
 
 

En studie av framtidsutsikterna och resonemangen kring 
avtalsrättens förhållande till artificiell intelligens 

Chance Boucher 

Att avtala med maskiner  

HT 2016 
Examensarbete, 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Bo Wennström 



2 

 

Innehållsförteckning  

 

Förkortningar ................................................................................................................................ 4 

Abstract .......................................................................................................................................... 5 

1 Inledning ................................................................................................................................. 6 

1.1 Introduktion .................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte och avgränsning .................................................................................................... 8 

1.3 Metod och material ......................................................................................................... 9 

2 Artificiell intelligens och avtal ............................................................................................ 11 

2.1 AI som rättssubjekt ....................................................................................................... 11 

2.1.1 Befintliga föreställningar om rättssubjekt ...................................................... 11 

2.1.2 Finns det en framtid för AI som rättssubjekt? ................................................ 12 

2.2 AI som avtalspart .......................................................................................................... 15 

2.2.1 Den moraliska aspekten av AI som avtalspart ............................................... 16 

2.2.2 Att sluta avtal med AI som part eller ombud ................................................. 16 

2.3 Ansvar vid tvist ............................................................................................................ 18 

2.3.1 Vem tilldelas ansvaret? .................................................................................. 19 

2.3.2 Hur ska ansvaret verkställas? ......................................................................... 20 

3 Avslutande analys och kommentarer ................................................................................. 21 

3.1 AI som rättssubjekt ....................................................................................................... 21 

3.2 AI som avtalspart .......................................................................................................... 23 

3.3 AI och ansvar ................................................................................................................ 24 

4 Sammanfattande ord ........................................................................................................... 26 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 28 

Litteratur ................................................................................................................................ 28 



3 

 

Artiklar ................................................................................................................................... 28 

Övriga källor .......................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Förkortningar 

 

 

 

AI 

AP 

AvtL 

 

FB 

 

 

 

Artificiell intelligens 

Artificiell person 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område  

Föräldrabalk (1949:381) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 

 

The purpose of this essay is to shed light on, and problematize, legal constructions in regards 

to the extent to which artificial intelligence (AI) will impact and integrate into general 

contract law in the future and to consider how such integration could be formulated. To 

prepare for a future of non-human intelligence that performs many of our everyday tasks and 

activities, we need to completely rethink how our laws are designed, the legal entities that 

shall be subject to these laws and the relationships between those entities. A specific area of 

law that will require immediate and lasting revision is the area of contract law. An already 

complex subject with many grey areas, contract law will be one of several subjects that we 

absolutely need to stay ahead of the game in. Many important questions and concerns arise 

when AI becomes a relevant factor to be taken into consideration in contract law. Who bears 

the legal responsibility for the actions of AI, the creator, owner, or the computer program 

itself? How do we manage and interpret contracts written with the aid of, or in their entirety, 

by AI? How should we handle AI as a party to contracts? Which statutes are we required to 

revise to regulate how a machine can interact with people? How should we, as living beings, 

relate in a legal manor to a "living" machine? All these questions and more must be answered 

before we, as a society, can insure that our laws are ready for the technological future that 

awaits us. Regardless of how we will manage the situation, there will always be new and 

unforeseen problems, the trick we must master lies in being able to lay the best possible 

foundation for future problem resolution. 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Länge har vi i världen behövt anpassa oss efter och lära oss att använda nya tekniska 

hjälpmedel. Oftast har övergången från en gammal teknik till en ny gått relativt smärtfritt. 

Emellanåt har vi dock haft ”oturen” att hamna i ett stort generationsskifte och således har det 

blivit betydligt svårare, inte minst ur en juridisk synpunkt, att hänga med i de tekniska 

svängarna. För många jurister ses teknik och teknisk utveckling som ett komplicerat område 

och lagstiftningen har en stor tendens till att släpa efter, vilket resulterar i försvårande 

tillämpning av befintlig lagstiftning och många oklarheter. Just därför är det extra viktigt för 

den nya generationen av jurister, som har vuxit upp med stora tekniska framsteg, att ligga i 

framkant för att bättre kunna förutse och anpassa den moderna juridiken till det nya 

informationssamhället. Det är en ständig skyldighet att, gentemot både framtidens och 

samtidens jurister, lägga en bra grund för vidare arbete på området.  

 

Det är här, när diskussionen om stora tekniska utvecklingsområden som kommer att ha en 

betydande påverkan inleds, som artificiell intelligens (AI) börjar nu bli ett stort orosmoment 

för juridiken. Enligt Nationalencyklopedin definieras artificiell intelligens som: 

”intelligens som tillskrivs ett datorsystem”.1 Definitionen kan tyckas vara något vag men 

bakom den enkla beskrivningen döljer sig ett enormt komplicerat ämne med flera 

problematiska inslag, inte minst ur juridiska och moraliska synpunkter. Sedan lång tid 

tillbaka har vi fått höra att AI är precis runt hörnet och att det är dags att förbereda sig för en 

ny värld. Många gånger har det bara varit futuristiskt tomt prat men på senare år har den här 

varningen börjat klinga allt närmare sanningen. Allt oftare berättar medier, teknikexperter 

och vetenskapsmän om hur allas vår vardag kommer att förändras både till det bättre och till 

det sämre på grund av AI och dess förmåga att överträffa allt mänskligt arbete.2  

 

Framtiden som jag nämner är redan här. Självkörande bilar finns på gatorna i många 

världsstäder, AI och liknande datorsystem används för att göra komplicerade beräkningar, 

                                                 
1  Nationalencyklopedin, artificiell intelligens. [http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artificiell-

intelligens] 2017-01-20. 
2 Dagens Nyheter [http://www.dn.se/ekonomi/varlden-tar-stormsteg-mot-tankande-maskiner/] 2016-12-09. 
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analyser och för att fatta viktiga invecklade beslut.3 Världsledande advokatbyråer använder 

redan AI för att underlätta deras arbete.4 Förmodligen har du som läser det här redan stött på 

AI i din vardag på ett eller ett annat sätt, antingen medvetet eller omedvetet. 

 

För att förbereda oss på en framtid med icke-mänsklig intelligens som utför många av våra 

vardagssysslor, behöver vi helt tänka om hur våra lagar är utformade, vilka rättssubjekt ska 

underkastas dessa lagar samt relationerna dessa rättssubjekt emellan. Ett specifikt juridiskt 

område som kommer att allvarligt behöva ses över är avtalsrätten. Ett redan komplicerat 

område med många nyanser av grått, avtalsrätten kommer att bli ett av flera områden som vi 

absolut måste ligga steget före i. Många viktiga frågor och funderingar uppkommer när AI 

blir en relevant faktor som ska beaktas inom avtalsrätten. Vem bär det rättsliga ansvaret för 

handlingar utförda av AI, skaparen, ägaren eller själva datorprogrammet? Hur ska vi hantera 

och tolka avtal skrivna med hjälp av AI? Hur ska vi hantera avtal med AI som part? Vilka 

stadgar behöver vi utforma för att reglera hur en maskin kan interagera med människor? Hur 

ska vi som levande varelser förhålla oss juridiskt till en ”levande” maskin? Allt detta och mer 

måste besvaras innan vi kan känna oss nöjda och säkra inför framtiden. Oavsett hur vi 

kommer att hantera situationen kommer det att uppstå nya och oförutsedda problem, konsten 

ligger i att kunna lägga den bästa grunden för framtida problemlösning. 

 

Framtidens advokatroller kommer med största sannolikhet att se mycket annorlunda ut 

jämfört med de som vi är vana vid idag. AI kommer att ta över många av de monotona och 

enformiga arbetsuppgifterna som jurister utför, såsom due diligence och komplicerade 

rättsutredningar. Utvecklingen leder åt bara ett håll. AI kommer utan tvekan att utnyttjas till 

fullo för att, bland annat, minska kostnader, öka lönsamheten och säkerställa   Det viktigaste 

för oss idag och i framtiden är att hitta och bevara just de arbetsuppgifter som en maskin 

aldrig kommer att kunna ersätta. Framgång med den uppgiften säkerställer att ett tryggt 

anställningsskydd finns bevarad. 

 

Futuristisk teknik har länge varit av stort intresse för mig personligen och att kunna 

kombinera det med min juridiska utbildning är orsaken till att detta arbete har författats. Jag 

har också upplevt att det finns en stor brist på material och arbete inom området i Sverige 

                                                 
3  Ny Teknik [http://www.nyteknik.se/digitalisering/artificiell-intelligens-formar-framtiden-6809933] 2016-12-

15. 
4 DLA Piper [https://www.dlapiper.com/en/us/news/2016/06/dla-piper-partners-with-kira-systems/] 2017-01-20. 
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vilket också har haft inflytande i ämnesvalet. Med detta arbete hoppas jag kunna slänga in 

min egen hatt i diskussionsringen och bidra med, om än i en liten omfattning, kunskap som 

kan utnyttjas. Målgruppen för detta arbete är vid och blandad. Ämnet jag har valt kan vara av 

intresse för flera olika branscher och intressegrupper. Mitt mål är att det ska vara givande 

läsning inte bara för jurister, men också för gemene man samt andra intressenter inom de 

tekniska vetenskaperna. Med detta sagt, hoppas jag som författare att du som läsare använder 

detta arbete som språngbräda för dina egna slutsatser kring ämnet. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

 

Syftet med detta arbete är att synliggöra och problematisera teorier och rättsliga 

konstruktioner rörande i vilken utsträckning artificiell intelligens kommer att påverka och 

integreras inom allmän avtalsrätt i framtiden samt att reflektera över hur en sådan integration 

skulle kunna se ut. 

 

Oundvikligen kommer AI att påverka många olika rättsområden i framtiden men jag har valt 

att avgränsa arbetet till just det svenska avtalsrättsliga området. Vidare avgränsning har jag 

gjort genom att inte beröra den speciella avtalsrätten och istället fokusera på allmän avtalsrätt, 

närmare bestämt: hur avtal kommer till stånd, giltigheten av avtal, reglering av avtal och 

avtalsbrott, tolkning av avtal samt de allmänna bestämmelser som reglerar detta. 

 

För att uppnå syftet med detta arbete följer ett antal frågor som ska ligga till grund för 

debatten: 

 

1. Vilka relevanta teorier finns det på området AI och allmän avtalsrätt samt hur skulle 

dessa kunna användas för att utveckla nuvarande lagstiftning? 

2. Vilka mål och svårigheter bör lagstiftaren beakta vid utformningen av ny lagstiftning? 

3. Hur kan juridiken förhålla sig till avtal där AI involveras direkt? 

4. Hur kan juridiken förhålla sig till avtal där AI involveras indirekt, såsom förmedlare 

eller ombud mellan två eller fler icke-maskinella parter? 
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1.3 Metod och material 

 

Denna uppsats bygger på flera olika juridiska metoder som förekommer i en varierad 

omfattning under arbetets gång. Till att börja med används en rättsanalytisk metod för att 

undersöka det tillgängliga materialet övergripligt och för att assistera, i huvudsak, 

besvarandet av bland annat fråga 1. Till skillnad från den stränga rättsdogmatiska metoden är 

den rättsanalytiska metoden mycket friare i sitt tänk. Syftet med metoden är mer att analysera 

gällande uppfattningar och åsikter än att analysera och fastställa gällande rätt.5 Denna metod 

passar bra då, på grund av ämnets natur, mycket av informationen som analyseras i detta 

arbete inte är av lagstiftande karaktär. Det mesta av informationen på området utgörs av 

vetenskaplig doktrin samt artiklar i facktidningar skrivna av de få experter som finns. Till 

allra största del nyttjas den vetenskapliga doktrinen för att ge en så klar bild som möjligt över 

teorierna som finns och hur de berör ämnesområdet för arbetet i stort. Sedan görs en 

övervägning av hur den vetenskapliga doktrinen bäst kan nyttjas för att främja utvecklingen 

av lagstiftning. Löpande kommentarer och analyser kommer att göras samt en slutlig analys. 

Den slutliga analysen kommer att utgöras av en övergripande kommentar samt framförande 

av resonemang och fastställande av slutsats. 

 

Ett kortare inslag av komparativ metod kommer också att förekomma i det här arbetet då, 

som tidigare anfört, den svenska forskningen på området ligger en bra bit efter den 

internationella forskningen och förekommer i en mycket begränsad omfattning. Komparativ 

metod innebär, i det här fallet, att det, utifrån två eller fler rättssystem, görs en jämförelse av 

systemen mot varandra för att få en djupare förståelse av de bakomliggande orsakerna till att 

en bestämmelse eller föreställning är utformad på ett visst sätt.6 En del av texterna, samt 

inslag av utländsk lagstiftning, som refereras till har en utgångspunkt i common law, dessa 

skrifter kommer att behandlas i jämförelse med det civilrättsliga systemet som vi utnyttjar i 

Sverige för att utröna möjliga tillämpningar på hemmafronten. Någon rättsutredning av den 

utländska rätter kommer inte att göras då jag anser det inte vara nödvändigt inom ramarna för 

detta arbete. Mycket av materialet har författats av utländska experter och översättning av 

dessa texter kommer att göras av mig personligen, alltså är det jag ensam som ska bära 

ansvaret för eventuella felöversättningar.   

                                                 
5  Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, tredje 

upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015. s. 46. 
6 Sandgren, 2015, s. 54. 
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För att besvara fråga 2 i syftet kommer uppgiften bestå i att göra en samlad individuell 

bedömning utifrån det tidigare anförda materialet. Detta kommer att ske genom personliga 

slutsatser utarbetade med stöd av det föregående redogjorda underlaget. Målet med analysen 

här blir att söka reda ut just vilka aspekter lagstiftaren bör och skall beakta för att skapa 

lämpligast möjliga underlag till fortsatt arbete på lagstiftningsområdet.  

 

Beträffande behandlingen av frågorna 3 och 4, härleder sig en bedömning liknande den som 

framställs i svaret på fråga 2 med tillägget att relevant doktrin på området också kommer att 

beaktas. Skillnaden i detta fall blir då att syftet med argumentationen och analysen är att söka 

komma fram till resonemang som kan, med fördel, begagnas för att stimulera samt uppmana 

fortsatt forskning och funderingar på området. 

 

Slutligen kommer det att presenteras en samlad och övergripande analys av det anförda 

materialet, de tidigare dragna slutsatserna samt de relevanta teorierna som berör 

ämnesområdet i stort och i synnerhet. I den här analysen kommer mina personliga slutsatser 

att presenteras och underbyggas genom diskussion och hänvisningar till materialet. Eftersom 

detta arbete syftar främst till att skapa en debatt kring ämnet kommer jag att lämna 

diskussionen öppen och mottaglig för eventuella lämpligare åsikter från andra potentiella 

spekulanter. 

 

Det förekommer dessvärre en betydande avsaknad av värdefull vetenskaplig doktrin på 

området AI:s förhållande till allmän avtalsrätt vilket har utgjort en stor utmaning i arbetet. 

Bristen måste av den anledningen vägas upp av sakliga resonemang och utförliga analyser. 

Lyckligtvis är kvaliteten på den forskning som finns mycket hög vilket underlättar 

möjligheten att själv utveckla relevanta och värdefulla slutsatser. Däri ligger också det som 

gör arbetet så spännande, enligt min mening. Att det finns så lite information gör att 

argumentationen saknar tyglar som håller tillbaka och sätter snäva ramar. Viss risk existerar 

samtidigt att obehindrat, kan analysen lätt sväva ut och resultera i att någon saklig slutsats 

aldrig nås. 
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2 Artificiell intelligens och avtal 

 

Precis som juridiska och fysiska personer finns, den än så länge teoretiska, möjligheten för AI 

att medverka i avtalsprocessen på flera olika sätt. Ofta när avtal ingås, förhandlas eller 

planeras sker det att vi tar det för givet att det finns en verklig fysisk eller juridisk motpart. 

Det är en mental och ekonomisk trygghet att ha vetskapen om att vid tvist eller problem som 

uppstår under avtalsprocessens gång, blir möjligheten för motparten att ställas till svars och 

eventuellt sanktioneras god. Skillnaden i framtiden blir att med AI som avtalspart saknas den 

tryggheten då det inte kommer att sitta en människa på andra sidan bordet, utan där kan det 

istället komma att finnas en grå låda med några blinkande lampor. Bland frågorna som 

uppkommer i det fallet blir hur detta ska hanteras, bland annat, regelmässigt, moraliskt och 

filosofiskt. Kan vi komplettera den nuvarande rättsordningen för att täcka upp bristerna eller 

behövs det en total omarbetning för att reglera förändringarna på ett tillfredsställande sätt? 

Svaret på den frågan är mycket komplicerad och risken finns att för varje problem som vi 

löser, uppstår det fler i sitt ställe. 

  

2.1 AI som rättssubjekt 

 

2.1.1 Befintliga föreställningar om rättssubjekt 

 

Det första problematiska området som vi stöter på när AI blir en del av avtalsrätten är hur vi 

ska klassificera den som rättssubjekt, eller om den ens får anses vara ett rättssubjekt. Denna 

bedömning är av särskild angelägenhet eftersom utan den skulle fortsatt analys och 

efterforskning kring AI i förhållande till avtal sakna mening. Att vara rättssubjekt med 

rättshandlingsbehörighet innebär att personen i fråga har den juridiska förmågan att, bland 

annat, inneha tillgångar och skulder, vara part i rättegång samt ingå avtal eller vidta andra 

bindande rättshandlingar. 7  För närvarande finns det två klasser av rättssubjekt, fysiska 

personer och juridiska personer. En fysisk person är, precis som det låter, en faktisk levande 

och tänkande fysisk person som har möjlighet till rättshandlingsbehörighet. 8  En juridisk 

                                                 
7 Zetterström, Stefan, Svensk avtalsrätt, första upplagan, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2014. s. 15–16. 
8  En fysisk person har rättshandlingsbehörighet om han/hon är myndig enligt 9 kap. 1§ föräldrabalken 

(1949:381) (FB), inte har förvaltare på grund av konkurs eller saknar behovet av en förvaltare enligt 11:7 

FB. 
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person är ingen person i egentlig mening. Juridiska personer gestaltas oftast i form av, till 

exempel, ekonomiska föreningar, aktiebolag, handelsbolag eller stiftelser. Förmågan att ha 

rättigheter och skyldigheter är ingen självklarhet för juridiska personer, som det är för de allra 

flesta fysiska personer, utan måste framgå av lag eller annan författning.9 Med enbart dessa 

definitioner i åtanke är det då självklart att AI inte passar in, föga förvånande, i någon av de 

nuvarande definitionerna av rättssubjekt med rättshandlingsbehörighet. 

 

2.1.2 Finns det en framtid för AI som rättssubjekt? 

 

Med konstaterandet att AI inte utgör ett rättssubjekt i dagens mått mätt, blir i så fall den första 

frågan om AI kan anses vara rättssubjekt i en framtida befattning. I litteraturen finner vi att 

det råder oenighet och delade meningar, vilket kan knappast vara en överraskning med tanke 

på ämnets kontroversiella natur. Även om det inte är just AI som åsyftas, sammanfattar Jan 

och Christina Ramberg sin ståndpunkt kort och koncist i en fotnot att, nej, datorprogram kan 

inte utgöra ett rättssubjekt.10 Huruvida denna åsikt står fast i fortsättningen får författarna 

klara ut på egen hand. 

 

Beträffande samma problem gör Lawrence B. Solum ett (betydligt) längre utlägg i sin artikel 

från 1992. 11  Solums resonemang utgår ifrån hypotetiska scenarier där AI involveras i 

avtalsprocessen. I det inledande scenariot ponerar Solum kring förmågan för AI att disponera 

över en så kallad ”trust”12 och på så sätt anses besitta en rättslig handlingsförmåga. Första 

kvalifikation som uppställs för att ge AI status som rättssubjekt är kompetens. Enligt Solum 

måste AI:n kunna besitta likvärdig förmåga som en människa skulle ha i en 

överensstämmande situation.13 Detta kan ses som ett rimligt krav eftersom hela målet med AI 

är att imitera, ersätta och till slut överträffa mänskliga förmågor. Ett problem som emellertid 

uppstår med detta krav, i min mening, är bristen i mänskligt omdöme som ofta förekommer, i 

synnerhet vid situationer med hög stressfaktor. I princip ställs kravet att AI:n måste ha 

liknande brister och oförutsebarhet som en människa, vilket kan resultera i väldigt besvärliga 

                                                 
9 Ramberg, Jan, och, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, nionde upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2014. s. 38. 
10 Ramberg, och, Ramberg, 2014, s. 38. 
11 Solum, Lawrence B., Legal Personhood for Artificial Intelligences, North Carolina Law Review, Volume 70, 

Number 4, 1231-1287, 1992. 
12 Även om en, så kallad, “trust” inte kan hänföra sig till svensk lagstiftning är argumentationen häri relevant då 

det är förmågan för AI att rättshandla på ett likvärdigt sätt som en levande och myndig människa som 

diskuteras. 
13 Solum, 1992, s. 1243. 
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situationer. Emad Abdel Rahim Dahiyat vidareutvecklar diskussionen kring AI:s intelligenta 

utveckling med konstaterandet att erfarenheten kommer att få en betydelse, programmen 

kommer att basera sina beslut på en blandning av det förprogrammerade och det självinlärda 

vilket vidare försvårar uppfyllandet av kravet. 14  Ett motstridigt argument kring 

oberäkneligheten skulle emellertid kunna innehålla ett utlägg om att potentialen för att 

skapelsen av AI med fullkomligt felfri beslutsförmåga betraktas som en, minst sagt, långsökt 

tanke. 

 

Solum fortsätter diskussionen genom att ifrågasätta föreställningar beträffande ansvaret för 

AI vid eventuella kontrakts- och lagbrott (mer om detta ämne, se 2.3 nedan). Gemensamt för 

fysiska och juridiska personer är potentialen för rättsliga repressalier vid påstådda 

tvistesituationer. Enligt Solum måste den här potentialen också föreligga vid handlingar 

genomförda av AI. En möjlig lösning som framhålls är uttagande av en speciell försäkring 

vars ändamål är att täcka upp det ekonomiska ansvaret som potentiellt föreligger. 15  Ett 

problem som uppstår med nuvarande tankegång blir frågan om AI kan förstå värdet och 

innebörden av rent ekonomiska tillgångar. Vi människor har en naturlig föreställning av 

värdet på föremål, tjänster och tid. För att ekonomiska sanktioner ska ha någon som helst 

effekt på ett datorprogram måste vi försäkra oss om att AI:n som vi skapar designas med 

följden att den också har samma uppfattning. 

 

Nästa steg i diskussionen för Solum är huruvida AI ska berättigas till rättigheter och juridisk 

personlig självständighet enligt den amerikanska konstitutionen om den själv begär det.1617 

Utgångspunkten här är en fiktiv framtid där kompetent AI med betydlig kapacitet existerar 

och har möjligheten att uttrycka sina åsikter (Solum hävdar att det gäller en avlägsen framtid 

men enligt min mening är den betydligt närmare). Som svar på denna fråga noteras att 

möjligheten, i teorin, är relativt enkel men oförutsedda svårigheter kan uppstå i den faktiska 

tillämpningen.18 Solum anför vidare att det dessutom är teoretiskt möjligt att utnyttja den 

potentiella existensen av självmedvetenhet som bevis för att rättigheten att betraktas som 

personligt självständig ska övervägas. 

                                                 
14 Dahiyat, Emad Abdel Rahim, Intelligent agents and contracts: Is a conceptual rethink imperative?, Artificial 

Intelligence and Law, Volume 15, Issue 4, 375-390, 2007. s. 377. 
15 Solum, 1992, s. 1244-1245. 
16 Även här har resonemangen bäring i detta arbete dess amerikanska ursprung till trots. 
17 Jfr Willick, Marshal S., Artificial Intelligence: Some Legal Approaches and Implications, AI Magazine, 

Volume 4, Number 2, 5-16, 1983. s. 7. 
18 Solum, 1992, s. 1257-1258. 
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Fler relevanta argument kring rättssubjektsdiskussionen påträffas i en text av Tom Allen och 

Robin Widdison.19 Allen och Widdison väljer också att bygga sin argumentation utifrån ett 

fiktivt fall där en sorts AI agerar som ombud åt en försäljare. Inledningsvis konstateras även 

här, med dagens juridiska klassificering av rättssubjekt, att AI inte har förmågan att agera 

som part i avtal. 20  Författarna fortsätter sin diskussion med att analysera under vilka 

omständigheter en AI skulle eller borde uppfattas som ett rättssubjekt.21 Till att börja med 

fastställs det faktumet att, i varje fall, enligt brittisk rätt22 finns det inget uttryckligt förbud i 

lagen mot att ett artificiellt medvetande tillhandahålls möjligheten att agera som rättssubjekt. 

Detta är ett enkelt men viktigt konstaterande som skapar den första nödvändiga 

förutsättningen, bristen på negativa anledningar, för ett eventuellt betraktande av AI som 

rättssubjekt.  

 

Efterföljande grundläggande fas i bedömningen enligt Allen och Widdison är att utreda om 

det finns några positiva motiv för bifallandet. Det första argumentet som framhålls är det 

moraliska berättigandet till rättssubjektskap. Fysiska personer har, som bekant, naturligtvis 

rätten att agera som rättssubjekt eftersom internationella och nationella mänskliga rättigheter 

medger det privilegiet genom den moraliska synpunkten att alla människor har ett lika värde 

och äger rätten att råda över sig själv och sin egendom.23 Att existensen av självmedvetande 

skulle brukas som mått för möjlighet att besitta den moraliska rättigheten beskrivs här som en 

tveksam tillämpningsmetod, i motsats till det tidigare anförda av Solum. Jag kan hålla med 

om det till viss del, självmedvetenhet kan inte rakt av användas som måttstock, annars skulle 

den möjligheten existera för vissa djur som erhåller ett visst mått av självmedvetande. 

Däremot anser jag inte att vi helt kan bortse ifrån den tanken heller, självmedvetenhet är så 

pass sällsynt och det vore beklagligt och riskabelt att ignorera det faktumet på grund av något 

sådant. 

 

                                                 
19 Allen, Tom, och, Widdison, Robin, Can computers make contracts?, Harvard Journal of Law & Technology, 

Volume 9, Number 1, 25-52, 1996. 
20 Allen, och, Widdison, 1996, s. 30. 
21 Jfr Weitzenböck, Emily M., Good faith and fair dealing in contracts formed and performed by electronic 

agents, Artificial Intelligence and Law, Volume 12, Issue 1, 83-110, 2004. s. 89-92. 
22 Detsamma kan konstateras för nu gällande svensk rätt.  
23 Allen, och, Widdison, 1996, s. 35. 
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Ytterligare positiva motiv som avhandlas rör bruket av den sociala aspekten som argument 

för erkännande.24 Såsom de sociala varelserna vi människor är, har den sociala aspekten 

omfattande betydelse för hur vi kategoriserar företeelser. Allen och Widdison utnyttjar detta 

för att vidare förmedla kunskap i debatten. De hävdar att människor länge har tillskrivit status 

som rättssubjekt baserat på sociala faktorer. Ett exempel som framhålls är utvecklingen från 

bildande av sociala grupperingar bestående av flera enskilda individer till skapandet av 

företag och organisationer som i sig är ett eget rättssubjekt. I och med detta har det uppstått 

ett behov av att se över våra föreställningar om hur vi ska tillmäta rätten till att betraktas som 

ett enskilt rättssubjekt. Möjligheten finns, enligt författarna, att vi kommer att tvingas göra 

samma bedömning igen när det gäller hur vi rättsligt kommer att förhålla oss till att AI 

presenteras som en betydelsefull företeelse. Vägledning kan återfinnas i den filosofiska 

konklusionen att det är upp till betraktaren att avgöra om individualitet föreligger, om man 

kan uppfatta något som en person måste det alltså vara en person.25 

 

Slutligen föreligger det ett sista skäl för AI att betraktas som rättssubjekt i lagens ögon: för att 

det är den lättaste utvägen. Detta simpla argument skulle i varje fall vara den enklaste och 

minst tidskrävande att genomföra. Implementeringen skulle lämnas åt rättstillämparen på ett 

fall till fall basis där en individuell bedömning avgör. Den sistnämnda lösningen skulle 

emellertid inte vara utan sina problem. Som Allen och Widdison påpekar, förefinnas 

praktiska svårigheter med den subjektiva identifieringen.26 Avgörandet av vilken del av AI:n 

som ska anses vara rättssubjektet är minst sagt problematisk. Kan det vara hårdvaran, 

mjukvaran eller en kombination av de två? Såsom utväg ur denna komplicerade situation 

föreslås ännu en enkel lösning: nämligen registrering. Genom ett register skulle det vara 

möjligt att på ett lättöverskådligt och detaljerat sätt identifiera samt klassificera AI för att på 

så sätt säkerställa enhetliga bedömningskriterier för tillskrivandet av status som ett juridiskt 

accepterat rättssubjekt. 

 

2.2 AI som avtalspart 

 

Efter presentationen av åsikterna och resonemangen i förhållande till möjligheterna 

beträffande bedömningen av AI som rättssubjekt eller inte, väntar i nästa steg en genomgång 

                                                 
24 Allen, och, Widdison, 1996, s. 36. 
25 Allen, och Widdison, 1996, s. 39. 
26 Allen, och Widdison, 1996, s. 42. 
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gällande bedömningen av hur vi på juridiska och teoretiska sätt kan komma att resonera kring 

avtal där AI involveras som part. På vilka sätt kommer det att påverka och gör det någon 

juridisk, moralisk eller symbolisk skillnad att det inte är en levande människa, utan en 

ansiktslös och opersonlig maskin, som medverkar vid förhandlingen, författandet och 

genomförandet av ett avtal? För att den kommande presentationen ska äga giltighet måste vi 

förutsätta att den förgående diskussionen av rättssubjektskap, oavsett vilken utgång som de 

sakkunniga eller läsaren har kommit fram till, avslutades med fastställandet att AI kan 

beviljas den rättigheten. 

 

2.2.1 Den moraliska aspekten av AI som avtalspart 

 

Rent moraliskt sett torde det inte innebära någon skillnad för oss människor att ingå avtal 

med artificiella motparter, ändock föreligger risken att visst motstånds görs. Jämförelsevis 

finns det alltid minst några personer som är av den uppfattningen att det är av vikt att, till 

exempel, stödja inhemska företag framför utländska eller att det egna folket ska prioriteras 

framför främmande medborgare. Det sorts skyddstänket kan också uppstå i och med risken 

för att många yrken som, helt eller delvis, sköts av levande människor kommer att ersättas 

med autonoma maskiner i framtiden vilket resulterar i mer än ett fåtal upprörda och illvilliga 

individer. Opinionsmässigt är det svårt att förutse hur människor kommer att reagera eller 

emottaga AI som en avtalspart, uppenbar är, i alla fall, risken att viss skepsis kan komma att 

leda till, åtminstone inledningsvis, komplicerade situationer. Inte minst för äldre generationer 

utan större vana vid komplicerade teknologiska angelägenheter.  

 

2.2.2 Att sluta avtal med AI som part eller ombud 

 

En självklar utgångspunkt för diskussionen i denna del är processen att förhandla och inleda 

ett avtalsförhållande. Värt att nämna är att i svensk lag finns det inga uttryckliga regler som 

bestämmer hur en avtalsförhandling ska se ut. Inte heller finns det en skyldighet för någon av 

parterna att sluta ett avtal efter det att en förhandling har påbörjats.27 Med detta sagt, råder det 

en viss osäkerhet kring det framtida behovet av eventuell lagstiftning nu när möjligheten 

existerar att AI kommer att ha en påverkan. 

 

                                                 
27 Ramberg, och, Ramberg, 2014, s. 67. 
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En liten del av problematiken kring avtalande med AI är belägen i bevisföringen. Hur kan vi 

bevisa existensen och giltigheten av ett avtal när den ena parten omöjligen kan fysiskt skriva 

under? Lyckligtvis existerar redan en möjlig lösning på denna situation, nämligen elektronisk 

signering. 28  Med denna metod kan förtroendet och tilliten till avtalande med AI ökas 

markant. 

 

Det tidigare nämnda fiktiva fallet som Allen och Widdison tar upp används för att identifiera 

och diskutera flera av problemen som kan uppstå inom ramarna för avtalande med AI. Fallet 

utgår ifrån att ett säljarföretag använder sig av ett autonomt datorprogram med möjligheten 

att själv fatta beslut om, bland annat, priset på en viss vara. Ett köparföretag gör en förfrågan 

om priset på varan för att sedan få ett priserbjudande från datorprogrammet som accepteras 

och beställning görs. Säljaren är omedveten om att avtalet har slutits och frågan som uppstår 

är om detta kan anses vara ett giltigt avtal och om svaret på den frågan är jakande, mellan 

vilka gäller avtalet? Till följd av det tidigare konstaterandet av Allen och Widdison, att AI 

inte kan agera som rättssubjekt på egen hand eller, i varje fall, inte utan tillstånd från den 

styrande människan att agera som ombud, fullföljs deras fortsatta diskussion med 

utgångspunkten att avtalet gäller endast mellan de två huvudparterna. Emellertid finns 

möjligheten att expandera slutsatserna för att även inkludera de fallen där AI står som part på 

egen hand.  

 

Förutsättningarna i fallet har sin utgångspunkt i engelsk och amerikansk rätt men skillnaden 

mellan dessa rättssystem och svensk rätt vad gäller ämnet vi har för handen påverkar inte 

slutsatserna och resonemangen som framställs. Enligt svensk rätt regleras slutande av avtal 

och parts bundenhet enligt bestämmelserna i 1 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), med vissa undantag.29 Den svenska 

avtalsmodellen baseras på den tämligen okomplicerade anbud-acceptmodellen vilket 

föreskriver, grovt förenklat, att bundenhet uppstår när ett anbud erläggs för att sedan, på ett 

giltigt sätt, accepteras av motparten.30 

 

                                                 
28  Kihlman, Jon, Formfrihet, formkrav och kvalificerade elektroniska signaturer, i Kihlman, Jon (red.), 

Elektronisk signering – En antologi, första upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013. s. 16. 
29 Zetterström, 2014, s. 39. 
30 Zetterström, 2014, s. 40. 
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Allen och Widdison bygger vidare på sin diskussion genom behandling av consensus ad 

idem, sammanträffandet av viljor, även kallad partsintentionen.31 För att ett avtal ska slutas 

måste ju båda parterna vara medvetna om och faktiskt vilja det. Hur kan vi då fastställa 

partsintentionen hos ett datorprogram? Det enklaste svaret framhålls i ett arbete författat av 

Steffen Wettig och Eberhard Zehendner.32 Där uttrycker författarna att den enklast möjliga 

lösningen är, när det är fråga om ingående av avtal med en elektronisk motpart, att 

sammanfatta partsintentionerna i ett så kallat ”decleration of intention”, en avsiktsförklaring 

där det som vill uppnås av parterna med avtalet tydligt formuleras. 33  Vid oenighet eller 

otydligheter rörande avtalet och dess innehåll skulle denna bevisning oundvikligen underlätta 

tvistelösningsarbetet för de berörda parterna och domstolen. Däremot kan en sådan lösning 

skapa stora och onödiga kostnader varje tillfälle ett avtal ska ingås med involverandet av en 

AI som part. Troligen skulle många mindre förmögna parter avskräckas från att inleda ett 

sådant avtalsförhållande vilket skulle resultera i ett minskat genomslag av denna sorts 

affärsförbindelse i framtida situationer vilket också medför att mycket av ansträngningen att 

finna en lämplig lösning vore förgäves. 

 

2.3 Ansvar vid tvist 

 

Ännu ett viktigt område som måste behandlas inom ramarna för detta arbete är ansvarigheten 

vid tvister som uppstår på grund av avtalsbrott eller ekonomisk skada som orsakas av den 

artificiella deltagaren. Ett flertal viktiga frågor och funderingar uppstår när teorier och 

lösningar på detta problem ska undersökas. Är det den artificiella intelligensen som besitter 

ansvaret vid sina egna överträdelser eller är det istället upphovsrättshavaren av programmet 

som gör det? Görs det någon skillnad på programmeraren av mjukvaran eller tillverkaren av 

hårdvara om dessa är olika personer? Är det möjligt och i så fall på vilka sätt kan krävas att 

en AI ersätter en uppkommen skada? 

 

 

 

                                                 
31 Allen, och, Widdison, 1996, s. 31. 
32  Wettig, Steffen, och, Zehendner, Eberhard, A legal analysis of human and electronic agents, Artificial 

Intelligence and Law, Volume 12, Issue 1-2, 111-135, 2004. 
33 Wettig, och, Zehendner, 2004, s. 120. 
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2.3.1 Vem tilldelas ansvaret? 

 

I litteraturen förekommer det en del olika teorier kring tilldelande av ansvaret vid tvistighet 

mellan parter. Giovanni Sartor 34  tar upp flera möjliga svar på denna frågeställning. 

Inledningsvis diskuteras teorin att en mjukvaruagent, som han benämner det, själv inte kan 

stå för sina handlingar. Istället utgår diskussionen ifrån påståendet att det måste finnas en 

förmyndare som ska bära ansvaret för ersättning av uppkommen skada.35 I kontrast till detta 

påstående, hävdar Leon E. Wein36 att behovet av maskinell ansvarstilldelande måste faktiskt 

existera.  

 

Sartor fortsätter i sin utläggning, att identifieringen av förmyndaren kan ske på flera 

varierande sätt. Den första möjligheten som han nämner är att förmyndaren kan förefinnas i 

upphovsrättshavaren av den intelligenta mjukvaran. Någon sådan bedömning skulle, enligt 

min mening, dock undergräva hela teorin att fungerande AI möjligen kan komma att existera 

som ett eget rättssubjekt i framtiden, något som vi redan ser spår av i teknologin. Sartor går 

sedan vidare med presentationen av ett antal andra möjligheter: skulle det, till exempel, 

finnas en databas som en del av programvaran kan det förefalla vara ägaren av databasen som 

måste agera som förmyndare i fallet att databasen blir en väsentlig del av tvisten. För att 

begränsa ansvaret för den tilltänkta förmyndaren, föreslår Sartor två olika infallsvinklar. I den 

första utgångspunkten föreslås det att förmyndaren kan hållas ansvarig endast vid väsentlig 

åsidosättande av sina förpliktelser i förhållande till mjukvaruagenten.37 Omedelbart uppstår 

emellertid problem med denna bedömning, hela syftet med AI är att skapa något som inte ska 

kontrolleras och övervakas av en människa. Om ansvar endast kan åligga en potentiell 

övervakare kommer det att skapa ett system där artificiella datorintelligens aldrig kommer att 

kunna tävla och konkurrera på samma villkor som vi människor kan göra. Som resultatet av 

det här förslaget, konstaterar Sartor, skapas det i många fall en möjlighet där ansvaret 

tillfaller ingen alls.  Risken här är en uppenbar sådan, om ingen kan ställas till svars öppnas 

tänkbarheten för ett laglöst system som helt saknar stabilitet och förutsebarhet. Den enda 

andra möjligheten som presenteras skulle vara en lösning genom tilldelande av strikt ansvar 

                                                 
34 Sartor, Giovanni, Cognitive automata and the law: electronic contracting and the intentionality of software 

agent, Artificial Intelligence and Law, Volume 17, Issue 4, 253-290, 2009. 
35 Sartor, 2009, s. 274. 
36 Wein, Leon E., The responsibility of intelligent artifacts: toward an automation of jurisprudence, Harvard 

Journal of Law & Technology, Volume 6, Number 1, 103-154, 1991. s. 114. 
37 Sartor, 2009, s. 275. 
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till förmyndaren i vartenda fall utan eventuella undantag vilket också skulle medföra stora 

och uppenbara svårigheter i teorin samt praktiken. 

 

Ytterligare en lösning på situationen, som tidigare har nämnts ovan, föreslås av Solum. 

Närmare bestämt, upprättandet av ett försäkringssystem där den artificiella intelligensen kan 

teckna en ansvarsförsäkring som garanterar ekonomiskt skydd för motparten i 

kontraktsförhållandet. 38  Till följd av försäkringen kan ansvaret erläggas direkt hos den 

artificiella deltagaren istället för en förmyndare, genom detta agerande kan hela processen 

förenklas och diskussionen om vem som bär ansvaret löses på ett enkelt vis. Som en extra 

fördel kan dessutom försäkringen ses som en fallskärm för motparten som också gör 

riskbedömningen enklare och därigenom avtalet mer ekonomisk fördelaktig för de 

involverade parterna. 

 

Wein framställer sin egen utgångspunkt med en inledande uppfattning där han anser att det 

inte finns någon omständighet där nekande av intelligenta maskiners rätt att ansvara för sina 

egna överträdelser kan försvaras om den då rådande situationen finner det lämpligt. 39 

Slutsatsen här kan enkelt tolkas så att tilldelande av ansvar åt maskiner kan vara en absolut 

nödvändighet i situationer där omständigheterna orsakar allvarliga bedömningssvårigheter 

som inte kan lösas på annat sätt. I fortsättningen på diskussionen går Wein så långt som att 

anföra att det föreligger ett potentiellt behov av att skapa ett helt nytt rättsområde då 

förhållandet mellan människor och självständiga maskiner har kommit så pass långt såväl 

som det befintliga systemet inte längre räcker till.40 Detta påstående ger ett stort värde åt 

uppfattningen att det framtida förhållandet mellan människor och intelligenta maskiner måste 

redan idag beaktas juridiskt eftersom den stora omställningen kommer att medföra betydliga 

problem som kräver en direkt och skyndsam lösning. 

 

2.3.2 Hur ska ansvaret verkställas? 

 

Nästa steg i redovisningen för oss vidare till fastställandet av vilka möjliga förfaringssätt vi 

kan normera och reglera själva ersättningskravet vid en avtalstvist. Ett möjligt svar på denna 

fråga hittar vi i det tidigare anförda försäkringssystemet som diskuterades av Solum. 

                                                 
38 Solum, 1992, s. 1245. 
39 Wein, 1991, s. 115. 
40 Wein, 1991, s. 122. 
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Lösningen är emellertid inte utan sina egna problem, en försäkring är avsedd att garantera ett 

skydd emot oavsiktliga händelser. I fallet där ett artificiellt medvetande skulle på något sätt 

medvetet och avsiktligen orsaka en skada, fallerar försäkringsskyddet och motparten lämnas 

utan ekonomisk kompensation för sin skada.41 Detta alternativ förutsätter dock att AI inte 

kommer att äga egendom eller ekonomiska resurser, vilket skulle i sammanhanget innebära 

en försummelse av potentialen hos artificiella rättssubjekt. Förvisso existerar spörsmålet om 

varför en AI innehar ekonomiska resurser och vad dessa skulle användas till men att beviljas 

status som rättssubjekt innebär, som tidigare nämnt, rättigheten att, med få undantag, fritt äga 

och förfoga över egendom och ekonomiska resurser. För att driva vidare med 

försäkringsresonemanget kan problemet möjligen lösas genom kravet på en särskild 

”tvistefond” där en summa pengar sätts undan för att eventuellt kunna utnyttjas när behovet 

uppstår. Denna lösning skulle ha möjligheten att täcka upp i de fallen där försäkringen inte 

har möjlighet att ersätta hela summan av den uppkomna skadan. 

 

 

3 Avslutande analys och kommentarer 

 

3.1 AI som rättssubjekt 

 

En betydande svårighet inför en framtid där utvecklingen av rättssubjekt fortlöper på ett 

smidigt sätt är, bland annat, protektionistisk rädsla för förändring. Ur en historisk synpunkt är 

detta förståeligt, juridiken har länge haft ett besvärligt förhållande till förändring. Att det, till 

exempel, dröjde ända in i 1900-talet innan kvinnor kunde anses som helt självständiga 

rättssubjekt är ett tydligt tecken på detta. Hur lång tid kommer att krävas innan vi kommer att 

bevilja AI den rättigheten? Svaret är antagligen längre tid än som skulle vara nödvändigt. 

Därför är det av yttersta vikt att förberedelserna inför den oklara framtiden inleds så fort som 

möjligt. 

 

Vilka hinder står i vägen i så fall? Till att börja med måste vi reda ut hur det på ett juridiskt 

plan kan komma att se ut för AI som rättssubjekt. Som redan har konstaterats passar AI inte 

in i någon befintlig föreställning om rättssubjektskap. Att klassificera den som en fysisk 

person enligt dagens mått är inte möjligt då denna beteckning är reserverad levande 

                                                 
41 Solum, 1992, s. 1245. 
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människor. Skulle ett sådant försök ändå göras blir resultatet att alla våra befintliga 

föreställningar om vad som definierar människor måste omförhandlas. Kan vi då utvidga 

innebörden av en fysisk person så att den också täcker in artificiella intelligenser som beter 

sig som fysiska personer? 

 

För att åstadkomma det måste vi först reda ut vilken den egentliga innebörden av termen 

”människa” är. Någon perfekt definition av en människa är tyvärr omöjlig att fastslå eftersom 

antalet potentiella variabler i högsta grad försvårar den bedömningen. Religioner har hävdat 

att det är existensen av en själ som avgör, vetenskapsmän har uttyrckt det som imitationen 

eller förekomsten av mänskligt beteende. Vi kommer allt närmare en värld där gränslinjerna 

människor emellan och mellan maskiner och människor helt kommer att suddas ut. På senare 

år har könsidentitetsdebatten florerat vilket har lett till en markant nivå av acceptans till 

förändring och nya sätt att tänka. Emellertid försvåras debatten det faktumet att vi inte vet i 

exakt vilken skepnad AI kommer att uppstå. Inte heller kan vi vara säkra på att dess evolution 

följer en förutbestämd utvecklingsplan. Till och med stjärnforskaren Stephen Hawking, som 

räknas till en av världens just nu smartaste människor, har uttryckt en stor oro för hur AI 

kommer att arta sig i framtiden. Möjligen kan vi bruka den befintliga betecknigen av en 

fysisk person men troligen kommer denna lösning att medföra fler svårigheter än att inte göra 

något alls. 

 

Hur ser möjligheterna ut att inkludera AI i gruppen juridiska personer i så fall? Också här 

stöter vi på allvarliga problem tämligen omgående. Juridiska personer utgörs främst av 

företag, föreningar och andra jämförbara ekonomiskt drivna grupperingar. Att inkludera ett 

enskilt artificiellt intelligent datorprogram skulle innebära, även i det här fallet, att 

definitionen måste väsentligen omarbetas. Med denna metod är en lyckad utgång långt ifrån 

möjlig. 

 

Det sista alternativet är det mest lovande av de tre, det inbegriper skapande av ett nytt sorts 

rättssubjekt. Låt oss, för argumentationens skull, benämna detta rättssubjekt artificiell person 

(AP). En AP skulle, med fördel, kunna baseras på den existerande fysiska personen med 

några eventuella undantag och tillägg. Ett krav som måste ställas på den nya sortens person är 

att den måste kunna uppfylla kriterierna som redan ställs på de befintliga rättssubjekten för att 

på så sätt legitimera sin existens. På detta vis besparas vi hela debatten kring att likställa AI 

med levande människor. En tydlig skillnad måste emellertid kluras ut, nämligen att många av 
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de privilegier vi åtnjuter som människor erhåller vi tack vare de mänskliga rättigheterna som 

existerar. Dessa rättigheter är inte självklara för en maskin, därför kommer det att krävas att 

vi skapar specifika förmåner för den artificiella personen. En förmån med det här förslaget är 

att lösning av de andra problemen som uppstår vid introduktionen av AI till avtalsrätten 

lättare kan hanteras. Särskilt drastisk är inte den här utvägen heller och jag är av den 

bestämda uppfattningen att emottagandet skulle, med viss ansträngning, vara övervägande 

positivt. 

 

3.2 AI som avtalspart 

 

Sedan det teoretiska problemet med AI:s befogenhet att rättshandla har behandlats, måste vi 

nu vända oss till den praktiska problematiken rörande sättet att rättshandla på. Vilka är 

skillnaderna mot att avtala med de konventionella rättssubjekten? På det stora hela föreligger 

inga väsentliga problem som omedelbart skulle sätta stopp för förfarandet. Däremot uppstår 

det mindre bekymmer som kräver lösningar innan fullständig implementering kan 

åstadkommas. 

 

Av betydelse är också den moraliska aspekten som inte kan lösas genom lagstiftning eller 

normgivning. Som med alla nya framsteg kommer motstånd att göras. För att komma vidare i 

utvecklingen krävs att kunskap, erfarenhet och kännedom förmedlas, det bästa svaret i det 

fallet är tid och ett gediget arbete för att reda ut alla de juridiska problemen som kan lösas och 

bygga den bästa möjliga modellen. 

 

Det första rättsliga hindret som uppstår rör fastställandet av avtalsbundenheten och det andra 

bevisfrågan. Anbud-acceptmodellen som tillämpas i Sverige måste justeras något när AI slår 

sig in på marknaden. Den bygger på uppfattningen att parterna tillsammans diskuterar med 

varandra för att uppnå överenskommelse och bundenhet. Denna uppfattning fungerar bra 

mellan mänskliga parter men förhandlingsförfarandet mellan en mänsklig och en maskinell 

eller två maskinella parter kommer att skilja sig mot det vi är vana vid i dagens system. I en 

situation där två artificiella intellektualiteter vill göra affärer med varandra kan hela 

avtalsprocessen teoretiskt ske på en bråkdel av en sekund. Dilemmat som uppstår mellan att å 

ena sidan främjandet av snabba och enkla affärsöverenskommelser och å andra sidan 
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bevarandet av ett tryggt och förutsebart avtalssystem skapar en svår balansgång som måste 

navigeras. 

 

Den, till synes, lämpligaste lösningen kan hittas i Wettig och Zehendners tidigare nämnda 

förslag, det vill säga, tvingade avsiktsförklaringar som ligger till grund för avtalsförhållandet 

som helhet. På detta vis mildras riskerna samtidigt som insynen i avtalsförhandlingen 

klargörs. Ytterligare en fördel med en sådan lösning är att bevisfrågan förenklas avsevärt. 

Skulle en avsiktsförklaring förekomma vid varje eventuell tvist kan även kostnaden och 

tidsåtgången för processen reduceras. 

 

Däremot föreligger potentialen för kostnaderna vid avtalsförhandlingen att skena i samband 

med tillämpningen av ovanstående lösning. Grupper som påverkas särskilt av detta är 

småföretagare och enskilda individer som inte har samma avtalsbudget som större 

verksamheter. I dessa fall vore en billigare och enklare lösning att önska för att få så stort 

genomslag som möjligt. 

 

3.3 AI och ansvar 

 

Den sista angelägenheten som avhandlas inom ramarna för denna uppsats handlar om 

ansvarsfrågan. Hela livet har vi fått höra att en person inte är en riktig vuxen tills denne kan 

ta ansvar för sina handlingar. Det kan konstateras att detsamma gäller för en AI som söker 

uppnå behörigheten att behandlas som ett rättssubjekt. För att AI slutligen ska bekräftas som 

en jämbördig part till fysiska och juridiska personer, måste ansvarsregler utformas på ett sätt 

som skyddar motparten emot ekonomiska förluster orsakade av, både, avsiktliga och 

oavsiktliga handlingar. 

 

För att åstadkomma denna uppgift måste det, inledningsvis, fastställas hos vem eller vilka 

ansvaret hamnar. Flera möjligheter står oss till förfogande, ansvaret kan läggas hos den 

eventuella ägaren, upphovsrättshavaren, en underhållsarbetare, en förmyndare eller själva 

artificiella intelligensen. Valet beror delvis på den uppkomna situationen och delvis på den 

eventuella förekomsten av andra parter. 
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Det som talar för att lägga ansvaret hos ägaren, förmyndaren eller upphovsrättshavaren är att 

ett sådant system redan existerar och tillämpningen blir, i så fall, förutsebar. Låt säga att du är 

ute och rastar hunden utan koppel och den bestämmer sig för att riva sönder grannens 

prisbelönta buskage. Även om du skulle bestämma dig för att straffa hunden så är det, i 

slutändan, endast du som, rent juridiskt, ska ersätta den uppkomna skadan på buskaget. Den 

hypotetiska tillämpningen av detta system på förhållandet mellan en AI och dess ägare eller 

skapare skulle emellertid leda till en underminering av AI:ns status som rättssubjekt. 

Samtidigt uppkommer svårigheter för den skadade parten att kräva ersättningen då osäkerhet 

kan råda kring ansvarsfördelningen. Förslaget måste av dessa anledningar förkastas till 

skräphögen. 

 

Ännu ett hypotetiskt förhållande som kan vara intressant att utforska är det förhållandet 

mellan en AI och en teknisk reparatör. Trots att vi ännu inte vet hur AI kommer att presentera 

sig i framtiden kan vi med fog förutsätta att det kommer att krävas en människa som måste 

utföra vissa reparationer. Om skada på motpart uppkom på grund av felaktig reparation vore 

en naturlig tanke att kräva ersättning av reparatören på grund av det inkorrekt utförda arbetet. 

Däremot, om denna kontext tillämpades på en situation med två människor och en läkare, 

istället för en reparatör, skulle tanken att ekonomiskt bestraffa läkaren förefalla snedvriden 

och orimlig. 

 

Enligt min mening är den rimligaste lösningen också den lättaste att genomföra och tillämpa. 

Varför kan inte ansvaret bara åläggas hos den artificiella intelligensen? En sådan lösning 

skapar det enklaste möjliga förfarandet för parterna vilket resulterar i minskade utgifter och 

lägre kostnader. Om vi nu ska gå så långt att låta AI fullt ut bete sig som en fysisk person 

förefaller det självklart att vi behandlar den så också i ansvarsfrågan. Ur en AI:s perspektiv 

tror jag att denna lösning är att föredra också, om forskningen nu lyckas skapa en 

människoliknande intelligens vore den naturliga tanken att den vill få samma behandling som 

människorna den baseras på. 

 

Slutligen måste det fastställas hur ersättningen till den skadelidande parten skall utgå. I de 

inledande fallen med en mänsklig part som bär ansvaret är svaret enkel, genom erläggande av 

ekonomisk ersättning, åtgärdande av felet eller adekvat gottgörelse. Men en artificiell 

intelligens har knappast ett behov av pengar eller materiella saker, inte heller torde den ha 

möjlighet eller förmåga att åtgärda ett fysiskt fel på egen hand. Hur kan man då ställa ett 
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ersättningskrav på den? Ett rimligt svar på den frågan föreslogs, som tidigare nämnt, av 

Solum. Försäkringssystemet som proponerades är en enkel och elegant lösning som har goda 

möjligheter att lyckas. Exempelvis kan det befintliga kravet på en bilförsäkring för bilägare 

vara en föredömlig mall för utformningen av ansvarsförsäkringen. Utformningen kan ske på 

ett par olika sätt, antingen genom ett obligatoriskt tecknande av en grundläggande 

basförsäkring med erbjudandet att köpa till ytterligare skydd eller genom skapandet av en 

statligt förvaltad ansvarsfond som finansieras medelst en årlig avgift som erläggs. Som i 

försäkringsfallet, kan fonden utnyttjas när potentialen till andra ersättningsmöjligheter saknas 

eller har förbrukats till fullo utan att full ersättning för skadad har utgått. Oavsett valet av 

metod föreligger flera förutsättningar som måste uppfyllas. Rimligen borde möjligheten att få 

ut den tilldelade ersättningen motsvara de befintliga systemen som vi tillämpar på liknande 

situationer mellan två mänskliga parter. 

 

 

4 Sammanfattande ord 

 

Oavsett om vi är förberedda på framtiden eller inte står vi inför nya och spännande juridiska 

utmaningar. Den tekniska utvecklingen bygger fart och framgångarna som väller in blir bara 

större och större. På grund av detta står vi inför ett vägskäl, antingen kan juridiken ligga i 

framkant och bemöta de nya tekniska problemen rakt på eller så kan den skymma undan och 

för all framtid ligga steget efter. Artificiell intellingens kommer. Det är en av få saker som vi 

kan vara helt säkra på. Med dessa tankar i bakhuvudet föreslogs och presenterades vad jag 

anser är de bästa lösningarna vi har till hands just nu. Än så länge är det här bara en teoretisk 

diskussion men min förhoppning är att leva tillräckligt länge för att se hur lösningarna 

kommer att hittas i praktiken. 

 

Min önskan är att den nästa generationen av juridiskt lärda väljer det första alternativet, tar 

steget ut i det okända och fortsätter arbetet. Flera stora teknikföretag och många 

världsledande universitet har minst en teknisk avdelning som lägger stor fokus på 

datorautonomi. Tyvärr kan detsamma inte sägas för den juridiska aspekten av forskningen. 

Det vi behöver genast är mer forskning på området, den forskning som finns i Sverige och 

övriga världen idag, kommer inte att på långa vägar hålla måttet i framtiden. Behandlingen av 

det utländska materialet har också gett mig den insikten att vi har mycket kvar att lära oss här 
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hemma i Sverige. Utländska forskare och experter tänjer på gränserna för att driva 

forskningen framåt, något som vi borde ta till oss av. Mer tid måste satsas, mer pengar måste 

investeras och fler människor måste engageras i teorier och idéer som driver den juridiska 

vetenskapen i en framåtriktning. 

 

Till sist skulle jag vilja påpeka att även om avtalsrätten inte är ett ämne som lockar alla, 

oavsett varifrån intresset härstammar, kommer det att finnas många andra juridiska 

forskningsområden som påverkas av utvecklingen kring artficiell intelligens och alla dessa är 

i behov av fler duktiga jurister som utvecklar kunskapen. 
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