempelvis transparens. Fallet med Arbetsför-
medlingen, där tusentals medborgare fått sina beslut fattade felaktigt, visar hur 
brådskande det är. Behovet av en reglering av diverse författningar gör sig aktuell 
i och med att beslutsfattande i offentlig sektor med stöd av nya (komplexa) tekni-
ker ökar. Som följd av ökad automatisering i offentlig förvaltning och med den 
omfattande digitaliseringen i samhället i stort har det av staten påkallats ett utred-
ningsarbete rörande förvaltningens digitalisering. Denna kommer nästkommande 
avsnitt redogöra för. 

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 
2018:25 
Statens offentliga utredning Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 
SOU 2018:25 (hädanefter SOU 2018:25) är för studien ett centralt dokument. Vid 
kartläggningen av de huvudsakliga utmaningarna gällande insyn vid automatise-
ring har en närläsning av utredningen varit till stor hjälp. Utredningen identifierar 
utmaningar den framtida digitala förvaltningen står inför. Med anledning av detta 
krävs en grundlig genomgång av utredningens dragna slutsatser rörande hur myn-
digheter i fortsättningen ska tänka kring insynsmöjligheter i automatiserade förfa-
randen.  

Inledningsvis presenteras utredningens syfte, därefter följer utredningens re-
dogörelse för begreppet allmän handling i relation till datorprogram. Slutligen 
presenteras utredningens förslag om tillägg i OSL som knyter an till frågan om 
insyn i automatiserade förfaranden. Remissvar från diverse myndigheter kommer 
att presenteras parallellt med utredningens synpunkter.  
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Utredningens syfte  
SOU 2018:25 genomfördes med syfte att kartlägga och analysera om och vilket av 
nuvarande regelverk som i onödan försvårar för offentlig sektor att nyttja digitali-
seringens möjligheter. Utredningens syfte var fortsatt att skapa goda förutsätt-
ningar för att säkerställa att folkets tillit till offentlig sektor upprätthålls även när 
förvaltningen automatiseras.45 I linje med regeringens tidigare nämnda digitalise-
ringsstrategi ville utredningen hitta lösningar som har störst potential att stödja 
den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Utredningen pekar 
på att man, för att kunna erbjuda en fullgod insyn och samtidigt lyckas möta fram-
tida samhällsutmaningar, är tvungen att anpassa regleringen vad gäller insynsmöj-
ligheter efter ökad automatisering.46  

Behovet av nya författningsregleringar bottnar i att mänskliga handläggare i 
ökad grad ersätts av algoritmer och att mänskliga handläggare därmed inte i 
samma utsträckning kan svara på hur beslutsfattande går till.47 Som konstateras i 
utredningen är säkerställandet av insyn en grundläggande förutsättning för att 
kunna visa att de eventuella risker som följer av ökad automatisering tas om 
hand.48 Utredningen lägger därmed fram förslag till författningsförändringar och 
tillägg i nuvarande lagstiftning som syftar till att underlätta för myndigheter att ta 
tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt upprätthålla förmågan att ge 
insyn.  

Utredningens diskussion gällande datorprogram med tillhörande algoritmer i 
egenskap av allmänna handlingar och vilken informationsskyldighet offentlig sek-
tor har när det gäller automatiserade förfaranden är två av de huvudsakliga frå-
gorna som kommer stå i fokus för denna uppsats. Här följer därför en kort sam-
manfattning av vad som framgår i utredningen rörande dessa frågor samt en redo-
görelse för det förslag utredningen lagt fram. Remissvaren från Riksarkivet, CSN 
och SKL presenteras parallellt med utredningens förslag.  

Algoritmernas offentlighetsstatus 
För att ge en bakgrund till det förslag som lagts fram kommer först en redogörelse 
för utredningens diskussion gällande allmän handling. Som framgår i utredningen 
är den offentligrättsliga statusen för datorprogram i dagsläget oklar.49  Utredningen 
konstaterar att det idag råder ”besvärliga definitionsproblem vad gäller handlings-
offentligheten i digital miljö” och särskilt då det rör sig om datorprogram och dess 
mindre beståndsdelar (algoritmer).50 Vad som anses utgöra en allmän handling 

                                                
45 SOU 2018:25, s. 190. 
46 SOU 2018:25, s. 184. 
47 SOU 2018:25, s. 199.  
48 SOU 2018:25, s. 162. 
49 SOU 2018:25, s. 177. 
50 SOU 2018:25, s. 178.  
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enligt tryckfrihetsförordningen och som därmed omfattas av handlingsoffentlig-
heten är idag enligt utredningen inte tillräcklig för att säkerställa insyn i hur verk-
samheten bedrivs. Utredningen försöker beskriva de komplicerade överväganden 
som måste göras för att kunna avgöra om elektroniskt material är att betrakta som 
allmän handling.  

En handling är allmän om den är upprättad, inkommen och/eller förvarad hos 
en myndighet. Beträffande datorprogram är de att betrakta som allmänna hand-
lingar så länge de är upprättade hos myndigheten. Om en utomstående leverantör 
utvecklat datorprogrammet åt myndigheten blir det svårt att avgöra om datorpro-
grammen är att anse som upprättad och/eller förvarad hos myndigheten och där-
med allmän handling.51 Eftersom algoritmer, vilka är mindre beståndsdelar av da-
torprogrammen, i många fall enligt gällande regelverk inte är att betrakta som 
allmän handling drar utredningen slutsatsen att en heltäckande möjlighet till insyn 
i myndigheters verksamhet inte är möjlig i dagsläget. De kommer fram till att det 
inte går att dra några definitiva slutsatser om vad som i fallet med datorprogram 
och tillhörande algoritmer är att anse som allmän handling.52 Utredningen framför 
därför att ändringar i grundlagen börjar göra sig alltmer gällande men anser att en 
sådan uppgift ligger utanför ramen för det egna uppdraget.53 Förslaget som läggs 
fram om utökad bestämmelse i OSL är därför menat att omfatta även de datorpro-
gram och algoritmer som i traditionell mening inte är att betrakta som allmänna 
handlingar.55  

Utredningens förslag – funktion framför dokumentation 
Detta avsnitt kommer att redogöra för utredningens förslag om tillägg i OSL och 
dess närmare innebörd. Utredningen föreslår följande tillägg i 4 kap. 3§ a av OSL: 

En myndighet ska se till att information kan lämnas om hur myndigheten vid handläggningen 
av mål eller ärenden använder algoritmer eller datorprogram som, helt eller delvis, påverkar 
utfallet eller beslutet vid automatiserade beslut.  

Utredningens förslag till utökad bestämmelse i OSL syftar till att säkerställa in-
synsmöjligheter i automatiserade förfaranden. För att uppnå detta ska en myndig-
het se till att information kan lämnas om hur den vid handläggning av ärenden 
använder algoritmer eller datorprogram som helt eller delvis påverkar beslutet. I 
den närmare förklaringen av tilläggets innebörd konstateras att en myndighet gör 
detta bäst genom att skaffa sig och upprätthålla en förmåga att kunna lämna över-
gripande redogörelser för hur algoritmer och datorprogram används. De anser inte 
att särskilda administrativa rutiner behöver tillföras i form av dokumentations-
                                                
51 SOU 2018:25, s. 177.  
52 SOU 2018:25, s. 177.  
53 SOU 2018:25, s. 194. 
55 SOU 2018:25, s. 197. 
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krav. Istället riktar de in sig på att myndigheten ska säkerställa att det finns en 
förmåga att förklara hur man använder sig av algoritmer och datorprogram i be-
slutsfattande.56  

Riksarkivet anser att förslaget är bra men ifrågasätter hur myndigheter i prak-
tiken ska kunna efterleva förslaget om det inte finns dokumentationskrav.57 De 
yrkar därför, för att förslaget ska kunna uppnå det den åsyftar, på att införa ett 
kompletterande krav på dokumentation. Genom dokumentation menar Riksarkivet 
att man säkerställer att information om hur ärenden handläggs även finns beva-
rade på sikt. Det går, enligt Riksarkivet, nämligen inte att hänvisa till programva-
ran vilken ständig uppdateras och så småningom tas ur bruk. Det går inte heller att 
förlita sig på att kunskapen finns hos anställda över tid, då dessa kan ”gå förlo-
rade”. Riksarkivet kritiserar sammanfattningsvis utredningens uppfattning att end-
ast en förmåga att kunna lämna upplysningar och vid behov redogöra för använ-
dandet av algoritmer och datorprogram är tillräcklig.  

CSN ställer sig frågande till hur förslaget ska kunna tillämpas i praktiken. Det 
kan snabbt här tilläggas att CSN är en myndighet som i stor utsträckning använder 
sig av både helt och halvt automatiserat beslutsfattande. De menar att förslaget 
strider mot utredningens övergripande syfte att underlätta för myndigheter att ut-
veckla sin digitala verksamhet.58 Detta eftersom förslaget ur deras ögon endast 
belastar myndigheter med än mer behov av anpassningar.59 Anpassningarna som 
följer av förslaget menar de är tidskrävande, kostsamma och utmanande. Det är 
enligt deras åsikt särskilt utmanande att upprätta beskrivningar av de algoritmer 
och datorprogram som används som kan vara av värde för den enskilde.60 Riksar-
kivet menar dock att upplevelsen att det är utmanande och/eller betungande att 
dokumentera automatiserade förfaranden inte är tillräckligt skäl för att inte införa 
dokumentationskrav.61 Det behöver enligt CSN konkretiseras vilken information 
myndigheten är skyldig att förse allmänheten med vad gäller användningen av 
algoritmer och datorprogram. Den osäkerhet kring vilken och hur mycket inform-
ation man som myndighet är skyldig att lämna gör den svår att tillämpa i prakti-
ken. Det blir också enligt CSN svårt att uppskatta medföljande kostnader för att 
dokumentera algoritmerna.62  

I ett av påföljande avsnitt i utredningen försöker man specificera vad förslaget 
faktiskt innebär, vilket delvis svarar på CSN:s fråga gällande informationsskyl-
dighet. Här redogör utredningen för att det är upp till rättstillämparen själv, det 
vill säga myndigheten, att avgöra hur långtgående information som är nödvändig 
                                                
56 SOU 2018:25, s. 197. 
57 Följande paragraf grundar sig på Riksarkivet 2018-09-17, s. 12–13. 
58 CSN, 2019-09-18, s. 1. 
59 CSN, 2019-09-18, s. 2. 
60 CSN, 2018-09-18, s. 2.  
61 Riksarkivet, 2018-09-17, s. 13. 
62 CSN, 2019-09-18, s. 2–3. 
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att lämna och på vilka sätt de ska fullgöra förmågan att ge insyn i myndigheten.63 
Det är precis som i fallet med bestämmelserna om god offentlighetsstruktur inte 
möjligt att ge övergripande riktlinjer vilka kan gälla för alla myndigheter då myn-
digheter på grund av sina åtskilda uppdrag skiljer sig åt på ett flertal områden. 
Myndigheters storlek är en aspekt att ha i åtanke – vid mindre myndigheter och 
särskilt på mindre kommuner finns sällan all nödvändig kompetens för att på egen 
hand utveckla system för automatiserade förfaranden. Det kan därför bli nödvän-
digt att låna in konsulter som hjälper till att utveckla system för automatisering. 
Om myndigheten själv utvecklat system för automatiserade förfaranden förefaller 
det enkelt för myndigheten eller kommunen att tillämpa förslaget i praktiken då de 
genom sina tjänstemän som utvecklat systemen kan lämna information om hur 
dessa fungerar. Vid de fall då utomstående leverantörer utvecklar systemen menar 
utredningen att man får upprätta särskilda krav så att de kan säkerställa att in-
formation kan lämnas om hur systemen fungerar.64 Vid myndighetens bedömning 
gällande vilken information som är nödvändig att tillgängliggöra behöver hänsyn 
sammanfattningsvis tas till myndighetens specifika omständigheter. Även om det 
är upp till myndigheten själv att avgöra hur långtgående information som ska 
kunna ges är en övergripande beskrivning av hur programmen fungerar enligt ut-
redningen ett krav. Om varken sekretess eller annat immateriellt regelverk står i 
vägen ska även programkoden offentliggöras. Genom att tillgängliggöra program-
koden menar utredningen att både innovationsmöjligheter såväl som allmänhetens 
insynsrättigheter gynnas.65  

                                                
63 SOU 2018:25, s. 198–199. 
64 SOU 2018:25, s. 189. 
65 SOU 2018:25, s. 198. 
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Tidigare forskning 

Den tidigare forskning rörande offentlighetsprincipen och den tekniska utveckl-
ingen som finns tillgänglig belyser hur det omgivande samhället, som är i kon-
stant utveckling, resulterar i olika förmågor och möjligheter hos myndigheter att 
arbeta med öppenhet. Nedan presenteras ett flertal studier, rapporter och artiklar 
som på olika sätt lyfter hur e-förvaltningen påverkar den offentliga sektorns för-
måga att efterfölja offentlighetsprincipens bestämmelser. E-förvaltning bör i 
sammanhanget förstås som en förvaltning där informations- och kommunikations-
teknik spelar en central roll.68 De bidrag som här presenteras är eniga om att e-
förvaltningens huvudsakliga utmaning består av människors inställning och bete-
enden och att de tekniska utmaningarna är sekundära.  

Kapitlet inleds med en redogörelse för en kritik av hur väl offentlighetsprinci-
pen i sin helhet tillämpas av befattningshavare i Sverige. Därefter smalnar det av 
till en diskussion om hur arkiv, allmän handling och e-förvaltningen relaterar till 
varandra. Avslutningsvis presenteras vilken påverkan algoritmer har på offentliga 
sektorns offentlighetsarbete.   

Offentliga sektorns förhållningssätt till offentlighetsprincipen 
Inga-Britt Ahlenius och Eva-Britt Wallberg har i tidigare artiklar riktat kritik mot 
tjänstemäns inställningar, beteenden, och förhållningssätt till offentlighetsprinci-
pen. I artikeln ”Myten om vår öppenhet” framför Ahlenius kritik gällande hur väl 
den svenska offentlighetsprincipen tillämpas i offentlig sektor. Huvudpoängen 
med artikeln är att belysa att förhållningssättet till offentlighetsprincipen resulterar 
i en försämrad insyn. 

Enligt Ahlenius mening är föreställningen att den svenska offentlighetsprinci-
pen garanterar all den insyn som behövs för att upprätthålla en fullgod demokrati 
en myt.70 Hon menar att en konsekvens av den generösa öppenhet som offentlig-
hetsprincipen utlovar är att befattningshavare, i rädsla att bli granskade, tenderar 
att fatta sina viktigaste beslut muntligen och bakom stängda dörrar. Det mest in-

                                                
68 Magnusson Sjöberg (2018), s. 247. 
70 Ahlenius (2004), s. 16. 
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tressanta sätts därmed inte på pränt och allmänheten har inga dokument att förses 
med vid granskning av hur verksamheten bedrivs.71 Det som väl dokumenteras 
menar hon vittnar endast om en bråkdel av hur myndigheter utför sitt uppdrag. 
Ahlenius konstaterar därmed att offentlighetsprincipen paradoxalt nog leder till 
försämrade möjligheter till insyn och ifrågasätter huruvida dokumentation om 
beslutsfattande inom offentlig sektor existerar. 

Wallberg kommenterar Ahlenius slutsatser i sin artikel ”Att undvika offent-
lighetsprincipen” och tillägger att anledningen till att insynsmöjligheter drastiskt 
förändrats också kan ha sin förklaring i nya beslutsformer, omorganisationer och 
datateknikens utveckling.72 Wallberg menar dock att det förhållningssätt till of-
fentlighetsprincipen som Ahlenius lyfter inte är något nytt. Hon menar att en öns-
kan och ett behov av sekretess alltid funnits hos den svenska offentliga förvalt-
ningen.73 

E-förvaltning och arkiv 
Ann-Sofie Klareld konstaterar i en av Mittuniversitetets sammanställda rapporter 
Projektet God informationsförvaltning att nya metoder måste till för att kunna 
hantera de arkiv som uppstår i dagens e-förvaltning.74 Även om arkiv och hand-
lingar är beständiga så är den omgivande kontexten i konstant förändring.75 Ny 
teknik och nya arbetsformer har gett upphov till ett nytt informationslandskap.  

Med utgångspunkt i en förståelse för att förändringar är ett konstant tillstånd 
vill Klareld belysa att en god informationsförvaltning inte kan uppnås genom att 
lösa vissa frågor en gång för alla.76 Konstant förändring, vilket följer av tekniska 
och organisatoriska förändringar, kräver en kontinuerlig anpassning till rådande 
förutsättningar, rutiner, regelverk och principer. Av nya digitala format följer lika 
många möjligheter som utmaningar och det krävs enligt Klareld nya sätt att för-
hålla sig till informationen.77 I det nya informationslandskapet tillkommer nya sätt 
att använda och hantera information. Detta ger i sin tur upphov till att lagar och 
regler behöver förändras och fortsatt att invanda föreställningar behöver utmanas. 
Vad ett arkiv är och vilken roll arkivarien ska ha förhandlas därmed fram av fler 
än bara arkivarierna själva.78 Utmaningarna består i mångt och mycket av att utöka 
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kunskap kring hur målsättningarna med e-förvaltningen bäst kan realiseras och 
hur de kan kopplas till befintliga regelverk och rutiner.79  

Eftersom de principer som styr hanteringen av offentliga arkiv utvecklades 
under förra seklet och utefter en pappersbaserad administration menar Klareld att 
det är dags att uppdatera dessa med hänsyn till dagens omständigheter.80 Med 
detta i åtanke vill Klareld att forskning rörande e-förvaltningens möjligheter och 
utmaningar ska kopplas till teknik, juridik och demokrati. Diskussioner som gör 
sig gällande i samband med e-förvaltningens utveckling menar hon ska omfatta ett 
helhetsperspektiv.81 Klareld menar sammanfattningsvis att blicken inte bara ska 
riktas mot de tekniska utmaningarna. Hon hänvisar till tidigare riksarkivarien 
Björn Jordells uttalande att de tekniska utmaningarna är sekundära. Jordell menar 
att e-förvaltningens verkliga utmaningar består av människors inställningar och 
synsätt.82 

Definitionsproblematik rörande allmän handling i det nya informat-
ionslandskapet 
Proscovia Svärd ger i sin avhandling exempel på vikten av att den offentliga sek-
torns regelverk anpassas efter det moderna informationslandskapet. I och med 
ökad digitalisering menar hon att tankar om information och handlingar (eng: re-
cords) har ändrats i grunden.83 Attityder och förhållningssätt till information hos 
kommunanställda menar hon är avgörande för hur handlingar sedan hanteras.84 
Svärds studie tar avstamp i hur det förändrade informationslandskapet och in-
formationskulturen i kommuner påverkar praktiken kring informationshantering. 
Svärd tar utgångspunkt i begreppen Enterprise Content Management (hädanefter 
ECM), Records management, e-förvaltning och informationskultur. Utifrån dessa 
begrepp syftar Svärd till att genom fallstudier undersöka kommuners informat-
ionshantering och vad det har för konsekvenser för arbetet med transparens och 
god informationshantering.85 Medan Svärd belyser hur informationshanteringen 
hos kommunanställda kompromissar med arbetet med transparens belyser förelig-
gande uppsats specifikt hur automatiseringen kompromissar med arbetet med 
transparens. 

Som framgår i Svärds avhandling finns det i Sverige ett övervägande fokus på 
hur dokument ska betraktas och hanteras utifrån gällande regelverk. Detta för med 
sig både fördelar och nackdelar. Ett dokument vilket enligt lagen är att betrakta 

                                                
79 Klareld (2016), s. 14. 
80 Klareld (2016), s. 12. 
81 Klareld (2016), s. 20. 
82 Klareld (2016), s. 13. 
83 Svärd (2014), s. 5. 
84 Svärd (2014), s. 5. 
85 Svärd (2014), s. 6. 



 22 

som allmän handling tas om hand på ett rättssäkert och lagenligt sätt medan andra 
dokument som faller utanför detta begrepp förbises.86 Det digitala informations-
landskapet innehar en stor mängd potentiella handlingar. Detta förutsätter att gäl-
lande regelverk rörande myndigheters hantering av allmänna handlingar också tar 
hänsyn till det informationslandskap som växt fram på senare år. Detta gör sig 
alltmer gällande mot bakgrund av SOU 2018:25 konstaterande att det är svårt att 
bedöma vad som utgör en allmän handling, särskilt rörande algoritmer som ligger 
till grund för automatiserade förfaranden.87 Om det råder osäkerhet kring begrep-
pet allmän handling och om lagstiftning inte är anpassad efter dagens informat-
ionslandskap riskerar viktig information gå förlorad.  

Som ett led i utvecklingen av e-förvaltningen blir potentiella handlingar ett 
alltmer förekommande fenomen och omhändertagandet av dessa viktigt. Genom 
Svärds fallstudier framgår det hur ett övervägande fokus på allmänna handlingar 
resulterar i att information som inte är att betrakta som allmänna handlingar, dvs 
potentiella handlingar, förbises.88 Att dokument som dessa tenderar att falla mellan 
stolarna strider mot de grundläggande värden ett demokratiskt samhälle vilar på, 
dvs. transparens och pålitlighet. En av de slutsatser Svärd drar är att de olika mo-
dellerna – ECM och Records Management – kompletterar varandra och råder bot 
på detta problem då de representerar olika angreppsätt gällande informationshan-
tering.89 Records management fokuserar på bevisvärdet i information och syftar 
till att upprätthålla de demokratiska värdena som transparens och pålitlighet. Det 
tar stor hänsyn till gällande regelverk och har därför ett övervägande fokus på 
allmänna handlingar. ECM drar sitt strå till stacken med sitt fokus på innehåll och 
uppmärksammar information oberoende av dess status enligt kringliggande regel-
verk. Genom att kombinera dessa två säkerställs att allmänna handlingar hanteras 
lagenligt samtidigt som potentiella handlingarna också tas om hand.  

Vid god offentlighetsstruktur är det upp till myndigheten själv att avgöra vil-
ken information som är viktig att bevara för att möjliggöra allmänhetens insyn i 
och kontroll av verksamheten. Som framgått ovan är bestämmelserna om god of-
fentlighetsstruktur vagt beskrivna i OSL. Anledningen är att det är svårt att ge 
allmänna råd till myndigheter vars huvudärenden och uppdrag i stor grad oftast 
skiljer sig. Den information som är viktig att offentliggöra på en myndighet behö-
ver därför inte vara intressant för en annan myndighet att offentliggöra. Eftersom 
det bara är myndighetsanställda själva som kan verksamheten är det viktigt att 
myndighetsanställda själva tar på sig ansvaret att avgöra vilken information som 
är viktig att bevara och tillgängliggöra för allmänheten. I fallet med automatise-
rade förfaranden i offentlig sektor blir det på nytt aktuellt att fråga sig vilken in-
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formation om dessa som kan vara av värde att offentliggöra. En fråga som före-
liggande uppsats tar sikte på. Svärd menar att modellen ECM kan hjälpa kommu-
ner vid ovannämnda problematik. ECM kan stötta myndigheter i bedömningen 
vilka handlingar som är viktiga att bevara inte bara utifrån gällande regelverk utan 
också utifrån den egna verksamheten. Både Svärd och Klareld betonar i sina re-
spektive texter att offentlig sektor behöver anamma ett proaktivt och holistiskt 
perspektiv för att upprätthålla värden som transparens och pålitlighet.90 När offent-
lig sektor saknar ett helhetsperspektiv vid bedömningen av vad som är att betrakta 
som allmän handling går värdefull information förlorad. 

Vidare belyser Svärds avhandling att det existerar ett gap mellan teori och 
praktik där befintliga regelverk inte tillämpas i praktiken, något hon menar kan 
grunda sig i bristen på kunskap och förståelse.91 Hon noterar att det investeras i 
IT-system utan att det hon kallar för ”people issues” uppmärksammas – dvs. atti-
tyder, förhållningssätt och inställningar till informationshantering hos anställda i 
offentlig sektor.92 Sammantaget är det myndighetsanställdas attityder och förhåll-
ningssätt till nya IT-lösningar som påverkar förmågan att upprätthålla en rättssä-
ker informationsförvaltning. Svärd identifierar ett utopiskt förhållningssätt till 
teknik hos de anställda där de väntar sig att nya IT-system ska lösa deras problem. 
Då IT-systemen i sig själva inte gynnar en god informationshantering ligger lös-
ningen enligt Svärd i att befästa mer kunskap och medvetenhet om god informat-
ionshantering hos de anställda.93 Svärd vill därför med sin studie belysa vikten av 
att skapa medvetenhet och förståelse för informationshantering hos kommunan-
ställda. Magnusson Sjöberg menar i samma anda att informations- och kommuni-
kationstekniken i sig själv varken utgör en garanti eller hot mot rättssäkerheten 
utan istället är avhängig politiska ställningstaganden, resurstilldelning, yrkesmäss-
ig kompetens etc.94  

Vidare kommenterar Berndt Fredriksson hur nya medel av teknisk art i offent-
lig sektor och förhållningssätten till dessa leder till ny informationshantering. I 
artikeln ”Vad skall vi bevara? Arkivgallringens teori, metod och empiri” diskute-
rar han hur användningen av e-post bidragit till förändrade former för beslutspro-
cesser.95 Han belyser hur offentlig sektor i sin strävan att effektivisera verksam-
heten tenderar att göra arbetet mindre formellt, i detta fall genom att föra viss 
ärendehantering över e-post. Fredriksson menar att tidigare tjänstemannaideal 
som byggdes på formalism och strikt rättstillämpning har ersatts av tänkande där 
man prioriterar mål framför medel och effektivitet framför formalism.96 Svärd 
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identifierar ett liknande beteende hos kommunanställda där användningen av nya 
tekniska medel sker ”ad-hoc”-artat vilket inte gynnar en lagenlig och god hante-
ring av allmänna handlingar.97 När övervägande uppmärksamhet ägnas åt att hitta 
nya lösningar för att verksamheten ska nå sina mål på mest effektiva sätt hamnar 
en rättssäker informationshantering i skymundan. Klareld lyfter i ovannämnda 
rapport en utredning som sluter sig till denna uppfattning – att kostnadsmässiga 
skäl och de ständiga anpassningarna till skiftande förutsättningar riskerar att leda 
till myndigheters oförmåga att gå tillbaka till sina äldre handlingar.98 Denna oför-
måga resulterar i svårigheter att upprätthålla en god offentlighetsstruktur då in-
formation av värde inte tas om hand på ett lagenligt sätt.  

Sammantaget kan det konstateras att nya arbetsformer och ny teknik aktuali-
serar en omvärdering av vad som är att betrakta som allmän handling i det nya 
informationslandskapet. Att arkiven, vilket är en myndighets samlade bestånd av 
allmänna handlingar, består av handlingar som kan återge hur verksamheten bed-
rivs är en förutsättning för allmänhetens insynsmöjligheter. Hur vi i det nya in-
formationslandskapet väljer att definiera vilka dokument som är att betrakta som 
allmän handling påverkar i det långa loppet vad arkiv sedan består av och vilken 
slags ”verklighet” som återspeglas däri. I denna uppsats kommer de tekniska 
hjälpmedel som ligger till grund för automatiseringen undersökas i samma ljus – 
dvs. hur det påverkar offentliga sektorns förmåga att upprätthålla en god offent-
lighetsstruktur och att skapa arkiv som ger en fullgod insikt i verksamheten.  

Algoritmer som beslutsfattande verktyg i offentlig sektor 
Tidigare avsnitt har mer allmänt diskuterat hur det nya informationslandskapet 
och nya medel av teknisk art, som e-post, påverkar informationshanteringen och i 
längden offentliga sektorns förmåga att ordna en god offentlighetsstruktur. I detta 
avsnitt diskuteras närmare hur algoritmer som beslutsfattande verktyg i offentlig 
sektor påverkar arbetet med offentlighet.  

Markku Suksi belyser hur automatiserat beslutsfattande som ny arbetsform i 
offentlig sektor riskerar att påverka principen om offentlighet i samhällets besluts-
fattande organ. I artikeln ”On the openness of the digital society: from religion via 
language to algorithm as the basis for the exercise of public powers” konstaterar 
Suksi att den offentliga sektorns framtida transparens är avhängig dess förhåll-
ningssätt till algoritmer.99  

Algoritmer börjar i allt högre grad normeras som verktyg vid beslutsfattande i 
offentlig sektor. Med detta ser Suksi en risk att samhället blir mer slutet – detta 
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eftersom det finns många förespråkare för att hålla programkoden skyddad av 
sekretess.100 Huruvida vi bestämmer oss för att låta algoritmerna vara offentlig 
eller inte menar Suksi är avgörande för hur transparent arbetet i offentlig sektor 
kommer att vara i framtiden.101 Utvecklare av datorprogrammen kan av eget in-
tresse vilja hålla programkoden för sig själv, vilket de i många fall kan ha rätt till 
med stöd i upphovsrätten. Samtidigt finns ett intresse hos myndighetspersoner att 
inte behöva översätta hur algoritmer fungerar. Att föra dokumentation över hur 
algoritmer används i ett visst ärende kan nämligen upplevas som en bromskloss i 
det dagliga arbetet.102  Suski frågar dock hur man ska kunna försäkra sig om att 
den digitala ärendehanteringen är utförd på rätt sätt om man inte har tillgång till 
algoritmerna.103 

För att styrka tesen att offentliga sektorns arbete kan komma att bli osynligt i 
och med användning av algoritmer drar Suksi en historisk parallell, detta genom 
tre olika paradigm. De tre olika paradigmen är religion, språk och algoritmer. 
Varje paradigm utmärker sig genom de verktyg som använts vid beslutsfattandet i 
offentlig sektor. Den legitima grunden för beslut inom offentlig sektor menar 
Suksi har gått från en religiös till en språklig sådan för att nu eventuellt övergå till 
att vara algoritm-baserad. Vid varje paradigmskifte uppstår utmaningar vad gäller 
offentlighet då det tar lång tid att förhandla fram hur insyn ska möjliggöras när 
nya verktyg för beslutsfattande introduceras. Att möjliggöra allmänhetens insyn 
kan nämligen innebära en process som inte optimerar det administrativa arbetet 
och som kompromissar med verksamhetens effektivitet.  

Gemensamt för alla tre paradigm är att verktygen vilka använts av offentlig 
sektor vid beslutsfattande, till en början, bara varit fullt tillgängliga för en mindre 
grupp i samhället: denna grupp har fått agera förmedlare. Förmedlarnas uppdrag 
har gått ut på att fullgöra allmänhetens insynsmöjligheter i statlig verksamhet. Att 
etablera en dialog mellan medborgare och förmedlarna har varit av största vikt för 
att kunna efterleva offentlighetsprincipens bestämmelser, dvs att upprätthålla in-
synsmöjligheterna i beslutsfattandet. Religionparadigmets förmedlare bestod av 
präster vilkas roll var att tolka och förmedla Guds budskap. Språkparadigmet, 
vilket lever kvar än idag, har sin grund i lagboken. För att göra lagbokens texter 
förståeliga går juristernas roll delvis ut på att underlätta för medborgare att förstå 
innebörden av lagtexter och hur dessa tillämpas i praktiken. Marco Goldoni skri-
ver att även om ”legal rules” inte alltid är skrivna i den mest tillgängliga formen 
och även om majoriteten av befolkningen inte är helt medveten om dess existens 
finns den tillgänglig om man skulle behöva den.104 Lagarna är skrivna på ett språk 
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som majoriteten av befolkningen kan förstå och om man behöver hjälp finns juris-
ter som kan sätta lagtexterna i ett större sammanhang. Det finns sammantaget 
goda möjligheter att tillgodogöra sig informationen där mänskligt språk ligger till 
grund för beslutsfattandet – i algoritmparadigmet där programkod tar över språ-
kets ställning gäller inte detsamma. Programkod är nämligen inte skriven för att 
läsas av människor utan av datorer. Värdet i att få tillgång till programkod gör sig 
därför bara gällande för en begränsad grupp i samhället – för programmerare. I ett 
demokratiskt samhälle ska du inte behöva besitta en spetskompetens för att kunna 
tillgodogöra dig information om hur arbetet inom offentlig sektor utförs. I det 
framtida och till viss del redan rådande algoritmparadigmet har det än så länge 
inte tillkommit en ny typ av förmedlare. Suksi vill därför föreslå att det i dagens 
offentliga förvaltning, där algoritmer alltmer normeras som beslutsfattande verk-
tyg, ska tillkomma en så kallad ”algoreader”.105  Suksis ”algoreader” påminner till 
sin funktion om den algoritmombudsman Erkers skrev om i sin artikel, dvs. en 
person som kan hjälpa medborgare att förstå algoritmen som ligger till grund för 
beslutsfattandet. 

När algoritmer får en mer central roll i svensk myndighetsutövning är det vik-
tigt att det skapas en struktur i samhället där fler har möjlighet att tolka och förstå 
hur algoritmer används. Gällande regelverk på EU-nivå säger att offentlig sektor 
är skyldig att ge information om den ”logiska” biten vid automatiserade förfaran-
den.106 Vad som exakt menas med logiken redogörs inte för närmare och är något 
Suksi ifrågasätter. Bör det rent tekniska, dvs. algoritmerna, tillgängliggöras eller 
räcker det med en generell beskrivning av metoden?107 Vidare verkar rätten att ta 
del av logiken bakom automatiserade förfaranden bara rikta sig till parten i ären-
det det berör och inte allmänheten i stort.108 Algoritmerna och deras arbete behöver 
synliggöras och det måste befästas i lag hur. Om tidigare formell lagstiftning rö-
rande administration inte kan appliceras på beslut styrda av algoritmer på grund 
av sekretess ser Suksi en risk att beslutsfattandet blir osynligt.109 Goldoni framhål-
ler vikten av att demokratiska principer styr teknologisk utveckling.110 Att myn-
dighetsanställda styrs av demokratiska intressen blir allt viktigare i ett samhälle 
där teknik utvecklas i snabb takt och där algoritmer i egenskap av ett högteknolo-
giskt verktyg används vid beslutsfattande i offentlig sektor.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Ovanstående bidrag har belyst att det nya informationslandskapet i kombination 
med föråldrad lagtext leder till att det blir svårt för myndighetsanställda att till-
lämpa offentlighetsprincipens bestämmelser i praktiken. Föreliggande uppsats 
ämnar att i likhet med ovanstående forskning utforska hur automatiserat besluts-
fattande, som en del i dagens svenska myndighetsförvaltnings strävan till effekti-
visering, ger avkall på deras förmåga att tillämpa offentlighetsprincipens regel-
verk. Medan Ahlenius menar att det ligger i tjänstemännens egna agendor att un-
danhålla viktig information vill denna uppsats i likhet med Svärd betona att det är 
förhållningssättet till teknik som är e-förvaltningens verkliga utmaning med of-
fentlighetsarbete. Uppsatsen ämnar också att till viss del bepröva Suksis tes om att 
ökad användning av algoritmer i kombination med brist på tydlig lagstiftning le-
der till ett alltmer slutet samhälle. Hur en god informationsförvaltning inom of-
fentlig sektor ska upprätthållas behöver ständigt diskuteras och den behöver kny-
tas an till de principer om transparens som det demokratiska samhället vilar på.   

Som ovannämnda bidrag understryker finns det olika förklaringar till varför 
viktig information går förlorad i den offentliga sektorn. Den gemensamma nämna-
ren är dock att den huvudsakliga utmaningen ligger i människors förhållningssätt 
och inställningar till såväl offentlighetsprincipen som till ny teknik. Uppsatsen tar 
därför avstamp i myndighetsanställdas förhållningssätt till den teknik som ligger 
till grund för automatiserat beslutsfattande. För att åstadkomma detta och en 
forskning rörande e-förvaltningen som Klareld efterlyser, där teknik, juridik och 
demokrati kombineras, är uppsatsens teoretiska ramverk behjälpligt. Härnäst föl-
jer en redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 
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Teoretisk utgångspunkt  

Detta kapitel redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Den teoretiska ut-
gångspunkten breddar möjligheten att kritiskt granska samspelet mellan människa 
och teknik. Med datorprogrammens utbredda roll i dagens offentliga förvaltning 
är detta relevant. Valet av teori grundar sig vidare i uppfattningen att forskning 
rörande e-förvaltning behöver ta utgångspunkt i aspekter som teknik, juridik och 
demokrati och att dessa behöver analyseras som en helhet.  

Det posthumanistiska angreppssättet 
Studien genomsyras av ett posthumanistiskt angreppssätt där sociala fenomen 
analyseras som ett resultat av samspelet mellan både mänskliga och icke-
mänskliga aktörer, av både sociala och tekniska faktorer.111 Posthumanismen ut-
märker sig genom att flytta fokus från den mellanmänskliga interaktionen till in-
teraktionen mellan människa och objekt. Det posthumanistiska angreppssättet är 
av särskild vikt för studien då insynsmöjligheterna här analyseras som ett resultat 
av samspel mellan både mänskliga och icke-mänskliga aktörer – i denna uppsats 
närmare bestämt samspelet mellan myndighetspersoner och datorprogram. Vad 
som i sammanhanget menas med samspel är myndighetsanställdas förhållningssätt 
till och syn på den teknik som ligger till grund för automatiserat beslutsfattande. 
Detta framträder genom det sätt på vilket uppsatsens informanter pratar om dator-
programmen. Uppsatsen kommer genom den posthumanistiska teoribildningen 
aktörnätverksteorin (hädanefter ANT) och dess centrala begrepp att analysera vad 
som händer med möjligheterna till insyn utifrån myndighetspersoners förhåll-
ningssätt till och syn på teknik.  

Aktörnätverksteorin 
Allen Lee anser att studier inom informationsvetenskapsfältet, ett till arkivveten-
skapen angränsande fält, bör undersöka de så kallade sociotekniska fenomen som 
uppstår när sociala och tekniska system samspelar.112 Den posthumanistiska teori-

                                                
111 Åsberg m.fl. (2012), s. 213. 
112 Lee (2001), s. 3. 
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bildningen ANT underlättar en sådan undersökning vars utgångspunkt är i nätverk 
som består av både mänskliga (sociala) och icke-mänskliga (tekniska) aktörer. 
ANT är användbar för att synliggöra hur det tekniska både påverkar och påverkas 
av sociala faktorer. Ur förståelsen för att nätverk består av både mänskliga och 
icke-mänskliga aktörer har en sorts analytisk metod tillkommit där man fokuserar 
på så kallade sociotekniska nätverk.113 Tidskriften Information, Technology & Pe-
ople tillägnade ett nummer åt ANT där ett flertal studier som dragit nytta av ANT 
presenterades. Tidningens redaktörer belyser i introduktionen hur ANT gynnar 
undersökningar av hur det tekniska och sociala förhåller sig till varandra.114 ANT-
studier bär fortsatt på förståelsen att de olika aktörerna har en ömsesidig påverkan 
på varandra och att det mänskliga och icke-mänskliga är intimt sammankopp-
lade.115 Det tekniska (icke-mänskliga) och sociala (mänskliga) går därför inte att 
analysera separat utan måste alltid analyseras som sammankopplade entiteter. 

Uppsatsens analys av intervjumaterialet präglas av ANT:s syn på aktörskap 
samt teoribildningens så kallade generaliserade symmetriprincip. Härnäst följer 
därför en närmare beskrivning av dessa två begrepp. Följande beskrivning av be-
greppen grundar sig huvudsakligen i ANT-skaparna Bruno Latour och Michel 
Callons texter. 

Den icke-mänskliga aktören 
Posthumanistiska undersökningar fokuserar på tillblivelsen av olika fenomen och 
hur det sker i relation till icke-mänsklig såväl som mänsklig agens.116 Ur posthu-
manistisk teoribildning har tankar om de materiella tingens agentskap blivit aktu-
ella i form av en så kallad nymaterialism.117 Det materiellas betydelse i en ANT-
studie är att det tillsammans med människor producerar fenomen, verkligheter och 
praktiker.118 Här åsyftas att frångå socialkonstruktivismens antropocentriska fokus 
där människan står i centrum och ensam påverkar olika skeenden.119 Latour har 
som ett steg från socialkonstruktivismen yrkat på en bredare användning av be-
greppet aktör vilken sträcker sig bortom mänskliga aktörer. Latour menar att ingen 
samhällsvetenskap kan inledas utan att först identifiera vem och vad som deltar i 
handlingen.120 I syfte att få en fullgod förståelse för verkligheten, olika fenomen, 
situationer eller skeenden är det därför, enligt ANT, en nödvändighet att bredda 
begreppet aktör. En aktör kan därför vara både mänsklig och icke-mänsklig och 

                                                
113 Schweber & Harty (2010), s. 658. 
114 Hanseth m.fl. (2004), s. 116 ff. 
115 Hanseth m.fl. (2004), s. 119. 
116 Åsberg m.fl. (2012), s. 31.  
117 Åsberg m.fl. (2012), s. 29. 
118 Åsberg m.fl. (2012), s. 33.  
119 Åsberg m.fl. (2012), s. 26. 
120 Latour (2015), s. 91. 
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objekt anses vara lika förmögna som människor att ”sätta igång processer”. Ob-
jekt kan därför kallas för performativa.121  

En vanlig missuppfattning av ANT är att teoribildningen antar att materiella 
ting på samma sätt som människor agerar utifrån intention eller drivs av en vilja.122 

Man menar dock inte att objekt agerar på samma sätt som människor. Materiella 
ting förutbestämmer inte något utan agerar genom att den möjliggör och/eller för-
svårar vissa handlingar hos mänskliga aktörer.123 Det är inte heller tanken att det 
materiella dominerar över mänskliga aktörer utan målet med att ge objekt aktör-
skap är att bredda möjligheterna att förstå diverse fenomen. Som exempel är en 
shoppingkorg att betrakta som en aktör då den påverkar fenomenet shoppingtur. 
Shoppingkorgen påverkar hur vi människor shoppar genom att den möjliggör och 
”förbjuder” en viss typ av shopping – den möjliggör att du kan plocka på dig mer 
varor samtidigt som korgens storlek begränsar dig. För att skapa sig en fullgod 
förståelse för hur vi shoppar bör vi inkludera objekt, shoppingkorgen i detta fall, i 
det nätverk av aktörer som påverkar shoppingturen. En viss typ av shopping blir 
möjlig när den icke-mänskliga aktören shoppingkorgen deltar i handlingen. Utan 
att ta hänsyn till den icke-mänskliga aktören i sammanhanget (shoppingkorgen) 
och dess kraft att påverka olika skeenden kan du inte få en fullgod förståelse för 
shoppingturen som sådan.  

Agensen hos både mänskliga och icke-mänskliga aktörer uppstår enligt Callon 
i relationen mellan dessa – shoppingkorgens agens blir till när den används av en 
mänsklig aktör. Hans forskning koncentrerar sig på hur natur och kultur konstrue-
ras tillsammans och fokuserar på hur icke-människor påverkar dessa processer.124 
Shoppingkorgen och hur den ”agerar” i samspel med den mänskliga aktören ger 
upphov till en viss typ av shopping. Uppsatsens icke-mänskliga aktör datorpro-
gram som automatiserar ärendehandläggning ger på samma sätt som shopping-
korgen upphov till nya praktiker, till en ny sorts myndighetsutövning. Den nya 
ärendehanteringen i dagens svenska förvaltning konstrueras genom samspelet 
mellan myndighetspersoner och datorprogrammen. Datorprogrammen betraktas 
som aktör för att kunna skapa en fullgod förståelse för hur insynsmöjligheterna 
påverkas i en automatiserad förvaltning. Att handlingsvägar öppnar och stängs, 
dras om eller görs lättare eller svårare genom relationer mellan mänskliga och 
icke-mänskliga aktörer kommer att vägleda analysen av intervjuerna.125 Vilka 
handlingar som blir enklare eller svårare rörande insynsmöjligheterna när högtek-
nologiska verktyg som datorprogrammen används i offentlig sektor står i fokus 
för föreliggande uppsats.  

                                                
121 Åsberg m.fl. (2012), s. 41. 
122 Latour (1996), s. 7.  
123 Latour (2015), s. 91. 
124 Lee (2012), s. 145.  
125 Lee (2012), s. 149. 
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Den generaliserade symmetriprincipen  
När man tagit reda på vem och vad som deltar i en handling som ska undersökas 
är det enligt ANT viktigt att använda sig av den så kallade generaliserande sym-
metriprincipen. Med den generaliserade symmetriprincipen åsyftar Callon åstad-
komma studier där det materiella och sociala analyseras symmetriskt. Detta menar 
Callon råder bot på de problem som följt av den antropocentriska tanketraditionen 
där endast sociala faktorer och den mellanmänskliga interaktionen förstås som 
producenter av verkligheten.126  

I sin enkelhet går principen ut på att forskaren i sin beskrivning av aktörer inte 
ska göra skillnad på människor och icke-människor. Med Callons egna ord går 
regeln med generaliserad symmetri ut på att forskaren inte ska ”byta vokabulär 
när vi flyttar från de tekniska till de sociala aspekterna av det studerade fallet.”127 I 
sin studie ”Några element av en översättningssociologi: domesticeringen av pil-
grimsmusslor och fiskare vid St. Brieubukten” talar Callon om vad musslorna i 
egenskap av aktörer behöver och vill ha i samma termer som vad fiskarna eller 
vetenskapsmännen behöver och vill ha för att kunna öka produktionen av pilgrim-
smusslor genom att odla dem.128 För att åstadkomma en framgångsrik odling av 
pilgrimsmusslor behövs pilgrimsmusslornas samförstånd lika mycket som yrkes-
fiskarnas. Detta framgår i studien då Callon pratar om pilgrimsmusslornas behov 
lika mycket som yrkesfiskarnas. De icke-mänskliga tingens agens likställs med 
människors agens dels genom att de tillskrivs aktörskap men också genom att 
forskare använder samma vokabulär när de skriver om dessa som när de skriver 
om mänskliga aktörer. 

Den generaliserade symmetriprincipen bistår uppsatsens analys med en ut-
gångspunkt där icke-människor har en lika viktig roll som människor. I förelig-
gande uppsats är frågan om hur svensk myndighetsförvaltning ska kunna åstad-
komma fullgoda insynsmöjligheter vid automatiserat beslutsfattande. Med stöd av 
Callons generaliserade symmetriprincip undersöks detta genom att analysera 
myndighetsanställda och datorprogram tillsammans och inte separat.  

Tillämpning av ANT i analysen  
ANT tillämpas i analysen då den är inriktad på att analysera hur teknik, samhälle 
och vetenskap påverkar varandra. Det helhetsperspektiv som följer av detta är 
enligt Klareld viktigt vid forskning om e-förvaltningens utmaningar. ANT an-
vänds fortsatt för att möjliggöra en bredare analys av teknikens roll. Detta är av 
värde då datorprogrammen får en alltmer central roll i dagens svenska offentliga 
                                                
126 Åsberg m.fl. (2012), s. 216.  
127 Callon (1986), s. 155. 
128 Callon (1986), s. 156. 
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sektor. För att bredda möjligheterna att förstå insynsmöjligheterna i automatise-
rade förfaranden analyseras samspelet mellan myndighetsanställda och datorpro-
gram. Detta görs med utgångspunkt i ANT:s centrala begrepp icke-mänsklig aktör 
och generaliserad symmetriprincip. ANT bistår vidare tolkningen av intervju-
materialet med att den möjliggör en analys av relationen mellan mänskliga och 
icke-mänskliga aktörer. Hur de mänskliga aktörerna samspelar med de icke-
mänskliga kommer att analyseras utifrån informanternas förhållningssätt till och 
syn på tekniken. I stort präglas uppsatsen av posthumanismens fokus på fenomen i 
konstant tillblivelse. Insynsmöjligheterna förstås vara i konstant tillblivelse på 
grund av samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Samspelet re-
sulterar i att centrala begrepp som allmän handling (vilka är viktiga för svensk 
myndighetsförvaltning) är i konstant tillblivelse. 

Vidare är ANT tillämpningsbar då den intresserar sig för de relationer mellan 
olika aktörer av både teknisk och social art men även för de relationer som inte 
upprättas. Analysen har därför fokuserat på vilka kompetenser på verksamheten 
som involveras och inte involveras i utvecklingsarbetet med automatisering. Detta 
kommer i analysen att presenteras närmare då avsaknad av vissa gruppers per-
spektiv och intressen i utvecklingen av automatisering ger avkall på insynsmöjlig-
heterna.  

Avslutningsvis ska det understrykas att ANT förutsätter en förståelse för att 
det är just samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer som står i fo-
kus. Det är med andra ord varken datorprogrammen eller myndighetspersonerna 
själva som påverkar insynsmöjligheterna – det är samspelet mellan dessa som står 
i fokus. Utifrån ANT är det detta samspel som kan ge en fullgod bild av insyns-
möjligheterna i dagens automatiserade förvaltning. Såsom shoppingkorgen inklu-
deras som aktör i analysen av shoppingturen inkluderas i denna uppsats datorpro-
grammen som aktör vid analysen av offentliga sektorns myndighetsutövande 
kopplat till transparens. För att ta reda på hur myndighetspersoner står i relation 
till och förhåller sig till teknik har kvalitativa intervjuer ansetts vara den bäst läm-
pade metoden för studien. Studiens metod och källmaterial kommer i nästkom-
mande kapitel att beskrivas. 
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Metod och källmaterial 

I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar kommer intervjuer att genomföras 
där myndighetsanställdas relation till den teknik som ligger till grund för automa-
tiserat beslutsfattande står i fokus. Genom intervjuer undersöks hur myndighets-
anställda pratar om de tekniska lösningarna för automatiserad ärendehantering.  
Hur de pratar om detta säger något om deras förhållningssätt till den teknik som 
ligger bakom automatiserade förfaranden.  

Metod  

Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 
För att ta reda på hur insynsmöjligheter i svensk myndighetsförvaltning påverkas 
av tillämpningen av automatiserade förfaranden utgörs det empiriska materialet av 
sju intervjuer på två organisationer. Intervjutekniken som använts är den halv-
strukturerade livsvärldsintervjun. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun försö-
ker förstå informantens eget perspektiv och söker kunskap om informantens upp-
levelse av ett visst ämne.129 Den söker fortsatt svar på varför informanten upplever 
och handlar såsom den gör. Då uppsatsen är ute efter att undersöka samspelet mel-
lan myndighetsanställda och den teknik som ligger till grund för automatiserat 
beslutsfattande har det varit av värde att ta reda på hur de pratar om de datorpro-
gram som ligger till grund för automatiserade förfaranden. Av denna anledning 
har den kvalitativa livsvärldsintervjun vilken är ute efter deskriptiva svar och vars 
mål är att söka nyanserade beskrivningar av informantens upplevelser ansetts bäst 
lämpad.131 Nyanserade och fria beskrivningar av automatisering hade inte kunnat 
åstadkommas med hjälp av en kvantitativ metod, som exempelvis enkätundersök-
ning. En enkätundersökning kommer inte åt en beskrivning av upplevelser och 
redogörelser för vad som ligger bakom diverse uppfattningar. Centralt för studien 
står just uppfattningar, föreställningar och inställningar – något som naturligt 

                                                
129 Kvale & Brinkmann (2014), s. 45. 
131 Kvale & Brinkmann (2014), s. 45–47. 
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framträder vid en kvalitativ halvstrukturerad intervju där informanten tilldelas 
stort utrymme att prata fritt.  

Genomförande och bearbetning av intervjuer 
För att besvara uppsatsens forskningsfrågor har den spontana beskrivningen och 
upplevelsen av automatisering varit av intresse. Myndighetsanställda med spridda 
kompetenser och yrkestitlar har i intervjuerna fått besvara frågor rörande vilken 
insikt i de datorprogram vilka automatiserar ärendehanteringen både de själva och 
allmänheten bör ha.  

Det har varit av intresse att se om informanterna själva nämner aspekter som 
insyn och transparens vid frågor om vilka utmaningar och möjligheter de ser följa 
av automatisering. Av denna anledning har utformningen av intervjuerna struktu-
rerats upp utefter den så kallade ”trattekniken” såsom den är beskriven av Steinar 
Kvale och Svend Brinkmann.132 Denna är användbar i studier som syftar till att 
utforska kulturella attityder.133 Trattekniken innebär att indirekta frågor ställs i 
början av intervjun och att det specifika syftet avslöjas först mot slutet. Intervju-
erna har därmed inletts med öppna frågor rörande informanternas arbete på verk-
samheten och vilka utmaningar och möjligheter de själva upplever med automati-
sering. Mot slutet av intervjuerna har frågorna smalnat av till frågor gällande in-
syn.  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju beskrivs ligga mellan ett vardagligt 
samtal och ett slutet frågeformulär. För att uppnå ett sådant samtal har intervjun 
tagit stöd av intervjuguider.134 I intervjuguiderna har nyckelfrågor och fyra teman 
skrivits ut. Den har fungerat som guide under genomförandet av intervjuerna och 
fastställt de större teman som varit viktiga för att kunna bevara studiens fråge-
ställningar. De fyra övergripande teman har varit följande:  

 
- informantens arbetsuppgifter och roll på verksamheten 
- upplevelse av möjligheter och utmaningar med automatisering 
- myndighetens egen insikt i datorprogrammen  
- allmänhetens insikt i datorprogrammen  

De två första temana hjälper till att kontextualisera svaren från de två påföljande 
och ger informanterna tillfälle att lyfta sin egen upplevelse av automatisering. De 
två sista teman har ställts i slutet av intervjuerna efter att informanterna fått prata 
mer fritt om sitt arbete med automatisering.  
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134 Kvale & Brinkmann (2014), s. 45. 
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Till följd av de två första temana har många följdfrågor ställts. Beroende på 
vilken yrkestitel den intervjuade haft har följdfrågorna skilt sig åt. Arkivarier har 
exempelvis fått frågan om hur deras kompetens som arkivarier används vid ut-
vecklandet av automatisering på verksamheten medan handläggare fått besvara 
frågor kring hur deras dagliga arbete påverkas av automatisering.  

Majoriteten av informanterna har befunnit sig på annan ort och intervjuerna 
har därför genomförts över telefon. För att intervjuerna skulle kunna analyseras 
utifrån samma grunder genomfördes intervjuer med de som befunnit sig rent geo-
grafiskt nära också över telefon. 

Efter genomförandet av samtliga sju intervjuer har de delar vilka bedömts ha 
störst relevans för studien transkriberats. Svaren sammanställdes och jämfördes i 
enlighet med de teman som fastställts i intervjuguiden. Efter att ha läst igenom 
intervjusvaren framträdde mönster i uppfattningar kring studiens forskningsfrågor. 
Avslutningsvis genomfördes en teoretisk analys av intervjupersonernas uppfatt-
ning och upplevelse av automatisering utifrån tidigare nämnda ANT-begrepp. 

Källmaterial 

Urvalskriterier och begränsningar 
Med tidsramen för uppsatsen i åtanke prioriterades en djupare granskning av ett 
fåtal verksamheter där det fanns möjlighet att få kontakt med ett flertal olika per-
soner med skilda befattningsbenämningar framför fler organisationer. Slutsatserna 
som har dragits i denna studie kan därför bara tala utifrån två verksamheter.  

Svenska myndigheters förmåga att tillämpa offentlighetsprincipens bestäm-
melser vid automatiserade förfaranden har undersökts utifrån CSN och SKL. En 
första sållning av myndigheter att undersöka gjordes utifrån remissvaren på SOU 
2018:25. Detta då myndigheternas remissvar kan betraktas som ett offentligt utta-
lande och avslöjar myndighetens övergripande inställning och förhållningssätt till 
automatisering. Slutsatser kunde därmed dras om de potentiella bidrag de hade att 
tillföra i egenskap av informanter för studien. De som valdes ut var de som hade 
uttalat sig mer specifikt om förslaget om tillägg i OSL rörande automatiserade 
förfaranden.  

Då studien ämnade att komma åt en variation av upplevelser kring automati-
sering valdes två verksamheter som av skilda anledningar kommit olika långt med 
automatisering. Av samma anledning intervjuades personer med olika yrkestitlar 
inom en och samma verksamhet. Statliga organisationer som kommit längst i 
automatisering har relativt enkla, repetitiva och stora mängder ärenden – exempel 
på sådana är Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Lantmäteriet 
Fastighetsinskrivning, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och A-
kassorna. Den myndighet som har valts ut av dessa är CSN. Detta delvis på grund 
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av att de i sitt remissvar svarat utförligt på utredningens förslag om tillägg i OSL 
och delvis på grund av att de var mest tillgängliga. För att komma åt upplevelser 
av en verksamhet som inte kommit långt med sin automatisering valdes SKL. 
SKL valdes på grund av att deras medlemmars, kommuner och landsting, utveckl-
ing av automatisering begränsas av nuvarande lagstiftning. Med nuvarande kom-
munallagen är kommuner endast tillåtna att automatisera den process som sker 
innan själva beslutfattandet. Beslutsfattandet måste enligt gällande kommunallag 
delegeras till en anställd och då ett datorprogram inte är att betrakta som en an-
ställd är inte helautomatiserat beslutsfattande möjligt. Trelleborg kommun var 
första kommunen att på automatiserad väg handlägga ärenden om ekonomiskt 
bistånd. SKL:s jurister utredde om sådan handläggning var lagenlig för kommuner 
– vilket det visade sig inte vara.135 SKL startade därför upp ett påverkansarbete vid 
årsskiftet för att påverka lagstiftning i en riktning som gör det tillåtet för kommu-
ner att fatta helautomatiserade beslut. SKL valdes delvis ut på grund av det nystar-
tade påverkansarbete rörande automatisering och delvis på grund av att deras re-
missvar i likhet med CSN var utförligt.   

När det gäller urvalet av material har uppsatsens två huvudsakliga begräns-
ningar varit att Myndigheten för Digital Förvaltning (hädanefter DIGG) och Riks-
arkivet inte varit tillgängliga för intervju. DIGG:s uppdrag består i att stödja, sam-
ordna och följa upp digitaliseringen av offentlig förvaltning. Studien hade gynnats 
av intervjumaterial från DIGG men de hade svårt att avsätta tid för intervju. Stu-
dien hade också gynnats av intervjuer från Riksarkivet för att få ett mer arkivbe-
tonat perspektiv. Kontaktpersonen på Riksarkivet menade dock att myndighetens 
uppfattning rörande automatisering framgår i deras remissvar och vidare att ingen 
på den lämpliga avdelningen hade tid att avsätta för en intervju. Istället har Riks-
arkivets remissvar fått lyfta arkivariens perspektiv i sammanhanget utöver de två 
arkivarier som intervjuats på CSN och SKL. Remissvaret är ett viktigt bidrag till 
studien då det i många avseenden framgår en uppfattning som skiljer sig från 
andra myndigheters svar. Riksarkivet med sitt dominerande fokus på bevisvärdet i 
allmänna handlingar belyser nämligen aspekter som inte går att finna i övriga re-
missvar. Riksarkivet står med andra ord som en motpol och hjälper till att belysa 
hur automatiseringen påverkar arkivvetenskapliga metoder och mål.  

Presentation av myndigheterna och informanterna  
Här nedan kommer de verksamheter som valts ut att presenteras närmare. Först ut 
följer en beskrivning av verksamheten i stort. Därefter följer en närmare presentat-
ion av de informanter som intervjuats samt en beskrivning av deras roll på verk-
samheten.  

                                                
135 Intervju med analytiker på SKL, 2019-03-22. 
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Tabell 1: Tabell över studiens samtliga informanter 

CSN	 SKL	

2	Verksamhetsutvecklare	 1	Analytiker		

2	Handläggare	 1	Arkivarie	

1	Verksarkivarie	 	

CSN 
CSN:s huvudsakliga ärenden består av svartvita och repetitiva ärenden vilka är 
enkla att automatisera. Detta har gynnat en snabb utveckling av automatisering 
och CSN är därför en av de myndigheter i Sverige som kommit längst med auto-
matiserade beslutsprocesser. CSN kan därför tala utifrån lång erfarenhet av auto-
matisering och är bekanta med både möjligheter och utmaningar rörande automa-
tisering.  

Första kontakten på CSN var med en av deras verksamhetsutvecklare på en-
heten Utveckling för kund. Då automatisering berör myndighetens olika delar på 
olika sätt har ett flertal olika yrkestitlar inkluderats i studien. Verksamhetsutveck-
laren hjälpte mig få kontakt med spridda kompetenser på myndigheten vilka 
kunde vara av intresse för mig att intervjua. Informanterna kom att bestå av två 
verksamhetsutvecklare, två handläggare och en verksarkivarie. 

Verksarkivarien som intervjuades är placerad på myndighetens rättsavdelning. 
Rättsavdelningen är en avdelning som hanterar och stöttar verksamheten i till-
lämpningen av kringliggande regelverk. Rättsavdelningen ansvarar därmed för de 
verksjuridiska frågorna och har som huvudsakliga syfte att vägleda och stötta 
verksamheten inom juridiska frågor.136 Då informanten vid intervjutillfället bara 
varit anställd i en knapp månad kunde hen varken ge en närmare beskrivning av 
avdelningen eller den roll hen hade på myndigheten. Tidigare i sitt yrkesliv har 
hen trots sin grund som arkivarie till störst del ägnat sig åt verksamhetsutveckling. 
Verksarkivarien understryker att hen inte arbetar med så kallade typiska arkiva-
rieuppdrag som gallringsfrister och dylikt utan att hen snarare arbetar med att se 
över hur verktyg och system kan utvecklas och anpassas så att de bidrar till en 
effektivisering av verksamheten.  

De två verksamhetsutvecklarna som intervjuades är placerade på två olika av-
delningar. Verksamhetsutvecklare A jobbar som tidigare nämnt på enheten Ut-
veckling för kund och arbetar delvis med att utveckla automatiserade processer, 
både hel- och halvautomatiserade. Verksamhetsutvecklare B jobbar på CSN:s 
enhet Verksamhetsstöd och har varit involverad i automatiseringsprojekt främst 
inom processerna som rör beviljning av studiestöd. Hen är också delprocessägare 

                                                
136 Intervju med verksarkivarie på CSN, 2019-03-25. 



 38 

vilket innebär att hen ansvarar för vissa processer inom verksamheten. Rollen som 
verksamhetsutvecklare beskriver hen delvis består i att ”översätta verksamhetens 
krav till systemet och agera kravställare”. I detta arbete krävs därför att verksam-
hetsutvecklare har koll på kringliggande regelverk och lagar. Både verksamhets-
utvecklare A och B är involverade i arbetet med CSN:s långsiktiga utvecklings-
plan. 

De två handläggarna som intervjuats är placerade på två olika avdelningar. 
Handläggare A är placerad på inbetalningsavdelningen där de huvudsakliga ären-
dena består i att hantera överklaganden. Dessa ärendena har inte kunnat automati-
seras då hänsyn måste tas till synnerliga skäl. Handläggare B är placerad på utbe-
talningsavdelningen. Den här enheten har en hög automatiseringsgrad.  

SKL 
SKL benämner sig själv som en medlemsorganisation som stöttar kommuner och 
landsting i deras utveckling. Då kommuner ofta är mindre till sin storlek är det 
inte alltid man har jurister eller annan viktig kompetens på plats som kan behövas 
vid utvecklingen av verksamheten. Vid intervju med analytikern framgick att de-
ras huvudsakliga uppgift består i att stötta kommuner med sådan kompetens som 
inte finns på plats. De hjälper också till att driva frågor å kommunernas vägnar 
som de själva inte kan driva. Som exempelvis att se över och driva igenom änd-
ringar i lagstiftning som kan gynna kommunernas digitala utveckling.  

Första kontakten med SKL var med en analytiker. Hen jobbar på avdelningen 
som kallas Digitalisering och på en sektion som heter Digital samverkan och för-
nyelse. Vidare jobbar hen i ett team som de kallar för Strategi och innovation. Hen 
har jobbat en del med frågor rörarande automatisering, AI, effektivisering av digi-
talisering. Informanten har bland annat skrivit en rapport om automatiserad ären-
dehantering men vill påpeka att hen inte har detaljerad kunskap på området auto-
matisering. Då det under intervjun med analytikern framgick att hen inte kände att 
hen var rätt person att besvara frågor kring insyn vid automatiserade förfaranden 
uppmanade hen mig att kontakta deras arkivarie. Arkivarien fick bli den andra 
informanten på SKL. Arkivarien som intervjuats har lång erfarenhet inom arbete 
på kommun. Vid intervjutillfället hade hen precis fått en ny typ av tjänst på SKL. 
Tjänsten är uppdelad i två olika delar där 75 procent av tiden tillbringas på avdel-
ningen för digitalisering och där resterande 25 procent ägnas åt att svara på frågor 
rörande arkiv från kommuner. På avdelningen för digitalisering jobbar hen med 
informationshanteringsstrategi samt med digitala arkiv och e-arkiv. Här tittar hen 
på det långsiktiga perspektivet från momentet att information skapas till att den 
arkiveras.  
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Övrigt källmaterial 
Förkunskaper inom myndighetsutövande och automatisering har varit av stor vikt 
innan intervjuerna kunnat genomföras. Ett omfattande förundersökningsarbete har 
därför varit nödvändig för att kunna formulera frågor som kan generera svar an-
vändbara för att svara på studiens forskningsfrågor. Som stöd till detta har därför 
diverse dokument studerats. Förarbetet har bestått av närläsning av dokument som 
tidigare nämnda SOU 2018:25, myndigheters remissvar på SOU 2018:25 samt 
diverse upprättade offentliga dokument med uttalanden på temat automatisering. 
Tidigare nämnda Cecilia Sjöberg Magnussons bok Rättsinformatik: Juridiken i 
det digitala informationssamhället har också bidragit till en grundläggande förstå-
else för den digitala förvaltningen.  

För att kunna säga något mer övergripande har remissvaren i vilka myndig-
heterna gjort sina offentliga uttalanden varit till god hjälp. Remissvaren är dock 
oftast underskrivna av myndigheternas ledning och representerar nödvändigtvis 
inte hur myndighetsanställda som jobbat ”ute på fältet” tänker och spekule-
rar. Remissvaren har därför enbart kunna erbjuda perspektiv från myndigheternas 
”toppar”. Då studien främst inriktar sig på hur offentlighetsprincipens bestämmel-
ser tillämpas av de som jobbar operativt och strategiskt ute på verksamheterna 
med beslutsfattande har remissvaren stått som komplement. Remissvaren har 
sammantaget hjälpt till att identifiera en övergripande inställning i svensk myn-
dighetsförvaltning rörande insyn i automatiserade förfaranden.  

Dokumenten har utöver intervjuerna informerat och belyst den centrala pro-
blematiken rörande insyn vid automatiserade förfaranden. De har på så vis funge-
rat som stöd vid både upprättande av intervjumanus och för att kunna sätta infor-
manternas svar i en större kontext. Det har också bidragit till en grundläggande 
förståelse för drivkrafterna bakom ökad automatisering. Med denna kunskap har 
mer utrymme i intervjuerna kunnat ägnas åt studiens centrala forskningsfrågor.  

Etik  
Informerat samtycke är enligt Kvale och Brinkmann en viktig aspekt vid kvalita-
tiva studier. Informerat samtyckte innebär att informanterna förses med informat-
ion om bland annat studiens syfte och deras rätt till anonymitet.137 En första kon-
takt gjordes via e-post där uppsatsens övergripande syfte förklarades. I det inle-
dande mailet efterfrågades intervjupersoner vilka arbetade antingen operativt eller 
strategiskt med automatisering. Varje informant har via e-post tilldelats en sam-
tyckesblankett innan intervjun. Blanketten har klarlagt deras rätt att vara anonyma 
samt informerat om möjligheten att när som helst under intervjun avbryta utan att 
behöva förklara varför. Genom blanketten har de också skrivit under på att de fått 

                                                
137 Kvale & Brinkmann (2014), s. 107. 
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ta del av uppsatsens syfte. Innan inspelningen av varje intervju påbörjats har in-
formanterna fått möjlighet att ställa frågor.  

Ingen av informanterna har bett om att få vara anonyma men då studiens re-
sultat inte har varit beroende av vilka informanterna varit har dessa anonymise-
rats. Syftet med uppsatsen har inte varit att granska specifika myndigheter utan 
syftat till att få en inblick i hur myndigheter idag förhåller sig till den teknik som 
ligger till grund för automatiserat beslutsfattande. Det har dock visat sig vara svårt 
att vid skrivandet anonymisera verksamheterna då det i intervjuerna framgått in-
formation som avslöjar vilken typ av verksamhet det rör sig om. Dessa har för 
läsbarhetens skull därför inte anonymiserats.  
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Analys och resultat 

Analyskapitlet har strukturerats upp efter uppsatsens forskningsfrågor. Detta har 
resulterat i en uppdelning i två huvuddelar. Första delen redogör för myndighets-
anställdas insikt i datorprogrammen och den andra delen redogör för myndighets-
anställdas åsikt gällande vilken insikt allmänheten bör ha i datorprogrammen. 
Huvuddelarnas inledande delar kan betraktas som en rapportering av vad som 
framgått i intervjuerna. De påföljande avsnitten ägnar sig sedan åt en teoretisk 
analys av svaren utifrån ANT och knyter an till uppsatsens tidigare forskning.  

Eftersom SKL befinner sig i uppstarten av ett påverkansarbete för att möjlig-
göra kommuners helautomatiserade beslut ägnas större delen av analysen åt in-
formanterna på CSN.  

Myndighetsanställdas insikt i datorprogrammen 
Allmänhetens insyn säkras genom bestämmelserna om god offentlighetsstruktur. 
För att kunna förse allmänheten med information om hur verksamheten bedrivs är 
det en grundläggande förutsättning att myndigheten själv har insikt i detta. Detta 
kan verka självklart men i en verksamhet som vid ärendehandläggningen använ-
der sig av datorprogram är det inte lika självklart. Detta bottnar till stor del i det 
faktum att datorprogrammen, i egenskap av verktyg, är betydligt mer komplexa 
och mångfacetterade i jämförelse med tidigare analoga arbetsverktyg, som exem-
pelvis handböcker.138 SOU 2018:25 kartläggning bekräftar att myndigheter idag 
inte alltid själva har möjlighet till insyn i de datorprogram som används i verk-
samheten.139 När automatiserade beslutssystem bär upp en stor del av ärendehante-
ringen på verksamheten är det, för den goda offentlighetsstrukturens skull, av stor 
vikt att det finns kompetens på plats som kan redogöra för hur de fungerar och 
används. På grund av att den teknik som ligger till grund för automatiserad ären-
dehantering är komplex kan mindre myndigheter eller kommuner behöva låta en 
extern part utveckla och leverera systemen åt dem. Vilka som, enligt informanter-

                                                
138 Magnusson Sjöberg (2018), s. 303. 
139 SOU 2018:25, s. 189. 
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na, behöver insikt i datorprogrammen som ligger bakom automatiserad ärende-
hantering presenteras i nästkommande avsnitt.  

Systemutvecklares och verksamhetsutvecklares insikt i datorpro-
grammen 
På CSN utvecklas de system som ligger till grund för den automatiserade ärende-
hanteringen internt på verksamheten. De grupper på CSN som utvecklar dessa och 
som därmed har insikt i datorprogrammen är leveransansvariga på IT-
avdelningen, delprocessledare som har operativt ansvar för vissa delprocesser på 
verksamheten, IT-arkitekter och systemutvecklare.140 Vid utveckling av automati-
serad ärendehantering är det systemutvecklarna som tillsammans med verksam-
hetsutvecklarna har uppgiften att se till att datorprogrammen tillämpas i enlighet 
med verksamhetens mål samt möter de krav som uppställs av kringliggande re-
gelverk.141 Det är med andra ord rättsavdelningen, verksamhetsutvecklare och 
systemutvecklare som tillsammans ansvarar för översättningen från lagtext och 
kringliggande regelverk till programkod. I och med detta finns kunskapen om 
datorprogrammen förankrad internt på myndigheten och det finns därmed alltid 
någon på plats som kan stå till svars för hur datorprogrammen används och är 
utvecklade. Det kan dock ibland hända att de vid större projekt behöver ta in ex-
tern hjälp men det är aldrig så att ”någon gör och bara levererar till oss” som verk-
samhetsutvecklare B uttrycker det. Full insikt i datorprogrammen finns samman-
fattningsvis hos systemutvecklarna på verksamheten. 

Handläggares insikt i datorprogrammen 
I detta avsnitt behandlas handläggarnas förhållningssätt till och arbete med auto-
matisering. Det kommer också här att presenteras vad verksamhetsutvecklare an-
ser i frågan om vilken insikt handläggare behöver ha i datorprogrammen. 

I intervjuerna har CSN:s handläggare fått frågan om vilken förståelse för da-
torprogrammen de själva anser sig behöva, både i hel- och halvautomatiserade 
ärendeprocesser. För handläggaren A vars avdelning har liten grad av automatise-
ring blir frågan en hypotetisk fråga. Hen tror inte att det skulle behövas ”jätte-
mycket koll eller kunskap” om datorprogrammen av den anledningen att de själva 
ändå inte har kompetensen som krävs för att åtgärda eventuella fel. De eventuella 
fel som dyker upp felanmäls till IT-avdelningen som sedan handskas med pro-
blemet. På grund av detta menar handläggare A att det inte hade varit av särskild 
stor nytta för handläggare att ha någon närmare insikt i datorprogrammen även om 
det ”självklart alltid (är) bra att veta grunden till allting, hur det fungerar, hur det 
är uppbyggt, för att få en bättre förståelse för systemet”. Hen menar att som hand-
                                                
140 Intervju med verksamhetsutvecklare A på CSN, 2019-03-27. 
141 Intervju med verksamhetsutvecklare B på CSN, 2019-03-28. 
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läggare få möjlighet att tillgodogöra sig en mer grundläggande kunskap om dator-
programmen hade varit att betrakta som en bonus. Sammanfattningsvis anser 
handläggare A att det viktiga är att handläggare har en övergripande förståelse för 
hur datorprogrammen fungerar.  

Handläggare B, verksam på en avdelning som till stor del har automatiserade 
förfaranden, anser att en mer ingående kunskap om datorprogrammen inte är nöd-
vändig. Huvudsaken är att handläggare vet vad ”maskinen skickar ut och varför” 
samt i vilka lägen den gör det. Vad maskinen ”skickar ut” är information som 
parten i ett ärende behöver ta del av under ärendets gång. Handläggare förses med 
information om vad som på maskinell väg skickas ut till parter i ärenden genom 
rutin- och regelhandböckerna. Handböckerna använder sig handläggare av i sitt 
dagliga arbete för att få stöd i hur diverse ärenden ser ut och ska hanteras: vilka 
lagar och regler de behöver ta hänsyn till vid beslutsfattandet samt vilka besluts-
grunder som finns. Hur mycket dessa används skiftar från person till person. 
Handläggare A tittar ofta och mycket i handböckerna, men detta mestadels på 
grund av att hen är en av de som ansvarar för att utveckla dessa.  

Verksamhetsutvecklare A menar att de algoritmer, eller ”de regelverk vilka är 
inbyggda i systemet” som hen väljer att benämna det, behöver tydliggöras i hand-
böckerna. Hen syftar då särskilt till specifika fall som inte är särskilt vanliga. Hen 
menar att trots att systemets beräkning utförs på samma sätt som av en handläg-
gare behöver det dokumenteras hur beräkningen görs. Verksamhetsutvecklare B 
håller med om att handböckerna och de Excelark, vilka finns tillgängliga som 
bilagor till handböckerna, inte täcker allt som kan vara nödvändigt för en hand-
läggare att veta. Excelarken kan säga varför en viss beslutsgrund dykt upp men de 
redovisar inte hur övriga systemfunktioner fungerar.142 Det kan röra sig om 
systemfunktioner som på automatiserad väg månadsvis kontrollerar att en kund 
fortfarande är berättigad ett lån. Om dessa övriga systemfunktioner, som handläg-
gare nödvändigtvis inte berörs av i sitt dagliga arbete, beskrivs i handböckerna 
blir en helhetsbild av verksamhetens ärendeprocesser tillgänglig. Fördelen som 
verksamhetsutvecklare B ser med att handläggare får tillgång till sådan informat-
ion är att en bild av vad myndigheten, rent maskinellt, tycker är okej och inte okej 
blir tydlig. Handläggare hade med detta också fått möjlighet att ställa sig kritiskt 
till detta. Då en del systemfunktioner i dagsläget inte finns beskrivna verkar det 
med andra ord finnas en utvecklingspotential hos handböckerna.  

Handläggare har sammanfattningsvis insikt i hur datorprogrammen fungerar 
via de upprättade regel- och rutinhandböckerna. Handböckerna beskriver dock 
inte alla typer av systemfunktioner. En vidare kunskap om datorprogrammen utö-

                                                
142 Som jag utifrån intervjuerna förstått det blir ärenden som hanterats av datorprogrammen synliga för hand-
läggaren via ett gränssnitt på datorn. Det arbete ett datorprogram gör blir synligt först när ett beslut fattats av 
systemet eller när systemet tagit fram en viss beslutsgrund.  
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ver det som handläggare berörs av i sitt dagliga arbete finns inte hos handläggare. 
En djupare insikt i datorprogrammen är enligt handläggarna inte nödvändig.  

Verksamhetsutvecklare och handläggare har fått frågan om hur man säkerstäl-
ler att handläggare har kunskap om datorprogrammen som används. Vid större 
organisationsförändringar får handläggare genomgå utbildningar. Då den senaste 
stora förändringen genomfördes så långt tillbaka i tiden som för tretton år sedan 
var det länge sedan handläggare fick gå en utbildning rörande de datorprogram 
som används. Även om det inte skett någon större förändring på senare tid, som 
att en hel ärendetyp gått över från manuell till maskinell hantering, har mindre 
justeringar av ärenden skett. Det kan exempelvis hända att vissa steg i en ärende-
typ görs maskinell. Handläggare B nämner ett exempel från förra året när de ma-
skinella rutinerna blev uppdaterade. Förut behövde handläggare själva skicka ut 
brev rörande registrering på högskola men detta har man nu lyckats styra så att det 
kan skötas maskinellt. Vid justeringar av diverse ärendeprocesser, som dessa, har 
det skickats ut information som berättar hur berörda ärenden kommer hanteras i 
fortsättningen.143 Vid frågan om handläggarna själva velat ha mer utbildning i hur 
datorprogrammen fungerar svarar handläggare B följande: 

Ibland så undrar man ju varför det har blivit som det har blivit, alltså maskinerna. Ibland vet 
man ju inte vad som har hänt eller varför den inte klarar av det eller varför just den här fallit 
ut (för manuell hantering). Kan ju också vara svårt, kan vara specifika fall som inte händer så 
ofta och då kanske det är onödigt att ha den vetskapen egentligen, så det beror ju lite på men 
annars tycker jag det är ganska bra information när det sker något. 

Det är med andra ord så pass sällan de automatiserade processerna ställer till med 
problem att det enligt handläggare B hade varit onödigt med mer information än 
vad som i dagsläget redan ges. Handläggare A nämner att hen inte har någon koll 
på det system som på automatisk väg hanterar inkomstansökan och att det inte 
heller är något som det pratas om. Hen verkar inte se någon poäng med att ha en 
närmare koll på vad det är som gör att den går igenom per automatik eller vad 
som ligger till grund för det. Sammantaget finns det utifrån handläggarnas svar att 
döma inget intresse att lära sig mer om datorprogrammen än vad som är nödvän-
digt för att det dagliga arbetet ska kunna fortgå. Eftersom utbildningar bara ges 
vid tillfällen då stora förändringar sker verkar handläggarnas utbildningar rörande 
datorprogrammen främst syfta till att ge den kunskap som krävs för att genomföra 
det dagliga arbetet. Fullt ansvar för datorprogrammen och de eventuella fel som 
uppstår lämpas över till IT-avdelningen.  

Från verksamhetsutvecklarnas sida verkar det inte heller finnas något intresse 
att ge handläggare en utbildning som syftar till att ge en djupare insikt i datorpro-
grammen. Full insikt i den automatiserade ärendehantering anses vara nödvändig 
endast hos de som utvecklar dessa. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
                                                
143 Intervju med verksamhetsutvecklare B på CSN, 2019-03-28. 
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den ärendehandläggning som utförs med hjälp av datorprogram blir osynlig för 
handläggare.  

Arkivariens insikt i datorprogrammen  
Detta avsnitt redogör för arkivariens förhållningssätt till och arbete med automati-
sering. Den avslutande delen av avsnittet ägnas åt de övriga informanternas syn på 
arkivarien och dess roll.  

Som redogjordes för i metodkapitlet har verksarkivarien på CSN nyligen bli-
vit anställd. Hen har därför inte kunnat uttala sig om vad den nya rollen på rätts-
avdelningen går ut på. Hen har på tidigare arbetsplatser jobbat mycket med auto-
matisering. Vid frågan om vad hen i egenskap av arkivarie bidrar med i arbeten 
med automatisering svarar hen följande: 

Ja alltså, jag är ju arkivarie i grunden men framförallt så har jag jobbat med verksamhetsut-
veckling under alla år. Det vill säga titta på hur genomför man sina arbetsprocesser på lämp-
ligast eller effektivast sätt, och ofta då med tillämpningen över hur kan vi anpassa de verktyg 
och stödsystem som finns tillgängliga för verksamheten. Och som arkivarie, och som en arki-
varie bör vara det vill säga kunna liksom förstå och behärska området och informationsstyr-
ning, så är det utifrån den aspekten som jag arbetar. Det är inte så att jag pysslar med gall-
ringsfrister eller någonting annat utan det är inte aktuellt i det här.  

Av ovanstående citat att döma verkar fokus hos CSN:s verksarkivarie främst ligga 
på verksamhetsutveckling. Som redogörs för närmare i kapitlets andra del upple-
ver inte CSN:s verksarkivarie att det behöver vidtas några åtgärder för att göra det 
automatiserade arbetet mer synligt. Hen svarar med ett blankt nej på frågan om 
insynen förändras eller påverkas av att manuella förfaranden automatiseras. Enligt 
verksarkivariens åsikt förstärks snarare insynsmöjligheterna vid automatisering då 
arbetsprocesserna struktureras upp på ett bättre sätt. Hen menar i fortsatt mening 
att inget system kan orsaka att beslutsprocesser blir osynliga.  

Arkivarien på SKL har än så länge inte varit involverad i någon diskussion rö-
rande automatiserat beslutsfattande, detta troligtvis på grund av att man nyligen 
börjat diskutera helautomatiserat beslutsfattande i kommuner. Analytikern på 
SKL svarar att arkivarier och deras kompetens tillsätts vid projekt där det kan 
behövas. I det initiala skede av påverkansarbetet med automatisering de befinner 
sig i nu anser analytikern inte att den arkivspecifika kunskapen behövs. I dagslä-
get engageras istället kommunikatörer, jurister och digitala strateger i påverkans-
arbetet. Hen vill dock påpeka att om man i framtiden kommer att märka att arki-
variens kompetens behövs i arbetet kommer de att tillsätta en arkivarie i arbetet.  

Arkivarien på SKL ställer sig fundersam till automatiserat beslutsfattande. 
Hen konstaterar att det är oerhört viktigt att verksamhetssystemen som används i 
offentlig sektor är dokumenterade så att man även på sikt kan förklara hur man 
jobbat. Informanten anser att man i dagens offentliga sektor inte hanterar och be-
varar information på ett lagenligt sätt. Hen menar därför att det viktigaste just nu 
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är att samtliga anställda inom offentlig sektor vet hur man ska hantera (främst den 
digitala) informationen på ett lagenligt sätt. Hen vill sammanfattningsvis under-
stryka att det först och främst är viktigt att förankra förståelsen för informationens 
värde och bevisvärde innan ny teknik kan tillämpas. Arkivarien på SKL menar 
fortsatt att det är ett problem att det inte sker ett nära samspel mellan arkivarien 
och de som hanterar och styr information. Hens upplevelse av bristen på samspel 
mellan arkivarier och övriga på verksamheten bekräftas genom CSN:s informan-
ters utsagor.  

Verksamhetsutvecklarna på CSN säger att de tar kontakt med arkivarier vid 
projekt där traditionell arkivariekunskap som gallring behövs. Vid frågan om 
vilka utmaningar som verksamhetsutvecklare A ser med automatiseringen svarar 
hen att det är informationssäkerheten. Som framgår i Riksarkivets remissvar lig-
ger arkivfrågor nära frågor om informationssäkerhet.144 Trots den upplevda utma-
ningen med informationssäkerhet involveras inte arkivarier i projekt rörande 
automatisering förutom när det gäller traditionella arkivfrågor som gallring. Det är 
dock oklart om detta är något som kommer ändras på CSN i och med deras nyan-
ställda verksarkivarie på rättsavdelningen. Möjligtvis kan den nya verksarkivarien 
med lång erfarenhet av automatisering få mer inflytande i utvecklingsarbetet med 
automatisering. Utifrån verksamhetsutvecklarnas utsagor är det dock sällan man 
anser att arkivarier behöver vara delaktiga. 

Även Svärds fallstudier visar på att det existerar en brist på samspel mellan 
arkivarier och övriga i offentlig sektor. Arkivarien förväntas hantera information 
först när den ska arkiveras.145 Hon menar fortsatt att arkivariens spetskompetens 
inte tas till vara.146 Detta kan till viss del bero på att synen på arkivariens roll inte 
är uppdaterad i enlighet med det nya informationslandskapet och de nya arbetssät-
ten. Arkivarien på SKL menar att arkivariens roll utifrån tidigare och nuvarande 
kollegors perspektiv går ut på att ta hand om information i dess slutfas. Detta är 
något som bekräftas i intervjuerna med handläggarna på CSN. Handläggarna på 
CSN och deras syn på arkivariens roll går i linje med en något föråldrad roll, dvs. 
att ta hand om material vid dess slutfas när det ska arkiveras. Detta framgår i 
handläggarnas utsagor där de nämner att de har kontakt med arkivarien endast vid 
frågor om gamla handlingar. Handläggare A är osäker på vilka som jobbar som 
arkivarier och är osäker på vad en arkivaries arbetsuppgifter består av. Vid frågan 
vad handläggare A har för kontakt med arkivarier i sitt dagliga arbete fick jag föl-
jande svar: 

Jag vet nog inte ens vilka som, eh, vilka som jobbar som arkivarier här på CSN om jag ska 
vara helt ärlig. (skratt) Jag vet att det finns men jag vet inte vilka som jobbar som det och jag 
tror aldrig vi behöver ta kontakt med dem direkt i så fall. Det kan ju kanske hända någon gång 
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att.. eh ja, i och för sig, ibland kan man ju behöva ha ut handlingar som är ganska gamla, då 
kanske det är någon form av arkivarie som hjälper till med det. Jag vet att för ett tag sen var 
det en som hörde av sig och ville se sin ansökan om studiemedel från 80-talet och det fick jag 
fram och kunde maila en kopia. Då kanske det var någon form av arkivarie som tog fram det, 
jag vet inte riktigt om det kanske är det du menar med arkivarie. 

Handläggare B menar att de kontaktar arkivarier när man vill få tag på gamla 
uppgifter. Arkivarien på SKL menar att det är ett problem att arkivarier engageras 
först i sluttampen när information ska arkiveras. Hen har som påtalats i uppsatsen 
metodkapitel nyligen fått en ny roll där hen ska jobba mer proaktivt med arkivfrå-
gor. Rollen menar hen är nödvändig med tanke på att arkivarien alltför ofta invol-
veras försent. Hen menar att kommuner inte bara vill ha utan rent av är i stort be-
hov av mer stöd i arkivfrågor.  

Avsaknaden av ett holistiskt perspektiv 
Verksamhetsutvecklares och handläggares uppfattning att en djupare insikt i da-
torprogrammen inte är nödvändig hos handläggare tyder på en viss avsaknad av 
det holistiska perspektiv Svärd efterlyser. Handläggare ägnar sig enbart åt ärenden 
som inte går att styra maskinellt och har därför bara full insikt i den manuella han-
teringen. De anser sig inte behöva insikt i de maskinellt hanterade ärendena ef-
tersom det sällan blir fel och för att dessa eventuella fel hanteras av IT-
avdelningen. Detta leder till minskat helhetsperspektiv hos yrkesgrupper, som 
handläggare och arkivarier, verksamma utanför IT-avdelningen. Ansvar för att 
ärendehandläggningen är fortsatt rättssäker lämpas över till de som utvecklar sy-
stemen på myndigheten. Ett visst holistiskt tänkande kan dock spåras hos en av 
verksamhetsutvecklarna som menar att fler systemfunktioner bör redogöras för i 
handböckerna. Detta är dock inget som existerar i dagsläget. 

Eriksson konstaterar att en tät samverkan mellan olika yrkeskompetenser be-
höver etableras för att lyckas möta de utmaningar e-förvaltningen medför.147 Ana-
lytikern på SKL menar att frågan om digitalisering ägs av många fler idag till 
skillnad från tidigare. Hen konstaterar att digitalisering inte bör betraktas som ett 
mål i sig utan som ett medel att nå verksamhetens mål bättre. Frågor som rör digi-
taliseringen ska därför riktas till de som kan verksamhetens mål och inte endast 
till de i verksamheten som ”kan teknik”. Digitalisering ska inte vara en renodlad 
IT-fråga, poängterar SKL:s analytiker. Som framgått är ett flertal olika kompeten-
ser på CSN inblandade i utvecklingen av automatisering där jurister, verksam-
hetsutvecklare och systemutvecklare arbetar tillsammans. Detta tyder på att det 
inte endast är de som besitter ren IT-kompetens som har att göra med utveckling-
en av automatiseringen. De system som utvecklas på myndigheten påverkar dock 
fler på verksamheten som exempelvis handläggare. Handläggare kan tänkas ha 
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kunskap om specifika fall som kan vara av värde att ha med sig i utvecklingsar-
betet när ärenden ska automatiseras. Samma slutsats kan dras gällande arkivarier-
na. 

ANT är lika intresserad av vilka relationer mellan olika aktörer som uppstår 
som av de som inte uppstår. När vissa aktörer inkluderas uppstår nya utmaningar, 
detta eftersom de har egna intressen och belyser nya perspektiv. Därför har fokus i 
intervjuerna ägnats åt vilka kompetenser som är med i utvecklingen av automati-
sering. Gruppen arkivarier är som ovan konstaterat inte inkluderade i utvecklingen 
av automatisering förutom när det gäller gallringsfrister. Den invanda föreställ-
ningen av arkivariens kompetens och roll i myndighetsförvaltningen kan med för-
del behöva uppdateras. Om arkivarien inkluderas som en mer självklar aktör i 
utvecklingen av automatisering hade säkerligen nya (viktiga) frågor aktualiserats. 
Som Riksarkivet visar med de synpunkter som framgår i deras remissvar hade en 
arkivaries synpunkter exempelvis riktat fokus åt hur man skulle kunna stå till 
svars för hur man arbetar även i framtiden. Förhoppningsvis kommer den nya 
verksarkivarien på CSN att inkluderas mer. Men med hens tidigare nämnda utta-
landen i åtanke, om att insyn inte försämras i och med automatisering av ärende-
processer, verkar det dock inte som att hen i egenskap av arkivarie kommer lyfta 
sådana perspektiv.  

Utöver ett holistiskt perspektiv uppmanar Klareld till att invanda föreställ-
ningar ska utmanas i enlighet med de utmaningar digitaliseringen medför. I fallet 
med en verksamhet som CSN, där datorprogrammen har en central roll vid ären-
dehanteringen, kan föreställningen av vad en handläggare bör ha för insikt i da-
torprogrammen bli aktuell att uppdatera. För att åstadkomma ett helhetsperspektiv 
hos samtliga anställda bör handläggarens insikt i datorprogrammen inte enbart 
inriktas på förmågan att genomföra det dagliga arbetet. Det kan med fördel också 
inriktas på att de ska kunna svara på hur verksamheten bedrivs. När alltfler ären-
den går över från manuell till maskinell hantering kan en utbildning som syftar till 
att öka förståelsen för datorprogrammen, oberoende om de påverkar handläggares 
dagliga arbete eller inte, tänkas vara av värde.  

Även arkivariens roll i utvecklingsarbetet med automatisering kan behöva 
uppdateras. Detta särskilt eftersom en av de upplevda utmaningarna av automati-
sering på CSN är informationssäkerheten. Arkivarien på SKL ifrågasätter varför 
det görs skillnad på arkivarie och IT-arkivarie då majoriteten av informationen 
som arkivarien handskas med idag är digital. Avsaknaden av arkivarien kan resul-
tera i att utvecklingen av automatisering inte sker med arkivvetenskapliga mål att 
skapa, bevara och hantera tillförlitliga handlingar i åtanke. Att inkludera fler 
kompetenser som kan bidra med egna perspektiv kan säkra att e-förvaltningen 
utvecklas i enlighet med kringliggande regelverk. 
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Utopiskt och teknikneutralt förhållningssätt till tekniken  
Den tidigare forskningens bidrag pekar på att försämrad insyn grundar sig i be-
fattningshavares förhållningssätt till tekniken. Uppsatsens teoretiska ramverk möj-
liggör en sådan analys då den fokuserar på samspelet mellan människa och icke-
människa, i detta fall myndighetsanställda och datorprogram. I följande avsnitt 
kommer myndighetsanställdas förhållningssätt till datorprogrammen att diskute-
ras.  

Svärd konstaterar att det finns ett utopiskt förhållningssätt till tekniken på de 
kommuner hon studerat. Det finns en tro om att de tekniska lösningarna ensamma 
ska kunna lösa problem. Samma utopiska förhållningssätt till tekniken kan synas i 
studiens empiriska material. Verksarkivarien på CSN menar exempelvis att det är 
omöjligt att göra en beslutsprocess osynlig oavsett vilket system som används. 
Hen menar att det är omöjligt då kringliggande regelverk förhindrar det. Tekniken 
betraktas av verksarkivarien på CSN som ett oproblematiskt verktyg som används 
för att snabba upp enkla processer som vid manuell hantering bara kostar admi-
nistrativ tid. Tekniken bakom automatisering kan, enligt hen, inte på något sätt 
försvåra insynsmöjligheterna. Det finns med andra ord en hög tilltro till tekniken 
och en uppfattning att så länge det bara är enkla ärenden som automatiseras till-
kommer inga problem. Fallet med Arbetsförmedlingen datasystemfel visar dock 
att tekniken inte alltid är oproblematisk, även om det rör till synes enkla ärenden.  

Verksarkivariens uppfattning att den teknik som ligger bakom beslutsfattande 
är som vilket verktyg som helst är också ett tecken på ett teknikneutralt förhåll-
ningssätt. Med en teknikneutral uppfattning menas här att tekniken inte anses ha 
en egen påverkan på diverse fenomen eller skeenden. ANT menar dock att icke-
människor, som teknik, i samspelet med människor har en egen kraft att påverka 
en situation. Hur datorprogram hanterar ärenden verkar utifrån informanternas 
uppfattning inte skilja sig tillräckligt mycket från när en människa hanterar det att 
några åtgärder måste till för att möjliggöra insyn. Verksamhetsutvecklare A säger 
att beräkningarna som görs av system görs på samma sätt som av en människa. 
Vidare är det ingen av informanterna som självmant tar upp problematiken med 
insyn vid frågan om vilka utmaningar och möjligheter de ser följa av automatise-
ringen. Tekniken betraktas inte som något som står i vägen för deras arbete med 
transparens.  

I likhet med Svärds dragna slutsatser att e-förvaltningen ger upphov till ad-
hoc-artad informationshantering, ger automatisering upphov till ett övervägande 
fokus på effektivisering. De demokratiska principerna, i form av arbete med 
transparens och att hålla sitt arbete i öppna former, hamnar i skymundan hos CSN. 
Utöver ovannämnda teknikneutrala och utopiska förhållningssättet till tekniken 
bakom automatiserad ärendehantering framgår det i remissvaret från CSN att en 
närmare redogörelse och dokumentation av algoritmerna betraktas som både kost-
nadsdrivande och tidskrävande. Riksarkivet anser dock att detta inte är att betrakta 
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som en tillräcklig anledning för att inte införa dokumentationskrav. Hur man idag 
och i framtiden ska kunna redogöra för hur algoritmer används är svårt utan 
dokumentationskrav. Arkivarien på SKL är studiens enda informant som belyser 
aspekter som handlingars bevisvärde och är vidare den enda informanten som är 
oroad över att många inom offentlig förvaltning idag inte hanterar och bevarar 
information på ett lagenligt sätt. Hen vill att förståelsen för värdet hos information 
förankras hos myndighetspersoner innan en fortsatt digitalisering kan fortgå och 
särskilt innan teknologi som artificiell intelligens kan börja användas.  

Systemdokumentationens värde och funktion enligt informanterna  
I det empiriska materialet framgår en begränsad syn på systemdokumentationens 
värde och funktion. Systemdokumentation anser verksamhetsutvecklare A är en 
handling som i första hand riktar sig till systemutvecklare. Den innehåller ”speci-
ella variabler” som hen menar bara systemutvecklare och möjligtvis verksamhets-
utvecklare kan förstå. Systemdokumentationens värde och funktion verkar med 
andra ord ligga i att kunna vidareutveckla systemen.148 Systemdokumentation i 
egenskap av allmän handling syftar dock också till att göra en granskning och 
insyn i verksamheten möjlig.  

Arkivarien på SKL har en syn på systemdokumentationens värde och funktion 
som skiljer sig från CSN:s verksamhetsutvecklare. Hen är den enda informanten 
som lyfter dess bevisvärde. Det är enligt hen oerhört viktigt att dokumentera verk-
samhetssystemen så att man i framtiden kan förstå vad som har hänt och hur man 
har arbetat. Varken verksarkivarien eller verksamhetsutvecklarna på CSN lyfter 
sådana perspektiv i intervjuerna. Detta strider mot arkivvetenskapliga metoder och 
mål som ämnar skapa, bevara och hantera dokument som kan spegla hur verk-
samheten bedrivs. Målet med dessa metoder är att vi i framtiden ska kunna säga 
något om tiden vi nu lever i. Om systemdokumentationen är det enda som finns 
att tillgå för att få inblick i de datorprogram som används vid ärendehanteringen 
är det problematiskt om det bara är en viss grupp i samhället som dessa riktar sig 
till. När datorprogram tar över fler ärendeprocesser behöver insyn i dessa bli möj-
lig. I övergången från språk-baserade verktyg till algoritm-baserade verktyg är det 
enligt Suksi aktuellt att förhandla fram hur insyn i hur algoritmerna vid beslutsfat-
tande fungerar.149 I SOU 2018:25 kan en förhandling hur insyn ska möjliggöras 
vid automatiserade förfaranden synas, utifrån intervjuerna att döma verkar det inte 
som en sådan förhandling har förankrats ute på myndigheterna.  

Ett långsiktigt, framåtblickande perspektiv i utvecklingen av automatiseringen 
lyser med sin frånvaro i intervjuerna med CSN. Som framgår i intervjuerna ligger 
övervägande fokus på att låta det dagliga arbetet fortgå och att skapa möjligheter 
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så att datorprogrammen kan vidareutvecklas. Det saknas dock tankar om hur man 
i framtiden ska kunna förstå hur beslutsfattandet gått till. Datorprogrammen 
kommer ständigt att utvecklas och uppdateras och om det inte upprättas doku-
mentation om systemen som riktar sig till en större grupp än systemutvecklare kan 
det i framtiden bli svårt att undersöka hur beslut under en viss period fattats av 
myndigheter. När datorprogrammen får en alltmer central roll i dagens svenska 
offentliga sektor är det viktigt att reflektera över hur insynsmöjligheterna kan 
komma att påverkas. Avsaknaden av synen på handlingars bevisvärde hos CSN 
kan i längden resultera i försämrade insynsmöjligheter. Uppfattningen att system-
dokumentation främst syftar till att utveckla verksamheten så att den blir mer ef-
fektiv går inte i linje med arkivvetenskapliga mål och inte heller i linje med of-
fentlighetsprincipens bestämmelser att hålla den offentlig sektorns arbete öppet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att situationen på CSN, där verksam-
heten inte har full insikt i hur datorprogrammen fungerar och används, påminner 
om Suksis religionparadigm. I religionparadigmet var det prästerna som ensamma 
ansvarade för att guds budskap tillämpades på rätt sätt av samhällets beslutsfat-
tande organ. Idag är det systemutvecklarna och programmerarna som i första hand 
ansvarar för att lagstiftning och kringliggande regelverk tillämpas på rätt sätt av 
samhällets beslutsfattande organ. Innebörden av offentlighetsprincipen, att arbetet 
ska ske i öppna former, är med ovanstående i åtanke inte förankrad i CSN:s sätt 
att förhålla sig till den teknik som används vid automatiserade förfaranden.  

Allmänhetens insikt i datorprogrammen 
Vilken information som är viktig för allmänheten att ta del av är upp till myndig-
heten själv, i egenskap av rättstillämpare, att bedöma. Som framgår i remissvaren 
upplever myndigheter att utredningen i sitt förslag om utökad bestämmelse i OSL 
inte är tillräckligt precisa gällande vilken information om de automatiserade förfa-
randen de är skyldiga allmänheten.150 Vilken insikt allmänheten bör ha i datorpro-
grammen enligt informanterna kommer i nästkommande avsnitt presenteras. 

Informanternas syn på offentliggörande av programkod 
I bland annat Lidingö kommuns och CSN:s remissvar beskrivs det som utma-
nande att upprätta en beskrivning av algoritmerna som av värde för allmänheten.151 
En osäkerhet kring vilken information om datorprogrammen som är av värde för 
allmänheten är även närvarande i samtliga informanters svar. Något de dock ver-
kar eniga om är att datorprogrammens programkod inte är nödvändig för allmän-
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heten att ta del av. Verksamhetsutvecklare B svarar att hen är osäker på om pro-
gramkoden är av intresse ur ett kundperspektiv. Hen anser att det ur ett kundper-
spektiv istället är av intresse att få inblick i det egna pågående ärendet så att man 
vet när man förväntas göra något.  

De två handläggarna anser inte att det skulle vara nödvändigt att ha datorpro-
grammens programkod offentliga. Handläggare A säger dock att hen inte är rätt 
person att fråga. SKL:s analytiker menar i samma mening att hen inte är rätt per-
son att svara på frågan rörande datorprogrammens offentlighetsstatus. Istället vill 
hen att jag riktar frågan till deras jurister.  

CSN:s verksarkivaries svar på frågan om det kan finnas något syfte att ha da-
torprogrammen offentliga utmärker sig. Hen menar att det hade varit ”fullständigt 
ointressant” att offentliggöra dessa. Hen instämmer med verksarkivarie B i att det 
istället är viktigt att ge insyn i hur själva processerna ser ut och vad det är som 
ligger till grund för beslutsfattandet. Hen säger att ”Om systemet heter Kalle eller 
Filip eller blomma har ingen som helst betydelse.” Samtidigt menar verksamhets-
utvecklare B att transparens och öppenhet är något som det börjat pratas om mer 
och mer. Även om hen står på samma sida som verksarkivarien i åsikten om att 
programkod inte hade varit av värde för allmänheten menar hen att de absolut kan 
bli bättre i sitt arbete att öka förståelsen för hur deras arbetsprocesser ser ut. Ett 
steg i detta arbete menar hen är att tillgängliggöra de tidigare nämnda rutin- och 
regelhandböckerna som på en lägre nivå beskriver hur beslutsprocesserna ser ut. 
Om man i dagsläget skulle begära ut handböckerna skulle ”man nog definitivt få 
dem” menar verksamhetsutvecklare B.  

Systemdokumentation är något som hade kunnat vara av värde för medborga-
ren som vill få insyn i den ärendehantering som till stor del baseras på algoritmer. 
Systemdokumentationen menar dock verksamhetsutvecklare A är ett dokument 
som i första hand riktar sig till systemutvecklare och inte till handläggare eller 
kunder. Systemdokumentationen innehåller nämligen ”speciella variabler” vilka 
bara en systemutvecklare och möjligtvis en verksamhetsutvecklare kan förstå. 
Hen menar dock att rutin- och regelhandböckerna innehåller delar som liknar 
systemdokumentation.  

Programkodens offentlighetsstatus 
OSL ställer som tidigare nämnt krav på att myndigheter ska ta hänsyn till hur nya 
medel i verksamheten kan påverka möjligheterna till insyn. Myndigheter behöver 
på detta vis vara proaktiva i sitt arbete med offentlighet. Vid införandet av nya IT-
system behöver myndigheten bedöma vilken information som är viktig att till-
gängliggöra. Informanterna på CSN drar slutsatsen att programkod inte är av 
värde för allmänheten att ta del av. Det kan därmed konstateras att det råder skilda 
uppfattningar om programkodens offentlighetsstatus hos bland annat Erkers och 
Suksi och informanterna på CSN. Enligt Erkers och Suksi bör programkod vara 
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offentlig. De menar att värden som transparens annars riskerar gå förlorade. Pro-
gramkoden bör enligt Suksi och Erkers göras till offentlig handling som kan begä-
ras ut. Denna uppfattning delas inte av de tillfrågade informanterna på CSN.  

Offentlighetsprincipens bestämmelser som syftar till att upprätthålla värden 
som transparens är inte förankrade i CSN:s utvecklingsarbete rörande automatise-
ring. Utöver det faktum att bestämmelserna i OSL är vagt beskrivna är automati-
serade förfaranden inte speglade i lagtexter. Som konsekvens av detta tillkommer 
mer ansvar på myndigheter att föra ett proaktivt offentlighetsarbete. På CSN be-
dömer man att allmänheten inte behöver ha insikt i datorprogrammen eftersom de 
betraktas som vilket verktyg som helst. Försämrad insyn i en alltmer automatise-
rad förvaltning kan därför ha sin förklaring i myndighetsanställdas teknikneutrala 
föreställningar om den teknik som ligger bakom automatiserat beslutsfattande. 
Det har därför inte gjorts några ansträngningar för att beskriva hur automatiserad 
ärendehantering går till.  

Sammanfattningsvis är det i det här fallet inte tekniken i sig som orsakar för-
sämrade insynsmöjligheter utan snarare myndighetspersonernas egen uppfattning 
av och förhållningssätt till tekniken. Svärds och Jordells dragna slutsatser, om att 
de problem som uppstår i e-förvaltningen inte endast bottnar sig i tekniska utma-
ningar utan även i befattningshavares inställningar och attityder till tekniken, be-
kräftas. 

Ärendeinsyn framför verksamhetsinsyn  
Som framgår mellan raderna i intervjuerna med myndighetsanställda på CSN pri-
oriteras ärendeinsynen framför verksamhetsinsynen. Allmänhetens insyn i verk-
samheten som prioriteras är nämligen insyn i de olika stegen som görs under 
ärendeprocessen. Insynen i de verktyg som används vid ärendehanteringen, dvs. 
datorprogrammen, talas det inte något om.  

Framtida förbättringsarbete med insynsmöjligheter i verksamheten ligger i att 
öka förståelse för de olika stegen i en beslutsprocess men inte för de datorprogram 
som används. Offentlighetsprincipens bestämmelser syftar dock till att ge allmän-
heten insyn i hur verksamheten bedrivs och med allmänhet åsyftas inte enbart de 
medborgare som har pågående ärenden hos myndigheten. Allmänheten består 
även av exempelvis journalister vilka avser att granska hur myndigheter utför sina 
uppdrag. För denna grupp och detta syfte kan insynen i form av handböcker, vilka 
enbart ger en förenklad version av ärendeprocessen, tänkas vara bristfällig. Fokus 
på ärendeinsyn ger fortsatt en förklaring till varför programkoden inte anses vara 
av värde eller nytta för allmänheten att ta del av. Programkoden uppfattas nämli-
gen inte säga särskilt mycket om i vilket steg ett ärende befinner sig i. Samman-
fattningsvis kan det konstateras att CSN i sitt övervägande fokus på insynsintres-
set hos en viss grupp – parten i ärenden – går miste om insynsintresset hos all-
mänheten som vill få inblick i hur verksamheten bedrivs. I och med detta begrän-
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sas verksamhetsinsynen som allmänheten har rätt till enligt offentlighetsprinci-
pens bestämmelser.  

Verksamhetsutvecklare A antyder att algoritmerna är så pass enkla att be-
skrivningar av dessa inte är nödvändiga. Som framgår i intervjuerna finns både 
planer och förväntningar på att utöka automatiseringen i verksamheten.152 Hand-
läggare A som jobbar på en avdelning där automatisering inte är lika tillämp-
ningsbar som på övriga avdelningar tycker det är tråkigt att det inte går att auto-
matisera mer. Med den snabba tekniska utvecklingen i åtanke i kombination med 
myndigheters intresse att fortsatt effektivisera verksamheten genom automatise-
ring får datorprogrammen en alltmer central roll. Mot bakgrund av denna utveckl-
ing och vision har utredningen konstaterat att frågan om god offentlighetsstruktur 
bör belysas mer.153 För att denna utveckling ska kunna fortgå och då i enlighet 
med offentlighetsprincipens bestämmelser behöver ett proaktivt och holistiskt 
perspektiv tillämpas. Att man på CSN inte tänkt på hur verksamhetsinsynen på-
verkas av automatiserat beslutsfattande tyder på en brist på proaktivt handlande.  

CSN och dess övervägande fokus på ärendeinsynen relaterar till Svärds slut-
sats att informationskulturen och utopisk syn på teknik leder till att viktig inform-
ation går förlorad. CSN:s föreställning om vad som är av intresse för allmänheten 
att ta del av och deras utopiska syn på tekniken ger avkall på rätten till verksam-
hetsinsyn. Svärds kommunanställdas föreställning att viktig information bedöm-
des utifrån begreppet allmän handling resulterade i att viktiga potentiella hand-
lingar förbisågs. Enligt Svärd gynnades kommunanställdas informationshantering 
och arbete med transparens av modellen ECM. ECM hjälpte till att bedöma in-
formationens värde utifrån andra kriterier än de uppställda kriterierna i rådande 
lagstiftning. ECM var också mer användbar i det informationslandskap som växt 
fram i och med ökad digitalisering. Någon motsvarande modell hade varit av 
värde i fallet hos CSN vid bedömning av vilken information som är av värde att 
offentliggöra rörande automatiserade förfaranden.  

Då nuvarande lagstiftning är skriven utifrån föreställningen att det är männi-
skor som fattar beslut ligger ett stort ansvar hos myndigheterna själva att bedöma 
vad som kan tänkas vara av värde att ha insyn i rörande automatiserade förfaran-
den. Som visar sig i fallet med CSN är uppfattningen att insynen i ärenden är vik-
tigare än insynen i de system som används. Suksi frågar sig dock hur allmänheten 
ska få insyn i och förstå offentliga sektorns beslutsfattande som tar hjälp av algo-
ritmer om algoritmerna inte finns tillgängliga.154 Det nya informationslandskapet, 
där algoritmer vid beslutsfattande börjar bli alltmer förekommande, i kombination 
med att regelverk inte är uppdaterad leder till svårigheter vid arbetet med transpa-
rens. Suksis slutsats att det är en långtgående process att göra insyn möjlig vid 
                                                
152 Intervju med verksamhetsutvecklare B på CSN, 2019-03-28. 
153 SOU 2018:25, s. 191. 
154 Suksi (2017), s. 288. 
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implementering av nya verktyg i offentlig sektor manifesterar sig i fallet med 
CSN. 

När CSN prioriterar ärendeinsynen framför verksamhetsinsynen i kombinat-
ion med att fler ärenden automatiseras riskerar en stor del av deras kärnverksam-
het bli osynlig. Fortsatt finns en uppfattning att automatiseringsverktygen är 
enkla. Detta teknikneutrala förhållningssätt leder till att myndigheten inte tar 
ställning till hur insyn ska möjliggöras. Att få insyn i automatiserade ärendepro-
cesser skiljer sig dock från att få insyn i manuellt hanterade ärendeprocesser. När 
en människa fattar beslut kan du med rätten på din sida få information om vem det 
är som fattat beslutet, du kan undersöka tjänstemannens bakgrund i form av ut-
bildning osv. Vidare är de tidigare manuella verktygen baserade på mänskligt 
språk till skillnad från digitala verktyg som baseras på programkod. Den senare 
kan inte alla tolka. Suksis fråga om hur man ska tillgodogöra sig information om 
hur beslut fattas av algoritmer när programkod inte är offentlig gör sig ytterst ak-
tuell. Förutsättningarna för verksamhetsinsyn är sammanfattningsvis bristande när 
programkoden eller annan dokumentation över systemen inte är tillgänglig.  

Definitionssvårigheter rörande allmän handling  
Definitionssvårigheter rörande allmän handling är ett problem som får fortsatta 
konsekvenser i en automatiserad förvaltning. En svårighet i att avgöra hur god 
offentlighetsstruktur ordnas i IT-miljö kan nämligen delvis bottna sig i att det är 
svårt att bedöma vad som är att betrakta som allmän handling. Som påpekas av 
två informanter, verksamhetsutvecklare A samt SKL:s arkivarie, är en stor del av 
dagens lagtext föråldrad. Arkivlagen fastställdes under 1990-talet och är skriven 
med dåtidens omständigheter vilka skiljer sig avsevärt från dagens omständighet-
er. Svärd konstaterar i sin avhandling att ökad digitalisering resulterat i att ”ideas 
about records” och information ändrats i grunden.155 Hon menar att majoriteten av 
de som arbetar med information inom offentlig sektor utgår från att digital in-
formation likt analog pappersbaserad information har en sluten livscykel. En ana-
lys som delas av arkivarien på SKL. 

Datorprogrammens tillhörande algoritmer har som konstaterats inte en själv-
klar plats i nuvarande lagstiftning då de i många fall faller utanför begreppet all-
män handling.156 Svårigheter att tillämpa offentlighetsprincipen i praktiken vid 
automatiserade förfaranden kan därför delvis bottna sig i att offentlighetsprinci-
pens centrala begrepp som allmän handling är dåligt uppdaterade. SKL:s arkivarie 
menar att en stor del av tidigare och nuvarande kollegor på kommuner (vilka inte 
är arkivarier) har en begränsad uppfattning av begreppet allmän handling. Hen 
menar att de flesta tänker att allmän handling är textdokument när det i själva ver-

                                                
155 Svärd (2014), s. 5. 
156 SOU 2018:25, s. 177. 
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ket kan vara så mycket mer än det – en karta, en ritning eller uppgift i en databas. 
Av intervjuerna framgår att det är svårt att fastställa datorprogrammens offentlig-
hetsstatus och att begreppet allmän handling är fortsatt diffust. Det behövs ett för-
tydligande av centrala begrepp som allmän handling enligt SKL:s arkivarie. Hen 
hoppas på att arkivutredningen Översyn av arkivområdet Ku 2017:02 ska se till att 
det blir ändringar i arkivlagen gällande allmän handling. SOU 2018:25 menar 
fortsatt att en uppdatering och ändring av grundlagen utifrån dagens informations-
landskap är nödvändig.157 SOU 2018:25 har med sitt förslag om tillägg i OSL för-
sökt närma sig en lösning i väntan på att grundlagen ändras. CSN:s verksamhets-
utvecklare A anser dock att skrivningar i utredningens förslag är otydliga och 
kommer att komplicera för myndigheterna. Som konsekvens av att programkod 
inte anses vara i allmänhetens intresse att ta del av, och då det inte betraktas i ter-
mer av allmän handling, blir en stor del av deras ärendehantering osynlig för all-
mänheten.  

SKL:s arkivarie menar att det behövs en gemensam begreppsapparat i Sverige 
för att lyckas möta de utmaningar den digitala förvaltningen bär på. En stor del av 
den lagstiftning som omger svensk myndighetsförvaltning är skriven utifrån före-
ställningen att beslut fattas av människor och, enligt arkivarie på SKL, att inform-
ationen är pappersbaserad. Detta understryks också av Klareld som menar att ar-
kivhanteringens metoder är anpassade efter en pappersbaserad förvaltning.158  

Ett posthumanistiskt perspektiv och utgångspunkt förutsätter en förståelse för 
att allt befinner sig i ett tillstånd av ständig tillblivelse. Posthumanismen menar att 
diverse sociala fenomen blir till i samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer.159 Till följd av samspelet mellan teknik och människa i svensk myndig-
hetsförvaltning befinner sig insynsmöjligheterna i konstant tillstånd av förändring. 
Om anställda inom offentlig sektor förhåller sig till digital information som om 
det vore analog information får detta konsekvenser för vår framtida tillgång till 
informationen. En dåligt uppdaterad uppfattning av digital information och digi-
tala verktyg hos myndighetsanställda gör det sammantaget svårt att upprätthålla 
en god offentlighetsstruktur. Återigen gör sig Jordells slutsats att de huvudsakliga 
utmaningarna med e-förvaltningen består av människors inställningar gällande. 
 

 

                                                
157 SOU 2018:25, s. 194. 
158 Klareld (2016), s. 12. 
159 Åsberg m.fl. (2012), s. 40. 
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Slutdiskussion   

I detta avslutande kapitel kommer en sammanfattning av, och diskussion om, upp-
satsens resultat att föras. Syftet med föreliggande uppsats har varit att söka ny 
kunskap om hur automatiserat beslutsfattande påverkar den offentliga sektorns 
förmåga att tillämpa offentlighetsprincipens regelverk i praktiken. Detta har ana-
lyserats utifrån myndighetsanställdas förhållningssätt till den teknik som ligger till 
grund för automatiserat beslutsfattande. Studien har i enlighet med detta tagit av-
stamp i följande forskningsfrågor: 

 
• Vilken insikt i de datorprogram som automatiserar beslutsfattande, anting-

en helt eller delvis, anser informanterna vara nödvändig internt på myn-
digheten? 

• Vilken insikt anser informanterna vara nödvändig att allmänheten har i de 
datorprogram vilka automatiserar beslutsfattandet, antingen helt eller del-
vis?  

Frågorna har besvarats utifrån sju halvstrukturerade intervjuer med anställda hos 
CSN och SKL. Slutsatser dragna i denna uppsats baseras därför endast på svar 
från dessa två verksamheter och gör inte anspråk på att dra några generella slut-
satser. För att däremot kunna sätta in uppsatsen i en större kontext har remissvar 
på SOU 2018:25 använts. Remissvaren har hjälpt till att underbygga en förståelse 
för en övergripande inställning hos svensk offentlig sektor. Det huvudsakliga in-
tresset har dock legat i att kunna säga något om hur de anställda ute på myndig-
heter resonerar kring automatisering i relation till transparens. Informanterna har 
därför utgjorts av personer som jobbar operativt och strategiskt med automatise-
ring. Informanterna från CSN har bestått av två verksamhetsutvecklare, två hand-
läggare och en verksarkivarie. På SKL har gruppen av informanter utgjorts av två 
personer: en analytiker och en arkivarie. För att få en nyanserad bild av automati-
seringen var kriteriet att den ena myndigheten skulle ha lång, och den andra 
mindre, erfarenhet av automatiserat beslutsfattande. Då SKL är i ett initialt skede i 
arbetet med automatisering har deras svar på forskningsfrågorna varit av mer spe-
kulativ karaktär, detta till skillnad från CSN som har talat utifrån lång erfarenhet 
av automatisering. På grund av detta baseras studien till största del på CSN:s in-
formanter och deras utsagor. Resultaten från studien av SKL används därför mer 
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som komplement. Studien har med uppsatsens begränsade tidsram bara kunnat 
undersöka ett få antal verksamheter inom den offentliga sektorn. Varken CSN 
eller SKL har kunnat lyfta praktiska exempel på hur verksamheter som behövt 
låna in extern kompetens för att utveckla automatiserade beslutssystem resonerar 
kring uppsatsens forskningsfrågor. En fortsatt undersökning av uppsatsens fråge-
ställningar hade med fördel tagit avstamp i hur verksamheter, som inte har teknisk 
kompetens på plats som har full insikt i de automatiserade beslutssystemen, reso-
nerar kring insynsmöjligheterna i verksamheten. 

Det korta svaret på forskningsfrågorna är att informanterna anser att varken 
allmänheten eller verksamheten utöver systemutvecklare behöver ha insikt i da-
torprogrammen. Såväl handläggare som verksamhetsutvecklare anser att en över-
gripande förståelse för datorprogrammen är tillräcklig för en handläggare. Infor-
manterna ser ingen poäng med att handläggare ska ha mer insikt i datorprogram-
men än vad som behövs för att det dagliga arbetet ska kunna fortgå. Den insikt 
handläggarna har i datorprogrammen är genom regel- och rutinhandböcker. Här 
återfinns en förenklad beskrivning av de maskinellt styrda delarna som berör de-
ras dagliga hantering av ärenden. I dagsläget finns dock inte alla systemfunktioner 
beskrivna i handböckerna. Verksamhetsutvecklarna menar att handböckerna kan 
bli bättre genom att man tillför dokumentation över fler systemfunktioner. Hand-
läggarna får utbildningar rörande datorprogrammen vid större organisationsför-
ändringar och syftar till att ge en förståelse för hur det dagliga arbetet påverkas.  

Verksamhetsutvecklare utvecklar automatiserade förfaranden tillsammans 
med systemutvecklare och har därför en bättre insikt i datorprogrammen än hand-
läggare. Verksamhetsutvecklare agerar kravställare på systemutvecklingen av 
automatiserande förfaranden så att den sker i enlighet med kringliggande lagar 
och regelverk. Själva programmeringen står sedan programmerare för.  

Arkivarierna på CSN inkluderas i projekt rörande automatisering när tradit-
ionella arkivfrågor som gallring är aktuella. Arkivarien på SKL har än så länge 
inte varit involverad i någon diskussion om automatisering av kommunal förvalt-
ning. Handläggare på CSN har en vag uppfattning av vad det är en arkivarie arbe-
tar med. De tar kontakt med arkivarien endast vid framtagning av gamla hand-
lingar. Arkivarien på SKL framhåller att det är problematiskt att det inte finns ett 
närmare samspel mellan arkivarie och de som styr och hanterar information. Den 
intervjuade verksarkivarien på CSN hade vid intervjutillfället bara varit anställd i 
en knapp månad. Hen har erfarenhet av automatisering från tidigare arbetsplatser 
och kommer med största sannolikhet att vara mer inblandad i CSN:s utvecklings-
arbete med automatisering. Verksarkivarien på CSN kunde vid intervjutillfället 
dock inte uttala sig något närmare om vad den nya rollen innebar.   

CSN:s informanter menar att systemdokumentationen i första hand riktar sig 
till systemutvecklare. Systemdokumentationen innehåller speciella variabler som 
endast en systemutvecklare och möjligtvis en verksamhetsutvecklare kan förstå 
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och dess värde och funktion ligger enligt representanterna på CSN i att kunna 
vidareutveckla systemen. Arkivarien på SKL är studiens enda informant som lyf-
ter systemdokumentationens bevisvärde. Systemdokumentationen menar hen är 
ett sätt att säkerställa att förståelsen för en verksamhets system även finns på sikt. 
I egenskap av allmän handling behöver dessa upprättas med hänsyn till hur man i 
framtiden ska kunna förstå hur man arbetat och fortsatt med hänsyn till allmänhet-
ens insynsmöjligheter.   

Rörande allmänhetens insikt i datorprogrammen har informanterna fått frågan 
om de tycker att datorprogrammen ska göras offentlig. Med undantag för en in-
formant, SKL:s arkivarie, anser samtliga informanter att programkoden inte är av 
värde för allmänheten att ta del av. Analytikern på SKL samt handläggare A på 
CSN kände inte att de kunde uttala sig i frågan. Av informanterna på CSN fram-
hålls att programkod inte är intressant ur ett kundperspektiv. Informanterna anser 
att programkod är av störst intresse för systemutvecklarna att ta del av, detta för 
att kunna vidareutveckla systemen. Verksarkivarien på CSN uttrycker att det är 
fullständigt ointressant för allmänheten att få insyn i de datorprogram som an-
vänds, då de enligt hen är att betrakta som vilket verktyg som helst. Denna upp-
fattning strider mot Suksi och Erkers åsikt om att programkod behöver vara of-
fentlig handling för att upprätthålla värden som transparens i den offentliga sek-
torn. Eftersom den offentliga sektorns arbete angår alla ska det vara möjligt för 
alla att få insyn i och granska. I och med att datorprogrammen blir en allt större 
och central del av offentlig sektor bör dessa därmed också vara möjliga att 
granska.  

Med stöd av bestämmelserna i OSL har allmänheten tre olika insynsrätter: 
ärendeinsyn, verksamhetsinsyn och kunskapsinsyn. Utifrån CSN:s utsagor kan det 
konstateras att ärendeinsynen prioriteras framför verksamhetsinsynen. Istället för 
att ge insyn i datorprogrammen består CSN:s nuvarande offentlighetsarbetet i att 
förbättra insynen i ärendeprocesserna, men detta utan att ge insyn i datorpro-
grammen. Insyn i de verktyg som används vid automatiserad ärendehantering 
(datorprogrammen) anser de inte vara av värde för allmänheten att ta del av. Det 
verkligt viktiga menar de ligger i att få inblick i de olika stegen som utgör en 
ärendeprocess. CSN:s verksamhetsutvecklare och handläggare menar att det vik-
tiga för en kund att veta är när denne förväntas göra något och när kunden ska 
invänta att myndigheten ska göra något. Informanterna på CSN menar sammanta-
get att allmänheten har störst intresse av att ta del av information om var i proces-
sen deras ärenden befinner sig.  

Det som i dagsläget finns möjlighet att få insyn i rörande automatiserade för-
faranden är de förenklade beskrivningarna av olika ärendetyper som finns i regel- 
och rutinhandböckerna. För att kunna möta OSLs krav på verksamhetsinsyn krävs 
dock insyn i de verktyg som används på verksamheten. Insynen i vilka verktyg 
som används för att legitimera besluten är dock utifrån informanternas uppfattning 
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inte av intresse för allmänheten att ta del av. Sammantaget kan det med utgångs-
punkt i intervjuerna konstateras att CSN:s arbete med offentlighet riktar sig till 
medborgare som har intresse att få insyn i sina privata pågående ärenden. Offent-
lighetsprincipens bestämmelser syftar dock till att ge allmänheten insyn i hur 
verksamheten bedrivs och med allmänhet åsyftas inte enbart de medborgare som 
har pågående ärenden hos myndigheten. För den som vill granska hur en myndig-
het utför sitt uppdrag, exempelvis massmedia, är den information som i dagsläget 
finns tillgänglig bristfällig. Ovanstående styrker uppfattningen att e-förvaltningens 
huvudsakliga utmaning inte bara består av tekniska utmaningar utan också till stor 
del av de inställningar och attityder myndighetsanställda har gentemot tekniken. 

Som tidigare nämnt menar informanterna att programkod hade varit ointres-
sant utifrån ett kundperspektiv då det inte säger något om i vilket skede deras 
ärende befinner sig i. Att programkod inte säger något om var i processen ett visst 
ärende befinner sig håller, enligt offentlighetsprincipens bestämmelser, dock inte 
som anledning för att den inte ska offentliggöras. Att offentliggöra programkoden 
kan nämligen betraktas som ett steg i att demokratisera debatten rörande hur hög-
komplexa verktyg som datorprogram med tillhörande algoritmer ska användas i 
offentlig sektor.  

Det kan vidare diskuteras vilket värde offentliggörandet av programkod skulle 
ha för allmänheten. Programkod, som ligger till grund för automatiserat besluts-
fattande, är skriven för att läsas av datorer och inte av människor. Av detta följer 
att programkod inte kan läsas eller förstås av majoriteten av befolkningen. Ett 
offentliggörande av programkod kan därmed inte likställas med ett säkerställande 
av allmänhetens insyn. För verktyg som används vid manuella förfaranden som 
lagboken, handböcker och checklistor har det tidigare endast krävts ett tillgäng-
liggörande. Detta eftersom det baseras på ett språk som är tänkt att läsas av män-
niskor. För att allmänheten ska kunna tillgodogöra sig lagtext finns även jurister 
tillhands för att hjälpa medborgaren att tolka och sätta det i ett sammanhang. För 
att göra datorprogrammen och dess programkod möjlig att granska för allmänhet-
en behövs det mer till än enbart ett tillgängliggörande. Detta om man ska kunna 
säga att man efterföljer offentlighetsprincipens bestämmelser i praktiken. För att 
datorprogrammen med dess tillhörande algoritmer ska kunna räknas som transpa-
renta verktyg i offentlig sektor måste de bli lika tillgängliga till sin form som da-
gens lagtexter. För att åstadkomma detta behövs det någon som kan agera för-
medlare, i likhet med hur juristen länge fungerat som förmedlare mellan medbor-
gare och lagtext. Detta särskilt viktigt i ett samhälle där beslutsfattande grundas på 
programkod som inte alla är bekanta med sedan tidigare. Det behöver samman-
fattningsvis inrättas en person som kan bistå allmänheten med en tolkning av pro-
gramkoden och dess funktion som beslutsfattande verktyg.  

De försämrade insynsmöjligheterna i dagens automatiserade förvaltning kan 
delvis sägas ha sin förklaring i förhållningssättet till teknik. Informanterna har ett 
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teknikneutralt förhållningssätt till den teknik som ligger bakom automatiserad 
ärendehantering. Utifrån informanternas utsagor görs det i praktiken nämligen 
ingen skillnad på de högteknologiska verktygen och de analoga verktygen. De 
beräkningar datorprogram med tillhörande algoritmer utför är enligt informanter-
na detsamma som de beräkningar en människa gör med den stora skillnaden att 
det går snabbare. Mellan raderna i intervjuerna framgår uppfattningen att över-
sättningen från manuell till digital ärendehantering är enkel. Programmeringen av 
lagtext betraktas som oproblematisk så länge det inte rör ärenden där särskilda 
omständigheter behöver vägas in i bedömningen. Detta tyder vidare på ett utopiskt 
förhållningssätt till tekniken. Bestämmelserna om god offentlighetsstruktur som 
syftar till att underlätta för allmänheten att få insyn i den offentliga sektorns arbete 
menar dock att man måste ta ställning till hur verksamhetens medel och metoder 
påverkar offentlighetsstrukturen. När tekniken som ligger till grund för automati-
serat beslutsfattande uppfattas av myndighetsanställda som ett enkelt och opro-
blematiskt verktyg vidtas inga åtgärder för att möjliggöra insynen i verksamheten. 
När myndigheter vid uppdatering av verksamhetssystem inte tilltar åtgärder för att 
säkerställa att insyn är möjlig riskerar förmågan att efterfölja offentlighetsprinci-
pens bestämmelser i praktiken försämras. En kombination av CSN:s förhållnings-
sätt till tekniken som ligger bakom hel- eller halvautomatiserat beslutsfattande – 
att det är ett oproblematiskt och neutralt verktyg – tillsammans med föreställning-
en att allmänheten enbart har intresse av att få inblick i specifika ärenden resulte-
rar i en begränsad insyn i hur deras verksamhet bedrivs. Förhållningssättet till 
tekniken resulterar i att automatiserat beslutsfattande hos CSN fungerar i prakti-
ken men kanske inte i teorin då man inte tagit offentlighetsprincipens bestämmel-
ser i beaktande. Som manifesterar sig i fallet med Arbetsförmedlingens systemfel 
riskerar gapet mellan teori och praktik resultera i problematik rörande rättssäker-
het.  

Offentlig sektor som använder sig av automatiserade beslutssystem riskerar 
med ett utopiskt och teknikneutralt synsätt gå tillbaka till en samhällsstruktur där 
endast en liten grupp i samhället har full insikt i hur offentlig sektor fattar sina 
beslut. Det teknikneutrala förhållningssättet riskerar vidare att offentlighetsprinci-
pens grundläggande innebörd och bakomliggande arkivvetenskapliga mål (att 
skapa och bevara handlingar som speglar verksamheten) inte förankras vid ut-
vecklingen av den automatiserade förvaltningen. Ur ett framåtblickande perspek-
tiv är det oroväckande att SOU:2018:25 tillsammans med ett flertal remisssva-
rande instanser inte anser att dokumentationskrav ska införas på de algoritmer 
som används vid beslutsfattande. Frågan hur man i framtiden ska kunna förstå hur 
beslut fattats med hjälp av datorprogram och deras tillhörande algoritmer lämnas 
orörd. Detta tillsammans med informanternas teknikneutrala och utopiska förhåll-
ningssätt till tekniken riskerar resultera i ett samhälle där enbart en liten priviligie-
rad grupp av samhället (programmerare och systemutvecklare) har full insikt och 
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förståelse för de beslutsfattande verktygen i offentlig sektor. Systemutvecklare 
och programmerare får här en växande ställning som ensamma bärare av exklusiv 
kunskap om beslutsfattande i offentlig sektor. Om man ser till offentlighetsprinci-
pen och vad den syftar till är det dock viktigt att samtliga medborgare garanteras 
insyn i dagens beslutsfattande verktyg. I och med ökad automatisering av myn-
digheters kärnverksamhet måste det till nya metoder och rutiner som gör det möj-
ligt för allmänheten att granska och få insyn i offentliga sektorns verksamheter. 
Inledningsvis behöver jurister ersättas av en ny yrkesgrupp som kan bistå med-
borgare med hjälp att tolka och förstå algoritmerna som ligger till grund för auto-
matiserat beslutsfattande. 

Uppsatsens posthumanistiska teoretiska ramverk har möjliggjort en analys där 
fokus ligger på samspelet mellan människa och teknik. Genom en tillämpning av 
ANT har fokus flyttats från mellanmänskliga faktorer över till interaktionen mel-
lan människa (myndighetsanställda) och icke-människa (datorprogrammen). Det 
har möjliggjort en kritisk analys av myndighetsanställdas förhållningssätt till tek-
niken bakom automatiserat beslutsfattande. Genom ANT:s centrala begrepp icke-
mänsklig aktör, har ytor öppnats upp för att kritiskt granska vilka insynsmöjlig-
heter tekniken i samspel med myndighetsanställda resulterar i. Det har bistått med 
en analys där tekniska faktorer och mänskliga faktorer analyserats tillsammans 
och inte separat. Då datorprogrammen har en central roll idag i svensk myndig-
hetsutövning och vid automatiserat beslutsfattande, som varit i centrum för denna 
uppsats, har ANT på detta vis bidragit med en användbar infallsvinkel. Förståel-
sen för att teknik och människa konstruerar varandra i ett samspel har öppnat upp 
för en förståelse för att de tekniska utmaningarna inte är det huvudsakliga proble-
met. Det huvudsakliga problemet vid insyn i automatiserade förfaranden har visat 
sig ligga i människors förhållningssätt till tekniken och offentlighetsprincipen. 
Den posthumanistiskt präglade analysen har visat att innebörden av offentlighets-
principen inte är förankrad i myndighetsanställdas förhållningssätt till tekniken 
bakom automatiserat beslutsfattande. Vidare har det posthumanistiska angrepps-
sättet bidragit med ett helhetsperspektiv där juridik, teknik och demokrati kunnat 
analyseras som en helhet.  

Jag önskar uppsatsen uppmärksammat att det är av stor vikt att offentlig sek-
tor handlar proaktivt vid implementering av automatiserade beslutssystem och att 
de integreras med demokratiska principer i åtanke. Detta om grundfundamentet av 
den svenska offentlighetsprincipen ska ha fortsatt betydelse och verkan. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att tilldela arkivarien en mer central roll i utvecklingen av 
automatiseringen. Detta då arkivarien kan säkra intressen för insyn genom att 
skapa och bevara handlingar som kan spegla verksamhetsprocesser (med verkty-
gen inkluderade), såväl här och nu som på sikt. Med arkivariens spetskompetens 
främjas en utveckling som styrs av demokratiska principer.  
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Som studien visat på leder effektiviseringen i form av automatisering av 
svensk förvaltning till att frågor om offentlighet lätt hamnar i skymundan. När 
utvecklingen av automatisering inte sker med offentlighetsprincipens bestämmel-
ser i åtanke riskerar värden som transparens gå förlorade och därmed även folkets 
förtroende för den offentliga sektorn. På CSN lyckas man med hjälp av automati-
sering åstadkomma en effektiv ärendehantering som möter kundens behov att få 
sina ärenden hanterade snabbt. Den stora fördelen med automatiseringen, dvs. en 
effektiv, snabb och kostnadseffektiv ärendehantering, är dock inte alltid förenlig 
med offentlighetsprincipens regelverk. När programkod hålls inom verksamhetens 
väggar är det endast möjligt att tillgodogöra sig information om den digitala ären-
dehanteringen är kostnadseffektiv och snabb, men inte om den är rättssäker. Som 
studiens resultat visar möter inte den automatiserade ärendehanteringen på CSN 
kraven som uppställs av offentlighetsprincipens regelverk. Detta gäller exempel-
vis de krav på verksamhetsinsyn som gäller enligt OSL.  

Ur ett offentlighetsperspektiv är det sammanfattningsvis ytterst problematiskt 
att systemutvecklare och programmerare får en starkare ställning som ensamma 
bärare av exklusiv kunskap om den offentliga sektorns beslutsfattande. Den ökade 
automatiseringen av offentlig sektor förutsätter spetskompetens för att medborga-
ren ska kunna tillgodogöra sig information om det arbete som utförs av samhället 
beslutsfattande organ. Detta går inte i linje med offentlighetsprincipens huvud-
syfte att göra allmänhetens insyn och granskning av offentlig sektor möjlig. 
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