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Abstract 
 
Artificial intelligence is changing many industries, including the legal sector. Knowledge based 

systems is a subfield of AI that is currently being used for providing automatic legal advice.  

 

This thesis discusses automatic legal advice using knowledge based systems. This is illustrated 

by making a simple example of a knowledge based system that answers whether faults exist in 

an apartment after sale. In the process of knowledge acquisition a legal investigation is made 

using traditional legal method using information from laws, legal textbooks, and court 

precedents. Knowledge representation and utilization is made using a logical schedule and a 

flowchart.  

 

Thereafter advantages and problems with automatic legal advice are discussed. Among the 

advantages are: decreased cost of legal advice, increased quality and greater accessibility. 

Among the problems are high initial cost of building the system, transparency problems, 

incentive problems, difficulty of building the system and resentment towards new technology 

from specialists. 

 

 In the end the conclusion is reached that given the problems and advantages of the analysis a 

further investigation about regulation of automatic legal advice is required.  
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1 Inledning 
 

Artificiell intelligens (AI) är ett kontroversiellt ämne. Experter har skilda åsikter om hur AI ska 

definieras. En populär definition av AI är: system som uppvisar intelligens, system som tänker 

eller agerar som människor alternativt system som tänker eller agerar rationellt.1 AI är ett 

tvärvetenskapligt forskningsämne som innehåller maskininlärning, taligenkänning, robotik, 

kunskapsbaserade system, datorsyn med mera.2 Somliga tror att AI kan hjälpa oss att driva fram 

den vetenskapliga utvecklingen och lösa globala problem som att utrota fattigdomen, bota 

sjukdomar3  och skapa fred i hela världen. Andra som serieentreprenören Elon Musk och 

stjärnfysikern Stephen Hawking tror att AI kan utgöra ett existentiellt hot mot mänskligheten.4 

Oavsett vad man tycker, fortsätter teknikutvecklingen att accelerera i raketfart. 

 

De största teknikföretagen investerar stora resurser i AI-tekniken. AI finns i virtuella assistenter 

som Apple Siri,5  Google Now,6 Amazon Alexa7 och Microsofts Cortana.8 Facebook använder 

tekniken för att välja vilka poster som ska visas för användare och Netflix algoritmer ger 

automatiskt genererade filmförslag till sina användare. Uber och Tesla utvecklar självkörande 

bilar med hjälp av AI. Där intellektuella aspekter har ingått i arbetsuppgifterna, har tekniken i 

vissa fall visat sig vara överlägsen. Exempelvis kan nämnas IBM:s system Watson som vann 

över människor i spelat Jeopardy.9 År 2016, nästan tjugo år efter att en dator besegrade en 

människa i schack, besegrade Googles självlärande system AlphaGo världsmästaren Lee Sedol 

i kinesiska spelet Go - ett spel som är betydligt mer komplicerat än schack.10 Listan av AI-

applikationer kan göras lång. 

 

AI kommer att påverka många branscher och juridiken är inget undantag. Kunskapsbaserade 

system (KBS) är en gren inom AI som har fått viss användning inom juridiken. Kunskaps-

baserade system är system som kan prestera på samma eller högre nivå än en människa som 

besitter kunskaper inom samma ämne.11 

                                                 
1 Russell & Norvig, s. 1-5. 
2 http://www.legaltechnology.com/latest-news/artificial-intelligence-in-law-the-state-of-play-in-2015. 
3 http://www.bbc.com/news/health-36482333. 
4 http://futureoflife.org/ai-open-letter. 
5 http://www.apple.com/ios/siri. 
6 https://www.google.com/search/about/learn-more/now. 
7 https://developer.amazon.com/alexa. 
8 https://www.microsoft.com/en/mobile/experiences/cortana. 
9 http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/datorn-watson-vann-i-jeopardy. 
10 http://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/03/the-invisible-opponent/475611/. 
11 Susskind, 1986, s. 173. 

http://www.bbc.com/news/health-36482333
http://www.apple.com/ios/siri
https://www.google.com/search/about/learn-more/now
https://developer.amazon.com/alexa
https://www.microsoft.com/en/mobile/experiences/cortana
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/datorn-watson-vann-i-jeopardy
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En av pionjärerna inom användning av avancerade KBS är professor Richard Susskind. Han 

betonar att AI kommer att förändra juristbranschen i grunden.12 

 

Kunskapsbaserade system passar bra för automatisering av juridisk rådgivning. De senaste åren 

har ett flertal företag som arbetar med att erbjuda automatisk eller delvist automatisk juridisk 

rådgivning etablerats. Bland annat finns Legal Zoom 13  och Rocket Lawyer 14  i USA och 

avtal2415 och VQ Legal16 i Sverige. 

 

Det finns också företag som tillhandahåller verktyg för att bygga KBS. Ett sådant företag är 

Neota Logic. Bland Neotas kunder finns flera juristbyråer i USA som använder KBS för att ge 

automatisk juridisk rådgivning till sina kunder.17 Neota Logic samarbetar också med universitet 

i USA och Australien där juriststudenter bygger KBS för olika ideella organisationer. Dessa 

system byggs för att kunna ge gratis juridisk rådgivning till utsatta grupper som i andra fall inte 

har möjlighet att få juridisk hjälp.18 

 

Svenska myndigheter har också börjat använda automatisk juridisk rådgivning. På Migrations-

verkets hemsida kan man till exempel utvärdera om man kan bli svensk medborgare genom att 

svara på frågorna i ett interaktivt formulär. Utifrån svaren görs en automatisk bedömning om 

huruvida man uppfyller kraven för att bli svensk medborgare.19 Därefter ges information om 

hur användaren kan gå tillväga för att ansöka om medborgarskap.  

 

De ekonomiska drivkrafterna för automatisering av rätten är starka.20 Det kan leda till att fler 

aktörer kommer att engagera sig i automatiseringen av juridiken. Detta i sin tur innebär att 

automatisk juridisk rådgivning kan växa. 

 

                                                 
12 Susskind, 2010, s. 1. 
13 https://www.legalzoom.com. 
14 https://www.rocketlawyer.com. 
15 https://avtal24.se. 
16 http://www.vqlegal.se. 
17 https://bol.bna.com/automating-legal-advice-ai-and-expert-systems. 
18 http://www.neotalogic.com/probono . 
19 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Testa-om-

du-kan-bli-svensk-medborgare.html. 
20 Wahlgren, 2013, s. 419. 

https://www.legalzoom.com/
https://www.rocketlawyer.com/
http://www.vqlegal.se/
http://www.neotalogic.com/probono
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Automatisk juridisk rådgivning har potential till stora möjligheter men kan även medföra vissa 

risker och komplikationer. Det är därför intressant att visa hur ett KBS kan byggas och 

undersöka konsekvenserna av automatisering av juridisk rådgivning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att visa hur kunskapsbaserade system för automatisk juridisk 

rådgivning kan utvecklas och hur sådana system kan implementeras.  

 

De centrala frågeställningarna i denna uppsats är:  

 Hur byggs ett kunskapsbaserat system för automatisk juridisk rådgivning? 

 Vilka möjligheter öppnar användningen av system för automatisk juridisk rådgivning?  

 Vilka begränsningar och risker finns det med att använda system för automatisk juridisk 

rådgivning? 

 

1.2 Avgränsningar  

Uppsatsen fokuserar på automatisk juridisk rådgivning till skillnad från automatiska juridiska 

beslut eller andra områden av automatisering inom juridiken. Uppsatsen avser svensk rätt. Det 

visas hur ett KBS kan byggas för att ge automatisk juridisk rådgivning i ett avgränsat fall. 

Exemplet är enkelt och av översiktlig karaktär. Ämnet för exemplet; faktiska fel i bostadsrätt, 

har valts för att det är ett aktuellt ämne som är av tillräckligt begränsad karaktär att det är möjligt 

att bygga ett enkelt system utifrån det. 21  Frågan om hur system för automatisk juridisk 

rådgivning kan implementeras i samhället berörs. Det görs dock ingen djupare analys av vilka 

lagar som berörs eller hur lagstiftningen borde ändras. Avgränsningar görs eftersom att 

uppsatsen annars skulle bli för omfattande för formatet.  

 

1.3 Metod och material 

Rättsinformatik är ett tvärvetenskapligt ämne. 22  Eftersom denna uppsats behandlar rätts-

informatik har det därför varit nödvändigt att använda en tvärdisciplinär ansats.23   

 

Rättsdogmatisk metod används för den mer traditionella juridiska delen av uppsatsen. 

Rättsdogmatisk metod går ut på att söka fram och sammanställa gällande rätt genom att 

                                                 
21 107 802 bostadsrätter såldes under 2015 enligt SCB. 
22 Jfr https://irilaw.org. 
23 Sandgren, s. 52. 
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applicera rättsregler på rättsliga problem.24 Detta görs genom att söka svaren i de traditionella 

rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.25 Rättsdogmatisk metod används 

i uppsatsen när framställningen behandlar rättsutredningen om fel i bostadsrätt. 

 

Rättsdogmatisk metod och logik används för att bygga ett schema för automatisk juridisk 

rådgivning genom att bestämma vilka frågor som måste ställas för att få informationen som 

krävs för att ge ett svar huruvida faktiska fel föreligger i en bostadsrätt. Data- och system-

vetenskapliga metoder, som logik och grafiska representationer, används för att illustrera hur 

automatisk juridisk rådgivning med hjälp av KBS kan utvecklas. Det finns ingen enhetlig 

definition av logik. Logiken används för att dra slutsatser av givna premisser med hjälp av 

deduktion.26  Logiken gör det möjligt att klargöra relationer som döljs i textform. Grafisk 

representation går ut på att representera information i bildform. Detta är användbart för att 

åstadkomma pedagogiska översikter av komplicerade förhållanden.27 

 

I analysdelen används ekonomiska och samhällsvetenskapliga metoder. Vissa inslag av SWOT-

analys används för att utvärdera möjligheterna och riskerna med automatisk juridisk råd-

givning. SWOT-analys är en företagsekonomisk metod som hjälper att utvärdera styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter.28 

 

På grund av uppsatsens karaktär är det inte tillräckligt att använda endast traditionella juridiska 

källor. Litteratur från andra vetenskaper, tidningsartiklar och information från företagshemsidor 

används för att följa teknikutvecklingen. 

 

1.4 Terminologi  

Data – information som sparas i filer på dator, exempelvis text eller siffror. 

Databas – informationssamling på dator som möjliggör hämtning, lagring och ändring av 

informationen. 

Kunskapsbas – kunskapen som är sparad i ett kunskapsbaserat system. 

Nod – en kopplingspunkt där en eller flera pilar möts. 

 

                                                 
24 Kleineman, s. 21. 
25 Kleineman, s. 21. 
26 Wahlgren, 2014 s. 165. 
27 Wahlgren, 2014, s. 191. 
28 Valentin, 2001, s. 1. 
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2 Automatisk juridisk rådgivning 
 

2.1 Vad är automatisk juridisk rådgivning?  

Juridisk rådgivning kan jämföras med juridiska beslut. På samma sätt som juridiska beslut är 

beslut som fattas med stöd av rättsregler29 kan juridisk rådgivning ses som rådgivning som ges 

med stöd av rättsregler.  

 

Juridiskt material består i centrala delar av text som borde kunna omvandlas till om-så-satser 

och rekvisit som kan arrangeras på ett motsägelsefritt sätt. Detta leder till att många lagregler 

borde kunna översättas till logisk form. 30  Juridisk rådgivning kan därför vara lämpad för 

automatisering eftersom juridisk rådgivning bör utföras med stöd av den lag som gäller.31  

Formella representationer av det juridiska materialet kan göras med hjälp av grafik och logik. 

Detta kan göras genom att underlaget omvandlas till om-så-satser och knyts med rekvisit och 

rättsliga konsekvenser för varje om- respektive så- sida. 32  Det förekommer dock regel-

kollisioner i lagar. Vissa lagar är ologiska och motsägelsefulla.33 Därför kan det vara svårt att 

översätta vissa juridiska områden till logik.  

 

Automatisk juridisk rådgivning kan med fördel göras med hjälp av kunskapsbaserade system.  

Kunskapsbaserade system kan ge rådgivning inom ett avgränsat ämne på samma eller högre 

nivå än en jurist som besitter kunskaper inom samma ämne. 34 

 

Kunskapsbaserade system bör vanligen vara:35  

a) transparenta, vilket innebär att de kan generera en förklaring på hur de kommer fram till 

sina slutsatser. System för automatisk juridisk rådgivning kan exempelvis innehålla 

hänvisning till lagarna som rådet baseras på.  

b) heuristiska, vilket innebär att de resonerar med informella, dömande, experimentella 

samt formella procedurer som genomsyrar ett visst kunskapsområde. I exemplet i 

uppsatsen är det enkelt att följa hur systemet kommer fram till slutsatser genom att följa 

flödesschemat och textschemat som visar ordningen av frågorna. 

                                                 
29 Wahlgren, 2013, s. 398. 
30 Wahlgren, 2014, s. 181. 
31 Jfr Wahlgren, 2013, s. 405. 
32 Wahlgren, 2013, s. 406. 
33 http://www.svt.se/nyheter/inrikes/telefonavlyssning-av-okanda-olaglig. 
34 Susskind, 1986, s. 173. 
35 Susskind, 1986, s. 173. 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/telefonavlyssning-av-okanda-olaglig
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c) flexibla, vilket innebär att dessa systems kunskapsbas lätt kan modifieras. Systemet i 

uppsatsen kan enkelt uppdateras genom att lägga till fler frågor i textschemat och fler 

noder i flödesschemat. Ändringar bör lämpligen göras vid ändringar i lag eller praxis.  

 

Datavetenskap har tre områden som är aktuella för kunskapsbaserade system; kunskaps-

inhämtning, kunskapsrepresentation och kunskapsanvändning. 36 

 

Kunskapsinhämtning handlar om att extrahera och organisera kunskaper från mänskliga 

experter som besitter kunskaperna.37 I exemplet sker kunskapsinhämtning via rättsutredningen 

angående fel i bostadsrätt. Kunskaper inhämtas med hjälp av den rättsdogmatiska metoden; via 

lagar, förarbeten, doktrin och praxis.   

 

Kunskapsrepresentation handlar om att omstrukturera den samlade kunskapen inom ett visst 

ämne så att den kan förvaras i dataformat i datorns minne.38  Kunskapen måste vara lätt-

åtkomlig och det ska gå att göra förändringar i databasen. Representationen ska motsvara den 

ursprungliga kunskapen. Kunskapsrepresentationen i exemplet sker via textschema och 

flödesschema. 

 

Kunskapsanvändning handlar om den metod som systemet använder för att lösa givna problem. 

Alla kunskapsbaserade system kräver en mekanism, genom vilken kunskapsbasen interagerar 

med data relaterat till problemet, så att problemet kan lösas.39 I och med att systemet i uppsatsen 

finns på papper löses problem genom att användaren svarar på frågor i flödesschemat och 

textschemat. Ordningen på frågor och svar utgör mekanismen som genererar råd till 

användaren. 

 

2.2 Ett exempel på automatisk juridisk rådgivning 

För att illustrera hur ett juridiskt KBS kan byggas visas ett enkelt exempelsystem nedan. 

Systemet är uppbyggt för att besvara frågan om huruvida faktiska fel föreligger i en bostadsrätt. 

 

                                                 
36 Susskind, 1986, s. 173. 
37 Turban, 2009, s. 518. 
38 Turban, 2009, s. 521. 
39 Turban, 2009, s. 522. 
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2.2.1 Faktiska fel i bostadsrätt 

För att exemplifiera hur ett KBS kan byggas för att besvara frågan huruvida det föreligger fel i 

en bostadsrätt krävs grundkunskaper inom ämnet. En kortare rättsutredning har därför gjorts av 

frågor som är relevanta för att utreda om fel föreligger i en bostadsrätt.  

 

Enligt bostadsrättslag (1991:614) 4 § 1 st. ska säljare och köpare av bostadsrätter upprätta ett 

skriftligt avtal vid överlåtelse av bostadsrätt. 

 

En bostadsrätt är en rättighet vilket innebär att det är lös egendom.40 Jordabalkens regler är inte 

tillämpliga vid köp av lös egendom utan köplagens regler tillämpas enligt 1 § köplagen 

(1990:931) och 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 2 §§ Jordabalken (1970:994). 

 

Köplagen är dispositiv enligt 3 § KöpL. Detta innebär att om annat följer av avtal, av praxis 

som har bildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses 

bindande för parterna, gäller det före köplagen. Avtalsfriheten är dock inte universell. I 

situationer då parterna väljer att avtala bort köplagens regler kan deras avtal ogiltighetförklaras 

i vissa fall och oskäliga villkor kan jämkas enligt 36 § avtalslagen (1915:218).  

 

Enligt 21 § KöpL bedöms bostadsrättens skick vid riskövergången. Detta sker oftast när 

köparen tillträder bostadsrätten.41 

 

2.2.1.1 Definitionen av fel 

Bestämmelserna i 17-21 §§ KöpL reglerar vilka krav köparen kan ställa på bostadsrätten 

gällande art, kvalitet och andra egenskaper. Fel föreligger således om bostadsrätten avviker från 

vad som föreskrivs i 17-21 §§ KöpL.42 

 

Enligt 17 § KöpL ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet. Om till exempel 

bostadsrättens storlek eller årsavgiften avviker från avtalet, föreligger det ett fel. Å andra sidan, 

om det står i avtalet att det finns en fuktskada i badrummet kan denna omständighet inte 

åberopas som fel.43  

 

                                                 
40 Håstad, s. 29. 
41 Victorin & Flodin, s. 173. 
42 Victorin & Flodin, s. 173. 
43 Victorin & Flodin, s. 173. 
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I NJA 2016 s. 237 kunde köparen åberopa fel på grund av att arean i bostadsrätten var för liten. 

Areauppgiften förekom i annons och i objektsbeskrivning. Uppgiften om area utgjorde en 

avtalad egenskap trots att uppgiften kom från bostadsrättsföreningen. Arean av bostadsrätten 

var mindre än vad parterna hade avtalat. Fel kunde åberopas trots en allmänt hållen friskrivning 

från säljarens sida och köparens begränsade undersökning före köpet. 

 

Ett annat exempel på när det föreligger fel på grund av att bostadsrätten inte stämmer överens 

med avtalet är ett fall där det enligt projektbeskrivningen framkom att takhöjden var 3,40 meter. 

Takhöjden var dock bara 3,10 meter, någonting som således utgjorde ett fel. 44 

 

Det spelar ingen roll för bedömningen om huruvida fel enligt 17 § KöpL föreligger om säljaren 

kände eller borde ha känt till att varan avviker från avtalet.  Det är inte heller av betydelse för 

bedömningen om säljaren orsakat avvikelsen på ett vårdslöst sätt eller om avvikelse beror på 

en olyckshändelse före avlämnandet.45 Under samtliga sådana omständigheter föreligger fel, 

oavsett säljarens skuld i felets uppkomst.  

 

Enligt 17 § 2 st. 1 p. KöpL skall varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma 

slag i allmänhet används. En bostadsrättslägenhet ska kunna användas för att bo i. Säljaren bär 

ansvaret om varan inte kan användas för allmänna ändamål, även om han var i god tro om 

funktionsdugligheten.46 

 

Enligt 17 § 2 st. 2 p. KöpL skall varan vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan är 

avsedd att användas. I sådana fall krävs dock att säljaren måste ha insett detta särskilda ändamål 

och att köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Ett 

särskilt ändamål med köpet som uttrycks av köparen i ett förfrågningsunderlag eller under 

förhandlingarna kan bli relevant vid en felbedömning trots att ändamålet inte blivit inkluderat i 

det slutliga avtalet. Det är dock irrelevant för felbedömning att säljaren kände eller borde ha 

känt att varan inte uppfyllde krav för ändamålet.47  

 

                                                 
44 Svea hovrätts dom den 12 maj 2010 i mål T 7908-08. 
45 Håstad, s. 74. 
46 Håstad, s. 76. 
47 Håstad, s. 76. 
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I den mån inte annat följer av avtal föreligger fel om varan är i sämre skick än vad köparen med 

fog kunnat förutsätta enligt 17 § 3 st. KöpL. När bedömning görs av vilka förväntningar köparen 

kan ha på en vara måste en analys göras av den aktuella bostadsrättens skick, beskrivning av 

bostadsrätten som har lämnats ut samt av vad en köpare i allmänhet kan förvänta sig av en sådan 

bostadsrätt. Köparen ska räkna med att en bostadsrätt utsätts för normala åldersförändringar 

och normal förslitning.48 En bostadsrätt som är 5 år gammal förväntas exempelvis ha bättre 

standard än en 40 år gammal bostadsrätt. 

 

Enligt förarbeten till KöpL kan fel föreligga även i andra fall än i 17 § 1 st. och 2 st. KöpL,49 

Det har överlämnats till rättstillämpningen att bestämma när sådana ytterligare fel anses 

föreligga. 

 

Ett exempel på när fel föreligger när en bostadsrätt avviker från vad köparen med fog har kunnat 

förvänta sig är fallet i målet RH 1999:138. I detta fall visade det sig förekomma ett sopnedkast 

inbyggt i en av vardagsrummets garderober, vilket innebar olägenheter som lukt och ljud. Detta 

förhållande framgick inte av den ritning som köparen fick och behandlades inte under köpe-

förhandlingarna. Detta ansågs som avvikelse från vad en köpare med fog kan förvänta sig då 

det inte kan anses vanligt förekommande att ha sopnedkast inrymt i en del av en garderob i 

vardagsrummet. 

 

Enligt 18 § 1 st. KöpL föreligger fel även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter 

om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan 

eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Relevanta uppgifter för 

felbedömning är då exempelvis vad säljaren har sagt i samband med en visning av bostads-

rätten, uppgifter i annonsen eller objektbeskrivningen av bostadsrätten.50 

 

Enligt 18 § 2 st. KöpL ska varan vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana 

uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled 

eller för säljarens räkning, före köpet har lämnat vid marknadsföringen av varan och som kan 

antas ha inverkat på köpet. Det kan exempelvis beröra en uppgift som en tillverkare av 

                                                 
48 Grauers, s. 215. 
49 Prop. 1988/89:76, s. 87. 
50 Victorin & Flodin, s. 174. 
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utrustning som finns i bostadsrätten lämnade.51 Varan skall dock inte anses felaktig, om säljaren 

varken kände till eller borde ha känt till uppgifterna. Säljaren kan undgå ansvar genom att rätta 

uppgifterna i tid på ett tydligt sätt enligt 18 § 3 st. KöpL.  

 

Säljarens friskrivning från ansvar genom upprättande av avtal om att bostadsrätt säljs i befintligt 

skick eller liknande allmänna förbehåll regleras i 19 § KöpL. Varan skall anses vara felaktig 

om den avviker från sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har 

lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet enligt 19 § 1 st. KöpL. 

 

Varan skall anses vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett 

sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas 

ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning 

att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet enligt 19 § 2 st. KöpL.52 

 

2.2.1.2 Undersökningsplikten 

Det finns ingen generell undersökningsplikt enligt KöpL. Enligt 20 § KöpL får köparen inte 

såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Köparen får inte åberopa fel som 

han borde ha märkt vid en undersökning av bostadsrätten. Om säljaren har agerat i strid mot tro 

och heder kan fel åberopas ändå. Om säljaren uppmanar köpare att undersöka varan aktualiseras 

köparens undersökningsplikt. Om köparen har en godtagbar anledning att inte undersöka 

bostadsrätten är undersökningsplikten inte aktuell.53 

 

Det ligger i köparens intresse att göra en noggrann undersökning av bostadsrätten innan köpet. 

Enligt förarbetena bestäms vad köparen borde upptäcka vid en undersökning.54 Hänsyn tas då 

till graden av omsorg som kan förväntas från en person i köparens position. Det betyder att ett 

högre krav ställs på en fackman jämfört med en privatperson. 

 

I NJA 1998 s. 792 fick köparna åberopa förekomsten av kackerlackor som fel, eftersom det inte 

kan anses att köparna borde upptäcka förekomsten av kackerlackor vid undersökning av 

lägenheten.  

                                                 
51 Victorin & Flodin, s. 174. 
52 Jfr NJA 2007 s. 86 som handlar om fastighetsköp, där säljaren inte informerade att det förekom buller från 

motorcrossbana. 
53 Victorin & Flodin, s.175. 
54 Prop. 1988/89:76, s. 94. 
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2.2.1.3 Påföljder 

Köparen ska reklamera varan inom skälig tid från det att han har upptäckt eller borde ha 

upptäckt felet. Om köparen inte reklamerar inom skälig tid förlorar han rätten att åberopa felet, 

om inte annat framgår av garanti eller liknande utfästelser enligt 32 § KöpL. 

 

Köparen ska reklamera felet inom två år från köpet enligt preskriptionsregeln i 32 § 2 st. KöpL, 

i annat fall förlorar köparen rätten att åberopa felet. De påföljder som aktualiseras vid fel i 

bostadsrätten är avhjälpande, hävning och prisavdrag enligt 30 § KöpL. 

 

2.2.2 Textschema  

Den mest förekommande metoden för översättning av juridisk kunskap i AI-applikationer är 

användning av regelbaserade metoder. Regelbaserade metoder är metoder där juridiken 

översätts till logiska regler. Processen går ut på att transformera olika former av juridisk 

kunskap till en logisk modell. I en sådan modell är relationerna mellan olika komponenter 

utryckta i form av formellt språk med hjälp av satser som: och, eller, inte, om-så. I en logisk 

modell kan regler vara relaterade till varandra i ett beslutsträd. Det går att uttrycka relationer 

mellan ett stort antal regler via grafisk representation och olika programmeringsspråk.55 Om 

juridiken översätts till kod kan ett dataprogram utvecklas för att utföra interaktiv juridisk 

rådgivning.  

 

Många dataprogram för automatisk juridisk rådgivning har utvecklats i akademiska miljöer 

genom åren. Bland tidiga exempel finns The latent damage system56 och TAXMAN57 med flera. 

 

Ett dataprogram för att besvara frågan om det finns fel i bostadsrätt skulle kunna se ut på ett 

liknande sätt som programmet som finns på Migrationsverkets hemsida58  för bedömning om 

huruvida någon kan bli svensk medborgare. Migrationsverkets program är uppbyggt på så sätt 

att en användare genom att svara på frågorna i ett interaktivt formulär kan komma fram till om 

denne har rätt till svenskt medborgarskap. Istället för att följa textschemat som finns i exemplet 

som ges i denna framställan skulle man då kunna klicka på ”Ja”- och ”Nej”-knappar och på så 

sätt komma fram till samma resultat som i schemat.  

                                                 
55 Wahlgren, 1992, s. 272. 
56 Susskind, 1989, s. 1. 
57 McCarty, 1977, s. 1. 
58 http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Testa-om-

du-kan-bli-svensk-medborgare.html. 
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Ett textschema byggs genom att samtidigt utveckla ett grafiskt schema för att se sambandet 

mellan olika regler som är relevanta för lösning av uppgiften. Hur ett grafiskt schema utvecklas 

redovisas närmare i nästa avsnitt.  

 

Schemat byggs på rättsutredning genom att använda den rättsdogmatiska metoden i form av 

lagar, praxis, förarbeten och doktrin för att identifiera alla möjliga situationer när ett faktiskt fel 

föreligger i en bostadsrätt. I nästa steg bestäms vilka frågor som måste ställas för att få 

informationen som krävs för att kunna svara på frågan om huruvida fel föreligger. Därefter 

bestäms frågornas ordning i syfte att undvika frågor som är irrelevanta för det slutgiltiga svaret 

givet de frågor som redan besvarats.  

 

Schemat fungerar på följande sätt: Användaren börjar med fråga ett. Sedan fortsätter 

användaren att svara på relevanta frågor till dess att denne har fått ett slutgiltigt svar på sin 

fråga. De slutgiltiga svaren är skrivna i kursivformat. Det finns flera slutgiltiga svar som är 

aktuella för flera olika situationer. Första frågan är alltid relevant. Fråga nummer två blir 

irrelevant om användaren svarar ”Ja” på den första frågan.  

 

Schemat kan användas som stöd för en jurist vid bedömning om fel föreligger i en bostadsrätt. 

Schemat är inte anpassat för icke-jurister. Det är möjligt att bygga ett liknande system som är 

avsett för icke-jurister men det skulle fordra mer detaljerade förklaringar och skrivas med språk 

anpassat för att undvika juridiska termer och koncept.  

 

Schemat är översiktligt och är tänkt att illustrera hur sådana system fungerar. Det går att gå 

djupare i varje nod och ställa mer specificerade följdfrågor för att vägleda användaren genom 

schemat. Om användaren är osäker på vad frågan innebär, går det att välja ”Vet ej” för att få 

mer vägledning.  I ett mer detaljerat system kan fler ”Vet ej” val läggas till varje nod. Varje 

slutgiltigt svar ska innehålla en källa för påståendet som ges i form av exempelvis lagrum eller 

praxis.  
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Textschema  

Schemat byggdes utan hjälp av en expert inom köprätt. För att kunna skriva ett enkelt 

exempelschema under en begränsad tidsfrist har vissa antaganden gjorts som måste vara 

uppfyllda för att schemat ska vara användbart. 

 

Följande antaganden har gjorts i detta schema:  

 Analysen görs utifrån köparens perspektiv 

 Skriftligt avtal föreligger mellan parterna  

 Köpet sker mellan två privatpersoner 

 Köparen har tillträtt bostadsrätten 

 

1. Har det gått mer än två år sedan du köpte bostadsrätten?  

(Första frågan ställs för att reda ut om användare har rätt att överhuvudtaget åberopa fel. 

Eftersom köparen ska reklamera felet inom två år från köpet enligt preskriptionsregeln i 32 § 2 

st. KöpL, annars förlorar köparen rätten att åberopa felet.) 

 

1.1 Ja → 2.  

(Om svaret är ”Ja” på fråga 1. kommer användaren till punkt 2. där det konstateras att det är för 

sent att reklamera eftersom felansvaret har preskriberats.) 

 

1.2 Nej → 3.  

(Om svaret på fråga 1. är ”Nej”, innebär detta att säljarens ansvar inte är preskriberat ännu och 

att användaren kan gå vidare till fråga 3.) 

 

2. Det är för sent att reklamera, säljaren bär ansvaret för fel i bostadsrätten i två år efter 

tillträdet. (32 § KöpL)  

 

3. Avviker det du köpt från avtalet eller från uppgifter som säljaren lämnat vid köpet? Se NJA 

2016 s. 237 för information om avvikelse från avtalet. 

(Fråga 3. ställs för att kontrollera om bostadsrättens skick avviker från vad som har avtalats 

enligt 17 § 1 st. och 19 § KöpL eller avviker från utfästelser från säljaren eller någon på säljarens 

sida enligt 18 § 1 st. och 18 § 2 st. KöpL. Rättsfallet finns inkluderat för att ge användaren 

möjlighet att läsa mer om innebörden av avvikelse från avtalet.) 
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3.1 Ja → 4.  

(Om svaret är ”Ja” på fråga 3. har det konstaterats att bostadsrättens skick avviker antingen från 

avtalet eller från utfästelser från säljaren eller någon på säljarens sida. Då kommer användaren 

till punkt 4.) 

 

3.2 Nej → 6.  

(Om svaret är ”Nej” på fråga 3. har det konstaterats att bostadsrättens skick inte avviker från 

varken avtalet eller från utfästelser av säljaren eller någon på säljarens sida, då hänvisas 

användaren till punkt 6.) 

 

4. Kunde du som köpare upptäcka avvikelsen vid en noggrann undersökning? Se NJA 1998 s. 

792 gällande köparens undersökningsplikt. 

(Fråga 4. ställs för att kontrollera om köparen har uppfyllt sin ”undersökningsplikt” enligt 20 § 

KöpL. Rättsfallet har inkluderats för att ge användaren mer information om innebörden av 

köparens undersökningsplikt.) 

 

4.1 Ja → 7.  

(Om användaren svarar ”Ja”, innebär detta att köparen borde ha upptäckt felet vid undersökning 

och användaren går vidare till punkt 7.) 

 

4.2 Nej → 5.  

(Om användaren svarar ”Nej” betyder det att köparen inte borde ha upptäckt felet vid under-

sökning och användaren går vidare till punkt 5.) 

 

5. Avviker det från vad du med fog hade anledning att förvänta dig med hänsyn till objektets 

ålder, skick och omständigheterna i övrigt? Se i RH 1999:138 om vad en köpare kan med fog 

förvänta sig. 

(Här syftas på 17 § 2 st. 1 p. KöpL om allmänna ändamål, det ska gå att bo i bostadsrätten. 

Enligt 17 § 2 st. 2 p. KöpL ska bostadsrätten vara ägnad för särskilda ändamål. Till exempel 

ska det vara möjligt att arbeta där om köparen har gjort det klart arbete är syftet med köpet. 

Enligt 17 § 3 st. KöpL fog hade anledning att förvänta dig med hänsyn till objektets ålder, skick 

och omständigheterna i övrigt. Rättsfallet har inkluderats för att ge användaren mer information 

om innebörden av vad köparen kan med fog förvänta sig.) 
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5.1 Ja → 9.  

(Om svaret är ”Ja”, innebär detta att bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunde 

förvänta sig samt av omständigheter i övrigt.) 

 

5.2 Nej → 8.  

(Om svaret är ”Nej”, innebär detta att bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunde 

förvänta sig samt av omständigheter i övrigt och användaren går vidare till punkt 8.) 

 

5.3 Vet ej → 10.  

(Om svaret är ”Vet ej” betyder det att användaren inte vet vad svaret på frågan är och går vidare 

till fråga 10. för att få mer vägledning.) 

 

6. Det finns inga fel. Det finns inga avvikelser från avtalet eller uppgifter som säljaren lämnat 

vid köpet (17, 18, 19 § § KöpL ).  

 

7. Det finns inga fel. Köparen får inte åberopa fel som köparen måste antas ha känt till vid 

köpet (20 § 1 st. KöpL)  

 

8. Det finns inga fel, det fanns anledning att förvänta sig fel. (17 § 3 st. KöpL)  

 

9. Fel föreligger, reklamera! De påföljder som kan göras gällande är prisavdrag, hävning och 

skadestånd (34§ och 37§ KöpL). Du måste dock reklamera inom skälig tid från tidpunkten när 

du upptäckte felet.  

 

10. Avviker bostadsrättens faktiska skick från beskrivningen av bostadsrätten som har lämnats, 

samt av vad man i allmänhet kan förvänta sig av en sådan bostadsrätt med hänsyn till bland 

annat priset, läget, planlösningen, standarden och bostadsföreningens ekonomi? Se i RH 

1999:138 och Prop. 1988/89:76, s. 87 om vad en köpare kan med fog förvänta sig. 

 

10.1 Ja → 9.  

(Om svaret är ”Ja”, innebär detta att bostadsrätten avviker från vad köparen med fog och 

omständigheter i övrigt kunde förvänta sig.) 

 

10.2 Nej → 8. 
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(Om svaret är ”Nej”, innebär detta att bostadsrätten inte avviker från vad köparen med fog och 

omständigheter i övrigt kunde förvänta sig och användaren går vidare till punkt 8.) 

 

2.2.3 Grafisk representation  

Grafisk representation har både kommunikativa och analytiska fördelar. Arbetsprocessen för 

att skapa en grafisk representation inleds med att identifiera de förekommande komponenterna. 

Därefter ska dessa enheter samordnas med varandra genom att komponenter som bygger upp 

generella begrepp specificeras och relationer mellan elementen klarläggs. Analysen sker oftast 

i flera led allteftersom de mer detaljerade elementen bearbetas.59 

 

Det är möjligt att grafiskt representera rättsligt material på många olika sätt.60 Flödesscheman 

är en representationsform som passar väl för grafisk illustration av processer. Flödesscheman 

kommer därför användas i uppsatsen. 

 

Flödesschemats grafiska struktur byggs genom att frågor och svar utgör noder som binds 

samman med hjälp av pilar som leder vidare till nya frågor. Genom att svara på frågor i 

flödesschemat kommer användaren fram till en slutsats eller fakta om den aktuella situationen.61 

 

I det aktuella flödesschemat representerar noder i form av romber möjligheten att göra val. Pilar 

visar ordningen i flödesschemat och rektanglar visar resultat.62 

 

Frågor från textschemat används som innehåll i flödesschemat. Nummer ett i grafen motsvarar 

text nummer ett i textschemat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Wahlgren, 2014, s. 191. 
60 Wahlgren, 2014, s. 192. 
61 Wahlgren, 2014, s. 193. 
62 Morrison & Ross, s. 8. 
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Figur 1. 

 

Figur 1. Grafisk representation i form av flödesscheman. Undersök om det finns faktiska fel i 

bostadsrätten. 

 

För att kunna bygga ett dataprogram för automatisk juridisk rådgivning måste kunskapen sparas 

i en databas i form av frågor, svar och regler. Reglerna visar sambandet mellan frågorna och 

svaren. Därefter måste mjukvara som kan interagera med användare utvecklas. Programmet ska 

kunna tolka input från användare och returnera resultat baserat på kunskapen som finns i 

databasen. Till exempel kan ett datasystem som ger rådgivning som i vårt schema se ut på 
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följande sätt. När programmet öppnas ser användaren den första frågan och två knappar - ”Ja” 

och ”Nej”.  Om användare klickar på ”Ja” förstår systemet regeln att om svaret är ”Ja” på fråga 

1. då ska punkt 2. visas. Om användaren istället väljer ”Nej” fortsätter programmet att visa 

nästkommande frågor till användaren har fått ett slutgiltigt svar.  

 

3 Analys 
 

Utvecklingen idag rör sig mot större utbredning av automatisk juridisk rådgivning. Många olika 

aktörer har möjlighet att tillhandahålla automatisk juridisk rådgivning, bland annat intresse-

organisationer, juristbyråer och även enskilda personer. Det finns olika scenarier på hur 

automatiseringen kan gå till, där en blandning av privata och statliga initiativ är sannolikt. 

Utvecklingen medför nya möjligheter men samtidigt finns det betydande risker och problem. 

Nedan ska därför analyseras möjligheter och problem för både den privata sektorn och den 

offentliga sektorn. 

 

3.1 Möjligheter 

Det finns stor potential med automatiska juridiska system som liknar exempelsystemet i kapitel 

2. Exemplet i uppsatsen är begränsat till att behandla en liten juridisk fråga: faktiska fel i 

bostadsrätter. Detta exempel kan ses som en modul av rättssystemet. Schemat i uppsatsen finns 

i form av text och grafer men det är möjligt att översätta texten till kod och bygga ett 

dataprogram som interaktivt skulle ha möjlighet att besvara juridiska frågor som är inlagda i 

programmet. Det är möjligt att fortsätta att bygga ut programmet; att gå djupare, utvidga det 

och lägga till andra rättsområden. Det skulle till exempel kunna börjas med att lägga till fler 

problem inom köprätten, som rättsliga fel och rådighetsfel. Med varje nytt problem inom 

köprätten som löses täcks en större del av köprätten och till slut är hela köprätten täckt. Därefter 

kan man fortsätta på samma sätt med andra rättsområden; skatterätt, förvaltningsrätt, straffrätt 

med mera. Om programmet fortsätter att byggas ut på detta sätt kan det så småningom ha 

potential att täcka större delen av rättssystemet. Därefter kan systemet uppdateras så snart nya 

lagar, regler och praxis etableras. I dagsläget är det endast små avgränsade delar av 

rättssystemet som är täckta av automatisk juridisk rådgivning. Det finns därför potential att 

bygga ut systemet. 
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Tekniska lösningar blir bättre och billigare vilket leder till att fler juridiska processer kan 

automatiseras.63Automatisering kan leda till stora ekonomiska besparingar och effektivitets-

vinster. Genom att möjliggöra automatisk juridisk rådgivning kan man spara tid, befria 

personalresurser och öka produktivitet.64 Automatisk juridisk rådgivning har potentialen att 

vara billigare för både kunden och för den som tillhandahåller tjänsten.65 En juristbyrå som 

använder KBS skulle exempelvis kunna samla kunskap från mer erfarna jurister i systemet och 

därmed ge snabb tillgång till den kunskapen till mer juniora jurister. Kunskapsbaserade system 

skulle kunna göra de mer repetitiva uppgifterna och byrån kunde därför ha färre anställda, vilket 

skulle leda till minskade personalkostnader och ökade vinster. Detta skulle leda till att byråer 

skulle kunna erbjuda lägre priser till sina kunder.66 Sådana insatser innebär även besparingar 

för myndigheter då ett system av denna karaktär kan minska volymerna av samtal som går till 

myndigheternas handläggare och förkorta handläggningstider.  

 

Tekniska system kan också leda till kvalitémässiga vinster såsom förkortande av hand-

läggningstider och att ökad förutsägbarhet uppnås genom att olikheter i behandlingen 

reduceras. Ett automatiskt system har i jämförelse med en människa förmåga att outtröttligt och 

konsekvent kontrollera alla relevanta faktorer på samma sätt.67 Ett system kan innehålla mer 

omfattande kunskaper inom olika ämnen än en mänsklig jurist. Människor kan också göra fel 

av olika anledningar, till exempel på grund av trötthet eller glömska.68 Det finns fördelar med 

ett sådant system även utifrån tjänstemännens perspektiv. Myndighetstjänstemän är ofta inte 

experter på alla lagar och regler som är aktuella i deras arbete. Det skulle effektivisera arbetet 

om alla tjänstemän hade tillgång till spetskompetens som är relevant för deras jobb. Nya 

medarbetare skulle även kunna komma in i arbetet snabbare.  

 

Automatisk juridisk rådgivning kan även leda till ökad tillgänglighet. Programmet kan 

översättas till olika språk och på så sätt ge möjlighet för de som inte förstår det svenska språket 

att få juridisk rådgivning. Även taligenkänning kan integreras för att kunna ställa frågor 

muntligen och få svar på frågor på samma sätt som det är möjligt med de kända virtuella 

                                                 
63 Wahlgren, 2013, s. 416. 
64 Wahlgren, 1992, s. 244. 
65 Stevens et al., 2011, s. 1.  
66 Stevens et al., 2011, s. 1. 
67 Wahlgren, 2013, s. 413. 
68 Stevens et al., 2011, s. 1. 
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assistenterna som Apple Siri. Detta skulle öka möjligheterna för människor med funktions-

hinder att använda programmet. 

 

Det skulle även vara möjligt att ge anpassad rådgivning till enskilda individer genom att ge 

programmet tillgång till personuppgifter via exempelvis e-legitimation. På så sätt skulle 

enskilda kunna använda sig av programmet för att exempelvis få individanpassad rådgivning 

om hur skattedeklarationen ska fyllas i på det mest gynnsamma sättet eller huruvida personen i 

fråga har rätt att få bidrag från Försäkringskassan. Med automatiserad juridisk rådgivning skulle 

enskilda kunna erhålla information om problem som är relevanta för dem dygnet runt och utan 

att behöva slösa tid på att vänta i telefonköer för att tala med en människa.  

 

Den enda tekniken som krävs för att kunna använda programmet är tillgång till dator eller 

smartphone med åtkomst till internet. Det innebär i praktiken att den juridiska världen skulle 

kunna öppnas upp till större delar av samhället som i andra fall inte skulle känna till sina 

rättigheter eller kunna få råd gällande juridiska frågor. Det finns således stor potential från 

demokratisk synpunkt. Det skulle kunna leda till större kännedom och förståelse av lagar bland 

medborgare.  

 

3.2 Problem 

Samma teknik som har potential för många möjligheter innebär även en del praktiska problem 

för att implementeras.  

 

Medan automatisk juridisk rådgivning kan vara billigare i längden är den dyr att imple-

mentera.69 AI-investeringar kräver tid och resultat kan vara svåra att mäta; det kan finnas 

kortsiktiga avkastningskrav som kolliderar med behov av investeringar i tekniken. Kostnaderna 

kan bli i form av programvara och hårdvara, licenser, underhåll med mera. Systemutvecklingen 

kräver närvaro av experter inom ett visst ämne och utvecklingen kan därför binda viktiga 

personalresurser.70 Om man lägger in felaktig information i systemet eller skriver felaktig kod 

under utvecklingen, kommer systemet att producera felaktiga råd. För att bygga ett system som 

erbjuder automatisk juridisk rådgivning måste en jurist som är expert inom området översätta 

lagar till logik. Denna process är tidskrävande och därmed dyr. Trots att programmet går ut på 

                                                 
69 Jenkins, s. 605. 
70 Wahlgren, 1992. s. 244. 
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att använda samma juridiska metod som jurister använder i sitt dagliga arbete är det svårare för 

en jurist att skriva ett sådant program än att svara på en juridisk fråga. När en jurist svarar på 

en juridisk fråga behöver det bara svaras på just den frågan som klienten har ställt. Vid 

byggandet av ett system för automatisk juridisk rådgivning måste juristen svara på alla frågor 

som kan ställas gällande ett visst ämne. Detta kan innebära att juristen måste tänka på frågor 

som inte har prövats tidigare av domstol eller ens behandlats i doktrin. Vissa juridiska problem 

kan vara för oklara och svåra för att kunna automatiseras. Systemet kan därför ha vissa luckor 

även om det i princip täcker hela rättssystemet. I sådana fall kan det vara nödvändigt att vända 

sig till jurister för att få hjälp dessa frågor.  

 

Automatisk juridisk rådgivning är inte bara svår att implementera för juristen som 

tillhandahåller den, den måste också kunna förstås av användare. Till exempel i punkt 5 i 

schemat ovan uttrycks: Avviker det från vad du med fog hade anledning att förvänta dig med 

hänsyn till objektets ålder, skick och omständigheterna i övrigt? Det kan vara svårt för en 

användare utan juridisk utbildning att förstå vad det betyder. I denna framställning har detta 

problem lösts genom att rikta exempelsystemet mot jurister. I praktiken finns det dock mycket 

större potential med ett system som kan användas av alla, inte bara av jurister. Det innebär att 

systemet måste anpassas efter de som inte förstår juridiska begrepp och frågeställningar.  

 

Det kan även uppstå praktiska problem då tekniska system kan drabbas av avbrott eller utsättas 

för datavirus.71 Systemen ska vara transparenta, vilket innebär att de ska kunna generera en 

förklaring på hur de kommer fram till sina slutsatser.72 Det kan vara problematiskt att ändra 

systemen för nya tekniker och experter om systemen är ej transparenta och blir oöverblickbara 

eller är ofullständigt dokumenterade. Även uppdateringar eller justeringar av systemen kan bli 

svåra att genomföra. Tekniska lösningar kan också manipuleras.73  

 

Det finns en risk att system för automatisk juridisk rådgivning kan komma att kontrolleras av 

ett fåtal privata aktörer vilket kan leda till att det blir svårt för lagstiftare att påverka systemet.74 

Detta får anses vara odemokratiskt och kan innebära oförutsebarhet för användaren. Det kan 

                                                 
71 Wahlgren, 2013, s. 417. 
72 Susskind, 1986, s. 173. 
73 Wahlgren, 2013, s. 416. 
74 Wahlgren, 2013, s. 416. 
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även innebära svårigheter gällande vem som bär ansvaret för att hålla systemen uppdaterade 

och försedda med korrekt information.  

 

Privata aktörer har incitament att tillhandahålla automatisk juridisk rådgivning endast i fall där 

det är lönsamt för dem, till exempel när det gäller bolagsrätt. De kan därför fokusera sig på 

vissa frågor och ignorera andra mindre lönsamma rättsområden, som exempelvis socialrätt. 

Viktiga juridiska områden kan därför försummas av privata aktörer.  

 

I och med att implementering av system för automatisk juridisk rådgivning innebär en stor 

samhällsförändring är det vissa som kan motstå förändringen. Kvalificerade juridiska jobb kan 

flyttas till mindre kvalificerade medarbetare och administratörer som kan göra uppgifter som 

kräver hög kompetens med hjälp av stödsystem. Det kan även väcka motstånd från juristkåren.75 

Vissa människor kan reagera positivt till introduktionen av KBS medan andra kan vara 

skeptiska.76 Även användare av systemet kan vara skeptiska till de genererade råden eftersom 

de är vana vid att få rådgivning från en människa.  

 

4 Sammanfattning och slutsatser  
 

4.1 Hur byggs ett kunskapsbaserat system för automatisk juridisk 
rådgivning? 

Automatisk juridisk rådgivning kan tillhandahållas genom att använda kunskapsbaserade 

system. Kunskapsbaserade system byggs genom kunskapsinhämtning, kunskapsrepresentation 

och kunskapsanvändning. Kunskapsinhämtning kan göras via en traditionell juridisk metod 

med lagar, förarbeten, praxis och doktrin. Kunskapsrepresentation och kunskapsanvändning 

kan göras via ett textschema och/eller grafiskt schema.  

 

Schemat i uppsatsen finns i form av text och grafer men det är möjligt att översätta texten till 

kod och bygga ett dataprogram som interaktivt skulle ha möjlighet att besvara juridiska frågor 

som är inlagda i programmet. Det är möjligt att fortsätta att bygga ut programmet; att gå djupare, 

utvidga det och lägga till andra rättsområden. Om programmet fortsätter att byggas ut på detta 

sätt kan det så småningom ha potential att täcka hela rättssystemet. 

 

                                                 
75 Jenkins, s. 591. 
76 Wahlgren, 1992, s. 249. 
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4.2 Möjligheter med automatisk juridisk rådgivning 

Automatisk juridisk rådgivning har potentialen att vara billigare för både kunden och för den 

som tillhandahåller tjänsten. Tekniska system kan också leda till förbättrad kvalité inom juridisk 

rådgivning. Automatisering kan även leda till ökad tillgänglighet av juridisk rådgivning.  

 

4.3 Begränsningar och risker med automatisk juridisk rådgivning 

Medan automatisk juridisk rådgivning kan vara billigare i längden är den dyr att implementera. 

Det finns svårigheter att bygga kunskapsbaserade system när det gäller kunskapsinhämtning, 

kunskapsrepresentation och kunskapsanvändning. Det kan även uppstå praktiska problem då 

tekniska system kan drabbas av avbrott eller utsättas för datavirus. Sådana typer av system kan 

komma att kontrolleras av ett fåtal privata aktörer vilket kan leda till att det blir svårt för 

lagstiftare att påverka systemet. Det kan vara svårt att introducera sådana system på grund av 

motstånd från juristkåren.  

 

4.4 Avslutande kommentar 

Det finns många olika sätt på vilka automatisk juridisk rådgivning kan implementeras i 

samhället. Vissa system för automatisk juridisk rådgivning har redan implementerats i mindre 

skala. De nuvarande systemen finns både hos privata aktörer och hos myndigheter.  

 

Uppsatsen har besvarat några frågor men samtidigt genererat ännu fler nya. Automatisk juridisk 

rådgivning är redan här. Ekonomiska incitament gör det troligt att detta område kommer att 

växa. Det finns många möjligheter med sådana system men detta innebär också risker och 

problem. Det kan därför vara intressant att undersöka om staten borde reglera automatisk 

juridisk rådgivning för att minimera riskerna och maximera fördelarna. Det finns i sådana fall 

en rad frågor som borde undersökas, bland andra:  

 

Vem ska få bedriva automatisk juridisk rådgivning? 

Vilka krav ska ställas på själva systemen för automatisk juridisk rådgivning både gällande det 

faktiska innehållet och de tekniska kraven? 

Vem ska bära ansvaret för råd som genereras av systemet? 

Ska myndigheter tillhandahålla automatisk juridisk rådgivning i större utsträckning? 

 

Först till kvarn! 
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