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Nederländska revisorer har granskat hur algoritmer används inom offentlig sektor. En av 

deras rekommendationer är att ge medborgare bättre insyn i hur algoritmer fungerar.  

Kommenterad rapport  

Understanding Algorithms. Report 2021-26-01. The Netherlands Court 

of Audit (Algemene Rekenkamer (2021). Aandacht voor algoritmes).1  

Komet:s kommentarer 

• Mer sofistikerade algoritmer och ökad beräkningskapacitet har gjort 

att artificiell intelligens används inom allt fler områden, till exempel 

inom bildbehandling, språkteknologi och robotik. 2  Denna kapacitet 

kommer i allt högre grad till användning även inom svensk offentlig 

sektor, i likhet med det som beskrivs i den nederländska rapporten.   

• Svenska Riksrevisionen har nyligen genomfört en granskning som delvis går in på samma fråge-

ställningar som de som undersökts i Nederländerna.3 Just algoritmer har inte granskats, utan digi-

talisering i vidare bemärkelse. Riksrevisionen menar att digitalisering är ett viktigt verktyg för att 

effektivisera statlig verksamhet och för att utveckla kontakten med medborgarna. De anser dock 

att utvecklingen går långsamt och rekommenderar regeringen att undersöka ytterligare åtgärder 

för att förbättra myndigheternas förutsättningar att effektivisera sin administration. 

• ”Det behövs en kraftsamling på nationell nivå för att vi ska kunna dra nytta av ny teknik, inte minst 

i utvecklingen av våra egna verksamheter”, säger riksrevisorn Helena Lindberg.4 Hon beskriver en 

otålighet över att det tar en sådan tid att få lagstiftning om ny teknik och digitalisering på plats.  

• Granskning kan vara ett sätt att hantera teknikutvecklingens risker. I en undersökning av svenska 

myndigheter, regioner och kommuner svarade mer än hälften att de ser etiska utmaningar koppl-

ade till teknikutveckling i offentlig sektor.5 Risker med att använda algoritmbaserade beslutstöd 

lyfts fram i svaren, till exempel att fördomar byggs in i självlärande systems algoritmer. Svårigheten 

att få tydlighet och transparens i hur algoritmerna är uppbyggda och tränade ses också som en 

etisk utmaning, eftersom det försvårar möjligheten till extern granskning. Även svårigheter att sätta 

etiskt ansvarsfulla gränser för vad maskiner får göra lyfts fram i svaren.  

  

 

1 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2021/01/26/understanding-algorithms 
2 www.kometinfo.se/wp-content/uploads/2020/11/KK_2020_25_Faktablad_artificiell-intelligens.pdf 
3 www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2021/administrationen-i-statliga-myndigheter---en-verksamhet-i-forandring.html 
4 www.kometinfo.se/kronika/dags-att-agera-regeringen-sager-riksrevisorn/#.YYJ82LiZPIU 
5 www.kometinfo.se/nyheter/syn-pa-teknikutveckling-i-offentlig-sektor/#.YYJ_3biZPIU 
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Nederländska revisionsrätten, 

Algemene Rekenkamer, grans-

kar offentlig sektors effektivitet. 

Även operativ och ekonomisk 

förvaltning granskas, samt 

tillämpning av policyer.  

Algemene Rekenkamer rapport-

erar till det nederländska parla-

mentet, motsvarigheten till den 

svenska riksdagen. 



 

 

Om Komet Kommenterar 

Komet kommenterar aktuella internationella rapporter som rör regelverk, teknikutveckling och innovation.  

Syftet är att ge ett svenskt perspektiv, sätta information i ett sammanhang och göra underlaget lätt tillgängligt. 

 

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda 

förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och 

spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv. 

Detta informationsblad är sammanställt av kommitténs sekretariat.  

Läs gärna mer på vår webb: kometinfo.se 

e-post: n.komet@regeringskansliet.se 

 

Sammanfattning av originalrapporten 

Algemene Rekenkamer har granskat två fråge-

ställningar. Den ena rörde strategier för att 

undvika att beslut färgas av förutfattade men-

ingar (eller blir partiska) när beslutsunderlag 

tas fram med stöd av algoritmer. Den andra var 

en tillsyn av hur algoritmer tillämpas inom 

offentlig verksamhet och hur privatpersoner 

och företag påverkas.  

Granskningen visade att de flesta algoritmer som användes inom offentlig sektor var relativt enkla. De 

användes i huvudsak som stöd för enkel administration, såsom automatiserade svar för att bekräfta att 

ett ärende inkommit och registrerats. Inga helt självlärande algoritmer påträffades, inlärningen gjordes 

alltid genom att människor tränade upp de algoritmer som sedan användes inom verksamheten.  

Granskningsteamet, som i huvudsak bestod av revisorer, klarade att undersöka och utvärdera alla de 

algoritmer som påträffades under granskningen. Granskningen visade att risker för den personliga 

integriteten uppmärksammandes vid såväl utveckling som an-

vändning av algoritmer. Överlag sågs det som angeläget att 

begränsa sådana risker. Det var också tydligt att algoritmerna 

inte fattade självständiga beslut. De användes istället för ana-

lyser och som stöd när tjänstepersoner fattade beslut i olika 

ärenden.   

Algemene Rekenkamer menar att algoritmer kommer att an-

vändas allt högre utsträckning i framtiden inom offentlig sek-

tor. De betonar att formell utvärdering är en viktig del av ut-

vecklingen, och föreslår en rad åtgärder för trygg framtida 

tillämpning av algoritmer i medborgarnas tjänst.   

 

 

Tjänstepersoner inom offentlig sektor använder i allt högre utsträckning 
algoritmer i sitt arbete. Figur översatt från originalrapporten.   
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Tjänstepersonen 

gör arbetet själv
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Tjänstepersonen 

får hjälp och stöd 

av algoritmer

I framtiden

Algoritmer tar över 

vissa uppgifter

Vad är en algoritm? 

Följande definition tillämpas i originalrapporten:  

Algoritmer är uppsättning regler och instruktioner som 

en dator följer automatiskt i syfte att göra beräkningar, 

för att lösa ett problem eller för att svara på en fråga. 

 

 

Rekommendationer till de neder-

ländska beslutsfattarna: 

- Fastställ tydliga definitioner och 

kvalitetskrav för algoritmer. Se till att 

dessa publiceras och blir tillgängliga.  

- Se till att de granskningsvillkor som 

används vid revision översätts till ter-

mer som kan tillämpas i algoritmer. 

- Se till att aktörer från alla relevanta 

kunskapsområden involveras i ut-

vecklingen av algoritmer.  

- Säkerställ att information om hur IT 

används inom offentlig sektor är 

både tydlig och tillgänglig. Med-

borgarna behöver bättre insyn i hur 

algoritmer fungerar.  

- Avtal som reglerar hur algoritmerna 

får användas inom offentlig sektor 

måste dokumenteras. Dessutom be-

höver avtalen följas upp regelbundet 

för att säkerställa att de efterföljs. 
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