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Abstract 

In this thesis, Online Dispute Resolution (ODR) and artificial intelligence (AI) technologies 

are studied as means of resolving legal disputes. The purpose is to study the possibilities of 

enhancing dispute resolution in society with these technologies. ODR is a way of resolving 

disputes with the help of technology in an online environment. AI can be defined as the science 

of technology substituting humans in performing tasks that previously have required human 

intelligence. The outline of the thesis is based around two main questions: “In what ways can 

ODR and AI be used to resolve disputes?” and “What are the advantages and disadvantages of 

using ODR and AI to resolve disputes?” 

To answer the first question, current trends in ODR are studied. Some popular ODR systems 

that are currently in use are described and discussed. Technical developments in the field of AI 

that could be useful in ODR environments are analysed as well. Future possibilities of ODR 

and AI implementation in courts and in alternative dispute resolution are discussed, based on 

current technical developments. 

The thesis also analyses the advantages and disadvantages of using ODR and AI to resolve 

disputes. Some of the aspects analysed are: the legislative issues surrounding the technology, 

the efficiency and the fairness of the dispute process, the differences between humans and 

computers and data security and personal integrity. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

De senaste åren har ny teknik kommit att påverka mer och mer av traditionella yrkesområden 

och verksamheter. Förändringen av juridiken, som ibland anses vara trögare än den övriga 

samhällsutvecklingen, har på senare tid hamnat alltmer i fokus.1 Yrkesrollens framtid disku-

teras mer i ljuset av hur ny teknik kan påverka denna roll. Denna diskussion väcker på nytt 

frågor om vad juridiken och juristernas roll i samhället ska vara.  

En central funktion för juridiken har alltid varit att hantera tvister och meningsskiljaktigheter. 

Traditionellt har detta ofta skett genom ett statligt domstolsväsende. De senaste hundra åren 

har även alternativa tvistlösningsmetoder såsom skiljedomstolar och medling fått ökat 

inflytande.2 Den tekniska utvecklingen har på senare tid börjat påverka de möjligheter och 

metoder som kan användas för att lösa tvister, och de äldre metoder som funnits har reformerats 

och anpassas i allt högre grad till ny teknik. Utvecklingen är långt ifrån avslutad och väcker 

nya frågor om framtidens tvistlösning. 

 

1.2 Ämne och definitioner 

Uppsatsen undersöker hur ny teknik påverkar och kan användas i juridiska tvister. Närmare 

bestämt ligger fokus på det fenomen som kallas Online Dispute Resolution (ODR), och som 

beskrivs närmare nedan. ODR innebär att traditionella tvistlösningsmetoder ersätts av nya, 

digitala motsvarigheter, eller kompletteras med sådan teknik. Detta gäller exempelvis inom 

medling, domstolar och förlikningsförfaranden. Begreppet ODR används i denna text på grund 

av bristen på ett motsvarande svenskt begrepp som vunnit samma genomslag. Artificiell 

intelligens (AI) blir också allt viktigare och frågor väcks om hur det mänskliga beslutsfattandet 

i många tvister kan stödjas eller ersättas. Begreppet ”tvist” anknyter här inte till det juridiska 

begreppet tvistemål, utan gäller konflikter som uppstår i ett samhälle mer allmänt. Det är något 

som exempelvis innebär att tvister som juridiskt klassas som brottmål omfattas i begreppet. 

                                                           
1 Se exempelvis Larsson, Linus, ”Advokatrobotar” gör det billigare och lättare att få juridisk hjälp, Dagens Ny-

heter, ”http://www.dn.se/nyheter/sverige/advokatrobotar-gor-det-billigare-och-lattare-att-fa-juridisk-hjalp/”, 

lydelse 2016-11-23. 
2 Ahalt, Arthur M. Monty, What you should know about online dispute resolution, Practical Litigator, vol. 20, 

mars 2009, s. 21 f. 
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För att underlätta en diskussion om möjligheterna med ODR och AI i tvister kan det vara rele-

vant med en teknisk bakgrund och presentation av några centrala begrepp. Beskrivningarna i 

denna del är långt ifrån uttömmande utan snarare avsedda som ett stöd för resten av texten.  

1.2.1 Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens, som förkortas AI, är ett dagsaktuellt fenomen. Många olika definitioner 

av vad AI är kan ges, och begreppet beskrivs på olika sätt inom vetenskapen. En lämplig defi-

nition här kan vara att AI är ”teorin om, och utvecklingen av, maskiner som byggs med intel-

ligens för att utföra uppgifter som traditionellt sett har krävt mänsklig intelligens för att utföra” 

[översättning av författaren].3 Vad som betraktas som uppgifter som normalt kräver mänsklig 

intelligens förändras i takt med den successiva tekniska utvecklingen, något som gör att upp-

fattningen om vad som är AI hela tiden förskjuts.4 

Det vetenskapsområde som behandlar det mänskliga tänkandet kallas kognitionsvetenskap. 

Kognitionsvetenskap kan kategoriseras utifrån olika mänskliga förmågor. Under mitten 1900-

talet växte kognitionsvetenskapen fram då intresset för att tillämpa mänskligt tänkande på 

datorer ökade, och även forskningsområdet AI uppstod.5 Kognitionsvetenskap tillämpas inom 

AI-forskningen för att lära maskiner att utföra uppgifter som tidigare krävt mänsklig 

intelligens.6 Denna utveckling omfattar bland annat maskiners förmåga att lära sig på egen 

hand (maskininlärning), förstå tal och förstå text (språkteknologi) och att se objekt. Inom ODR-

forskningen har några AI-tekniker identifierats som hittills varit särskilt betydelsefulla och 

användbara för att bygga ODR-system:7  

1. Regelbaserade system 

2. Case-baserade system 

3. Maskininlärning 

4. Artificiella neuronnät 

                                                           
3 Oxford University Press (utg.), Oxford Dictionaries, Definition of artificial intelligence 

“https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/artificial_intelligence“, lydelse 2016-11-23. 
4 Schatsky, David, Muraskin, Craig & Gurumurthy, Ragu, Demystifying artificial intelligence: What business 

leaders need to know about cognitive technologies, “https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitive-

technologies/what-is-cognitive-technology.html?id=gx:2el:3dc:dup1030:eng:dup:cogtech“, lydelse 2016-11-23. 
5 Gärdenfors, Peter, Cognitive science: from computers to anthills as models of human thought, 

”http://www.ida.liu.se/~729G01/mtrl/computers_to_anthill.pdf ”, lydelse 2016-12-07, s. 3 f. 
6 Ibid. Se också Wahlgren, Peter, Automation of legal reasoning, Juristförlaget, Stockholm, 1992, s. 81 ff. 
7 Lodder, Arno R & Zeleznikow, John, Artificial intelligence and online dispute resolution, Wahab, Mohamed 

S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven 

International Publishing, Haag, 2012, s. 75. I texten används begreppen “rule-based reasoning”, “case-based 

reasoning”, “machine learning” och “neural networks”. 
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I ett regelbaserat system agerar programmet utifrån grundläggande regler som det program-

merats till, och ur dessa regler deducerar programmet fram slutsatser som påverkar dess beslut 

och åtgärder i olika situationer. Detta kan demonstreras som: Om villkor X…så slutsats Y. 8 

Så kallade ”expert systems”, som ofta var framträdande i den tidiga AI-forskningen, baseras 

på regelbaserad inlärning och programmering.9   

I case-baserade system utreds om tidigare erfarenheter kan användas för att försöka avgöra vad 

som ska göras i en specifik situation.10 Grundprincipen är att om en situation är tillräckligt lik 

en tidigare uppkommen situation, ska samma lösning som tidigare användas.11  

Maskinlärning är när en dator med hjälp av ny information/data kan förändra och förbättra sitt 

beteende utan att någon programmering med instruktioner behöver göras. Det finns många 

olika typer av undertekniker som används vid maskininlärning. Maskininlärningen förutspås 

bli central i den fortsatta tekniska utvecklingen inom många olika områden, inklusive juri-

diken.12  

Artificiella neuronnät är en typ av maskininlärning som försöker återskapa den tankeprocess 

som sker i människans hjärna, i nervcellssystemet. Det artificiella neuronnätet tränas upp till 

önskat resultat genom kontinuerlig inlärning. Centralt är inte att programmera resultat utan 

istället att systemet genom att tränas på att identifiera mönster lär sig lösa problem.13 

Artificiella neuronnät är en av de mest diskuterade AI-teknikerna just nu, och särskilt på grund 

av genombrottet för så kallade djupa neuronnät, mer komplexa system, som möjliggjorts av 

datorers ständigt förbättrade processorkraft.14  

                                                           
8 Ibid. 
9 Gärdenfors, Peter, Cognitive science: from computers to anthills as models of human thought, 

http://www.ida.liu.se/~729G01/mtrl/computers_to_anthill.pdf ”, lydelse 2016-12-07, s. 6.  
10 Lodder, Arno R & Zeleznikow, John, Artificial intelligence and online dispute resolution, Wahab, Mohamed 

S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven Inter-

national Publishing, Haag, 2012, s. 75. 
11 Carneiro, Davide, Novais, Paulo, Andrade, Francisco, Zeleznikow, John & Neves, José Neves, Online dispute 

resolution: an artificial intelligence perspective. Artificial Intelligence Review, vol. 41, u. 2, februari 2014, s. 

223. 
12 Schatsky, David, Muraskin, Craig & Gurumurthy, Ragu, Demystifying artificial intelligence: What business 

leaders need to know about cognitive technologies, “https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitive-

technologies/what-is-cognitive-technology.html?id=gx:2el:3dc:dup1030:eng:dup:cogtech“, lydelse 2016-11-23. 
13 IT-Ord (utg.), Artificiellt neuronnät, ”http://it-ord.idg.se/ord/artificiellt-neuronnat/”, lydelse 2016-11-23. 
14 Copeland, Michael, What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep 

Learning? ,“https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-

deep-learning-ai/”, lydelse 2016-12-14. 
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Även språkteknologi är en viktig aspekt av AI inom juridiken. Forskningen på området kretsar 

kring att en maskin ska kunna hantera mänskligt språk på rätt sätt.15 Juridiken ställer i allmänhet 

höga krav på språkbehandling och maskiners hanterande av denna är inget undantag.  

Ett aktuellt och uppmärksammat exempel på användandet av AI inom juridiken är ROSS, som 

baseras på IBM:s system Watson.16 ROSS hjälper bland annat advokatbyråer i USA att göra 

snabba rättsutredningar genom att hantera en stor mängd data.17 ROSS använder sig av maskin-

inlärning och språkteknologi.18  

Ett annat fenomen som nyligen uppmärksammats inom juridiken är predictive coding, som 

innebär att AI används i ärenden med stora mängder information (ibland miljontals dokument) 

för att granska dokument och sålla information. Predictive coding baseras ofta på 

maskininlärning eller regelbaserad inlärning, och har i rättsfall på senare tid erkänts av 

domstolar som en acceptabel metod för dokumentgranskning.19  

1.2.2 Automatiska juridiska beslut 

Automatiskt beslutsfattande inom juridiken har blivit allt vanligare på senare år. Automatiska 

beslut är vanligt förekommande inom exempelvis skatterätten.20 Automatiska juridiska beslut 

kan definieras som beslut som på teknisk väg fattas med bakgrund av rättsregler.21  

1.2.3 ODR 

Begreppet ODR härstammar från 1990-talet och bygger på det sedan tidigare etablerade 

begreppet ADR (alternative dispute resolution). Med ADR avses olika metoder för att lösa 

                                                           
15 Schatsky, David, Muraskin, Craig & Gurumurthy, Ragu, Demystifying artificial intelligence: What business 

leaders need to know about cognitive technologies, “https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/cognitive-

technologies/what-is-cognitive-technology.html?id=gx:2el:3dc:dup1030:eng:dup:cogtech“, lydelse 2016-11-23. 
16 Watson har bland annat blivit mästare i Jeopardy och används inom sjukvården för att ställa diagnoser. Se 

Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: work, progress, and prosperity in a time of 

brilliant technologies, W.W. Norton & Company Inc., New York, 2016, s. 92 f. 
17 Alsever, Jennifer, Artificially Intelligent Lawyers Get Their Day in Court, CA technologies (utg.), 

“http://www.ca.com/us/rewrite/articles/application-economy/artificially-intelligent-lawyers-get-their-day-in-

court.html”, lydelse 2016-11-23. 
18 Arruda, Andrew, Artificial intelligence systems and the law, 

“http://alumni.hsc.edu/Documents/hscbar/ArrudaROSSIntelligenceAISystemsAndLaw.pdf”, lydelse 2016-12-

29. 
19 Wikipedia, Technology-assisted review, “https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_discovery#Technology-

assisted_review”, lydelse 2016-11-24. Se rättsfallen S.D.N.Y. (2012); Moore v. Publicis, High Court, Ireland 

(2015); Irish Bank Resolution Corporation Limited v. Sean Quinn samt High Court of Justice Chancery 

Division, U.K. (2016); Pyrrho Investments Ltd v. MWB Property Ltd. 
20 Wahlgren, Peter, Automatiserade juridiska beslut, Juridisk metodlära, Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro 

(red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 395. 
21 Se Ibid, s. 397 f., om Wahlgrens definition av juridiska beslut. 
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tvister utanför traditionella domstolar, exempelvis medling, förhandling och skiljeprocesser.22 

ODR kan beskrivas som möjligheten för två eller flera parter att lösa en tvist på teknisk väg, 

via internet.23 Teknikens har beskrivits som tvistens ”fjärde part”. Den fjärde parten har som 

roll att hjälpa den tredje parten, en oberoende i part form av exempelvis en domare eller med-

lare, att lösa en tvist mellan två parter som inte kommer överens.24 Tekniskt stöd är ofta online-

kommunikation såsom videokonferenser, chatt och e-post.  

ODR är till sin karaktär, precis som internet, gränsöverskridande och ett effektivt medel för 

kommunikation och konfliktlösning för att överbrygga problem på långa avstånd. Dessa egen-

skaper har gjort att ODR traditionellt sett har ansetts särskilt lämpligt för att hantera tvister som 

härrör ur e-handel, det vill säga i transaktioner mellan kommersiella försäljare och konsumenter 

på internet.25 

I takt med den tekniska utvecklingen så har användningen av ODR kunnat breddas och 

tekniken har börjat användas för andra typer av tvister än de som uppstår genom e-handel och 

i liknande onlinemiljöer.26 Den del av ODR där automatiska beslut och AI används för att lösa 

tvister mellan parter kallas ibland automatic dispute resolution.  

Definitionen av ODR kan variera beroende på vem som tillfrågas. Tekniska lösningar i 

domstolar omfattas inom ramen för denna uppsats av begreppet ODR.27 Digitala inslag i 

domstolar kan vara dokumentbehandling och skriftväxling som sker helt digitalt. Ett ännu mer 

omfattande användande av teknik i domstolar kan vara förekomsten av automatiska beslut och 

AI.  

När digital teknik som används i domstolarna klassas som ODR kan en åtskillnad ändå utrönas 

inom begreppet ODR, mellan traditionell tvistlösning i domstolar och ADR. Denna distinktion 

                                                           
22 Wikipedia, Alternative dispute resolution, “https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_dispute_resolution”, 

lydelse 2016-11-23. 
23 Ahalt, Arthur M. Monty, What you should know about online dispute resolution, Practical Litigator, vol. 20, 

mars 2009, s 22. 
24 Katsh, Ethan & Rifkin, Janet, Online dispute resolution: resolving conflicts in cyberspace, Jossey-Bass, San 

Francisco, 2001, s. 93 ff. 
25 Bygrave, Lee A., Online dispute resolution – what it means for consumers, “http://folk.uio.no/lee/oldpage/ar-

ticles/Bygrave_ODR.pdf”, lydelse 2016-12-07. 
26 Se exempelvis HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? 

Online dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, där den framtida utvecklingen diskuteras, samt del 2.2 och 2.3. 
27 Se för vidare resonemang Vermeys, Nicolas W. & Benyekhlef, Karim, ODR and the courts, Wahab, 

Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, 

Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 308 f. 
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används här.28 Begreppet alternativ ODR används för att beskriva ODR i tillämpning utanför 

domstolsväsendet. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Ambitionen med denna text är att analysera den forskning som gjorts kring ODR och AI, för 

att ge en överblick centrala aspekter på området. Intresset för detta ämne växte fram genom en 

fördjupningskurs i IT-rätt på juristprogrammet på Stockholms Universitet och ett växande in-

tresse för teknik. Att undersöka ODR och AI är relevant för en diskussion kring rättsväsendet 

och tvistlösningsmekanismerna i samhället och huruvida dessa kan förbättras genom använ-

dandet av ny teknik. För att utreda detta ställs två huvudfrågor: 

- I hur stor utsträckning kan ODR och AI användas för att lösa tvister?  

Det finns delade meningar kring hur juristyrket och rättsväsendet kan komma att påverkas av 

nya tekniker. En huvudfråga är att utreda i vilken omfattning det är möjligt att använda dessa 

tekniker i tvister. Frågan utreds genom att studera hur ODR används idag, samt genom att 

studera hur tekniska framsteg påverkar hur ODR och AI kan utvecklas och användas i tvister.  

- I hur stor utsträckning är det lämpligt att använda ODR och AI för att lösa tvister? 

När ny teknik diskuteras är det inte bara vad som är tekniskt möjligt som är relevant. Att auto-

matisera och digitalisera rättsväsendet leder till många avvägningar ur ett lämplighets-

perspektiv. Många argument kan presenteras både för och emot en breddad användning av 

teknik. Några exempel som behandlas här är en rättvis process, effektivitet, förenlighet med 

gällande lagstiftning och data- och integritetsskydd. 

 

1.4 Metod och material 

För att utreda den tekniska utvecklingens påverkan på juridiska tvister används primärt en 

rättsanalytisk metod.29 Relevanta frågeställningar analyseras för att studera hur 

tvistlösningsinstitutet påverkas av ny teknik. För att utreda denna fråga används ett varierat 

                                                           
28 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 35. 
29 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 45 ff. 
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urval av litteratur och källor, tillsammans med studier av faktiska exempel på användandet av 

ODR och AI. Källor från andra forskningsområden är relevanta för att utreda hur samspelet 

mellan människa och teknik inom tvistlösningen kan fungera, varför källor inom exempelvis 

psykologi, data- och kognitionsvetenskap används. Ett rättsinformatiskt perspektiv kring 

samspelet mellan teknik och juridik är också centralt för att utreda de huvudfrågeställningar 

som finns.30  

För att kunna ge en så god helhetsbild över ämnet som möjligt, görs komparativa jämförelser 

mellan ODR:s roll i olika länder. Även om många rättsordningar har sina egna särdrag vad 

gäller tvistlösning och processer, finns det ändå många gemensamma aspekter i hur tekniken 

används och kan användas, oavsett jurisdiktion. 

Den traditionella rättskälleläran har begränsad betydelse för källurvalet och arbetet försöker i 

huvudsak inte fastställa gällande rätt.31 Undantaget är då lämpligheten av digital tvistlösning 

bedöms ur ett lagstiftningsperspektiv.32 Valet av metod innebär att ett större urval av källor är 

möjligt, när så är lämpligt.33 Ambitionen är också att materialet i denna uppsats ska vara valt 

på ett så objektivt sätt som möjligt, och representera flera olika perspektiv på hur teknik kan 

påverka möjligheterna till tvistlösning.  

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsens generella rättsanalytiska karaktär innebär att detaljbestämmelser inom exempelvis 

processlagstiftningen som normalt är intressanta för en framställning om tvistlösning inte be-

handlas närmare. Fokus ligger istället på att diskutera och besvara uppsatsens två huvud-

frågeställningar.  

Perspektivet är delvis framåtblickande vad gäller frågorna om i vilken mån automatisk och 

digital tvistlösningsteknik kan och bör användas. Då dessa frågor i stor utsträckning kan 

påverkas av omständigheter som ligger i framtiden är det givetvis svårt att ställa prognoser 

avseende en alltför avlägsen framtid. Bedömningen tar därför sin utgångspunkt i de tekniska 

                                                           
30 Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället, Student-

litteratur, Lund, 2015, s. 26. 
31 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 39 ff. 
32 Se del 3.4. 
33 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 47 f. 
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möjligheter som finns i dagsläget och de uppfattningar som finns om tekniska möjligheter i en 

nära förestående framtid. 

De frågeställningar, möjligheter och problem som finns kring ODR diskuteras på ett allmänt 

och generellt plan. Många frågor skulle kunna behandlas mer detaljerat, men detta har av ut-

rymmesskäl inte varit möjligt. Under de senaste åren har forskningen och intresset för digital 

tvistlösning ökat, något som innebär att en stor mängd material har tillkommit. Uppsatsens 

överblickande karaktär innebär därför att material måste utelämnas. Avsikten är istället att ge 

en överblick över de huvudfrågeställningar som finns och den grundinformation som är rele-

vant. Valet att skriva texten ur översiktligt perspektiv är att ämnet tidigare behandlats sparsamt 

i svensk juridisk litteratur.   

I diskussionerna kring potentiellt framtida användande av ODR och AI samt 

lämplighetsdiskussionerna, ägnas större utrymme åt ODR i domstolarna än alternativ ODR. 

Detta beror på den fortsatt centrala roll som domstolar har avseende rättsskipning i samhället 

och den aktuella trenden med större ODR-inslag i domstolsväsendet.34 

 

1.6 Disposition  

Uppsatsens två huvudfrågeställningar behandlas i del 2, respektive 3. Del 2 ger först en kort 

historisk bakgrund till ämnet, följt av en studie av ODR:s ställning idag och en analys kring 

hur nya tekniker kan påverka det framtida användandet av ODR och AI inom tvistlösning. I 

del 3 diskuteras sedan lämpligheten med att använda ODR och AI från olika perspektiv. Detta 

följs av en slutsats då de resultat som framkommit värderas och analyseras.  

 

 

 

 

 

                                                           
34 Se exempelvis HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? 

Online dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29. 
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2. Hur kan ODR och AI användas i tvistlösning? 

2.1 Historisk bakgrund 

Konceptet med tänkande maskiner som utför traditionellt mänskliga uppgifter kan spåras ända 

tillbaka till det antika Grekland, men begreppet AI etablerades först under 1950-talet.35 Den 

ursprungliga diskussionen kring vad som kan liknas vid sambandet mellan juridik och AI upp-

stod under 1800-talet.36 Ett betydelsefullt tidigt inslag i utvecklingen är Jurimetrics, som efter 

att det etablerades 1949 var en idé om att utveckla forskning kring juridiska problem och kring 

centrala komponenter av rättsväsendet. Upphovsmannen Lee Loevinger menade att forsk-

ningen kunde konkretisera juridiken och juridiska begrepp på empirisk väg som sedan kunde 

användas för att konstruera maskiner för att lösa juridiska problem.37  

År 1959 startades tidskriften Modern Uses of Logic in Law (M.U.L.L.), som kom att bli en 

viktig källa för den fortsatta diskussionen kring automatisering av juridiken. Sedan dess har en 

stor mängd forskning kommit kring automatiseringen av juridik,38 och även tekniska verktyg 

för att i praktiken använda AI inom juridiken har utvecklats. Detta gäller särskilt för juridisk 

informationssökning och informationshantering, samt automatisk dokumentbehandling.39 

En praktiskt viktig föregångare inom automatiskt beslutsfattande är det beslutsstöd för 

påföljdsbestämmelse som introducerades i det amerikanska federala rättsväsendet under 1980-

talet, så kallade ”sentencing guidelines”. Systemet baseras på att brott bedöms utifrån en tabell 

med ett tillhörande poängssystem. Dessa poäng används för att avgöra vilken påföljd som ska 

bli aktuell för ett brott. Centrala faktorer för bestämmandet av påföljd är hur ett brott utfördes 

och tidigare statistik om kriminella aktiviteter avseende den tilltalade. Målsättningen med 

systemet har varit att öka enhetligheten i beslut om påföljd i amerikanska domstolar.40 

Liknande system har senare börjat användas i andra jurisdiktioner, exempelvis i England och 

                                                           
35 Wahlgren, Peter, Automation of legal reasoning, Juristförlaget, Stockholm, 1992, s. 49. 
36 Ibid, s. 117. 
37 Ibid, s. 119 ff. 
38 Ibid, s. 126 ff. 
39 McGinnis, John O. & Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the 

role of lawyers in the delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014, s. 3058 f. Se också del 

2.3. 
40 United States Sentencing Commission (utg.), Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 2016), 

“http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2016/GLMFull.pdf”, 2016-12-29, s. 1 ff. 
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Wales.41 I Sverige gjorde Peter Wahlgren år 1987 en rapport kring möjligheterna till 

automatisering av förfarandet i brottmål.42  

ODR är ett nyare fenomen än AI, och etablerades under 1990-talet. ODR uppstod i samband 

med att internet fick sitt kommersiella genombrott. ODR växte fram när det stod klart att nya 

typer av tvister uppstod som en konsekvens av ökat internetanvändande.43 År 1996 hölls den 

första stora konferensen om ODR. Samma år publicerades de första texterna om ODR i juri-

diska tidskrifter.44 Utvecklingen fortsatte genom att det som nu kallas National Center for 

Technology and Dispute Resolution grundades genom att University of Massachusetts fick 

ekonomiskt stöd från Hewlett Foundation.45 Organisationen har i uppdrag att forska och verka 

för utvecklingen av samspelet mellan tvistlösning och ny teknik, och forskar mycket kring 

ODR.46 Sedan 1990-talet har flertalet ODR-konferenser arrangerats runtom i världen.47 

Behovet av ODR uppstod då konflikter blev allt vanligare i samband med att de kommersiella 

aspekterna av internet började dyka upp, exempelvis genom etablerandet av hemsidor som 

eBay och Amazon. I takt med att transaktionerna blev fler, ökade också antalet tvister. Internets 

globala och gränsöverskridande karaktär gjorde också att domstolar fick nya svårigheter med 

att hantera jurisdiktions- och lagvalsfrågor i många nya tvister. Behovet ökade därför för mer 

effektiva och direkta lösningar som kunde hantera dessa tvister.48 Sedan introduktionen av 

ODR så har intresset ökat kraftigt, och många olika aktörer för ODR-tjänster har etablerats. En 

ny trend sedan ODR:s uppkomst är att tekniken i allt större utsträckning används i förfaranden 

som inte har sin uppkomst i digitala miljöer, utan istället har sin bakgrund ”offline”.49 Gränsen 

mellan ”offline” och ”online” i tvistlösningen kan således sägas ha blivit mindre tydlig. 

                                                           
41 Sentencing Council (utg.), About guidelines, “https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/about-

guidelines/”, lydelse 2016-12-14. 
42 Wahlgren, Peter, Beslutstöd för Brottmål: En förstudie om kunskapsbaserad systemutveckling, IRI-rapport 

1987:5. 
43 Katsh, Ethan, ODR: A look at history – a few thoughts about the present and some speculation about the fu-

ture, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and 

Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 21. 
44 Ibid, s. 23. 
45 Ibid. 
46 The National Center for Technology and Dispute Resolution, Mission, ”http://odr.info/mission/“, lydelse 

2016-11-13. 
47 Katsh, Ethan, ODR: A look at history – a few thoughts about the present and some speculation about the 

future, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory 

and Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 23 f. 
48 Ibid, s. 24. 
49 Ibid, s. 24 f. 

https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/about-guidelines/
https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-sentencing/about-guidelines/
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En av de mest betydelsefulla tidiga plattformarna som utvecklades var Cybersettle, som an-

vänder ett system för så kallad ”blind bidding”, hemliga bud vid förhandling.50 Plattformen var 

från början inriktad mot försäkringstvister, men började senare hantera tvister och krav som 

riktats mot staden New York.51  

Ett annat tidigt ODR-företag av stor betydelse var SquareTrade, som grundades år 1999. Före-

taget samarbetade med eBay, för att hantera köptvister som uppstått via eBays hemsida.52 Platt-

formen var utformad i två steg, ett första steg för fri förhandling mellan de tvistande parterna. 

Nåddes ingen lösning i detta steg så involverades en medlare i tvisten.53 Mellan år 1999 och 

2008 hanterades två miljoner tvister som omfattade parter i 120 länder.54 SquareTrade bytte 

senare verksamhetsområde från tvistlösning till försäkringsbranschen.55 Ethan Katsh, en pion-

jär inom ODR, var rådgivare åt företaget.56 Ethan Katsh var också med och startade en ODR-

funktion åt ICANN,57 eResolution, som var en av fyra godkända tvistlösningsmekanismer för 

att hantera frågor om domännamn år 2000-2001.58  

Ett projekt som hör till de mer ambitiösa tidiga ODR-satsningarna inom domstolsväsendet var 

Michigans så kallade ”cyber court”, som introducerades genom lagstiftning år 2002. Målet var 

att handläggningen i domstolen skulle ske på helt digital väg, med ODR-funktioner för medling 

och förhandling. Domstolen skulle hantera kommersiella tvister. På grund av bristande finan-

siering och oenighet om domstolens utformning kom dock projektet aldrig igång och dom-

stolen har ännu inte blivit verklighet.59  

                                                           
50 Katsh, Ethan & Rifkin, Janet, Online dispute resolution: resolving conflicts in cyberspace, Jossey-Bass, San 

Francisco, 2001, s. 61 f. Se 2.2.1 för vidare om blind bidding. 
51 Katsh, Ethan, ODR: A look at history – a few thoughts about the present and some speculation about the 

future, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory 

and Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 27. 
52 Abernethy, Steve, Building Large-Scale Online Dispute Resolution & Trustmark Systems, 

”http://www.mediate.com/Integrating/docs/Abernethy.pdf”, lydelse 2016-11-24, s. 1. 
53 Katsh, Ethan & Rifkin, Janet, Online dispute resolution: resolving conflicts in cyberspace, Jossey-Bass, San 

Francisco, 2001, s. 66. 
54 Vermeys, Nicolas W. & Benyekhlef, Karim, ODR and the courts, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan 

& Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International Publishing, 

Haag, 2012, s. 319. 
55 Katsh, Ethan, ODR: A look at history – a few thoughts about the present and some speculation about the 

future, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory 

and Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 27. 
56 The National Center for Technology and Dispute Resolution, Ethan Katsh, “http://odr.info/ethan-katsh/”, 

lydelse 2016-11-24. 
57 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, som ansvarar för domännamn och IP-protokoll.  
58 Ahalt, Arthur M. Monty, What you should know about online dispute resolution, Practical Litigator, vol. 20, 

mars 2009, s. 22. 
59 Vermeys, Nicolas W. & Benyekhlef, Karim, ODR and the courts, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan 

& Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International Publishing, 

Haag, 2012, s. 310 ff. 
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2.2 ODR idag 

2.2.1 Några tjänster och deras syften 

Här följer en presentation av några ODR-tjänster som finns idag. ODR tillämpas nuförtiden i 

många olika typer av tvister. Hur tjänster utformas är beroende av i vilken miljö en plattform 

används. Presentationen är uppdelad i två huvudkategorier: 1) Domstolsväsendet och 2) Alter-

nativa ODR-plattformar. Alternativa ODR-plattformar behandlas i tre underkategorier: a) 

konsumenttvister och e-handel, b) familjerättsliga tvister och c) övriga alternativa ODR-

plattformar. Plattformarna studeras bland annat utifrån vilken teknik som används, vilken 

målgrupp de riktar sig mot och hur stort användandet av plattformen är, i den mån sådan in-

formation har kunnat inhämtas.  

1) Domstolsväsendet 

Intresset för att använda ODR inom domstolsväsendet i större utsträckning har först nyligen 

fått ett genombrott. I Sverige introducerades genom reformen En modernare rättegång ny 

teknik i domstolarna såsom videoinspelning av exempelvis vittnesförhör under huvud-

förhandlingar, och möjligheten att hålla förhandlingar med parter genom videokonferens finns 

nu i det svenska rättsväsendet.60 

I British Columbia i Kanada, används plattformen Civil Resolution Tribunal. Plattformen är 

kopplad till delstatens domstolsväsende och kan användas för att avgöra vissa tvister som kan 

uppkomma kring en typ av ägarlägenheter i flerbostadshus.61 För närvarande är Civil 

Resolution Tribunal den enda ODR-plattformen i världen som är helt integrerad i ett lands 

rättsväsende.62 Målet är att processen ska ta högst 60 dagar, och inte kosta mer än 

ansökningsavgiften till en vanlig tvistemålsprocess för domstolsärenden. Hemsidan är byggd 

för digital ärendehandläggning. Hela processen ska kunna genomföras online i plattformen. 

Processen är uppdelad i flera steg, innefattande förhandling, medling och, om parterna inte 

                                                           
60 Justitiedepartementet (utg.), Faktablad om en modernare rättegång, ”http://www.regering-

en.se/contentassets/20770241e76344c995eb1f5e8684d195/en-modernare-rattegang”, lydelse 2016-11-18. 
61 Så kallade Strata Titles, Wikipedia, Strata title, ”https://en.wikipedia.org/wiki/Strata_title”, lydelse 2016-11-

18 samt Civil Resolution Tribunal (utg.), Disputes, ”https://www.civilresolutionbc.ca/disputes/”, lydelse 2016-

12-19. 
62 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-02, s. 57. 
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kommer överens, genom att tribunalen avgör ärendet åt parterna. Tribunalens beslut är bin-

dande och verkställbara.63 På tribunalens hemsida kan användare läsa mer om relevanta regler 

och annan viktig information angående tvister. Inom kort introduceras en funktion för att han-

tera tvistemål om mindre penningbelopp i tjänsten.64 Hittills har mer än 3 500 personer använt 

hemsidan för att få information. 185 tvister har inletts, och tribunalen avkunnade nyligen sitt 

första avgörande.65  

Storbritannien har nyligen inlett den hittills mest ambitiösa digitaliseringsreformen av ett lands 

domstolsväsende. Lord Justice Briggs, som har varit ansvarig för att utreda reformen, har ny-

ligen publicerat slutrapporten för dess genomförande.66 Richard Susskind, expert på digital-

isering inom juridiken, deltar i utredningen som expert.67 Reformen innebär att ett nytt 

onlineförfarande introduceras i tvistemål avseende ekonomiska krav såsom fordringar och 

skadestånd där det omtvistade beloppet är lägre än 25 000 pund.68 ”The Online Court” ska vara 

utformad så att en part kan inleda en talan utan hjälp av ett ombud: Detta är möjligt genom att 

pater i en tvist svarar på frågor i plattformen, något som ska ge tillräckligt mycket 

beslutsunderlag för att lösa tvisten. I nästa skede av tvisten är ambition att försöka få parterna 

att komma överens om en lösning gemensamt. En tjänsteman i domstolen, en så kallad ”Case 

Officer” hanterar rutinarbete och kommunikation med och mellan parterna för att nå en 

överenskommelse. En Case Officer har inte samma behörighet som domare att avgöra tvister 

på de materiella omständigheterna i målet, och får inte genomföra en förlikning när det finns 

parter med ett särskilt skyddsintresse i målet, såsom barn. Lyckas inte en överenskommelse 

mellan parterna nås blir det slutligen upp till en domare att avgöra tvisten. Utgångspunkten här 

är att målet inte ska behöva avgöras genom en traditionell huvudförhandling utan att åtgärder 

som skriftväxling online, video- och telefonkonferenser, eventuellt kompletterade med 

hörandet av vittnen, ska kunna vara tillräckligt för att avgöra målet.69 Tvistens natur resulterar 

                                                           
63 Civil Resolution Tribunal (utg.), Steps “https://www.civilresolutionbc.ca/steps/”, lydelse 2016-12-14. 
64 Civil Resolution Tribunal (utg.), Small claims: Coming soon to the CRT, 

“https://www.civilresolutionbc.ca/small-claims-coming-soon-to-the-crt/”, lydelse 2016-12-14. 
65 Ibid. För avgörandet, se Civil Resolution Tribunal (utg.), The Owners, Strata Plan LMS 2900 v.Mathew 

Hardy, 2016 CRTBC1, ”https://www.civilresolutionbc.ca/app/uploads/sites/5/2016/11/ST-2016-00297-

Final_Decision.pdf”, lydelse 2016-12-29. 
66 Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Final report - July 2016, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/civil-courts-structure-review-final-report-jul-16-

final-1.pdf”, lydelse 2016-12-29. 
67 Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Interim report - December 2015, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/ccsr-interim-report-dec-15-final1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 75 
68 Ibid, s. 43. 
69 Ibid, s. 76 ff., 88. 
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i att krav ställs på att domaren kan identifiera centrala rättsfrågor och besitter goda juridiska 

kunskaper för den typen av ärenden som behandlas i Online Court, och dessutom kan leda 

processen på ett bra sätt. Detta är ett resultat av visionen om att tvisten ska kunna genomföras 

utan ombud.70 Ambitionen är att det ska vara obligatoriskt att använda sig av domstolen för de 

typer av mål som den har kompetens att döma i.71 Rättegångskostnader avseende juridiska om-

bud ska i Online Court inte betalas av den förlorande parten. Enbart domstolsavgifter, som 

exempelvis processens ansökningsavgift, ska kunna åläggas en förlorande part.72 Online Court 

förväntas vara på plats för att börja användas i april 2020.73 

I Norge har myndigheterna nyligen beslutat om ett program för att för att digitalisera domstols-

processen. Målet är att inga papper ska användas i domstolsprocesserna. Upprättandet av en 

stämningsansökan ska ske online. Personuppgifter som anges i denna ansökan kontrolleras 

automatiskt mot tillgängliga register. Skriftväxling mellan parterna sker digitalt och för att till-

godose effektivare huvudförhandlingar ska alla förhandlingssalar förses med skärmar där rele-

vanta dokument kan visas. Efter meddelad dom eller slutligt beslut i ett ärende arkiveras hand-

lingar sedan automatiskt och skickas till det norska riksarkivet. Reformen inleds 2017 och be-

räknas ta sex år att genomföra.74  

I flera delstater och städer i USA har straffrättsförfarandet i domstol kompletterats med digitala 

riskbedömningsverktyg, the Public Safety Assessment (PSA), som används för att hjälpa 

domare att avgöra huruvida tilltalade ska hållas häktade innan rättegång eller släppas fria. PSA 

tar hänsyn till aspekter som tidigare brottslighet, ålder och det brott en person misstänks för i 

det aktuella målet. Verktyget tar ingen hänsyn till etnisk bakgrund eller kön hos en förövare. 

Utifrån de relevanta faktorer som systemet bedömer ges en poäng som förutspår risken för 

återfall under tiden fram till rättegång, samt en rekommendation till beslut åt domarna.75 

2) Alternativa ODR-plattformar 

                                                           
70 Ibid, s. 122. 
71 Ibid. 
72 Ibid, s. 86. 
73 Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Final report - July 2016, “https://www.judi-

ciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/civil-courts-structure-review-final-report-jul-16-final-1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 116 f. 
74 Domstoladministrasjonen (utg.), Fra papir, permer og post til digitale, sømløse rettsprosesser, 

”https://www.domstol.no/globalassets/upload/digdom/digitale-domstoler_web.pdf”, lydelse 2016-11-18. 
75 The Laura and John Arnold Foundation (utg.), More than 20 cities and states adopt risk assessment tool to 

help judges decide which defendants to detain prior to trial, “http://www.arnoldfoundation.org/more-than-20-

cities-and-states-adopt-risk-assessment-tool-to-help-judges-decide-which-defendants-to-detain-prior-to-trial/”, 

lydelse 2016-11-20. 
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2.1) Konsumenttvister och e-handel 

Konsumenttvister och e-handel är de områden där ODR har fått störst inflytande. Detta kan till 

stor del hänföras till den ökade betydelse e-handeln har fått de senaste 20 åren. Den stora mäng-

den transaktioner online har skapat ett behov för nya lösningar på tvister, och det har visat sig 

lämpligt att lösa tvister som uppkommer online i samma miljö.  

En nyhet som visar på att fler aktörer uppmärksammar ODR:s ökade betydelse, är EU:s platt-

form för konsumenttvister som lanserades i februari 2016.76 Plattformen är utformad för digital 

handläggning av tvister. Genom plattformen hanteras klagomål mellan konsumenter och 

näringsidkare, för varor och tjänster som köpts online mellan aktörer i EU. Den klagande parten 

får fylla i uppgifter avseende vara/tjänst och aktuellt klagomål, samt kontaktuppgifter till sig 

och motparten, och i eventuella fall, till ett ombud. Efter att ett klagomål registrerats har 

parterna 30 dagar på sig att gemensamt bestämma tvistlösningsorgan. I Sverige är det 

huvudsakligen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som handlägger ärenden för 

konsumentklagomål.77 Några branschspecifika plattformar finns, exempelvis 

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd som hanterar konsumenttvister angående arvode 

för advokater.78 Om parterna är överens om ett organ skickas ärendet vidare dit baserat på den 

information som parterna angett genom EU:s plattform (nås ingen överenskommelse om 

tvistlösningsorgan handläggs inte ärendet vidare). Organet ska sedan fatta ett beslut inom 90 

dagar som sedan meddelas parterna.79 Plattformen baserar sig på EU-direktivet 2013/11/EU 

om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister,80 och har införlivats i svensk rätt genom lag 

(2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det står medlemsstaterna fritt 

att göra tvistlösningsorganens beslut bindande.81 Sverige har valt att inte göra detta. Fem länder 

                                                           
76 EU-kommissionen (utg.), Alternative and Online Dispute Resolution (ADR/ODR), 

”http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm”, lydelse 

2016-12-01. 
77 ARN erbjuder också möjligheten för konsumenter att göra en anmälan direkt online på www.arn.se.  
78 Advokatsamfundet (utg.), Vad är Konsumenttvistnämnden?, 

”https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/Allman-information/Vad-ar-

Konsumenttvistnamnden/”, lydelse 2016-12-14. 
79 EU-kommissionen (utg.), Online dispute resolution timeline, 

”https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.timeLine&uuid=#step-one”, lydelse 2016-11-

15 samt Wikström, Christina, Tvistlösning online är en realitet, ”http://www.legaltech.se/blogg/tvistlosning-

online-ar-en-realitet”, lydelse 2016-11-15. 
80 Direktivets fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 

alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 

2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning). 
81 Artikel 2.4 direktiv 2013/11/EU. 
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saknar i nuläget tvistlösningsorgan på hemsidan.82 Plattformen har så här långt sannolikt varit 

ett misslyckande. I början av december 2016 hade varken ARN eller Advokatsamfundets 

Konsumenttvistnämnd tagit emot några ärenden genom EU:s ODR-plattform, något som inne-

bär att den inte fått något genomslag i Sverige.83  

En stor ODR-aktör med fokus på e-handel är Modria. Modrias plattform är utformad för att 

hantera klagomål för varor och tjänster och kan integreras i klienters (exempelvis försäljare 

inom e-handel) hemsidor. Vid eventuella brister vid en transaktion fyller köparen, om säljaren 

använder Modria, i sin beställningsreferens online i Modrias plattform på säljarens hemsida 

och ett ärende skapas automatisk med all relevant information om produkten/tjänsten, som 

hämtas från säljarens ärendedatabas. Systemet kan ta automatiska beslut om att vidta olika 

åtgärder om användaren vill. Detta kan exempelvis vara att i en tvist erbjuda omleverans av en 

vara eller att återbetala pengar till storkunder, med många tidigare transaktioner utan konflikter. 

En sådan tvist kan lösas utan någon mänsklig inblandning från säljarens sida. Det automatiska 

beslutfattandet i Modrias tjänst är utformat med hjälp av regelbaserade system och en säljare 

kan själv bestämma hur automatiska beslut ska tillämpas genom Modrias ”policy center”.84 

Modria arbetar i nuläget med att utveckla AI-system som använder sig av maskininlärning.85 

Säljare och köpare kan också förhandla för att försöka komma fram till en lösning på en tvist 

genom plattformen.86 Det finns stöd för att parterna låta parterna använda sig av en medlare för 

att nå en lösning. Modrias grundare Colin Rule har tidigare hjälpt eBay och PayPal med att 

bygga ODR-plattformar för konflikter i samband med köp, system som har hanterat miljontals 

tvister.87 Modria har även använts för att bygga system inom andra rättsområden, exempelvis 

hyresrätt och skatterätt.88 Hittills har Modria hanterat mer än en miljon tvister globalt för mer 

än 30 klienter.89  

                                                           
82 EU-kommissionen (utg.), Dispute resolution bodies, 

”https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show”, lydelse 2016-11-15. 
83 Akremi, Bessem, beredningsjurist ARN, RE: Statistik EU:s ODR plattform, e-post 2016-12-02, samt Advokat 

af Burén, Lisa, advokat och ansvarig för Konsumenttvistnämnden, SV: Statistik om avgjorda ärenden, e-post 

2016-12-01.  
84 Modria (utg.), The Modria Platform, ”http://modria.com/product/”, lydelse 2016-12-15. 
85 Rule, Colin, grundare av Modria och Chief Operating Officer, RE: Alert – Linus Larsén e-post 2016-12-01 
86 Modria (utg.), Features, ”http://modria.com/features/”, lydelse 2016-11-24. 
87 Modria (utg.), About Us, ”http://modria.com/about-us/”, lydelse 2016-11-24. 
88 Rule, Colin, Modria Demo for Oregon Community Mediation, 

“https://www.youtube.com/watch?v=xBssvOGsFoA”, lydelse 2016-11-16. 
89 Rule, Colin, grundare av Modria och Chief Operating Officer, RE: Alert – Linus Larsén e-post 2016-12-01. 
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En annan internationell konsumenttvistsplattform är Youstice. Precis som Modria kan den inte-

greras i försäljares webbutiker.90 Med hjälp av tjänsten, som är ett verktyg för digital 

handläggning, kan klagomål i samband med köp hanteras. Tjänsten underlättar för köpare och 

säljare genom att färdigformulerade klagomål och förslag på åtgärder finns tillgängliga för att 

använda i kommunikationen under tvisten.91 Tjänsten ger också parterna en möjlighet att invol-

vera en tredje part för det fallet att tvisten inte kan lösas av köparen och säljaren på egen hand 

och måste avgöras av en utomstående.92 Försäljare inom e-handel har rätt att använda Youstices 

logotyp på sin hemsida om de lyckas komma överens med konsumenter i minst 80% av alla 

tvister i plattformen och om 98% av dessa överenskommelser efterlevs.93 

eBays plattform hanterar klagomål som uppstår i samband med transaktioner mellan 

privatpersoner som köper och säljer varor på företagets hemsida. Säljaren och köparen bjuds 

vid konflikter in till att förhandla tillsammans för att nå en lösning. I förhandlingsmiljön får 

parterna tips hur de bäst kan nå en lösning och undvika missförstånd. Kan de inte komma 

överens går ärendet vidare och både parterna får framföra sin talan för en eBay-medarbetare 

som sedan utfärdar ett bindande beslut. För hela processen finns tydliga tidsramar för att tvisten 

ska kunna hanteras effektivt. Tvisten måste väckas i eBays plattform senast 30 dagar efter 

överenskommen sista leveransdag mellan parterna. Därefter måste parterna försöka nå en 

uppgörelse i minst 8 dagar innan ärendet kan tas vidare till eBay. eBay har även en separat 

process för att hantera klagomål angående betygsättningen av köpare och säljare som sker i 

samband med transaktioner på hemsidan. eBays plattformen har fortsatt att växa sedan 

samarbetet med Square Trade i början av 2000-talet och hanterar 60 miljoner tvister årligen.94  

Den svenska tjänsten Swiftcourt kan användas som ett stöd för mindre köprättsliga tvister vid 

köp av begagnade varor på internet, exempelvis genom Blocket. Genom tjänsten ingår köpare 

och säljare ett avtal innan köpet, utformad utifrån de mallar som Swiftcourt erbjuder för olika 

typer av transaktioner. Går något fel vid köpet kan Swiftcourt först erbjuda medling för att 

försöka få parterna att nå en lösning. Misslyckas det, kan parterna ta tvisten vidare till 

                                                           
90 Youstice (utg.), Retailers – How it works, “https://www.youstice.com/en/how-it-works-retailers”, lydelse 

2016-12-14. 
91 Online Dispute Resolution Advisory Group, Online dispute resolution for low value civil claims, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-

Version1.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 14 
92 Youstice (utg.), Customers – how to use Youstice?, “https://www.youstice.com/en/how-it-works”, lydelse 

2016-11-17. 
93 Online Dispute Resolution Advisory Group, Online dispute resolution for low value civil claims, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-

Version1.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 14 f. 
94 Ibid, s. 11 f. 
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Swiftcourts egna skiljedomstol om en skiljeklausul finns i avtalet som har ingåtts.95 Till skilje-

domstolen väljs oberoende jurister av Swiftcourt när parternas skriftväxling avslutats vid en 

eventuell tvist.96 Swiftcourt har använts i 1 590 transaktioner. I fem av dessa har tvister upp-

kommit som lösts i Swiftcourts medlingsplattform. Ingen av tvisterna har ännu gått till 

Swiftcourts skiljedomstol.97 

2.2) Familjerättsliga tvister 

Även inom familjerätten har det byggts ODR-plattformar. Plattformarna kan bland annat ge 

stöd vid skilsmässor och bodelning. 

Ett exempel på en familjerättslig ODR-plattform är Wevorce, som hanterar skilsmässor i USA. 

Tjänsten är en kommunikationsplattform där användare ges allmän vägledning kring processen 

vid en skilsmässa. Användare av tjänsten börjar med att fylla i ett formulär, där grundläggande 

uppgifter om skilsmässan besvaras, såsom makarnas ålder, delstat, skulder, gemensamma barn, 

förmåga att komma överens och inom vilken tidsperiod makarna avser att påbörja skilsmässo-

förfarandet. Användarna betalar sedan en avgift till Wevorce. När Wevorce har fått betalt inleds 

kommunikationen mellan användarna och Wevorces medarbetare. Wevorce ger inte faktisk 

juridisk rådgivning utan vägledning kring skilsmässoprocessen och stöd för att hjälpa makar 

att komma överens. Tjänsten erbjuder också hjälp med att upprätta relevanta dokument till en 

skilsmässa. 200 skilsmässor har hanterats via Wevorce. I 98% av skilsmässoärendena som han-

terats genom Wevorce har makarna kommit överens.98 

Rechtwijzer i Nederländerna är en annan familjerättslig plattform. Tjänsten har utformats med 

hjälp av Modria och HiiL, en intresseorganisation som bland annat arbetar med att förbättra 

tillgången till rättsväsendet.99 Tjänstens huvudsakliga användningsområde har hittills varit av-

seende skilsmässor. Efter att användaren svarat på frågor ger tjänsten relevant rådgivning uti-

från de svar som getts. I Rechtwijzer kan användarna vid behov också få hjälp av professionell 

medlare, som genom videokonferens i tjänsten kan ge parterna stöd för att komma fram till en 

                                                           
95 Swiftcourt (utg.), This is how Swiftcourt works, “https://swiftcourt.com/en/how-it-works”, lydelse 2016-11-

17. 
96 Hedén Hultgren, Johan, VD och medgrundare av Swiftcourt, RE: Statistik till uppsats, e-post 2016-12-05 och 

2016-12-06. 
97 Ibid. 
98 Wevorce (utg.), ”https://www.wevorce.com/home?sign_in=no”, lydelse 2016-11-17. 
99 HiiL (utg.), About us, “http://www.hiil.org/about-us”, lydelse 2016-12-27. 
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lösning. Tjänsten har fått mycket positiv respons i Nederländerna.100 Nyligen lanserades också 

en funktion för att hantera hyresrättsliga tvister.101 I Storbritannien har Relate Rechtwijzer ny-

ligen lanserats, baserat på Rechtwijzer i Nederländerna. Modria har varit med och utvecklat 

även denna plattform.102  

MyLawBC är en ny tjänst som utvecklats av intresseorganisationen Legal Services Society i 

delstaten British Columbia i Kanada, samma delstat som Civil Resolution Tribunal används i. 

Modria har varit med och utformat denna tjänst som baseras på den nederländska 

Rechtwijzerplattformen.103 Genom tjänsten kan användare i delstaten exempelvis få hjälp och 

information kring att upprätta ett testamente, hantera våld mellan närstående och genomgå en 

skilsmässa, genom olika ”pathways”. I varje pathway svarar användare på frågor inom de olika 

rättsområdena som sidan behandlar. Frågorna kombineras med allmän information och 

informationen som användaren ger är anonym. Varje pathway avslutas med att 

sammanfattande information presenteras, utifrån de svar som en användare givit. I samband 

med informationen erbjuds också mallar, exempelvis för testamentesskrivning.104  MyLawBC 

erbjuder också en ”Dialogue Tool”, en ODR-plattform för förhandling mellan makar angående 

skilsmässor. I Dialogue Tool svarar användare på frågor på ett sätt som liknar det som används 

för olika pathways. När alla frågor besvarats bjuds användarens maka/make in till att göra 

detsamma. Dessa svar från parterna blir sedan ett underlag för den fortsatta diskussionen 

mellan makarna.105 Sedan plattformen öppnades officiellt i maj 2016,106 har 4 934 personer 

använt hemsidans pathways, samtidigt som 56 par startat förhandlingar genom Dialogue 

Tool.107  

                                                           
100 Rechtwijzer (utg.) ”http://rechtwijzer.nl/uit-elkaar”, lydelse 2016-11-17, 2016-11-17. HiiL (utg.), Rechtwijzer 

Uit Elkaar; What do users say after 6 months?, ”http://www.hiil.org/insight/rechtwijzer-what-do-users-say-

after-6-months”, lydelse 2016-12-02. 
101 HiiL (utg.), Netherlands project Rechtwijzer, ”http://www.hiil.org/project/?itemID=2641”, lydelse 2016-12-

15. 
102 Relate Rechtwijzer (utg.), A step by step guide, “https://relate.modria.com/dialoog/information/”, lydelse 

2016-11-17. 
103 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online dis-

pute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-11.24, s. 35. 
104 MyLawBC (utg.), ”http://mylawbc.com/”, lydelse 2016-11-17. 
105 MyLawBC (utg.), About the dialogue tool, “http://mylawbc.com/tools/faq/about-dialogue-tool.php”, 2016-

12-14. 
106 Tjänsten fanns tillgänglig redan i februari och många började använda sig av tjänsten redan innan det 

officiella öppnandet, Prosser, Nate, Online Outreach Coordinator på Legal Aid BC, RE: MyLawBC – statistics, 

e-post 2016-12-09. 
107 Ibid. 
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2.3) Övriga alternativa ODR-plattformar 

Demander Justice är en plattform som ger tjänstens användare möjlighet att försöka nå överens-

kommelser med en motpart inom många olika rättsområden avseende mindre ekonomiska krav. 

Stora ärendetyper är arbetsrättsliga tvister och konsumenttvister. En tvist inleds med att en 

kärande besvarar relevant information via Demander Justice hemsida om tvisten. Demander 

Justices tjänst upprättar sedan automatiskt ett kravbrev som skickas till svaranden, baserat på 

den information käranden har lämnat. Om parterna inte lyckas komma överens efter att ett 

kravbrev skickats förbereder sedan Demander Justice tvisten för en domstolsprocess och 

hjälper till att upprätta alla relevanta dokument. Käranden behöver bara infinna sig i domstolen. 

Sedan starten 2012 har mer än 250 000 tvister behandlats genom tjänsten. Totalt har en 

överenskommelse eller framgång med talan nåtts i 82% av alla ärenden, varav 50%  nått en 

överenskommelse enbart efter att det första kravbrevet skickats.108  

Ujuj (uttalas ”you judge”) är en hemsida för ”crowd-based justice”. I plattformen, som är 

skapad för tvister om mindre ekonomiska belopp, är det hemsidans användare som avgör ut-

gången av en tvist. För att Ujuj ska avgöra en tvist, så betalar käranden i en tvist en 

ansökningsavgift och sammanfattar sitt krav på max 50 tecken. Därefter spelar vederbörande 

in en video på max tre minuter varigenom grunderna för kärandens krav presenteras. Svaranden 

bjuds sedan in till att göra en motsvarande video på max tre minuter om varför kravet bestrids. 

Båda parter godkänner att Ujuj:s beslut i tvisten är bindande. När båda parter lagt upp en video 

får Ujuj:s användare sedan rösta om utgången av tvisten i 7 dagar. Utifrån användarnas röster 

avgörs tvisten och huruvida kärandens krav ska medges. Den dom hemsidans användare 

kommit fram till utformas sedan till ett juridiskt bindande avtal som skickas till parterna. 

Användarna på sidan är indelade i olika nivåer utifrån deras erfarenhet att döma i olika 

tvister.109  

Exempel finns också på förhandlingsplattformar, som likt Cybersettle använder sig av blind 

bidding för att hjälpa parter att nå en överenskommelse. Inom blind-bidding kan två 

huvudtekniker identifieras. Den första av dessa är double-blind bidding. Denna teknik kan 

användas för tvister mellan två parter, om tvisten endast handlar om en rättslig fråga och när 

                                                           
108 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-11.24, s. 73, Demander Justice (utg.) ”https://www.demanderjustice.com/”, lydelse 2016-

12-15 samt Demander Justice (utg.)  ”https://www.saisirprudhommes.com/”, lydelse 2016-12-15. 
109 Ujuj (utg.), What is Ujuj?, “http://www.ujuj.org/whatisujuj.html”, lydelse 2016-12-14. 
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objektet för tvisten kan värderas i siffror (när det är fråga om pengar eller varor som enkelt kan 

värderas). Tekniken går sedan ut på att parterna ger hemliga anbud och att tjänsten, om parterna 

lägger bud som går varandra till mötes, lägger sig mitt emellan som en medellösning.110  

Den andra huvudtekniken av för blind bidding är visual blind bidding. Denna teknik kan till 

skillnad från double-blind bidding användas för ett större antal parter och frågor. Visual blind 

bidding innebär att endast parternas lägsta acceptgräns vid en förhandling hålls hemlig 

(exempelvis den lägsta ekonomiska ersättning en skadelidande part kan tänka sig vid en 

förhandling) medan bud offentliggörs. När bud möts inom parternas acceptgräns belönas parter 

som snabbt har rört sig mot det område där en överenskommelse nås.111 Denna teknik används 

bland annat av tjänsten SmartSettle One.112  

En annan ODR-teknik är fördelningssystem som så rättvist som möjligt fördelar tillgångar mel-

lan parter. Systemen bygga på algoritmer som baserar sig på olika teorier om maximal vinst 

för båda parter. Exempel kan vara ekonomisk spelteori och de idéer John Nash presenterat.113 

Den här typen av fördelningssystem kan exempelvis användas för att fördela tillgångar vid en 

bodelning.  

2.2.2 Skillnader mellan olika plattformar 

ODR används på flera olika sätt i de tjänster som presenterats ovan, exempelvis som 

kommunikationsredskap, som förhandlingsverktyg, som administrativt redskap, som 

automatiskt beslutsstöd och för automatiskt beslutsfattande.  

AI och automatiskt beslutsfattande är ännu inte särskilt vanligt förekommande inom de största 

ODR-plattformarna. Tekniken förekommer i vissa av de förhandlings- och 

fördelningsplattformar som diskuteras ovan där algoritmer används för maximera båda parters 

vinst i en förhandling. Modria är ett annat exempel som med hjälp av sitt policy center låter 

sina användare avgöra om vissa typer av tvister ska lösas på automatisk väg. Demander Justice 

ger stöd för att upprätta dokument till viss del automatiskt. Även det beslutsstöd, PSA, som 

                                                           
110 Thompson, Clive, Double blind: Negotiating on the internet gets lawyers’ egos out of the way, 

“http://www.legalaffairs.org/issues/May-June-2004/scene_thompson_mayjun04.msp”, lydelse 2016-12-20. 
111 Smartsettle (utg.), Smartsettle’s visual blind bidding,  

”https://www.smartsettle.com/home/products/smartsettle-one/smartsettles-visual-blind-bidding/”, lydelse 2016-

12-20. 
112 Smartsettle, Introduction to Smartsettle One – Debt resolution example, 

“https://www.youtube.com/watch?v=RLOpQ5DCB1g”, lydelse 2016-11-20. 
113  Lodder, Arno R. & Zeleznikow, John, Artificial intelligence and online dispute resolution, Wahab, 

Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, 

Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 77. Se vidare referens i texten till “J. Nash, ‘Two Person 

Cooperative Games’, Econometrica (1953), 21, s. 128-140.”. 
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används i amerikanska domstolar kan i någon mån liknas vid AI som den form av beslutsstöd 

det utgör. 

Många plattformars främsta uppgift är istället att agera som ett kommunikationsstöd och där 

användare kommunicerar med andra människor för att få hjälp med att lösa tvister. Exempel 

på detta är MyLawBC, Swiftcourt, Rechtwijzer och Wevorce. Att ODR-plattformar används 

som ett administrativt redskap för att handlägga traditionella ”offlinetvister” online blir också 

allt vanligare. Så är fallet med EU:s ODR-plattform och Civil Resolution Tribunal som är offi-

ciellt sanktionerade vägar för att lösa tvister. Detta är också planen för digitaliseringen av 

Norges rättsväsende och den brittiska domstolsreformen. 

Värt att notera är den särskilda utformning som MyLawBC och Rechtwijzer har. Denna ut-

formning har kallats för ”Online Justice Journeys”. En Online Justice Journey är uppbyggd i 

tre steg. I den första fasen ges information och möjlighet för en användare att överblicka sin 

situation. I nästa fas försöker parterna nå en överenskommelse och slutligen, i fas tre, övervakar 

en domare eller annan beslutsfattare att ett avtal är rättvist utformat eller avgör återstående 

frågor.114  

Det varierar huruvida utgången i ett ärende i de olika ODR-plattformarna är bindande. Exempel 

på plattformar där utgången är bindande är exempelvis Ujuj, Swiftcourt och Civil Resolution 

Tribunal.  

2.3 ODR i framtiden – vad kan göras 

Prognoser över framtiden är ofta osäkra. Att utvecklingen inom ett område präglas av snabb 

teknisk utveckling gör det inte enklare att ställa prognoser. Här följer dock en presentation av 

ett urval av relevant forskning som finns kring ODR och AI i tvistlösning och hur den kan antas 

påverka inom den närmaste framtiden. 

Online Dispute Resolution Advisory Group (ODRAG) är en expertgrupp för den brittiska re-

formen av domstolsväsendet. Richard Susskind, som tillhör de ledande forskarna inom den 

tekniska utvecklingen och dess förhållande till den juridiska yrkesrollen, är gruppens ord-

förande. ODRAG har i en rapport förutspått utvecklingen av ODR i närtid och delat in denna 

utveckling av ODR-system i tre generationer. Den första generationens ODR-system är den 

                                                           
114 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 37 ff. 
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som presenteras av ODRAG i deras rapport inför reformen av det brittiska rättsväsendet, ett 

förslag som Online Court hämtat information ifrån. ODRAG:s förslag påminner om upplägget 

med Online Justice Journeys, och hur MyLawBc och Rechtwijzer fungerar, med en in-

formationsfas, en förhandlingsfas och en slutlig avgörandefas.115 

Den andra generationen avser ODR-system där videokonferenser av mycket hög kvalitet är en 

central del av processen.116 Videokonferenser används idag redan i både brittiska och svenska 

domstolar.117 Centralt för den process ODRAG förespråkar i generation två är dock att 

kvaliteten ska vara så pass att hög att parterna nästan känner att de befinner sig i samma lokal 

när de deltar i videokonferensen, ett fenomen som är känt som ”telepresence”.118 

Den tredje generationens ODR för med sig ett utökat användande av AI. Detta beräknas enligt 

ODRAG ske i större utsträckning under 2020-talet. I inledningen av tvistlösningsprocessen kan 

AI-systemen ställa och besvara frågor om ett mål och utifrån det dra vissa slutsatser. Utifrån 

slutsatserna kan ett system ge råd till parterna, upprätta utkast till relevanta dokument för ären-

den och agera som visst beslutsstöd åt domaren.119  

2.3.1 ODR och AI inom domstolsväsendet 

2.3.1.1 Digitaliserad handläggning och kommunikation  

Ett första steg mot ODR i domstolarna är användande av teknik motsvarande den som nu intro-

duceras i Norge, nämligen att ersätta alla papper i domstolen med ett helt digitalt förfarande. 

Många länder påbörjat en process mot ett mer digitaliserat domstolsförfarande. Genom 

reformen En Modernare Rättegång togs steg från svensk sida mot ett mer tekniskt och modernt 

förfarande, dock utan att alla papper försvann från domstolarna. Hur Sverige i framtiden 

använder teknik i domstolarna återstår att se. Ett möjligt nästa steg i den digitala utvecklingen 

är att en reform likt den i Storbritannien introduceras i exempelvis småmål i Sverige.120 När 

                                                           
115 Online Dispute Resolution Advisory Group, Online dispute resolution for low value civil claims, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-

Version1.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 19 ff. 
116 Ibid, s. 24. 
117 Justitiedepartementet (utg.), Faktablad om en modernare rättegång, ”http://www.regering-

en.se/contentassets/20770241e76344c995eb1f5e8684d195/en-modernare-rattegang”, lydelse 2016-11-18 samt 

HM Courts and Tribunals Service, Video conferencing, https://www.justice.gov.uk/courts/video-conferences, 

lydelse 2016-11-25. 
118 Wikipedia, Telepresence, “https://en.wikipedia.org/wiki/Telepresence”, 2016-12-07. 
119 Online Dispute Resolution Advisory Group, Online dispute resolution for low value civil claims, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-

Version1.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 24 f. 
120 Småmål är det förenklade förfarande som används i tvistemål om det omtvistade beloppet understiger ett 

halvt prisbasbelopp, se 1:3d, rättegångsbalken (RB) (1942:70). 

https://www.justice.gov.uk/courts/video-conferences
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domstolsväsendet digitaliserats kan sedan handläggningen automatiseras, exempelvis skick-

andet av kallelser, handlingar och liknande mellan parterna, på ett sätt som kan liknas vid 

exempelvis Modrias och andra kommersiella ODR-plattformars till stor del automatiska 

handläggningsprocess. En framtida handläggning kan innehålla smarta funktioner för att väcka 

talan. En idé är att hela stämningsansökan kan utformas genom att käranden eller dennes 

ombud besvarar frågor i ett formulär online, på ett som påminner om hur tjänster som Wevorce 

och Rechtwijzer fungerar, ett förfarande som också utreds i Storbritannien.121 Den som väcker 

talan kan sedan legitimera sig med hjälp av en e-legitimation eller liknande signatur för digital 

identifikation och betalar ansökningsavgiften för processen.122 Om ett centralt system sedan 

skulle användas för alla ansökningar till svenska domstolar, finns då sedan möjligheten att 

systemet, utifrån de svar käranden gett avseende ärendets karaktär vid väckandet av talan, kan 

hänvisa vidare målet till rätt domstol.123 Ett sådant system kan förhindra en stor del av de mål 

som av misstag väcks vid fel domstol eller myndighet som måste avvisas.  

En digitaliserad handläggning skulle också göra det betydligt enklare att föra statistik över måls 

avgörande, karaktär och andra faktorer av intresse för att granska domstolens verksamhet, t.ex. 

tid domare lägger på olika typer av ärenden.124 Att bygga en mer sofistikerad ärendedatabas 

inom domstolen skulle vara enklare, likväl som utlämnandet av allmänna handlingar.125  

Ett storskaligt digitalt ärendehanteringssystem kan också användas för att ge parter och domare 

överblick över deras pågående ärenden. En speciell typ av inloggning kan också tänkas finnas 

för advokatbyråer och ombud som åter sig många mål, för att förenkla även deras överblick 

över pågående processer.126 

Möjligheten finns också för domstolar att i samband med en digitalisering av handläggningen 

av processer använda sig av automatiskt upprättande av utkast till dokument. Automatisk 

dokumentupprättning används i viss mån i exempelvis ODR-tjänsten Demander Justice. Tek-

niken för automatisk dokumentupprättning har gjort stora framsteg och redan idag sparar 

                                                           
121 Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Interim report - December 2015, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/ccsr-interim-report-dec-15-final1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 76 f. 
122 Digital identifikation används bland annat av Rechtwijzer vid tvister.  
123 Jmfr Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Interim report - December 2015, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/ccsr-interim-report-dec-15-final1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 76. 
124 Ibid, s. 66 f. 
125 I enlighet med offentlighetsprincipen, se 2 kap. i Tryckfrihetsförordningen (TF) (1949:105). 
126 Jmfr Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Interim report - December 2015, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/ccsr-interim-report-dec-15-final1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 77. 
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många jurister mycket tid på användandet av den här typen av tjänster. Tekniken kan förhålla 

sig till relevanta rättskällor när dokumentet upprättas. Tekniken förutspås vara vanligt före-

kommande om 10-15 år.127Automatisk dokumentupprättning kan vara särskilt användbart i 

vanligt förekommande typer av mål och andra rutinmässiga arbetsuppgifter i domstolar. 

Digital handläggning ger också möjligheter till större användning av alternativa 

kommunikationssätt i domstolar, exempelvis genom videokonferenser på det sätt som ODRAG 

resonerar kring den andra generationens ODR-process. Möjligheterna till digital 

kommunikation ger också större frihet vad avser den geografiska utplaceringen av domstolar 

och hur parter får tillgång till dessa.128 

2.3.1.2 Automatiska beslut och AI i domstolsprocessen 

Nästa möjliga steg för en utökad användning av ODR i domstolar är sedan att fler automatiska 

beslut och att mer AI används i processen, samt att digitaliseringen av handläggningen och 

reformer motsvarande den som nu görs i Storbritannien utvidgas till större och mer komplexa 

mål. 

I det följande diskuteras tre aspekter som är centrala i den framtida utvecklingen av AI i 

domstolar. Dessa är:129 

- System som analyserar och utreder juridiska frågor. 

- System som stöd vid beslutsfattande och som fattar beslut själva. 

- Domarens roll. 

Dessa frågor behandlas i del I-III nedan.  

I) System som analyserar och utreder juridiska frågor  

AI har på senare tid förändrat möjligheterna att genomföra rättsutredningar. Detta gäller både 

möjligheten att granska dokument som bevisning, utreda specifika rättsfrågor och att värdera 

chanserna för framgång i en tvist. 

                                                           
127 McGinnis, John O. & Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the 

role of lawyers in the delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014, s. 3050 f. Se även 

Susskind, s. 100 ff. 
128 Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Interim report - December 2015, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/ccsr-interim-report-dec-15-final1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 69. 
129 Indelningen är delvis inspirerad av Online Dispute Resolution Advisory Group, Online dispute resolution for 

low value civil claims, “https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-

Final-Web-Version1.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 24. 
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Tekniken predictive coding har vuxit i betydelse och förändrat möjligheterna att granska stora 

mängder dokument de senaste åren.130 I de utredningar som gjorts på vissa AI-system som 

använder sig av predictive coding, har det visat sig att systemen har varit minst lika bra, ofta 

bättre, än människor på att hitta relevanta dokument. Detta sker på en betydligt kortare tid och 

för en lägre kostnad.131 I flera internationella rättsfall har fördelarna med predictive coding 

uppmärksammats och allt fler domstolar har godkänt automatisk dokumentgranskning som 

metod för att göra rättsutredningar i domstolstvister.132 I ett nyligen avkunnat beslut från en 

amerikansk domstol, slog domstolen till och med domstolen fast att det är att föredra att parter 

använder sig av predictive coding i vissa mål med mycket stora mängder dokument. Domstolen 

kom fram till att en part i och med den så pass nya tekniska utvecklingen inte kan tvingas 

använda automatisk dokumentgranskning, men att det inte kan uteslutas att så blir fallet i fram-

tiden.133 Det finns dock fortfarande begränsningar i tekniken. Predictive coding anses vara 

mindre lämpligt när det handlar om att granska ett mindre uppsättningar dokument. Tekniken 

har också brister vad gäller att hitta specifik information i en stor mängd dokument, exempelvis 

en viss passage i ett särskilt dokument, det vill säga ”en nål i en höstack”.134 Tekniken kan vara 

av stor nytta för parter i en tvist, men eftersom den framförallt tar sikte på större mängder 

dokument är den i normalfallet inte lika användbar för domare som generellt sätt inte behöver 

granska samma mängd dokument som parter i en tvist. Tekniker för dokumentgranskning för-

bättras dock sannolikt och det blir intressant att se vilken betydelse den kan komma att få i 

framtiden för domstolar. 

Utvecklingen av teknik som använder AI för att göra rättsutredningar genom att studera rele-

vanta rättskällor har också gått framåt. Framsteg görs huvudsakligen i USA där teknik som 

kretsar kring IBM:s system Watson och liknande intelligenta system fått allt större inflytande. 

Ett uppmärksammat exempel på när Watsons tillämpats inom juridik är ROSS som utvecklas 

                                                           
130 Se vidare del 1.2.1. 
131 Roitblat, Herbert, Kershaw, Anne & Oot, Patrick, Document Categorization in Legal Electronic Discovery: 

Computer Classification vs. Manual Review, Journal of the American Society for Information Science and 

Technology, vol. 61., 2010, s. 70-80 samt Grossman, Maura R. & Cormack, Gordon V., Technology-Assisted 

Review in E-Discovery Can Be More Effective and More Efficient Than Exhaustive Manual Review, Richmond 

Journal of Law and Technology, Vol. XVII, 2011, ”http://jolt.richmond.edu/v17i3/article11.pdf”, lydelse 2016-

12-30. 
132 S.D.N.Y. (2012); Moore v. Publicis, High Court, Ireland (2015); Irish Bank Resolution Corporation Limited 

v. Sean Quinn samt High Court of Justice Chancery Division, U.K. (2016); Pyrrho Investments Ltd v. MWB 

Property Ltd. 
133 S.D.N.Y. (2016). Hyles v. New York City. 
134 FTI Technology (utg.), Advice from Counsel - Can Predictive Coding Deliver on its Promise?, 

“http://www.ftitechnology.com/resources/white-papers/advice-counsel-can-predictive-coding-deliver-its-

promise”, lydelse 2016-12-07. 



27 
 

för rättsutredningar.135 Tekniken är baserad på maskininlärning och språkteknologi. Systemet 

har börjat användas av amerikanska advokatbyråer och gör bland annat utredningar inom 

insolvensrätt.136 Det som kännetecknar tekniken är att jurister kan kommunicera med ROSS 

genom att använda vanligt språk istället för genom sökord. ROSS är programmerad för att 

förstå sammanhanget som ord presenteras i snarare än de enskilda orden i sig. Detta är en 

sofistikerad variant av språkteknologi.137 Systemet svarar också användaren med relevant 

information och kan exempelvis visa relevanta passager i rättsfall som systemet anser är 

relevanta för utredningen.138 Watsonsystem av olika slag lär sig genom att få tillgång till 

information i form av data inom det område det ska användas, i ROSS fall hittills insolvensrätt. 

Systemet ställer sedan kontinuerligt frågor till de jurister som använder systemet för fortsatt 

förbättring och inlärning, något som kännetecknar många system för maskininlärning. System-

et kan hantera stora mängder ostrukturerad data.139 Tekniken kan hjälpa domare med 

rättsutredningar för att utreda gällande rätt. En annan styrka är att det går att värdera hur starkt 

vissa rättsfalls prejudicerande verkan genom att exempelvis analysera hur många gånger ett 

visst rättsfall åberopats. Tekniken är ännu inte fullt utvecklad utan förutspås förfinas under det 

kommande decenniet. I framtiden förutspås det även att system som ROSS kan komma att 

företa rättsutredningar enbart utifrån att höra relevanta sakomständigheter i ett mål och på egen 

hand identifiera gällande rätt.140  

ODRAG tror att det är möjligt att parter i framtiden kan få hjälp av intelligenta system för att 

företa rättsutredningar kring deras ärenden för att ge vägledning och överblick över de möjlig-

heter som finns i en tvist. 141  Detta kan också kompletteras med en konkret värdering av 

chanserna att vinna framgång, exempelvis genom statistiskt underlag som systemet har tillgång 

till och värderar. Denna teknik kallas ”predictive analytics”. Predictive analytics gör att det 

med hjälp av AI som exempelvis hanterar stora datamängder, ”big data”, blir lättare att förutspå 

                                                           
135 Se även 1.2.1. 
136 Hasselback, Drew, Meet ‘ROSS,’ the bankruptcy robo-lawyer employed by some of the world’s largest law 

firms, Financial Post, 2016-08-09, “http://business.financialpost.com/executive/smart-shift/meet-ross-the-

bankruptcy-robo-lawyer-employed-by-some-of-the-worlds-largest-law-firms?__lsa=15d7-b3f8”, lydelse 2016-

12-07. 
137 Se 1.2.1. 
138 McGinnis, John O. & Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the 

role of lawyers in the delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014, s. 3048 ff. 
139 IBM, IBM Watson: How it Works, “https://www.youtube.com/watch?v=_Xcmh1LQB9I”, lydelse 2016-12-

08. 
140 McGinnis, John O. & Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the 

role of lawyers in the delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014, 3050 f. 
141 Lavy, Matthew & Susskind, Richard, Likely Developments in ODR – Notes, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Notes-on-future-IT-for-ODR-Group-final-July-

2014.pdf”, lydelse 2016-11-25, s. 2. 
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utgången i ett rättsfall.142  Ett mindre komplext exempel på teknisk analys av möjligheterna att 

vinna framgång som används redan idag är ett stödsystem för överklagan av skatteärenden i 

Ohio som den amerikanska ODR-aktören Modria har varit med och utformat. Det är ett regel-

baserat system, som genom att användaren besvarar frågor i ett formulär, kan  ge information 

om det finns möjligheter till att en överklagan är framgångsrik. Detta varierar beroende på 

vilken grund för överklagan som användaren angivit. Systemet ger också information om kost-

naderna som kan anses tillkomma vid en överklagan, exempelvis ansökningsavgifter och rese-

kostnader.143  

II) System som stöd vid beslutsfattande och som fattar beslut själva  

Fler tekniker kan tänkas bli relevanta som stöd för beslutsfattande i domstolsprocessen i fram-

tiden. Statistik och hantering av stora mängder av data kan på samma sätt som det kan användas 

för att avgöra tyngden i ett sedan tidigare relevant prejudicerande mål, användas för att föreslå 

för en domare vad för beslut som ska fattas i ett visst mål. Sådan här teknik används redan inom 

exempelvis brottmål vad gäller sentencing guidelines och riskbedömningsverktyget PSA i 

USA.144 

Ett praktiskt exempel där den här typen av beslutsstöd kan användas är exempelvis när det i ett 

mål ska avgöras om prövningstillstånd till en högre domstol ska beviljas. Ett system samman-

ställer relevant information och presenterar ett förslag till domaren om huruvida 

prövningstillstånd ska beviljas eller ej. Den här typen av föredragande genom AI har 

diskuterats angående Europadomstolens ärendeprövning. I Europadomstolen kan ett sådant 

system fylla en viktig funktion, på grund av den stora andel mål som inte tas upp till materiell 

prövning.145 Det går givetvis också att föreställa sig liknande system för föredragande och 

beslutsstöd i svensk rätt vid exempelvis prövningstillståndsfrågor avseende tvistemål i hovrätt, 

för Högsta Domstolen samt för Högsta Förvaltningsdomstolen.  

Även statistiska modeller används i svensk rätt som beslutsstöd. Ett exempel på detta är när 

Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) gör forensiska undersökningar i brottmål och bistår dom-

stolar med expertutlåtanden. Forskarna på NFC gör bevisvärderingar av relevant DNA-

                                                           
142 McGinnis, John O. & Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the 

role of lawyers in the delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014, s. 3053 f. 
143 Ohio Board of Tax Appeals (utg.), Welcome to the online appeal guide, “https://ohio-

bta.modria.com/resources/ohio-bta-diagnosis/home.html”, lydelse 2016-12-08. 
144 Se ovan 2.1 samt 2.2.1. 
145 Zupančič, Boštjan M., Artificial Intelligence in the European Court of Human Rights?, 

“https://www.linkedin.com/pulse/artificial-intelligence-european-court-human-rights-

zupan%C4%8Di%C4%8D”, lydelse 2016-12-08. 
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bevisning utifrån Bayesianska modeller för statistik.146 Bayesianska sannolikhetskalkyler har 

använts för att fälla personer misstänkta för terroristbrott genom att sannolikheten för att de 

tilltalade förekom i olika videofilmer kunde värderas.147 Statistisk analys har fått ökad bety-

delse genom förbättringar i datorers processorkraft. Med hjälp av teknik finns det möjlighet att 

utvidga användandet av sådana statistiska stöd för bevisvärdering i domstolarna, genom att ett 

system får ta hjälp av relevanta data, och på sätt analysera sannolikheten för olika bevisteman 

är uppfyllda. Det statistiska stödet kan sedan användas av domaren för att avgöra målet. Tek-

niken ger en möjlighet att använda de statistiska kalkylerna även i fler mål och i större ut-

sträckning.148 Även andra sorters automatiseringsmodeller för bevisvärdering blir möjliga 

genom teknikutvecklingen.149  

Den mest långtgående användningen av teknik i domstolarna är intelligenta system som fattar 

beslut på egen hand i domstolsprocessen. Enklare sådana system används redan inom svensk 

förvaltning för att fatta juridiska beslut.150 

I domstolarna kan skillnad göras mellan formella och materiella regler som används för att 

fatta beslut i processen. Formell är regler som styr rätten och parterna i själva tvisten. Beslut 

fattade utifrån formella regler kan exempelvis vara om ett mål ska tas upp för prövning eller 

inom vilken tidsfrist en part ska möjlighet att överklaga en dom. Materiella regler kan defi-

nieras som andra regler än de processuella, normalt de regler som används för att fatta beslut 

utifrån sakomständigheterna i ett mål.151  

Processuellt beslutsfattande kan exempelvis anknyta till de förslag på system för att väcka talan 

som nämns i del 2.3.1. Exempelvis skulle ett system då automatiskt kunna avvisa ärenden på 

grund av litis pendens152 och res judicata153 om matchningar med andra ärenden framkommer 

utifrån den ärendedatabas som systemet är kopplat till. Det går också att tänka sig att det system 

                                                           
146 Nordegaard, Anders, Forensisk resultatvärdering - statistikämnets roll på ett kriminaltekniskt laboratorium, 

”http://statistikframjandet.se/wp-content/uploads/2015/05/Forensisk-resultatv%C3%A4rdering-Nordgaard-nr-1-

2013-sid-14-15.pdf”, lydelse 2016-12-08. 
147 Hovrätten för västra Sverige, dom 2016-03-30 i mål nr B 5306-15.  
148 Se Norman Fentons beskrivning av hur Bayesiansk statistik kan användas i rättsväsendet. Fenton, Norman, 

The fallacy of reasoning about evidence in court, “http://www.agena-

risk.com/resources/probability_puzzles/bayes_evidence.shtml”, lydelse 2016-12-08. 
149 Se exempelvis Walker, Vern R., Empirically Quantifying Evidence Assessment in Legal Decisions, 

“https://people.hofstra.edu/vern_r_walker/WalkerEmpiricallyQuantifyingEvidenceAssessment2011.pdf”, 

lydelse 2016-12-30. 
150 Wahlgren, Peter, Automatiserade juridiska beslut, Juridisk metodlära, Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro 

(red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 395. 
151 Se Ekelöf, Per Olof, Rättegång. Första häftet, 6 u., Norstedts, Stockholm, 1980, s. 27 ff. för vidare 

resonemang om skillnaden mellan materiell och formell rätt. 
152 Se exempelvis RB 13 kap. 6 § och 45 kap. 1 § st. 3. 
153 RB 17 kap. 11 § st. 3. 
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för prövningstillstånd som föreslås för exempelvis Europadomstolen ovan tas ett steg längre 

och även fattar beslut på egen hand om ett ärende bör prövas eller inte. 

Europadomstolens har även behandlats genom ny forskning som gjorts på AI-systems förmåga 

att döma på egen hand i ärenden med materiella frågeställningar. Forskare lät ett system baserat 

på tekniker för maskininlärning och språkteknologi förutspå utgången i 584 mål avseende tre 

olika sorters ärenden i Europadomstolen. I experimentet fick forskarnas system försöka avgöra 

utgången i mål enbart utifrån textinnehållet i relevanta delar av domen. Det systemet prövade 

var huruvida ett brott mot artiklar i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) förekom i de olika målen.154 Det vi-

sade sig att systemet kunde förutspå utfallet i genomsnitt 79% av alla mål när det presterade 

som bäst. Systemet presterade bättre när det analyserade sakomständigheterna i målen än när 

relevanta rättsregler prövades. Systemet hade som svårast att avgöra ärenden där texten i do-

men var väldigt lik andra domar men små omständigheter skilde utfallet i domstolen.155  

Ett annat experiment har gjorts av forskare vid University of Liverpool. Där prövades ett 

systems förmåga att fatta beslut utifrån tidigare rättspraxis. Systemen fick göra bedömningar 

inom tre områden i amerikansk rätt: affärshemligheter, djurskydd och det fjärde tillägget till 

USA:s konstitution. I flera system för case-baserad inlärning och maskininlärning uppnåddes 

en stor andel korrekta domar, som bäst runt 90%. Genom att använda nya metoder för 

kunskapsrepresentation lyckades det mest framgångsrika systemet i experimentet senare döma 

rätt i 31 av 32 mål avseende affärshemligheter, 96,8%.156  

Många system har utformats för att simulera beslut från USA:s Supreme Court, landets högsta 

federala domstol. Ett exempel är LexPredict. Med hjälp av maskininlärning har LexPredict 

analyserat hur alla enskilda domare i Supreme Court dömt i 7 700 mål under en 60-årsperiod 

från 1953 till 2013. Systemet har i nuläget lyckats förutspå rätt resultat i 69,7% av domstolens 

alla domar och 70,9% av de enskilda domarnas ställningstaganden i dessa mål. Systemet har 

                                                           
154 De artiklar i EKMR som prövades var artikel 3, 6 och 8. 
155 Aletras, Nikolaos, Tsarapatsanis, Dimitrios, Preoţiuc-Pietro, Daniel & Lampos, Vasileios, Predicting judicial 

decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, PeerJ 

Computer Science 2:e93, 2016, “https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93”, lydelse 2016-12-08.  
156 Al-Abdulkarim, Latifa, Atkinson, Katie & Bench-Capon, Trevor, A methodology for designing systems to 

reason with legal cases using abstract dialectical frameworks, Artificial Intelligence and Law, Vol. 24, s. 1-49.   
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lyckats med att förutspå Supreme Courts domslut enbart utifrån information som var känd vid 

tiden för det faktiska avgörandet av ett mål.157  

Ett annat system som analyserar domar i Supreme Court har utvecklats vid Discovery Analysis 

Center vid Virginia Tech. Maskininlärning användes även här för att sammanställa domarna i 

Supreme Courts ideologiska profiler och systemet lyckades förutsäga domstolens beslut från 

2010 till 2014 med 79.45% säkerhet. Systemet kunde också användas för att förutspå vilka 

domare som skulle komma att lägga den avgörande rösten i situationer där domarna var oeniga 

och ett mål avgjordes med minsta möjliga marginal, 5-4 i någon domarkonstellations favör.158 

System som fattar helhetsbeslut i ärenden motsvarande de som görs i domstolarna befinner sig 

ännu på ett tidigt praktiskt stadium i utvecklingen och har ännu inte lyckats döma helt i enlighet 

med verkliga domar som de försöker återskapa. Tydligt är dock att de resultat som redan ny-

ligen uppnåtts genom nya framsteg måste ses som en framgång som ger en grund fortsatt 

forskning. 

III) Domarens roll 

De tekniska förändringar och reformer som presenterats kan leda till förändringar i hur 

domarens yrkesroll ser ut i framtiden. Ett exempel är de förändringar som den planerade 

onlinedomstolen i Storbritannien för med sig. Genom den förändras sättet som domaren 

kommunicerar med parterna i stor utsträckning och med tanke på att processen ska kunna 

genomföras utan ombud ställer det också högre krav på domaren vad gäller utredningsansvar 

än vad som är vanligt i dispositiva tvistemål.159  

Allmänna kännetecken på hur ökad automatisering påverkar ett yrke är att de som är experter 

inom yrket gynnas medan mer medelmåttiga och sämre yrkesutövare som ofta jobbar med mer 

rutinbetonade mål kan få se sina yrken hotade av den tekniska utvecklingen.160 Domaryrket 

kan komma att påverkas på samma sätt. Teknikutvecklingen kan tänkas få som konsekvens att 

                                                           
157 Katz, Daniel Martin, Bommarito, Michael James & Blackman, Josh, A General Approach for Predicting the 

Behavior of the Supreme Court of the United States, 
”https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2463244”, lydelse 2016-12-09. 
158 Islam, Mohammed, Raihanul, Hossain, K.S.M Tozammel & Krishnan, Siddarth, What AI can tell us about 

the U.S. Supreme Court, “http://theconversation.com/what-ai-can-tell-us-about-the-u-s-supreme-court-55352”, 

lydelse 2016-12-09. 
159 Se ovan 2.2.1. 
160 Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: work, progress, and prosperity in a time 

of brilliant technologies, W.W. Norton & Company Inc., New York, 2016, s. 148 ff. samt McGinnis, John O. & 

Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the role of lawyers in the 

delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014, s. 3042. 
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kompetenta domare kan lägga mer tid på komplexa utredningar och istället använda sin kom-

petens för att avgöra mål effektivt och korrekt. Större är möjligtvis hotet mot domare som 

hanterar en stor mängd rutinmässiga ärenden. Att de rutinmässiga ärendena i större ut-

sträckning automatiseras kan leda till att den totala efterfrågan på domare minskar. Detta kan 

särskilt vara ett hot mot juniora domare.161 I allmänhet borde dock konsekvensen tills vidare 

bli att domare kan ägna mindre tid och administrativa sysslor som upprättandet av dokument 

och att processen för att göra utredningar och att avgöra ärenden effektiviseras.162  Om 

automatiseringen av domstolsväsendet intensifieras, så finns det en möjlighet att en del av 

domares arbete går ut på att hjälpa till att utveckla och ”träna” de system som implementeras i 

domstolarna för automatiskt beslutsstöd eller beslutsfattande.  

Teknikutvecklingen har också väckt mer långtgående frågor om en total automatisering av 

juristyrken i framtiden. Uppfattningen kring hur mycket automatiseringen påverkar yrkesrollen 

i framtiden går isär bland olika författare. Få är dock beredda att gå så långt som att domaryrket 

automatiseras helt och hållet inom de närmaste decennierna.  

Richard Susskind tror inte att tekniken inom överskådlig tid ersätter domare utan snarare att 

denna blir en hjälp till domare som medför att många administrativa uppgifter försvinner. Det 

hot han ser mot domaryrket är effektivt användande av alternativ ODR, som om det framstår 

som tillräckligt attraktivt, kan hota traditionell tvistlösning genom ökad konkurrens.163 

Remus och Levy drar i en rapport slutsatsen att ca 13% av den tid som idag läggs på juridiskt 

arbete kan automatiseras utifrån med hjälp av teknik utifrån nuvarande förutsättningar. Denna 

utveckling sker dock successivt och långsamt och det kommer dröja flera år innan denna 

automatisering beräknas vara färdig.164 De menar precis som Susskind att en stor del av den 

teknik som nu utvecklas snarare assisterar jurister i deras arbete än ersätter dem. 

I en rapport om sannolikheten för att jobb datoriseras i framtiden gör forskarna Frey och Os-

borne utifrån en beräkning bedömningen att det är 40% sannolikt att domaryrket automatiseras 

                                                           
161 Jmfr. Susskind, Richard, The End of Lawyers? Rethinkning the Nature of Legal Services, Oxford University 

Press, Oxford, 2010, s. 270 ff. 
162 Ibid, s. 216 f. 
163 Ibid, s. 217 f. 
164 Remus, Dana & Levy, Frank S., Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law, 

”https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2701092”, lydelse 2016-12-09, s. 46 
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i framtiden.165 Detta kan jämföras med advokater där risken för automatisering enligt forskarna 

ligger på 3%.166 Skillnaden kan tänkas bero de högre ställda krav som ställs på domaren vid 

objektiva beslut och advokatens mer flexibla yrkesroll.  

2.3.2 Alternativ ODR  

Många av de tekniska aspekter som kan komma att påverka framtidens domstolsprocesser kan 

också ha inflytande på alternativa ODR-processer. Det faktum att få av de ODR-system som 

används idag faktiskt använder automatiskt beslutsfattande och AI kommer troligen att föränd-

ras i framtiden. Många av de egenskaper som krävs för tvistlösning i domstolsväsendet behövs 

också i alternativ tvistlösning, såsom opartiskhet och goda möjligheter att utreda och analysera 

juridiska frågor. Efterfrågan på sådana egenskaper kan ge möjligheter för användandet av AI i 

alternativ ODR i framtiden.167 

I takt med den tekniska utvecklingen introduceras alternativ ODR troligen för flera nya rätts-

områden. Antalet tvister som uppkommit offline och som löses med hjälp av ODR kan också 

komma att öka. Detta är i linje men den utveckling av nya ODR-aktörer som har skett de sen-

aste åren. 168 Med hänsyn till det stora värde som marknaden för tvistlösning utgör så finns det 

en möjlighet att fler kommersiella aktörer försöker hitta nya områden där ODR-plattformar kan 

introduceras.169 En ökad kommersialisering av alternativ ODR kan också tänkas leda till att de 

tekniska investeringarna intensifieras och att fler duktiga jurister lockas till att ge sig in i ODR-

branschen, exempelvis som medlare och skiljemän. En sådan utveckling kan också leda till att 

förtroendet för alternativ ODR växer.170 Det är något som i sin tur kan resultera i att alternativ 

ODR i större utsträckning konkurrerar med domstolar om att lösa tvister. Till att börja med 

gäller detta i huvudsak mindre tvister, med rättsfrågor av enklare beskaffenhet och som avser 

små belopp. Här kan alternativ ODR ofta erbjuda en effektivare handläggning än domstolar, 

                                                           
165 Frey, Carl Benedikt, Osborne, Michael A., The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to 

Computerisation?, “http://www.future-

tech.ox.ac.uk/www.futuretech.ox.ac.uk/sites/futuretech.ox.ac.uk/files/The_Future_of_Employment_OMS_Work

ing_Paper_0.pdf”, lydelse 2016-12-30, s 62. 
166 Ibid, s. 59. 
167 Wahab, Mohamed S. Abdel, ODR and e-arbitration: Trends & challenges, Wahab, Mohamed S. Abdel, 

Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International 

Publishing, Haag, 2012, s. 420 f.  
168 Se exempelvis de många nya aktörer som behandlas i del 2.2. 
169 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 65 uppskattar värdet till 60 miljarder Euro. 
170 Se resonemang om förtroendet för ODR, Vermeys, Nicolas W. & Benyekhlef, Karim, ODR and the courts, 

Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and 

Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 319 f.  
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både ur tids- och kostnadsaspekter.171 Hur konkurrensen mellan alternativ ODR och ODR inom 

domstolsväsendet utvecklas beror också på i vilken omfattning domstolsväsendet i olika länder 

genomför reformer likt den i Storbritannien för att effektivisera handläggningen av små tvister. 

Vad gäller större och mer komplexa tvister finns ännu få alternativa ODR-aktörer som kan 

sägas vara tillräckligt väletablerade och kände för att locka till sig klienter avseende dessa 

större tvister. Skiljeförfaranden med digital handläggning har dock börjat diskuteras allt mer 

och där kan det eventuellt finnas utrymme för mer komplexa tvister i framtiden.172  

Nya modeller och möjligheter för alternativ tvistlösning bortom de konventionella metoder 

som idag används kan uppkomma med hjälp ökat tekniskt inflytande. Ett exempel på en sådan 

ny modell är den ovan nämnda plattformen Ujuj, som förlitar sig på ”crowdjustice”, snabba 

avgöranden från en stor grupp användare utan något krav på formell juridisk utbildning.173 Ett 

exempel på framtida användning av alternativ ODR i nya typer av tvister är en idé om att lösa 

internationella konflikter mellan länder med hjälp av ODR-teknik. Forskare har som en demon-

stration simulerat en lösning på Israel-Palestinakonflikten med hjälp av ODR. En fördelning 

skedde till parterna utifrån deras intressen i konflikten, för att få en så rättvis lösning på denna 

som möjligt.174   

ODRAG förutspår att smarta system kan användas i större utsträckning i framtiden i 

förhandlingar mellan parter för att nå lösningar utan domstolsbeslut eller skiljedomar. Exempel 

på funktioner kan vara att system ger råd till de olika parterna om strategi och tips för att 

maximera deras resultat, efter att systemet fått analysera tvisten och fått information från 

parterna. Ett alternativt kan vara att system byggs med en mer altruistisk konstruktion, som är 

avsedd för att maximera vinsten för både parterna, exempelvis med inspiration av Nashs spel-

teori. Även om sådana system förekommer redan idag,175 så finns det utrymme för en fortsatt 

                                                           
171 Susskind, Richard, The End of Lawyers? Rethinkning the Nature of Legal Services, Oxford University Press, 

Oxford, 2010, s. 223 f. Se även del 3.2.1. 
172 Angående skiljeförfarande online, se Wahab, Mohamed S. Abdel, ODR and e-arbitration: Trends & 

challenges, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: 

Theory and Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012 samt Morek, Rafal, Online Arbitration: 

Admissibility within the current legal framework, 

“odr.info/cyberweek/Online%20Arbitration_Rafal%20Morek.doc”, lydelse 2016-12-30. 
173 Se del 2.2.1. 
174 Se Lodder, Arno R. & Zeleznikow, John, Artificial intelligence and online dispute resolution, Wahab, 

Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, 

Eleven International Publishing, Haag, 2012, s 87 ff. Detta är givetvis ett hypotetiskt scenario och en mycket 

komplex konflikt. Faktum är dock att det förslag ODR-systemet gav i den tvisten inte ligger särskilt långt ifrån 

de överenskommelser som uppnåtts vid Camp David- och Osloavtalen. 
175 Ibid, s. 76 ff. 
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utveckling av denna teknik. Det går att tänka sig både system som på egen hand agerar medlare 

mellan parter och löser en tvist, likväl som att de agerar stöd till en mänsklig medlare.176  

Predictive analytics kan precis som för domstolarna ha stor betydelse för alternativ ODR. Att 

kunna förutspå utfallet i en tvist med större säkerhet kan påverka parters benägenhet att gå till 

domstol och istället tala för att fler föredrar att tvister avgörs snabbt utan domstol genom att 

försöka nå en överenskommelse med motparten för att undvika den tid kostnader en process 

kan innebära. En sådan utveckling talar för ett ökat intresse för effektiva sätt att nå överens-

kommelser genom förhandling eller medling. Predictive analytics kan också komma att inne-

bära att parters förhandlingsläge blir tydligare, något som underlättar för en lösning utanför 

domstolen.177  

En möjlig utveckling är också att alternativa ODR-system i allt större utsträckning integreras i 

domstolsväsendet. Detta har diskuterats mer på senare tid då intresset för ODR i domstolarna 

vuxit. Domstolstvisters är traditionellt utformade så att en dom förväntas avkunnas, exempelvis 

genom förfarandet för skriftväxling där parterna argumenterar för hur en dom ska se ut snarare 

än hur de kan komma överens.178 Även om möjligheten till förlikning finns har det varit en 

sekundär funktion. Det har argumenterats för att större vikt kan läggas vid att nå en gemensam 

överenskommelse innan en dom blir aktuell. Det här är ett synsätt som diskuteras i den brittiska 

domstolsreformen och som tillämpas i Civil Resolution Tribunal, i enlighet med vad som 

diskuterats ovan.179  

2.3.3 Proaktiv teknik som tvistlösning  

Inte bara faktiska ODR-plattformar för att hantera uppkomna tvister antas spela stor betydelse 

i framtiden. Viktigare blir också proaktiva åtgärder, det vill säga att förhindra tvister innan de 

uppstår. Detta kan i allt större utsträckning ske med hjälp av teknik. Åtgärder som redan nu 

används är exempelvis antivirusskydd och alkolås.180  

                                                           
176 Lavy, Matthew & Susskind, Richard, Likely Developments in ODR – Notes, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Notes-on-future-IT-for-ODR-Group-final-July-

2014.pdf”, lydelse 2016-11-25, s. 2 f. 
177 McGinnis, John O. & Pearce, Russel G., The great disruption: How machine intelligence will transform the 

role of lawyers in the delivery of legal services, Fordham Law Review, vol. 82, 2014 s. 3052 f. 
178 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 63. 
179 Se del 2.2. 
180 Wahlgren, Peter, Automatiserade juridiska beslut, Juridisk metodlära, Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro 

(red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 408 ff. 
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Ett intressant exempel på utveckling av proaktiv teknik just nu är självkörande bilar. Den ak-

tuella forskningen och utvecklingen talar för att självkörande bilar i framtiden håller en högre 

kvalitet i sin körning än vad människor gör och också är bättre på att följa regler.181 En direkt 

konsekvens av detta blir att färre olyckor inträffar, vilket leder till att skadestånds- och 

försäkringstvister i samband med bilkörning blir färre. Likaså kan utvecklingen tänkas ha 

konsekvenser på det straffrättsliga området, genom en kraftig reducering i antalet 

fortkörningsbrott och fall av vårdslöshet i trafik.182 

En annan teknik som antas ha betydelse som ett proaktivt redskap är Blockchain. Tekniken 

bygger förenklat uttryckt på en delad databas där information om transaktioner lagras. 

Tekniken är utformat så att det inte ska vara möjligt att manipulera den information som lagras 

i databasen. Varje historisk transaktion i systemet kan kontrolleras och bekräftas. Blockchain 

anses ha potential som en lösning på flera problem som finns kring betalningar idag. 

Exempelvis så kan det användas till att utforma så kallade smarta kontrakt, som aktiveras när 

ett visst avtalsvillkor blir uppfyllt. En utbredd användning kan maximera effekten av avtal och 

kan på sätt minska antalet avtalstvister och problem i samband med administration kring 

transaktioner.183 

Lawrence Lessig har behandlat hur juridiska problem kan hanteras i framtiden. Han förutspår 

där att allt fler juridiska problem kommer att behandlas proaktivt med hjälp av kod.184 

Möjligheten att göra detta sammanfaller med att en allt större del av den mänskliga vardagen 

spenderas online. Detta förstärks bland annat av fenomen som ”Internet of Things”, det vill 

säga den ökade digitaliseringen av olika objekt, som ägodelar och vardagsföremål.185  

I olika resonemang kring framtidens ODR har också vikten vid att hantera och undvika tvister 

på ett så tidigt stadium som möjligt poängterats. Det har talats om att domstolar och övriga 

                                                           
181 Se t.ex. Blanco, Myra, Atwood, John, Russell, Sheldon, Trimble, Tammy, McClafferty, Julie & Perez, 

Miguel, Automated Vehicle Crash Rate Comparison Using Naturalistic Data, 

“http://www.vtti.vt.edu/PDFs/Automated%20Vehicle%20Crash%20Rate%20Comparison%20Using%20Natural

istic%20Data_Final%20Report_20160107.pdf”, lydelse 2016-12-15. 
182 Förvisso finns det farhågor att incidenter med självkörande bilar kan leda till komplexa 

ansvarsfrågeställningar. Dessa typer av tvister kan dock sannolikt antas underskrida de tvister som rättsväsendet 

avlastas med genom en ökad användning av självkörande bilar. Jmfr Wahlgren, Peter, Automatiserade juridiska 

beslut, Juridisk metodlära, Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro (red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 418. 
183 Investopedia (utg.), Blockchain, ”http://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp”, lydelse 2016-12-21, 

Yunusov, Pulat, What Is Blockchain and Why It’s Important for Law Practice, 

“http://www.slaw.ca/2016/07/07/what-is-blockchain-and-why-its-important-for-law-practice/”, lydelse 2016-12-

21 samt Morrison Alan, Blockchain and smart contract automation: How smart contracts automate digital 

business, “http://www.pwc.com/us/en/technology-forecast/blockchain/digital-business.html”, lydelse 2016-12-

21. 
184 Lessig, Lawrence, Code is Law, version 2.0, Basic Books, New York, 2006. 
185 Se exempelvis Internet of Things Sverige, ”http://iotsverige.se/”, lydelse 2016-12-21. 
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ODR-tjänster i första hand ska försöka lösa en potentiell tvist genom ”dispute avoidance” och 

”dispute containment”, innan ”dispute resolution” blir aktuellt. Detta motsvarar de tre steg för 

tvistlösning som diskuteras angående online justice journeys,186 där det i tvister ska tillgodoses 

att parter alltid får till god information om sina rättigheter och möjligheter i en relevant situation 

och att parterna innan ett dömande avgörande får chans att komma överens på frivillig väg.187  

 

2.4 Sammanfattning 

På 1990-talet växte ODR fram och har fått ökad betydelse. Framförallt inom e-handeln har 

ODR traditionellt vunnit framgång. Intresset för ODR har dock vuxit och särskilt de senaste 

åren har ODR inom domstolsväsendet börjat utforskas. En ambitiös reform pågår just nu i 

Storbritannien där en onlinedomstol för tvister om mindre och medelstora ekonomiska belopp 

ska introduceras.  

Ännu har inte AI och automatiska beslut introducerats i ODR-processen i någon större utsträck-

ning. Ett undantag är ODR-företaget Modria som genom sin tjänst tillåter sina kunder att lösa 

många beslut på automatisk väg genom att sätta upp regler. Möjligheterna att använda AI och 

exempelvis maskininlärning finns och många nya tekniker håller på att utvecklas. Exempel 

som kan nämnas är förbättringar i dokumentgranskning och möjligheterna att göra rätts-

utredningar. Automatiska beslut och beslutsstöd för domstolsavgöranden avseende materiella 

juridiska frågor har börjat prövas och flera system har haft relativt goda resultat vad gäller att 

förutspå utgången i dessa tvister.  

Den snabba tekniska utvecklingen innebär att det blir lättare att få teknisk hjälp både i 

domstolsadministrationen med formella beslut och vid faktiska avgöranden. Domarrollen kan 

komma att förändras genom att mindre administrativa och rutinbetonade ärenden på längre sikt 

försvinner som ett resultat av en kontinuerligt ökad automation av domstolarna.  

Även alternativa ODR-plattformar utanför domstolarna kan ha nytta av den tekniska ut-

vecklingen. Genom att det blir lättare att förutspå tvisters utgång med hjälp av exempelvis 

                                                           
186 Se 2.2. 
187 Online Dispute Resolution Advisory Group, Online dispute resolution for low value civil claims, 

“https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/02/Online-Dispute-Resolution-Final-Web-

Version1.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 17 ff., samt HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the 

promise of 100% access to justice? Online dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 37 ff. 
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predictive analytics ökar benägenheten att förlikas före en domstolsprocess. Detta kan också 

kombineras med nya onlineverktyg förbättrar möjligheterna att enkelt nå överenskommelser. 

Den tekniska utvecklingen medför också nya möjligheter att vidta proaktiva åtgärder för att 

undvika att tvister ens uppkommer. Viktiga exempel här är självkörande bilar och 

blockchainteknik. 
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3. Lämpligheten med ODR och AI i tvistlösning 

3.1 Förhållandet mellan människa och teknik 

En viktig utgångspunkt i en diskussion kring utvidgat användande av teknik och automation 

för att lösa tvister kan vara att analysera de styrkor och svagheter som människor och teknik 

har. En sådan diskussion kan lätt bli rättsfilosofisk och påverkas av debattörens egen över-

tygelse om vad som är styrkor och svagheter vid juridiska bedömningar.188  

Gränsen för vad som anses vara mänskliga styrkor i förhållande till teknik har förskjutits allt 

mer de senaste åren. Ett exempel är bilkörning som tidigare ansågs svårt att automatisera och 

där självkörande bilar idag är central del i den nuvarande och framtida utvecklingen av 

bilindustrin.189 Självkörande bilar är också ett bra exempel på när utvecklingen har gått mycket 

fort från att en idé som verkat höra hemma i science-fiction blivit till verklighet på bara några 

få år.190. Den här typen av utveckling gör det svårt att förutspå vad som i framtiden kan anses 

vara mänskliga styrkor. I det följande görs dock ett försök att presentera situationen utifrån 

rådande uppfattningar. 

Mänskliga styrkor som fortfarande erkänns är komplex kommunikation och språkbehandling, 

även om AI-teknik kraftigt förbättrats i detta avseende de senaste åren.191 Även när det gäller 

kreativitet, det vill säga förmågan att skapa helt nya idéer, anses människor fortfarande besitta 

förmågor som maskiner saknar.192 Denna uppfattning har dock prövats mer på senare tid, 

exempelvis då en dator för första gången besegrade en människa i spelet Go. Datorns 37:e drag 

i vinstpartiet mot den mänsklige stormästaren, var något som ingen sett tidigare och som ingen 

människa skulle få idén att göra, ett exempel på en form av teknisk kreativitet.193 Datorer är 

dock trots detta parti inte på samma nivå som människor på ett generellt plan av kreativitet som 

sträcker sig bortom en viss dators specialområde. AI-teknik saknar den generella intelligens 

                                                           
188 Noterbara skillnader finns mellan exempelvis naturrätten och rättspositivismen avseende synen på moral, och 

dess betydelse i en process. Rättsrealismen har en helt annan syn på juridiken. Se exempelvis Wacks, Raymond, 

Understanding Jurisprudence, 4 u., Oxford University Press, Oxford, 2015. 
189 Levy, Frank & Murnane, Richard J., The new division of labour: How computers are creating the next job 

market, Princeton University Press, Princeton, 2005, s. 28. 
190 Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: work, progress, and prosperity in a time 

of brilliant technologies, W.W. Norton & Company Inc., New York, 2016, s. 18 ff. 
191 Ibid, s. 22 ff. 
192 Ibid, s. 191 ff. 
193 Larsson, Linus, Världen tar stormsteg mot tänkande maskiner, Dagens Nyheter, 2016-12-09, 

”http://www.dn.se/ekonomi/varlden-tar-stormsteg-mot-tankande-maskiner/”, lydelse 2016-12-30. 
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som människor besitter på många områden.194 De förutspås inte heller nå upp till denna nivå 

av generell intelligens på många år.195  

En mänsklig svaghet är de snedvridningar och utomstående, irrelevanta faktorer som får be-

tydelse och påverkan vid beslutsfattande. Ett nämnvärt exempel är en studie som gjorts på 

domare i Israel för att prova i vilken utsträckning domare påverkades av andra faktorer än de 

relevanta omständigheterna i ett ärende och gällande rätt. I studien undersöktes under en 

tiomånadersperiod mer än tusen rättsfall där åtta domare skulle pröva om villkorlig frigivning 

skulle beviljas för fängslade brottslingar. Domarnas arbetsdag delades i studien in i tre faser, 

avgränsade genom förmiddagsfika och lunchpaus. Genom studien framgick att det var 

betydligt större chans att en fånge beviljades villkorlig frigivning i början av någon av dagens 

tre faser, det vill säga direkt i början av arbetsdagen och efter det att domarna haft en paus för 

förmiddagsfika och lunch. Genomgående i utredningen var att i början av dagens tre faser låg 

beviljandegraden för villkorlig frigivning runt 65%, medan den i slutet av varje fas hade sjunkit 

till nästan 0%. Slutsatser som drogs av studien var att domare påverkas av att döma i flera 

ärenden efter varandra och vid trötthet föredrar att behålla en situation som den är (det vill säga 

att inte bevilja villkorlig frigivning utan att istället låta fångarna fortsätta sitta fängslade). Den 

här tendensen i domarnas beslutsfattande bryts genom pauser, och utredningen talar för att 

domare påverkas av utomstående faktorer när de ska döma.196  

Inte bara trötthet och brist på vila påverkar mänskligt beslutsfattande, även fördomar kan spela 

in. Det har studerats hur användandet av tolk i en rättsprocess påverkar utgången i denna. Det 

har visat sig att tilltalade som använder sig av tolk eller talar med brytning i brottmål bemöts 

sämre av domstolen än andra tilltalade.197  

Tekniska system är bättre än människor på att följa utformade regler för att ta beslut och 

påverkas inte av känslor såsom hunger och trötthet.198 Stora förbättringar i AI-teknik sker just 

nu och som framgått av del 2.3, även inom juridiken. Förbättringar sker exempelvis avseende 

                                                           
194 Bostrom, Nick & Yudkowsky, Eliezer, The ethics of artificial intelligence, The Cambridge Handbook of 

Artificial intelligence, Frankish, Keith & Ramsey, William M. (red.), Cambridge University Press, Cambridge, 

2014, s. 317 ff. 
195 Goertzel, Ben & Pennachin, Cassio, Preface, Goertzel, Ben & Pennachin (red.), Artificial General 

Intelligence, Springer, Berlin, 2007, s. VI.   
196 Danziger, Shai, Levav, Jonathan & Avnaim-Pesso, Liora, Extraneous factors in judicial decisions, 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 108, april 2011, s. 6889-

6892. Se även vidare referenser i studien för tidigare forskning kring detta fenomen. 
197 Melzer, Jonas, Alla har fördomar – även rätten, ”http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/alla-har-

fordomar-aven-ratten-6690675”, lydelse 2016-12-11. 
198 Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: work, progress, and prosperity in a time 

of brilliant technologies, W.W. Norton & Company Inc., New York, 2016, s. 16 f. 
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kommunikation, utredningsförmåga, beslutsstöd och beslutfattande. Det går också fort när tek-

niska system arbetar, något som exempelvis framgår av den förbättrade effektiviteten vid 

dokumentgranskning genom predictive coding.199 Maskiners förmåga att följa regler ger också 

goda förutsättningar för inbyggda och proaktiva lösningar.200  

Människors syn på hur maskiner följer regler och fattar beslut är också intressant. 

Demonstrativt är resultatet av en undersökning som gjorts på människors uppfattningar av 

expertprognoser. I studien jämfördes prognoser som baserades på algoritmer för beslutsstöd 

med prognoser av mänskliga experter. Genom studien framgick det att människor föredrog att 

välja en mänsklig expert för att göra uppskattningar istället för en algoritm även om algoritmen 

kunde ställa bättre prognoser. Människor var även mer kritiska till algoritmens misstag jämfört 

med de misstag som de mänskliga experterna gjorde.201  

När mänskligt beslutsfattande ska ersättas eller kompletteras av AI uppstår ofta frågor kring 

moral. Dagens AI-system anses inte ha någon moral.202 Moraliska frågor kring AI ställs allt 

mer på sin spets ju mer komplexa system det handlar om och vilka uppgifter de ska utföra. 

Frågor kring moral och AI blir särskilt kritiska inom vissa rättsfilosofiska skolor såsom 

naturrätten, där moralen spelar en stor roll vid juridiskt beslutsfattande.203 Denna skillnad 

mellan olika juridiska skolar i synen på rätten och moral skapar svårigheter för etiska 

avväganden kring AI. Att utforma AI med moral väcker också betänkligheter på grund av den 

förändring i mänsklig moral som sker över tid.204 Argument för att AI skulle kunna byggas 

med en starkare moralisk kompass än den som människor har finns också, exempelvis genom 

att system kan programmeras till att agera utifrån utilitaristiska principer.205 

Genom de tekniska framsteg som innebär att maskiner blir bättre än människor på att utföra 

vissa uppgifter kan det förefalla som om människor kan riskera att bli överflödiga i många 

                                                           
199 Se ovan 1.2.1 och 2.3.1.2. 
200 Se ovan 2.3.3. 
201 Dietvorst, Berkeley J., Simmons, Joseph P. & Massey, Cade, Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid 

Algorithms after Seeing Them Err “https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2466040”, lydelse 

2016-12-11. Se även referenser i studien för tidigare forskning. 
202 Bostrom, Nick & Yudkowsky, Eliezer, The ethics of artificial intelligence, The Cambridge Handbook of 

Artificial intelligence, Frankish, Keith & Ramsey, William M. (red.), Cambridge University Press, Cambridge, 

2014, s. 321. 
203 Wacks, Raymond, Understanding Jurisprudence, 4 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 15 ff. 
204 Bostrom, Nick & Yudkowsky, Eliezer, The ethics of artificial intelligence, The Cambridge Handbook of 

Artificial intelligence, Frankish, Keith & Ramsey, William M. (red.), Cambridge University Press, Cambridge, 

2014, s. 331. 
205 Hammond, Kris, Ethics and Artificial Intelligence: The Moral Compass of a Machine, 

“http://www.recode.net/2016/4/13/11644890/ethics-and-artificial-intelligence-the-moral-compass-of-a-

machine”, lydelse 2016-12-22. 
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branscher.206 En intressant iakttagelse kan dock vara de resultat som en schackturnering år 2005 

föranledde. Schack är ett spel där datorer har överträffat de bästa människorna i snart 20 år.207 

I schacktävlingen i fråga var det fritt för deltagarna att ställa upp i lag med valfria kombi-

nationer av människor och datorer. Lag som bestod av enbart datorer eller enbart människor 

var också tillåtna. I tävlingen visade det sig att de lag som bestod av kombinationer av 

människor och datorer med medelstark spelstyrka utan problem besegrade lag som bestod av 

de bästa datorerna. Det visade sig till och med att segrarna var tre amatörschackspelare som 

slog de bästa stormästarna som spelade i kombination med de bästa datorsystemen. 

Framgången berodde på det goda samarbete amatörspelarna lyckades få ut i spelet ihop med 

sitt datorsystem. Turneringen kan, även om datorsystem har blivit bättre på att spela på egen 

hand sedan dess, visa  på att ett bra samarbete mellan människor och maskiner ofta leder till 

mycket framgångsrika kombinationer som kan uträtta mer än de enskilda komponenterna var 

för sig.208  

 

3.2 Rättssäkerhet och effektivitet m.m. 

3.2.1 Effektivitet 

Med effektivitet avses i detta sammanhang kapaciteten för att lösa tvister, besparingar i den tid 

det tar att avgöra processer och de kostnader som olika typer av processer medför. 

Många kommersiella ODR-plattformar som finns i nuläget marknadsför sig själva ur just ett 

effektivitetsperspektiv. Detta görs genom att visa på att det går fortare och är billigare att an-

vända sig av en ODR-tjänst än exempelvis en traditionell process i domstol. Exempel på detta 

är ovan nämnda Wevorce som marknadsför sig med att kosta en fjärdedel av vad en genom-

snittlig skilsmässoprocess i domstol kostar och ta en tredjedel av tiden.209 Tidseffektiviteten 

har varit en av fördelarna med ADR som föranlett att vissa valt alternativa 

tvistlösningsmekanismer före traditionella domstolsprocesser.  

Praktiska exempel visar också på hög effektivitet hos många ODR-plattformar. Det tydligaste 

exemplet är eBays tvisteplattform som hanterar 60 miljoner tvister varje år. Även plattformar 

som Modria har löst många tvister snabbt och effektivt. Onlineaspekten i ODR gör det lättare 

                                                           
206 Se avsnitt 2.3.1.2 om domarens roll för vidare diskussion. 
207 Ända sedan IBM:s schackdator Deep Blue slog världsmästaren Kasparov i en matchserie år 1997. 
208 Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: work, progress, and prosperity in a time 

of brilliant technologies, W.W. Norton & Company Inc., New York, 2016, s. 189 f. 
209 Wevorce (utg.), ”https://www.wevorce.com/home?sign_in=no”, lydelse 2016-11-17. Se 2.2.1. 
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att lösa tvister där det är långa geografiska avstånd mellan parterna (något som är vanligt vid 

e-handel), jämfört med andra typer av tvistlösning. De logistiska fördelarna som ett online-

förfarande medför innebär också att en neutral part som medlar eller dömer i en tvist kan 

hantera flera ärenden samtidigt än vad som annars hade varit möjligt. En utbyggd 

automatisering vad gäller beslutsfattande förstärker denna effekt. 

Det kan diskuteras om det enbart är positivt att tvister hanteras tidseffektivt. Forskare i USA 

har avseende rättsväsendets hantering av brott argumenterat mot en alltför utvidgad auto-

matisering. Den inbyggda tröghet som finns i en huvudsakligen mänsklig process anses vara 

bra för att tillgodose att väl avvägda beslut fattas utifrån etiska överväganden och en relevant 

helhetsbild över processen.210  

Den ekonomiska faktorn har också varit viktig vid de ODR-reformer som inletts i flera 

domstolsväsenden, exempelvis de som genomförs i Storbritannien och Norge. I Storbritannien 

är reformen en stor investering och kostnad från statens sida, mer än 700 miljoner pund 

spenderas på reformen.211 I Norge är reformen också stor som utgift för staten, 240 miljoner 

norska kronor. När den norska reformen väl är implementerad kommer den dock att leda till 

en besparing på nästan 60 miljoner norska kronor per år.212 I förhållande till budget är 

rättsväsendens satsningar på IT generellt sett relativt små. En utredning som gjorts i 

Europarådet visade att rådets medlemmar i genomsnitt inte spenderade mer än 3% av sin totala 

budget för rättsväsendet på IT.213  

Att domstolarna satsar på IT i större utsträckning än vad som är fallet idag skulle antagligen 

leda till ett effektivare rättsväsende i form av att flera ärenden kan avgöras betydligt snabbare. 

Den tid som idag läggs på administration i domstolen skulle kunna effektiviseras i ett digitalt 

förfarande. Ökat användande av ODR-teknik i domstolar som uppmuntrar parter att nå en 

överenskommelse kan leda till att fler tvister blir lösta tidigare. Uppskattningsvis 50% av alla 

tvister löses genom att parterna kommer når ett avtal, och endast 5-10% av tvisterna avgörs 

                                                           
210 Hartzog, Woodrow, Conti, Gregory, Nelson, John & Shay, Lisa A., Inefficiently automated law enforcement, 

Michigan State Law Review, vol. 2015, 

“http://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=lr”, lydelse 2016-12-12. 
211 Lord Justice Briggs, Civil courts structure review: Final report - July 2016, “https://www.judi-

ciary.gov.uk/wp-content/uploads/2016/07/civil-courts-structure-review-final-report-jul-16-final-1.pdf”, lydelse 

2016-12-29, s. 23. 
212 Domstoladministrasjonen (utg.), Fra papir, permer og post til digitale, sømløse rettsprosesser, 

”https://www.domstol.no/globalassets/upload/digdom/digitale-domstoler_web.pdf”, lydelse 2016-11-18. 
213 The European Commission for the Efficiency of Justice, Report on "European judicial systems – Edition 

2014 (2012 data): efficiency and quality of justice" 

“http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf”, lydelse 2016-12-10, s. 

478. 
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genom att någon form av dom eller beslut avkunnas av en neutral part.214 Att parterna får mer 

stöd att komma överens genom ny teknik gör tvister billigare för både domstolsväsendet och 

parterna.  

För att tillgodose en positiv förbättring av effektiviteten i domstolen krävs att satsningar på IT 

och ODR i domstolar är välfinansierade och seriösa. Underfinansierade system kan istället leda 

till problem och effektivitetsförluster. Detsamma gäller processer där det satsas för mycket på 

besparingar och effektiviseringar på bekostnad av rättssäkerhet.215 Det har även uttryckts oro 

för att juridiska frågor förenklas i tvister genom att tekniskt stöd för processledning används, 

något som kan leda till att nya typer av problem och fel i tvister uppstår.216  

3.2.2 En rättvis process 

För tvister i domstol förekommer det generellt vissa krav på kvalitet och rättvisa. Detta kommer 

bland annat till uttryck i Regeringsformen (RF) (1974:152) 2 kap. 11 § st. 2. Krav på en rättvis 

rättegång ställs också upp i EKMR i artikel 6. Några centrala rättigheter som brukar ställas på 

en process är att den är förutsägbar, opartisk och icke-diskriminerande. Det brukar sägas att en 

process ska uppfylla krav på formell, samt eventuellt, materiell rättssäkerhet. Formell rätts-

säkerhet innebär att lagar tillämpas på ett korrekt och förutsägbart sätt, och att exempelvis 

retroaktiv lagstiftning för brott inte förekommer.217 Materiell rättssäkerhet innebär å andra 

sidan att lagar står i enlighet med mänskliga fri- och rättigheter och är moraliskt försvarbara.218  

Hur ODR och AI används i en process kan påverka hur rättvis den faktiskt är och upplevs vara. 

En fördel med tekniska stöd är deras förmåga att följa regler, som nämnts ovan. Att använda 

teknik i domstolen, antingen som stöd eller för faktiskt beslutsfattande, kan bidra till att lika 

fall bedöms mer lika än vad som kanske sker idag. Som demonstrerats i studien av domare från 

Israel påverkas de mänskliga beslutsfattarna ofta av andra faktorer än de juridiskt relevanta när 

                                                           
214 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 38. 
215 van der Vlis, Evert-Jan, Videoconferencing in criminal proceedings, Braun, Sabine & Taylor, Judith L. 

(Red.), Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings, Intersentia, Cambidge, 2011, s. 18. 
216 Remus, Dana & Levy, Frank S., Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law 

”https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2701092”, lydelse 2016-12-09, s. 55. 
217 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Norstedts 

Juridik, Stocholm, 1995, s. 50 ff., 60 ff. 
218 Ibid, s. 60 ff. 
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processer och tvister avgörs. Detta har också framgått i Sverige där domstolar dömt olika i 

exempelvis migrationsmål med liknande omständigheter.219  

Datorsystems beteende är som Lawrence Lessig konstaterat, gynnsamma att programmera med 

specifika regler för hur de ska och får fungera.220 I ett digitalt förfarande kan regler lättare 

efterföljas med hjälp av kod. Detta kan ske genom att ett system kontrollerar hur lagar 

tillämpas, exempelvis genom att hinder ställs upp mot att döma till straff för ett brott utanför 

den lagstadgade påföljdsskalan. System som hindrar att mål tas upp för prövning flera gånger 

och vid fel domstol kan utgöra att bra skydd mot många fel som skulle kunna äventyra den 

formella rättssäkerheten i processen.221  

Materiell rättssäkerhet är svårare att tillgodose genom användande av AI än formell 

rättssäkerhet. Det har argumenterats för att de moraliska dilemman som uppstår inte är nya, 

men att autonoma system ärver de etiska avvägningar som människor normalt sett får göra i 

tvister.222 Att programmera något som motsvarar moral och som är anpassat för rättstvister är 

svårt,223 särskilt som att det inte råder någon konsensus kring vad som utgör moral.  

Andra begränsningar i tekniska beslutsstöd kan vara värda att uppmärksamma. Medan det nor-

malt sett är förhållandevis enkelt att följa hur en mänsklig domare resonerat vid författandet av 

en dom, så kan automatiska domstolsbeslut, särskilt i komplexa ärenden, vara svårare att 

analysera. I komplexa AI-system kan det uppstå en ”black box”-problematik, som innebär att 

systemets process för att utifrån given information komma fram till en viss slutsats är oklar.224 

Detta blir särskilt påtagligt då självlärande system utformas, som inte bygger på specifik 

programkod i sitt resonerande, något som minskar transparensen. Komplexa artificiella 

neuronnät kan exempelvis vara nästan omöjliga att få insyn i, medan beslutsträd och nätverk 

                                                           
219 Sveriges Radio (utg.), De dömdes olika trots snarlika asylskäl, 2015-03-15, 

”http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6116840”, lydelse 2016-12-12 samt Svenska 

Dagbladet (utg.), Migrationsdomstolarna dömer olika, 2007-06-01, ”http://www.svd.se/migrationsdomstolarna-

domer-olika”, 2016-12-14. 
220 Lessig, Lawrence, Code is Law, version 2.0, Basic Books, New York, 2006. 
221 Se 2.3.1.2 
222 Bostrom, Nick & Yudkowsky, Eliezer, The ethics of artificial intelligence, The Cambridge Handbook of 

Artificial intelligence, Frankish, Keith & Ramsey, William M. (red.), Cambridge University Press, Cambridge, 

2014, s. 334. 
223 Se dock Hammond, Kris, Ethics and Artificial Intelligence: The Moral Compass of a Machine, 

“http://www.recode.net/2016/4/13/11644890/ethics-and-artificial-intelligence-the-moral-compass-of-a-

machine”, lydelse 2016-12-22, om möjligheten att programmera utilitaristiska system. 
224 Wikipedia, Black Box, “https://en.wikipedia.org/wiki/Black_box”, lydelse 2016-12-12. 
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som bygger på exempelvis Bayesianska sannolikhetsteorier är betydligt enklare att granska.225 

Problem med transparensen gör också att det blir svårt att avgöra när ett självlärande system 

manipuleras på ett felaktigt sätt, exempelvis genom att börja diskriminera individer på grund 

av hudfärg.226  

Bristen på transparens väcker också frågor kring möjligheterna att överklaga domstolsbeslut, 

om ett långtgående användande av AI-teknik för beslutsfattande och beslutsstöd implementeras 

i domstolar i framtiden. Det kan vara oklart på vilka grunder som domstolsbeslut ska över-

klagas, när självlärande system har en stor del i beslutsprocessen. En annan relevant fråga är 

till vem ett sådant beslut ska överklagas. En långtgående automatisering av domstolars 

beslutsfattande kan antas ha för avsikt att resultera i bättre materiella beslut än vad som annars 

hade varit möjligt genom enbart mänskliga beslut. Begränsat värde finns i att överklaga ett 

sådant beslut och få ett nytt beslut som baserar sig på automatiskt beslutsstöd och som har 

samma brister i transparens. Att överklaga ett sådant beslut till enbart mänskliga beslutsfattare 

väcker också problem, då det i den aktuella situation kan riskera att leda till ett beslut som är 

mindre materiellt riktigt, om än mer transparent. 

Kommunikationsaspekter kan ha betydelse för att avgöra huruvida ODR är lämpligt att 

använda i rättsprocesser. Kritik har kommit från medlare som menat på att kommunikationen 

i ODR-förfaranden är för opersonlig, särskilt avseende kommunikation genom e-post eller 

chatt, något som försvårar medlingen. Detta har dock argumenterats för denna effekt kan 

mildras genom videokommunikation i ODR-förfarande,227 exempelvis förbättrad teknik och 

”telepresence”.228 Forskning kring videokommunikation har gjorts i straffrättsförandet i USA. 

Kritik väcktes i det sammanhanget mot att kommunikationen mellan parter i domstolen blev 

sämre, att domaren hade svårare att leda förfarandet samt att den tilltalade fick sämre juridiskt 

stöd. De starkaste kritikerna av videokommunikation var försvarsadvokater. De tilltalade själva 

var dock generellt positiva till användandet av tekniken i domstolen.229  

                                                           
225 Bostrom, Nick & Yudkowsky, Eliezer, The ethics of artificial intelligence, The Cambridge Handbook of 

Artificial intelligence, Frankish, Keith & Ramsey, William M. (red.), Cambridge University Press, Cambridge, 

2014, s. 317. 
226 Ibid. 
227 Committee on Legal Affairs and Human Rights, Access to Justice and the Internet: potential and challenges, 

“http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-EN.pdf/8d3c44d4-da6c-4dac-

ab15-94dc1fcc5d48”, lydelse 2016-12-25, s. 10 f. 
228 Se ovan 2.3. 
229 van der Vlis, Evert-Jan, Videoconferencing in criminal proceedings, Braun, Sabine & Taylor, Judith L. 

(Red.), Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings, Intersentia, Cambidge, 2011, s. 17 f. 
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Kritik har också riktats mot att det är svårare att höra vittnen på ett lämpligt sätt i ODR-tvister 

och att värdera deras trovärdighet. Vittnens betydelse som bevisning har dock ifrågasatts av 

andra, ofta på grund av de mänskliga snedvridningar som diskuterats ovan.230 Det kan dock 

poängteras att en utökad användning av ODR inte utesluter, och inte bör utesluta, möjligheterna 

till att hålla traditionella huvudförhandlingar och förhör när så anses vara lämpligt. Ett ökat 

användande av ODR med möjlighet till traditionella förhandlingar mellan parter när så behövs 

kan då istället leda till en mer flexibel tvistlösningsprocess än vad som är fallet idag. 

3.2.3 Förtroende och tillgång till rättsväsendet 

En viktig faktor när digitaliseringsreformer genomförs och introduceras är att de är allvarligt 

menade och kommuniceras väl. Detta för att kunna ingjuta förtroende hos allmänheten.231 En 

risk är annars att reformerna inte lockar användare. Så har varit fallet med exempelvis EU:s 

nya ODR-plattform för konsumenter.232 Om automatiskt beslutsstöd ska användas är det viktigt 

att undvika onödiga misstag och tekniska problem i processen. Tekniska missöden kan annars 

leda till särskilt allvarliga förtroendeförluster.233 

En förhoppning är att ODR ska leda till en förbättrad tillgång till rättsväsendet för allmän-

heten.234 Tvister som hanteras i domstol kan idag kännas avskräckande för många på grund av 

de höga kostnader och långa processer som förknippas med domstolarna.235 Det har argu-

menterats för att ett mer användarvänligt utformat system för tvistlösning skulle kunna göra att 

processer enklare genomförs av parter utan hjälp av juridiska ombud. Det föreslås att detta kan 

kombineras med att en part inte behöver betala motpartens rättegångskostnader vid förlust i ett 

mål.236 Viktigt för att göra en sådan process användarvänlig är att systemet ändå tillgodoser att 

parter får vägledning och hjälp att presentera de juridiskt relevanta omständigheter som behövs 

för att avgöra tvisten, en viktig uppgift för juridiska ombud i tvister idag. ODR har kritiserats 

                                                           
230 Se Susskind, Richard, The End of Lawyers? Rethinkning the Nature of Legal Services, Oxford University 

Press, Oxford, 2010 s. 223, samt referens till vidare forskning av Chabris och Simon om ”the invisible gorilla”. 
231 Ebner, Noam, ODR and interpersonal trust, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel 

(red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 216 f. 
232 Plattformen har efter snart ett år inte haft några användare i Sverige – se del 2.2.1. 
233 Se ovan 3.1. 
234 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online dis-

pute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 87 ff. 
235 Dessa faktorer riktades det mest kritik mot i en EU-undersökning. EU-kommissionen, Flash Eurobarometer 

385: Justice in the EU, ”http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_385_en.pdf”, lydelse 2016-12-12. Se även 

ibid s. 19. 
236 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online dis-

pute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 37 ff., s. 87 ff. 
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ur detta perspektiv då det anses finnas en risk för att processledning till parterna inte tillgodoses 

på samma sätt som i traditionella domstols- och ADR-tvister.237  

En ytterligare invändning som riktats mot ODR är att de allra svagaste i samhället har lite att 

vinna av en ökad digitalisering, då många i samhällets mest utsatta grupper också är de som i 

störst utsträckning saknar tillgång till internet.238 Frågor kan därför väckas om hur dessa 

samhällsgruppers intressen ska tillvaratas i digitaliserade domstolsprocesser. Tillgången till 

internet blir därför en allt viktigare fråga för att garantera medborgare god service. Viktigt att 

komma ihåg är dock att många människor redan nu har begränsad tillgång till rättsväsendet på 

grund av bland annat höga processkostnader. Tillgången till internet i Sverige är dessutom god. 

Mer än 90% av landets befolkning beräknas ha tillgång till internet.239 Detta talar för att en 

ökad digitalisering av domstolarna inte skulle försämra tillgången till rättsväsendet, även om 

strävandet att ge alla människor tillgång till digitala tjänster måste vara en fortsatt hög prioritet 

för stater och det offentliga. 

Det har diskuterats huruvida en förbättrad tillgång till rättsväsendet genom snabbare processer 

till lägre kostnader kan leda till en orimlig belastning på domstolarna. Det är ett traditionellt 

dilemma att domstolar som effektiviserats snabbt har drabbats av en ökad efterfrågan på sina 

tjänster, något som gjort att domstolarna snabbt överbelastats igen och att tillgången till rätts-

väsendet försämrats. ODR har dock föreslagits vara en lösning på detta problem. När ODR-

teknik väl har implementerats i domstolar som stöd för ärendehandläggning, leder varje nytt 

ärende till en mycket mer begränsad påfrestning på domstolar än vad som är fallet med 

traditionell ärendehandläggning.240 Exempel som eBays tvistlösningsplattform, stöder teorin 

om att ODR kan leda till minskad överbelastning av domstolarna. eBays tvistlösningsplattform 

                                                           
237 Menkel-Meadow, Carrie, Is ODR ADR? Reflections of an ADR Founder from 15th ODR Conference, 
”http://law-tech-a2j.org/odr/is-odr-adr-reflections-of-an-adr-founder-from-15th-odr-conference/”, lydelse 2016-

12-23. 
238 Committee on Legal Affairs and Human Rights, Access to justice and the Internet: potential and challenges, 

“http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-EN.pdf/8d3c44d4-da6c-4dac-

ab15-94dc1fcc5d48”, lydelse 2016-12-25, s. 10 f. 
239 Internetstiftelsen i Sverige (utg.), Svenskarna och internet 2015: En årlig studie av svenska folkets 

internetvanor - sammanfattning ”http://www.soi2015.se/sammanfattning/”, lydelse 2016-12-15. Den totala 

siffran sett över hela befolkningen var 93%. 
240 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, ”http://www.hiil.org/data/site-

management/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Report.pdf”, lydelse 2016-12-29, 

s. 53. 
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hanterar årligen betydligt fler ärenden än exempelvis det svenska domstolsväsendet, trots 

domstolsväsendets många anställda och dess ansenliga budget.241  

3.2.4 Skillnader mellan olika typer av tvister 

Lämpligheten med att använda ODR och AI kan variera mellan olika typer av tvister. 

Skillnader kan göras både avseende storleken på en tvist och vilka typer av rättsliga frågor som 

uppkommer. Mer automatiskt beslutsfattande är särskilt lämpligt i enkla och mer rutinmässiga 

tvister. Det beror på att AI-system generellt sätt är bättre på att följa regler än människor och 

genom beslut eller beslutsstöd kan bidra till ett mer enhetligt beslutsfattande. Sådana system 

kan tänkas vara fördelaktiga i många förvaltningsprocesser, på samma sätt som automatiskt 

beslutsfattande idag används i exempelvis skatteärenden.242 Dispositiva tvistemål avseende 

små belopp och strafförelägganden är andra ärendetyper där en långtgående automatisering kan 

antas fungera bra. Oavsett vilka tekniska lösningar som används är rutinmässiga ärenden ofta 

lätta att granska och leder inte till några särskilda brister avseende transparens och riktigheten 

av utgången i ett ärende kan om nödvändigt kontrolleras av en jurist. 

I andra ärenden, såsom vissa allvarliga brott med omfattande utredningar och stora tvistemål 

är det viktigare att AI-system är transparenta i sina resonemang om omfattande automatiskt 

beslutsstöd ska användas. Detta för att undvika ”black box”-problematik. Ren regeltillämpning 

blir dessutom svårare ju fler aspekter som ska vägas in, något som kan ställa högre krav på 

generell intelligens.  Svårigheter kan i dessa stora mål också förekomma om kommunikationen 

i tvisten blir allt för komplex, exempelvis typer av ärenden i domstol där långa 

huvudförhandlingar krävs.  När ODR-system används för handläggningen och administrativa 

uppgifter i komplexa tvister ställs krav på en mycket användarvänlig utformning för att 

tillgodose att exempelvis all bevisning kan hanteras så att den blir överblickbar.  

Alternativ ODR lämpar sig bättre för tvister där parterna är fria att förlikas och förfoga över 

sina egna rättigheter, främst dispositiva tvistemål. I den här typen av ärenden kan även mer 

kreativa och nyskapande metoder för att lösa tvister användas om parterna vill göra så, som 

exempelvis Ujuj.243 Sådana typer av lösningar är däremot mindre lämpliga i ärenden där hänsyn 

                                                           
241 Under år 2015 var det totala antalet ärenden i svenska tingsrätter 170 408. Domstolsverket (utg.), 

Domstolsstatistik 2015, ”http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2015.pdf”, lydelse 

2016-12-24. 
242 Wahlgren, Peter, Automatiserade juridiska beslut, Juridisk metodlära, Korling, Fredrik & Zamboni, Mauro 

(red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 395. 
243 Se ovan 2.2.1. 
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ska tas till andra skyddsintressen, som i exempelvis brottmål. Dock har även reformer i brott-

mål som inkorporerar mer dispositiva förfaranden börjat väcka intresse. Denna utveckling kan 

ske genom så kallade ”problem-solving courts”, där brottsoffer får hjälp och förövare be-

handling utifrån sina specifika behov och åtgärder som passar omständigheterna i målet. ODR-

teknik kan då användas för att dokumentera överenskommelser och händelseförloppet i 

processen.244  

Tekniskt stöd kan vara lämpligt och användbart i förhandlingar mellan parter. En fördel är att 

teknik kan följa regler och försöka nå ett maximalt resultat av förhandlingen. På grund av pre-

stige och andra känslor blir mänskligt förhandlande sällan objektivt på samma sätt.245 Vid 

förhandlingar måste dock ibland, precis som i andra tvister, hänsyn tas till andra typer av 

skyddsintressen an parternas viljor. Detta kan förekomma inom exempelvis familjerätten med 

frågor som avser ett barns bästa. Då måste ytterligare en aspekt tas med i förhandlingen. 

Förhandlingen kan då lämpligen övervakas av en utomstående eller byggas in i det system för 

förhandlingsstödet som parterna använder sig av.246 Detta är dock betydligt svårare och väcker 

nya frågor och avvägningar. Förhandlingsstöd är därför enklast att använda i dispositiva tvister.  

I prejudicerande ärenden i överrätt kan förvisso automatiskt beslutsstöd användas med viss 

framgång, något som framgått av de analyssystem som förutspår domar i USA:s Supreme 

Court. Många menar dock att det är viktigt att människor står i centrum när komplexa 

rättspolitiska avgöranden görs för den vidare rättstillämpningen, där intresseavvägningar måste 

göras och moral kan komma ha betydelse.247 Som framgått av studierna av beslutssystem ovan 

finns ännu inte heller teknik i praktisk tillämpning som klarar att göra korrekta bedömningar i 

alla situationer, vilket sätter upp begränsningar i de realistiska möjligheterna att i nuläget och 

i närtid använda omfattande automatiska beslutsstöd i tvister med svåra principiella 

frågeställningar.  

                                                           
244 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online dis-

pute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 51. 
245 Thompson, Clive, Double blind: Negotiating on the internet gets lawyers’ egos out of the way, 

“http://www.legalaffairs.org/issues/May-June-2004/scene_thompson_mayjun04.msp”, lydelse 2016-12-20. 
246 Jmfr Lodder, Arno R. & Zeleznikow, John, Artificial intelligence and online dispute resolution, Wahab, 

Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, 

Eleven International Publishing, Haag, 2012, s. 78 ff. 
247 Se Susskind, Richard, The End of Lawyers? Rethinkning the Nature of Legal Services, Oxford University 

Press, Oxford, 2010, s. 217 f. 
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Att ställa upp generella riktlinjer för vilka typer av tvister där ODR och AI är lämpligt att 

använda är svårt ur ett långsiktigt perspektiv. Det beror på att AI-tekniken för närvarande 

genomgår en intensiv utveckling och att nya innovationer hela tiden introduceras. Risker och 

brister som finns idag kan genom nya tekniska framsteg vara åtgärdade.248  

 

3.3 Datasäkerhet och integritet 

En ökad användning av teknik i rättsväsendet leder till en ökad utsatthet ur ett IT-säkerhets-

perspektiv. De risker som uppkommer bör analyseras om ett utvidgat användande av teknik 

blir verklighet. Det är viktigt att IT-system skyddas inom rättsväsendet, så att obehöriga per-

soner inte får tillgång till dessa system och får en möjlighet att orsaka skada. IT-system i 

rättsväsendet bör bland annat skyddas mot överbelastningsattacker och den information som 

system innehåller ska inte kunna manipuleras. Risken finns annars exempelvis att tvister 

bedöms och avgörs på ett felaktigt sätt, något som kan orsaka stor skada, särskilt ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Säkerheten måste ständigt utvärderas och hanteras när IT används 

inom rättsväsendet, och system bör från första början utformas med säkerheten i åtanke. Att 

hantera den mänskliga faktorn som ofta är den största riskfaktorn i systems säkerhet, blir en 

central åtgärd.249 

Om ett nytt ODR-system ska implementeras i en domstol kan problem uppkomma kring hur 

detta system ska utvecklas. Domstolen har ett val mellan att utveckla ett eget system från 

grunden eller att utforma sitt system utifrån befintlig teknik som andra aktörer har utvecklat. 

Fördelar med att utveckla egna system är att utvecklingen ligger helt i domstolens händer och 

att systemet därför kan skräddarsys utifrån domstolens behov. Ett system som utformas särskilt 

för en domstol från grunden kan dock lätt bli dyrt. System som utvecklas av domstolen kan 

ibland anpassas för mycket efter domstolens nuvarande behov och ha brister avseende 

innovation och användarvänlighet. Det finns också en risk att kompetens ändå måste hämtas 

utifrån för att kunna utforma ett sådant system. Domstolen måste själv ta ett stort ansvar för 

underhåll och för att hantera säkerheten i systemet.250  

                                                           
248 Jmfr med diskussionen om självkörande bilar i avsnitt 3.1. 
249 Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället, 

Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 55 ff. 
250 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 67 ff. 



52 
 

System som utformas med hjälp av utomstående parter och deras teknik blir ofta betydligt 

billigare än system som en domstol utvecklar internt. Genom att utomstående aktörer anlitas 

blir det också lättare att hitta specialistkompetens för att utforma system. Att anlita utomstående 

för att köpa eller utveckla system till domstolen är dock inte oproblematiskt. För närvarande 

finns det få aktörer som varit framgångsrika under en lång tidsperiod i ODR-branschen. Skulle 

en utvecklare gå i konkurs kan det leda till stora problem, och ett systems framtid och underhåll 

kan äventyras. Även en alltför framgångsrik utvecklare som börjar dominera ODR-marknaden 

kan vara problematisk, särskilt i förhållande till eventuella domstolstvister som uppstår där 

denna aktör är inblandad. Det kan i så fall leda till betänkligheter kring en domstols opartiskhet 

i dessa tvister. Vid anlitandet av en utomstående aktör kan också konflikter kring upphovsrätter 

och rätten till resultatet av systemutveckling uppstå mellan den upphandlande domstolen och 

den ODR-aktör som varit med och utvecklat ett system. Betänkligheter kring säkerhet och data 

kan också uppstå om en domstol överlämnar datahantering till en annan part genom 

molntjänster, och även domstolens oberoende kan tänkas hotas i hypotetiska tvister i detta 

fall.251  

Säkerheten ställer krav på att en ambitiös satsning görs på IT-systemen kontinuerligt. Det finns 

många vinster med nya IT-system, men att utvecklingen faller väl ut hänger på att domstolorna 

gör väl avvägda investeringar kring vilka parter som ska utveckla system och dessutom ser till 

att uppdateringar och underhåll görs kontinuerligt. Undermåliga investeringar kan leda till fel 

och risk för intrång med betydande skador.252  

IT-satsningar inom rättsväsendet väcker också frågor kring hur den personliga integriteten ska 

hanteras i ett ökat förfarande. Balansgången mellan den svenska offentlighetsprincipen253 och 

den personliga integriteten leder till nya svåra avvägningar.  

Om utomstående får möjlighet att följa domstolsförhandlingar online blir offentlighets-

principen lätt tillgodosedd. Det kan dock leda till en allvarlig integritetsrisk då uppgifter lätt 

kan spridas från ett sådant forum och leda till skada för parter och vittnen i processer.254 Skadan 

kan förväntas bli värre än exempelvis i traditionella förhandlingar genom den betydligt större 

tillgången till förhandlingar som sker online, och som således inte är bundna till att åhöraren 

                                                           
251 Ibid. 
252 Jmfr Wahlgren, Peter, Automatiserade juridiska beslut, Juridisk metodlära, Korling, Fredrik & Zamboni, 

Mauro (red.), Studentlitteratur, Lund, 2013, 416 f. 
253 TF 2 kap. 1 §, RF kap. 11 § st. 2 samt RB 5 kap. 1 §. 
254 Vermeys, Nicolas W. & Benyekhlef, Karim, ODR and the courts, Wahab, Mohamed S. Abdel, Katsh, Ethan 

& Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International Publishing, 

Haag, 2012, s. 311 f. 
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befinner sig på en viss plats. Samma hot kan uppstå vid dataintrång där känsligt material obe-

hörigen inhämtas från en domstols IT-system och sprids på internet. Att helt förneka åhörare 

tillgång till förhandlingar skapar konflikter med grundlagsskyddet för offentlighet. En lösning 

skulle kunna vara att åhörare endast bereds tillgång till förhandlingar i särskilda datarum i 

domstolsbyggnader, för att tillgodose förhandlingsoffentlighet men samtidigt förhindra en 

alltför för långtgående informationsspridning.  

Integritetsproblematik kan också uppkomma i alternativ ODR. Om en part vill inleda ett för-

farande genom en alternativ ODR-plattform finns risker vid intrång och vid hantering av 

parternas personuppgifter. System som används i Sverige måste stå i enlighet med den 

europeiska personuppgiftslagstiftningen.255 Krypterad kommunikation i tvister har föreslagits 

som en dellösning på integritetshoten.256 

 

3.4 Lagstiftning 

Flera aspekter kring lagstiftning väcker frågor då ett större användande av ODR och AI i 

domstolarna diskuteras. Detta eftersom det finns flera olika typer av lagstiftning som ställer 

upp gränser för hur teknik kan användas för tvistlösning i nuläget. Inom processrätten finns ett 

omfattande regelverk som måste beaktas vid en ökad digitalisering av domstolsväsendet. Även 

kring alternativ ODR kan många frågor väckas. Några större frågeställningar kring lagstiftning 

diskuteras översiktligt här.  

En första fråga gäller huruvida det krävs lagstöd för att tillåta att automatiskt beslutsfattande 

sker i exempelvis domstolar. I svensk rätt finns inget ställningstagande om effekten och lag-

ligheten av automatiska beslut. Automatiskt beslutsfattande används dock inom förvaltningen 

i vissa avseenden utan uttryckligt lagstöd och detta har inte fråntagit beslut sin beslutsverkan. 

I vissa lagar framgår att det automatiska beslut får fattas, exempelvis vid tull- och 

fastighetstaxering.257 En stor digitaliseringsreform av rättsväsendet skulle dock sannolikt 

                                                           
255 Se särskilt Personuppgiftslagen (1998:204) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 

den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), som 

träder i kraft våren 2018. 
256 Committee on Legal Affairs and Human Rights, Access to justice and the Internet: potential and challenges, 

“http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-EN.pdf/8d3c44d4-da6c-4dac-

ab15-94dc1fcc5d48”, lydelse 2016-12-25, s. 12. 
257 Magnusson Sjöberg, Cecilia (red.), Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället, Student-

litteratur, Lund, 2015, s. 291 ff. Exempelvis 5 kap. 1 § tullagen (2000:1281) samt 20 kap. 2 a § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152). 
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innebära många ändringar i processregelverket,258 och det kan anses lämpligt med förtyd-

liganden  huruvida automatiskt beslutsfattande får ske i domstol så att detta inte tas för givet.259 

Två centrala principer för svensk domstolsprocess i de allmänna domstolarna är  omedelbar-

hets- och muntlighetsprincipen.260 Principerna går ut på att bara bevisning som upptas vid 

huvudförhandling (om det hålls en sådan) samt ges muntligen ska få användas som bevisning 

i processer. Undantag från dessa regler finns dock redan i Rättegångsbalken (1942:70) 36 kap. 

och reglerna mjukades upp ytterligare genom reformen En Modernare Rättegång. Av den 

anledningen sätter principerna sannolikt inte begränsningar för en fortsatt teknisk anpassning i 

domstolarna inom exempelvis ODR-förfarande så länge inte alltför radikala reformer av 

domstolsprocessen genomförs.261  

Ur lagstiftningssynpunkt kan det frågas om ett ODR-förfarande alltid motsvarar de krav som 

finns i EKMR om en rättegångs utformning avseende prövningar i brottmål och avseende civila 

rättigheter. Rättigheterna enligt EKMR omfattar bland annat rätten att bli hörd och att höra 

vittnen. I artikel 5.3 ställs ett krav på att ställas inför domare eller motsvarande ämbetsman för 

att få bli hörd i ett mål. I artikel 6 ställs flera krav upp för en rättvis rättegång. Från 

Europadomstolens praxis framgår att videokonferens kan vara ett godtagbart 

kommunikationsmedel vid domstolsförhandlingar, men att det ställs krav på ändamål och 

kvalitet.262 Precis som avseende omedelbarhets- och muntlighetsprinciperna i svensk rätt bör 

det inte finnas något i reglernas utformning som hindrar användandet av ODR, utan huruvida 

en ODR-process lever upp till kraven beror snarare på den sammantagna kvaliteten på 

processen och att den är utformad för att tillgodose konventionens krav. Det finns även aspekter 

med ODR som kan vara positiva ur ett EKMR-perspektiv, exempelvis de potentiella vinster i 

effektivitet och tillgång till rättsväsendet som tekniken kan medföra.263 

                                                           
258 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online 

dispute resolution 2016, 

”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, 62 f. 
259 Jmfr med diskussion från Australien. Perry, Melissa, iDecide: the Legal Implications of Automated Decision-

making, “http://www.fedcourt.gov.au/digital-law-library/judges-speeches/justice-perry/perry-j-20140915”, 

lydelse 2016-12-15. 
260 Se RB 17 kap. 2 § samt 30 kap. 2 § för omedelbarhetsprincipen och RB 43 kap. 5 § samt 46 kap. 5 § för 

muntlighetsprincipen. 
261 Jmfr med resonemang i prop. 2004/05:131. En modernare rättegång - reformering av processen i allmän 

domstol, s. 80 ff. 
262 Se van der Vlis, Evert-Jan, Videoconferencing in criminal proceedings, Braun, Sabine & Taylor, Judith L. 

(Red.), Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings, Intersentia, Cambidge, 2011, s. 19 ff 

för ett utvecklat resonemang. 
263 HiiL (utg.), HiiL Trend Report IV, ODR and the courts: the promise of 100% access to justice? Online dis-

pute resolution 2016, 
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Regler om vem som får ge juridisk rådgivning kan sätta gränser för användandet av ODR och 

AI. ODR-aktören Demander Justice har hamnat i konflikt med Paris advokatsamfund som me-

nar att Demander Justices tjänster utgör otillåten juridisk rådgivning. Tvisten har prövats i en 

fransk domstol, som inte ansåg att Demander Justice verksamhet utgjorde otillåten juridisk 

rådgivning. Flera andra rättstvister pågår dock i nuläget, där advokater väckt talan mot Deman-

der Justice för att verksamheten påstås stå i strid mot det franska advokatmonopolet på juridisk 

rådgivning. 264 Det finns argument både för och emot lämpligheten av att sätta upp den här 

typen av regler som begränsar möjligheterna att använda ODR för att tillgodose en hög 

yrkesetisk standard. Fördelar med reglering kan vara att det sätter gränser för de brister i trans-

parens som automatiskt beslutsfattande och AI kan resultera i. Samtidigt är det en garanti för 

att mänskliga förmågor som att se en helhetsbild av processen och förstå relationer till andra 

människor används i en tvist, snarare än att som en maskin mer mekaniskt tillämpa regler.265 

Problem med sådan lagstiftning är bland annat att det kan bli svårt för jurister att övervaka och 

överblicka den nya teknik som används och kontrollera huruvida den håller sig inom lagens 

ramar. Intressekonflikter mellan jurister som vill skydda sin egen yrkesutövning och nya 

marknadskrafter som lanserar tekniska innovationer som hotar traditionell juridisk verksamhet 

kan också uppstå.266  

Lagstiftningsskillnader kan göra att utrymmet för innovation varierar för olika typer av alter-

nativ ODR. Större möjligheter till innovation inom ODR finns för tvistlösning genom 

förhandling och medling. Det beror på att förhandling och medling är i huvudsak informella 

processer och inte juridiskt bindande förrän ett avtal mellan parterna nås.267 Skiljeprocesser 

präglas istället av mer processuella regler och formkrav som behöver uppfyllas, något som kan 

göra att lagstiftningen kan hindra utvecklingen. Att det finns betydligt färre aktörer för 

skiljeprocesser online än vad det finns ODR-tjänster för medling och förhandling kan också 

tala för att så är fallet.268  

                                                           
”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-11-24, s. 63. 
264 Ibid, s. 73. 
265 Remus, Dana & Levy, Frank S., Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law 

”https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2701092”, lydelse 2016-12-09, s. 58 ff. 
266 Ibid, s. 54 ff. 
267 Hörnle, Julia & Cortes, Pablo Legal issues in online dispute resolution, “https://www.judiciary.gov.uk/wp-

content/uploads/2015/02/Legal-Issues-Hornle.pdf”, lydelse 2016-12-16, s. 2.  
268 Wahab, Mohamed S. Abdel, ODR and e-arbitration: Trends & challenges, Wahab, Mohamed S. Abdel, 

Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International 

Publishing, Haag, 2012, s. 437. 
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De goda möjligheterna att verkställa skiljedomar är en fördel som gjort att parter i gräns-

överskridande tvister valt att lösa dessa genom en skiljeprocess snarare än i domstol,269 tack 

vare New York-konventionen där en stor del av världens stater gått med på att erkänna 

skiljedomar från andra jurisdiktioner.270 Verkställighet av skiljedomar genom ODR är också 

en fråga som är viktig för att tillgodose möjligheterna att använda digitala förfaranden för att 

lösa tvister. Det finns inget principiellt ställningstagande mot att digitala skiljedomar skulle 

vara verkställbara. Skiljeprocessernas formkrav måste dock uppfyllas i en onlineprocess.271 Det 

har argumenterats för att domstolar bör tillämpa formkrav för skiljeprocesser liberalt i 

förhållande till processer online, exempelvis avseende vad som anses vara skriftligt och hur 

kommunikationen mellan parterna i tvisten har skett. Detta motiveras av den utbredda digi-

taliseringen och att digital kommunikation redan används i mycket stor utsträckning i hela 

samhället. För att undvika problem med verkställighet rekommenderas dock att onlinedomar 

också utfärdas skriftligen och undertecknas av parterna innan en ansökan om verkställighet av  

skiljedomen görs.272  

Lösningar avseende verkställighet i tvister om mindre belopp kan eventuellt utformas på 

teknisk väg i ODR-tjänster, genom att parter i samband med inledandet av en process kommer 

överens om att parternas konton debiteras utifrån en tvists utgång när denna är avslutad. 

Som framgår finns många lagstiftningsaspekter att ta hänsyn till avseende ODR och AI i 

tvistlösning. ODR-förfaranden i domstolar och skiljeprocesser måste i stor utsträckning 

anpassas utifrån lagstiftning. Att reformera lagstiftningen kring processregler för att göra den 

mer ODR-anpassad är också svårt. En svår fråga kan vara huruvida förfaranderegler ska vara 

teknikneutrala eller inte. På grund av de svårigheter som kan uppstå när befintliga processregler 

ska tillämpas på ODR-förfaranden så har det argumenterats att nuvarande regelverk bör luckras 

upp på detaljnivå och istället ersättas av generella riktlinjer på en snabb, effektiv och korrekt 

process. 273 Att ställa upp generella riktlinjer får dock inte leda till att processens utformning 

                                                           
269 Morek, Rafal, Online Arbitration: Admissibility within the current legal framework, 

“odr.info/cyberweek/Online%20Arbitration_Rafal%20Morek.doc”, lydelse 2016-12-30. s. 41. 
270 New York Arbitration Convention (utg.), The New York Convention “http://www.newyorkconvention.org/”, 

lydelse 2016-12-29. 
271 Wahab, Mohamed S. Abdel, ODR and e-arbitration: Trends & challenges, Wahab, Mohamed S. Abdel, 

Katsh, Ethan & Rainey, Daniel (red.), Online Dispute Resolution: Theory and Practice, Eleven International 

Publishing, Haag, 2012, s. 428 ff. 
272 Amro, Ihab, Enforcement of Cross-Border Online Arbitral Awards and Online Arbitration Agreements in 

National Courts, “http://www.youngicca-blog.com/enforcement-of-cross-border-online-arbitral-awards-and-

online-arbitration-agreements-in-national-courts/”, lydelse 2016-12-29. 
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blir alltför vag. Det är viktigt att bland annat rättssäkerhet och förutsebarhet fortfarande garan-

teras.274 

 

3.5 Sammanfattning 

När lämpligheten med att använda ODR och AI diskuteras finns många aspekter som kan vara 

relevanta. Mänskliga och tekniska styrkor respektive svagheter är viktiga för denna diskussion. 

Bland mänskliga styrkor finns komplex kommunikation, möjligheterna till att skapa sig en 

helhetsbild med  hjälp av generell intelligens och förmågan till moraliska resonemang.  Mänsk-

liga brister framgår bland annat av en studie av domare i Israel som tydligt indikerar att andra 

faktorer än juridiskt relevanta påverkar det mänskliga beslutsfattandet. Tekniska stödsystem är 

betydligt bättre på att fatta objektiva beslut utifrån regler och påverkas inte av utomstående 

faktorer som fördomar och trötthet på samma sätt som människor, något som leder till 

teknikens mer enhetliga beslutsfattande. Erfarenhet från exempelvis en schackturnering har 

visat att ett väl fungerande samspel mellan människor och teknik ofta kan leda till goda resultat. 

Ett väl implementerat tekniskt tvisteförfarande kan ofta leda till snabbare och billigare hand-

läggning av tvister, och om AI används för beslutsfattandet också till mer enhetliga och 

korrekta beslut. Risker finns dock att tvister genom tekniska stöd förenklas mer än vad som är 

lämpligt och att rättssäkerheten försämras. Mer användande av teknik som stöd för 

beslutsfattande kan resultera i bättre förutsebarhet som mer enhetliga domar innebär. 

Invändningar kan dock göras mot den försämrade transparensen i processen om komplexa 

självlärande AI-system används för beslutsstöd och beslutsfattande, då en ”black box”-

problematik riskerar att uppkomma. Kommunikation online genom exempelvis 

videokonferenser ger fördelar i flexibilitet och effektivitet men kritiseras av vissa för att inte 

hålla samma standard som traditionell kommunikation. Att använda mer autonomt 

beslutsfattande lämpar sig med nuvarande tekniska förutsättningar bättre i enklare och 

rutinmässiga tvister än i komplexa tvister med svåra principiella och moraliska överväganden.  

En ökad digitalisering medför också större IT-säkerhetsrisker och mer kritiska 

integritetsfrågeställningar. Viktigt är att domstolar och övriga ODR-plattformar tillgodoser en 

hög säkerhet för att undvika intrång och manipulerad data. Vid utformandet av IT-system måste 

                                                           
”http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/HiiL%20Online%20Dispute%20Resolution%20Trend%20Rep

ort.pdf”, lydelse 2016-12-29, s. 62 ff. 
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avvägningar göras om system ska utvecklas från grunden eller baseras på andra aktörers sy-

stem. Domstolar måste i sitt fortsatta IT-användande ta ställning till hur integritetsskydd och 

offentlighetsprincipen ska förenas. 

Mycket lagstiftning påverkar i nuläget användandet av ODR och AI. Centrala frågeställningar 

är bland annat lagligheten av automatiskt beslutsfattande, förhållandet mellan ODR och 

centrala processprinciper, exempelvis muntlighets- och omedelbarhetsprinciperna i svensk rätt 

och de krav på rättegångsförfaranden som ställs upp i EKMR. Även krav på förfaranden i 

exempelvis skiljeprocesser och möjligheterna till verkställighet av skiljedomar är relevanta. 

Fördelar och nackdelar med att reglera yrkesutövande av juridik och hur denna reglering ska 

vara utformad i förhållande till teknik kan diskuteras. Det har diskuterats om processregler bör 

luckras upp för att underlätta användandet av ODR i domstolar. Mot detta kan invändas att en 

alltför vag lagstiftning riskerar att försämra rättssäkerheten. 
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4. Slutsats 

Avsikten med denna uppsats har varit att studera hur den tekniska utvecklingen kan förbättra 

tvistlösningsmekanismerna i samhället. Analysen har gjorts genom att studera hur tekniken kan 

och lämpligen bör användas inom tvistlösning.  ODR och AI erbjuder många nya möjligheter. 

Ett centralt inslag i användandet av ODR är att tvister inte längre är bundna till en viss fysisk 

plats utan i allt större utsträckning kan hanteras var som helst, när som helst. AI ger ett 

revolutionerande stöd till människor inom rättsskipningen. 

De nya möjligheter som erbjuds har lett till en ökning i antalet ODR-aktörer på senare år. Dom-

stolar inleder nu seriösa satsningar för att på ett bättre sätt kunna använda sig av teknik och IT 

på ett bättre sätt. Exempel på detta är processer som helt och hållet ska kunna ske online i 

ärenden avseende mindre tvister. Utvecklingen kompletteras också av att allt fler tvister med 

hjälp av teknik kan undvikas helt genom proaktiva åtgärder. Nämnvärda exempel är 

blockchainteknik och självkörande bilar. 

Ny forskning inom AI har redan nu resulterat i förbättringar i tekniker för att utreda juridiska 

frågor, såsom att studera gällande rätt och granska stora mängder dokument. Förbättringar görs 

också vad gäller att hantera administrativa uppgifter på ett effektivt sätt. Nya experiment visar 

på framgångar där AI agerar beslutsstöd eller fattar beslut på egen hand, med ständigt 

förbättrande resultat i förmågan att förutspå utgången i domar.  

En långtgående användande av ODR och AI i tvistlösning kan föra med sig både fördelar och 

nackdelar. Dessa fördelar och nackdelar leder till nya målkonflikter. Detta gäller särskilt vid 

tillämpningen i domstolar. Ett exempel på detta är den troliga vinst i materiell kvalitet på 

avgöranden och enhetlighet i bedömningar som kan göras genom att tekniken utvecklas. En 

effektivare process och bättre tillgång till rättsväsendet är andra tänkbara fördelar. En ökad 

teknisk användning kan dock leda till att tekniken blir svårare att överblicka för jurister och att 

transparensen i beslut och andra traditionella rättssäkerhetsmekanismer utmanas. En allvarlig 

risk kan också vara den ökade sårbarheten för angrepp mot rättsväsendets IT-system. 

De brister som idag finns i mänskligt beslutsfattande genom mottagligheten för påverkan av 

utomstående faktorer är besvärande för en god rättstillämpning. Det är även den brist på 

tillgång till rättsväsendet som idag är en verklighet för många människor. Övervägande skäl 

talar därför för att teknik i större utsträckning bör introduceras för att hantera tvister. Genom 

att i framtiden utnyttja styrkor hos människor och teknik i samspel kan sannolikt stora 

förbättringar i tvistlösningen göras. Det kan bland annat innebära stöd för att lösa tvister på ett 



60 
 

tidigt stadium med tekniska förhandlingsstöd mellan parterna, och tidigt ge parterna goda förut-

sättningar att värdera sin situation i en tvist avgiftsfritt online. När ärenden ska avgöras av en 

oberoende part är det lämpligt att ge automation större betydelse för att hantera mer 

rutinmässiga ärenden, och på sätt tillgodose ett effektivt rättsväsende med god kapacitet. 

Mänsklig kunskap och generell intelligens kommer även i framtiden vara värdefullt i 

rättstillämpningen, särskilt så avseende mer komplexa ärenden av principiell och moralisk na-

tur. Samma sak gäller tvister där starka skyddsintressen är närvarande. Även i dessa ärenden 

kan dock administrativa uppgifter och visst utrednings- och beslutsstöd överlämnas till teknik. 

Det är viktigt att makthavare och lagstiftare redan nu börjar utreda hur teknik kan användas för 

att förbättra tvistlösningen i rättsväsendet. Utvecklingen bör vara ambitiös men eftertänksam. 

Målsättningen bör vara att använda teknik i så stor utsträckning som är lämpligt och kan anses 

leda till vinster för rättsväsendet. Hänsyn måste samtidigt tas till de inte obefintliga risker som 

tekniska reformer för med sig. Att vara alltför ambitiös riskerar att skada ett i grunden 

fungerande system och försvåra för framtida reformer. Att förhålla sig för försiktigt gentemot 

tekniken kan leda till konkurrensmässiga nackdelar både för domstolsväsendet gentemot 

alternativa tvistlösningssätt och ur ett kommersiellt perspektiv i förhållande till andra länder 

som lyckas anpassa rättsväsendet bättre till de tekniska möjligheter som finns. 

Den kanske viktigaste möjligheten att ta till vara på, som den revolutionerande tekniken för 

med sig, är den potential som finns för att hitta nya lösningar. Det är lätt att försöka se hur  

teknik kan tillämpas i befintliga metoder för att lösa tvister. Den största vinsten kan dock finnas 

i att upptäcka helt nya sätt att lösa eller undvika tvister och undvika att låta utvecklingen av 

tvistlösning begränsas av befintliga föreställningar. Genom innovation och nytänkande finns 

stora möjligheter för aktörer inom alternativ ODR att hitta framgångsrika koncept som i stor 

uträckning baseras på teknik. De allra största vinsterna för dessa aktörer och för samhället i 

helhet har kanske proaktiva och inbyggda lösningar för att undvika att tvister uppkommer. 

Tekniska landvinningar gör att befintliga uppfattningar hela tiden måste omvärderas. Nya 

tekniska framsteg leder till att tidigare risker snabbt kan åtgärdas och skapar nya möjligheter, 

samtidigt som nya risker uppstår. Den som engagerar sig i utvecklingen bör alltid vara 

uppmärksam på dessa förändringar, och alltid se dem i ljuset av rättsväsendets roll att tjäna 

allmänheten på bästa sätt. 
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