Stiftelsen för Rättsinformation

Inbjudan

Är automatiserat beslutsfattande lagenligt?
Workshop 26 april 2022, Tid: 09.30-12.00 med fika och mingel 09.30-10. Stiftelsen
håller även styrelsemöte kl 13-15.
Time Danowsky, Birger Jarlsgatan 15,
Lokal: Landsort

Workshopen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer. Plats ges i första hand till
ledamöter och suppleanter men i mån av plats finns även möjlighet för andra intresserade att delta.
Anmälan via detta formulär senast onsdag 20 april.
Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/53561
Vid eventuella frågor kontakta kanslist Anna Henriksson på anna.henriksson@im.uu.se
Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata
företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som
exempelvis lagar, rättsfall och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att anordna
workshops och konferenser, samt sprider information genom sin webbplats. Flera viktiga aktörer på
såväl privat- som myndighetsnivå finns representerade i vår styrelse såsom riksdagen,
regeringskansliet, SKR samt både Uppsala och Stockholms universitet.
Om föredraget
Föredraget ges på svenska och inleds av Staffan Wikell från Sveriges kommuner och regioner som ger
en kort introduktion till ämnet.
Charlotta Kronblad will visit us to talk about algorithmic decision making and what happens when
algorithms end up in court. Her latest research concerns the implementation of algorithmic decision
making systems in the public sector and has revealed a blindness, both at the public administration
and at the courts, for potential errors. This means that errors, and faulty decisions, stemming from
algorithmic decision making largely goes uncorrected, resulting in social, administrative and legal
injustice.
Charlotta Kronblad is a former lawyer and judge who turned to research to explore how digitalization
was changing her field of work. She defended her dissertation “digital transformation of the legal field
– a bubble in trouble” at Chalmers University in August 2021, and she joined House of Innovation at
Stockholm School of Economics for a post doc position shortly thereafter. Her research focus on the
intersection of organization, technology and law, and she has thought in several different courses
including law, strategy, and change.
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