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Sammanfattning 
Uppgifter och funktioner som tidigare varit bortom automatisering kan idag utföras mer 

eller mindre autonomt med hjälp av artificiell intelligens. Den största utmaningen för 

automatisering av arbetsuppgifter är att efterlikna den mänskliga kognitiva processen 

som vi förknippar med inlärningsförmåga och analytiskt tänkande; förmågor som är 

särskilt framträdande i advokatverksamhet och andra rådgivningsyrken. Idag har system 

utvecklats för bland annat dokumentgranskning i due diligence som komplement till 

juristernas arbete. Systemen har lägre felmarginal än jurister och är avsevärt mer 

effektiva, vilket medför att tjänsten blir markant billigare för klient och advokatbyrån 

blir följaktligen mer konkurrenskraftig. Artificiell intelligens för således med sig 

flertalet fördelar till advokatverksamheten. Dock är systemen inte utan begränsningar 

och det är därför tänkbart att klienten orsakas skada på grund av att ett AI-system har 

missat information av rättslig relevans. I ett sådant fall kan felet vanligen inte göras 

gällande mot kontraktspart på grund av avtal eller köprättsliga felregler. Då klient 

orsakas skada av advokaten är det istället möjligt att rådgivningsansvar aktualiseras, och 

frågan är hur rådgivningsansvaret ska bedömas i fall då artificiell intelligens använts 

istället för mänskliga jurister. Rimligen ska systemet ses som ett arbetsverktyg 

advokaten använt, ett datorsystem är idag inte ett rättssubjekt, och advokaten bör 

därmed vara den som ansvarar för rådet systemet har producerat. Den kritiska frågan är 

om och under vilka förutsättningar det kan anses oaktsamt av advokaten att använda 

artificiell intelligens. Det är inte en traditionell arbetsmetod idag, men avvikelse från 

sedvana är inte ensamt avgörande för om advokaten förfarit oaktsamt i sin rådgivning. 

Hänsyn måste också tas till hur systemet använts och med vilken grad av omsorg, samt 

på vilket sätt klienten informerats och varit införstådd med AI-systemets begränsningar 

och medföljande risk. Förmedlas rådgivningen och eventuell osäkerhet på ett 

pedagogiskt sätt minskar risken för att advokaten kan åläggas rådgivningsansvar. 

Sammantaget går det inte att generellt förutse hur bedömningen kommer utfalla utan 

omständigheterna i det enskilda fallet blir avgörande. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Uppsatsen behandlar rådgivningsansvar vid användande av artificiell intelligens (AI) i 

samband med privata företagsförvärv. Närmare bestämt granskas hur advokatens ansvar 

gentemot klienten ser ut då ett AI-system utfört delar av advokatens due diligence och 

systemet missar information av betydelse. I detta inledande kapitel presenteras en kort 

bakgrund för att introducera ämnet. Därefter specificeras uppsatsens syfte och 

frågeställning följt av de avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en redogörelse 

för metod, material och den fortsatta dispositionen.  

1.2 Bakgrund 

Just nu pågår en utveckling där arbetsuppgifter som tidigare varit förbehållna människor 

i allt större utsträckning automatiseras och ibland helt autonomt kan hanteras av datorer, 

programvara och robotar.1 Teknologin avancerar snabbt och den typ av analytisk 

problemlösning som tidigare ansetts vara en renodlat mänsklig förmåga kan nu i stor 

utsträckning kopieras och utföras av datorsystem. Därav har begreppet artificiell 

intelligens vuxit fram som en benämning på sådana system som kopierar den mänskliga 

tankeprocessen med likvärdiga eller bättre resultat.2 Artificiell intelligens utvecklas för 

att kunna användas inom många olika områden eftersom automatiserad verksamhet i 

regel är billigare och mer effektiv. Det gäller även i advokatverksamhet. Flera 

AI-system har på senare år dykt upp på marknaden för att underlätta advokaters 

rutinarbete och göra juridiska tjänster billigare för klient genom att stora mängder 

material kan behandlas snabbare. Mary Shelleys påstående ”It’s alive!” gäller således 

inte längre bara Frankensteins monster utan väl även den artificiella juristen. Dessa nya 

system ställer dock krav på att de regler som styr advokaters verksamhet följer med 

utvecklingen och anpassas till de nya arbetsmetoderna. 

 
                                            
 
1 Susskind och Susskind s. 231. 
2 För mer om AI och mer om begreppet se Frankish och Ramsey s. 15 ff.		
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 En rådgivningsrättslig princip är att en advokat som inte använder sedvanliga metoder i 

sin rådgivning kan hållas ansvarig för skada som orsakas en klient. En stor utmaning för 

användande av AI-system idag är just frågan om ansvar i situationer då skada uppstår 

som resultat av att en arbetsuppgift har automatiserats. Det kan vara fråga om allt från 

självkörande bilar och krigsvapen till läkarundersökningar och kundservice. Den här 

uppsatsen granskar frågan om ansvar då en advokat använt sig av juridisk artificiell 

intelligens i sin rådgivning.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur advokatens rådgivningsansvar ser ut då 

advokaten baserat rådgivning på utredning genomförd av artificiell intelligens och 

tillvägagångsättet resulterar i ett betydande fel. Mer specifikt är frågan om användning 

av artificiell intelligens är eller kan vara en acceptabel arbetsmetod i 

advokatverksamhet, och i så fall under vilka förutsättningar.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar endast inomobligatoriskt civilrättsligt ansvar i samband med 

privata företagsförvärv. Utomobligatoriska och straffrättsliga aspekter kommer därför 

att utelämnas. Av utrymmesskäl avgränsas analysen till att omfatta användande av 

artificiell intelligens i advokatens due diligence, men samma resonemang bör vara 

applicerbart även då artificiell intelligens exempelvis använts för att formulera klausuler 

i ett letter of intent eller i ett annat skede av förvärvsprocessen. En annan intressant 

aspekt vid användande av artificiell intelligens är naturligtvis vilket ansvar 

systemprogrammeraren har gentemot advokatbyrån och advokatbyråns eventuella 

regressmöjligheter. Det är dock en fråga om köprättsligt fel snarare än rådgivningsasvar 

och kommer därför inte behandlas i framställningen. I jämförelsesyfte utreds däremot i 

begränsad omfattning programmerarens eventuella ansvar i direkt förhållande till 

advokatbyråns klient.  
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1.5 Metod och material 

Metoden som används i uppsatsen är traditionell juridisk metod. Därmed utgår analysen 

från en studie av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Det inomkontraktuella civilrättsliga 

rådgivningsansvaret är till stor del oreglerat i lag vilket för framställningen innebär att 

gällande rätt tolkas främst utifrån praxis och doktrin. Det finns därtill mycket begränsad 

praxis på advokaters rådgivningsansvar tillgänglig för allmänheten, eftersom det ofta 

hanteras genom skiljeförfarande eller att parterna förlikas. Därför tillgås även praxis på 

rådgivningsansvar avseende andra yrkesgrupper än advokater, främst från Högsta 

domstolen men även ett par hovrättsavgöranden eftersom omständigheterna i målen har 

likheter med dem som utreds i framställningen. Det beaktas härvid att de senare inte har 

prejudikatvärde likt målen från Högsta domstolen. En svensk skiljedom används trots 

avsaknad av rättskällestatus i syfte att exemplifiera hur rådgivningsansvar kan 

aktualiseras i due diligence. Svensk litteratur konsulteras för utredning av 

rådgivningsansvaret för advokater, där främst Holger Wiklunds ”Advokats 

skadeståndsskyldighet” från 1953 och Lars Heumans ”Advokatens rättsutredningar – 

metod och och ansvar” från 1987 är av vikt då de specifikt behandlar advokaters ansvar. 

Även vägledande regler för god advokatsed från Advokatsamfundet konsulteras i 

sammanhanget. Vad gäller artificiell intelligens och dess funktioner och framtid har 

mycket information hämtats från utländsk litteratur och artiklar. Detta dels för att ämnet 

inte behandlats mycket i Sverige, dels för att det främst är från andra länder dessa 

juridiska AI-system härstammar. Information specifikt om juridiska AI-system har även 

hämtats från webbsidor tillhörande företag som tillhandahåller sådana verktyg. 

Systemen i fråga har valts ut enbart för att de är två större leverantörer på marknaden 

och det finns givetvis flera. De har endast använts i syfte att exemplifiera hur 

lösningarna kan fungera och det är inte min avsikt att denna del ska ses som en rättslig 

redogörelse eller obestridd fakta. Materialet används enbart för att beskriva teknologin i 

syfte öka förståelsen för den juridiska problematiken. 

1.6 Disposition 

Inledningsvis behandlas rättsliga och praktiska aspekter av företagsförvärvsprocessen 

och advokatens roll i den för att förse läsaren med kunskap om företagsförvärvet och det 
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juridiska arbetet med ett sådant. I nästföljande kapitel redogörs för juridisk artificiell 

intelligens och vilken typ av uppgifter sådana system kan utföra i en due diligence. 

Detta för att bereda förståelse för tekniken och på vilka områden den kan ersätta de 

människor som vanligen utför de aktuella arbetsuppgifterna idag. Därefter behandlas 

rådgivningsansvarets utformning och ledande praxis på området för att introducera den 

rättsliga problematiken. I det femte kapitlet analyseras därefter hur rådgivningsansvaret 

kan appliceras på advokaters användande av artificiell intelligens, och avslutningsvis 

sammanställs slutsatser och rekommendationer.  

2 Företagsförvärvsprocessen 

2.1 Inledning 

Kapitlet inleds av en redogörelse för den rättsliga regleringen av företagsöverlåtelser. 

Sedan presenteras förvärvsprocessen som den brukar se ut steg för steg. Därefter 

behandlas kort advokatens roll i förvärvsprocessen och vad arbetet med en privat 

företagstransaktion primärt består av. 

2.2 Rättslig reglering av företagsöverlåtelser 

Ett företagsförvärv är ett köp av aktier eller inkråm som resulterar i att köparen blir 

ägare till ett helt eller en del av ett företag.3 Köp av privata aktiebolag regleras inte 

särskilt i lag. Som huvudregel gäller avtalsfrihet med de begränsningar som gäller enligt 

lag och avtalsrättsliga principer.4 För det fall parterna inte reglerat viss fråga har det 

varit tveksamt vilka regler parterna ska falla tillbaka på. Det får emellertid numera anses 

stå klart att Köplag (1990:931)(köplagen) är tillämplig på köp av aktier som avser helt 

eller större del av aktiebolag.5 Detta för att köplagen enligt 1 § är direkt tillämplig på 

                                            
 
3 Köp av enstaka aktier betraktas knappast som ett företagsförvärv. Det råder viss tvekan om vilken 

lag som gäller köp av enstaka aktier. Troligen är 9 § Skuldebrevslagen tillämplig i dessa fall, vilket 
medför att säljaren inte ansvarar för brister i målbolaget och dess verksamhet, se vidare Forssman 
s. 15 samt Jonsson och Liljegren s. 40. 

4 Hultmark (Ramberg) s. 37. 
5 Forssman s. 15 f, Jonsson och Liljegren s. 39 och NJA 1976 s. 341 där köplagen tillämpas, dock 

inte felreglerna utan endast köplagens preskriptions- och reklamationsregler. 
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köp av lös egendom. Lös egendom är allt som inte är fast egendom, och fast egendom är 

jord enligt 1 kap. 1 § Jordabalk (1970:994). Därmed utgör aktier per definition lös 

egendom och omfattas av köplagens tillämpningsområde. Köplagens regler om 

undersökningsplikt och ansvar för fel skrevs dock inte med aktieköp i åtanke. Lagen är 

därför ofta illa anpassad till aktieköpet som avtalstyp eftersom det köpta i köplagen 

förutsätts bestå av en fysisk vara.6 Det har därför utvecklats omfattande sedvana i hur 

aktieköpet regleras mellan parterna vad gäller förvärvsprocess och riskfördelning. I det 

följande redogörs för processen som den vanligen ser ut och advokatens roll i den. 

2.3 Företagsförvärvsprocessen steg för steg 

2.3.1 Initiering 

En privat företagsförvärvsprocess inleds naturligtvis av att en aktör antingen vill köpa 

eller sälja ett bolag. Ibland är det säljaren som söker ett bolag efter vissa kriterier; 

vanligt är att riskkapitalbolag aktivt söker befintliga bolag där de kan planera en exit 

med vinst inom några år.7 Det kan också röra sig om företag i samma eller närliggande 

bransch som önskar uppnå synergieffekter genom ett förvärv. Ibland är det istället 

ägarna av ett bolag som av olika anledningar inte längre vill äga bolaget, och därför 

aktivt uppsöker och kontaktar potentiella köpare.8 

 

2.3.2 Sekretessavtal (NDA) och avsiktsförklaring (LOI) 

Ett sekretessavtal, eller non-disclosure agreement (NDA), ingås ibland i 

inledningsskedet av ett företagsförvärv för att hindra att motparten lämnar information 

om målbolaget eller transaktionen vidare till tredje man eller att motparten själv 

använder sig av informationen. NDA antingen föregår eller ingår ofta som del i en 

avsiktsförklaring. En avsiktsförklaring, även kallat letter of intent (LOI) eller 

memorandum of understanding, ingås ofta om säljare och en potentiell köpare önskar gå 

vidare med förhandlingarna.9 Avsiktsförklaringen kan förutom sekretess reglera 

                                            
 
6 Se exempelvis 6-11 §§ om varans avlämnande och 12-16 §§ om risken för varan. 
7 Forssman s. 13. 
8 Forssman s. 13.  
9 Forssman s. 19.  
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grundläggande delar av den fortsatta processen. Det kan vara att fastställa en tidsram 

eller att avtala om exklusivitet för den potentielle köparen. Syftet med att avtala om 

grundmoment tidigt är att säkerställa att förutsättningar finns för att förhandlingarna ska 

bli framgångsrika.10 Kan parterna inte enas är det i bådas intresse att det uppdagas i ett 

tidigt skede, så att transaktionskostnader kan undvikas. Generellt sett är 

avsiktsförklaringar av detta slag inte bindande förutom vad gäller sekretess och 

exklusivitet.11 Det finns dock situationer då åtaganden bedömts vara bindande och det 

finns därför anledning att vara tydlig vid formuleringen av avsiktsförklaringen att det 

endast utgör en ram för de fortsatta förhandlingarna.12 Exempelvis i ett 

rådgivningsansvarsfall, Segulah-målet (Svea Hovrätt Mål Nr T 8566-99) ansågs 

bindande anbud ha kommit till stånd genom att ett budbrev utformats missvisande av 

rådgivarna. 

 

2.3.3 Due Diligence (DD) 

En eller flera köpare bjuds därefter in att göra en grundligare undersökning av 

målbolaget; en due diligence-undersökning.13 Syftet med undersökningen är att köparna 

ska få insyn i eventuella brister med företaget och få en bättre bild av företagets värde.14 

Därefter kan köparen antingen dra sig ur processen helt eller inkomma med ett bud 

anpassat efter de fynd som gjorts.15 Det förekommer att säljaren själv genomför en due 

diligence av målbolaget, en så kallad Vendor due diligence (VDD).16 Den vanligaste 

typen av due diligence är dock den som genomförs av köparen. En sådan brukar inledas 

av att köparen inkommer med en frågelista över omständigheter som säljaren ska 

tillhandahålla information om. Numera bemöts frågelistan oftast genom att säljaren 

laddar upp dokument i ett virtuellt datarum som köparen får tillgång till. Köparens 

rådgivare går därefter igenom materialet i datarummet i syfte att identifiera risker. 

Undersökningen görs vanligen i kategorier, exempelvis bolagsrätt, tvister, fastigheter 

                                            
 
10 Forssman s. 19.  
11 Forssman s. 19. 
12 Forssman s. 21. 
13 För mer om due diligence och dess bakgrund i svensk rätt se Sevenius, SvJT 2007 s. 499. 
14 Jonsson och Liljegren s. 32. 
15 Forssman s. 26. 
16 Forssman s. 26. 
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och avtal.17 En risk i avtalskategorin kan exempelvis bestå av att ett viktigt 

leverantörsavtal innehåller en så kallad ägandeförändringsklausul, eller 

”change of contol”, vilket kommer användas som exempel genomgående i 

framställningen. En sådan klausul innebär typiskt sett att avtalsparten har rätt terminera 

avtalet och ibland också erhålla ersättning för det fall målbolaget byter ägare. Det kan i 

vissa fall innebära stora ekonomiska förluster för målbolaget, och klausulens existens 

påverkar därmed målbolagets värde. Identifieras en change of control utgör den således 

en risk och måste hanteras, ofta genom förhandlingar med avtalsparten. Efter att all 

information granskats i samtliga kategorier sammanställer rådgivarna en rapport där 

identifierade risker ställs upp tillsammans med åtgärdsförslag och övriga 

rekommendationer till klient.  

 

Den rättsliga bakgrunden till att due diligence vanligen genomförs vid företagsförvärv 

är köprättsliga regler och principer för fel.18 Köplagens felregler är som nämnts direkt 

tillämpliga eller i vart fall som principer vid köp av samtliga aktier i ett bolag.19  I 

köplagen talas om ”varan”, vilket vid ett företagsförvärv utgörs av målbolaget. Av 

köplagen 17 § framgår att varan är felaktig om den avviker från vad som avtalats. Varan 

är också enligt 18 § felaktig om den avviker från de uppgifter säljaren lämnat om varan. 

I 20 § stadgas dock den viktiga principen att en köpare inte som fel får göra gällande 

vad denne kan antas ha känt till vid köpet. Enligt samma paragraf får köparen inte heller 

åberopa vad denne borde ha märkt vid undersökning av varan, om en undersökning 

genomförts eller om köparen utan anledning valt att inte följa säljarens uppmaning att 

undersöka varan.20 Köparens undersökningsplikt är ett uttryck för principen 

caveat emptor ”köparen må akta sig” och är också grunden för köparens due diligence 

vid företagsförvärv.21 Köplagen är dispositiv enligt 3 § men det är också vanligt att 

klausuler med motsvarande innebörd införs i köpeavtalet, det vill säga att 

omständigheter som borde upptäckts vid undersökningen av målbolaget inte kan göras 

                                            
 
17 Jonsson och Liljegren s. 33 och Sevenius (2003) s. 113. 
18 Sevenius SvJT 2007 s. 499 ff.  
19 Forssman s. 15 f och NJA 1976 s. 341. 
20 Mer om köparens onda tro se Jonsson och Liljegren s. 54. 
21 Kersby s. 145. 
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gällande som garantibrister av köparen.22 Dessa förutsättningar ställer stora krav på att 

due diligence-undersökningen utförs noggrant och korrekt av köparens rådgivare.23 

 

Undersökningen är ofta den mest tidskrävande och kostsamma delen av 

företagsförvärvsprocessen och det är därför vanligt att undersökningen begränsas på 

något sätt. Omfattningen av undersökningen bestäms av om rådgivare och klient avtalat 

om en djupare genomgång eller om rådgivaren endast fått i uppgift att fokusera på att 

identifiera och granska vissa problemområden.24 Avtalet mellan rådgivare och klient 

avgör på så sätt också till viss del vad rådgivaren ansvarar för. Om en klient väljer en 

mindre omfattande undersökning endast på vissa särskilt angivna problemområden är 

det naturligtvis inte oaktsamt av rådgivaren att avstå granskning av områden utanför 

uppdragets ramar. Undersökningens omfattning kommer också att påverka 

utformningen och formatet på den rapport rådgivaren tillhandahåller för att redovisa 

resultatet av genomförd due diligence.25 Rapporteringen av undersökningens resultat 

var tidigare mycket utförlig och svårtillgänglig, men trenden har nu gått mot enklare 

rapporter där enbart avvikelser från det förväntade redovisas, så kallade 

exceptions only-rapporter. Eftersom rapporterna kan se olika ut är det viktigt att 

rådgivare och klient avtalat om rapportens omfattning, utformning och eventuella 

väsentlighetströsklar.26 I rapportens introduktionsdel förekommer ofta någon form av 

ansvarsbegränsning för rådgivaren.27 Friskrivningar av juridiska rådgivare är dock ännu 

inte lika långtgående som de brukar vara i finansiella rapporter.28 Rapporten innehåller 

förutom introduktion en rapport där relevanta fynd redovisas och 

åtgärdsrekommendationer tillhandahålls. Det är sedan upp till klienten att utifrån 

advokaternas rådgivning avgöra hur de vill gå vidare i förvärvsprocessen.  

 

                                            
 
22 Sevenius SvJT 2007 s. 505 ff. 
23 För mer om kopplingen mellan köprättslig undersökningsplikt och due diligence se Jonsson och 

Liljegren s. 82 och 96. 
24 Svernlöv s. 32. 
25 Svernlöv s. 32. 
26 Svernlöv s. 37. 
27 Svernlöv s. 37 och Kersby s. 160. 
28 Advokaters möjlighet att friskriva sig från ansvar behandlas i delkapitel 4.4. 
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2.3.4 Förhandling av aktieöverlåtelseavtalet (SPA) 

Parallellt med att due diligence-undersökningen slutförs förhandlar vanligen parterna 

också överlåtelseavtalet. Av stor betydelse vid förhandlingarna är de risker som 

identifierats vid undersökningen av målbolaget. Stora risker kan i värsta fall leda till att 

köparen drar sig ur förhandlingarna. Annars hanteras vanligen risker genom garantier, 

indemnities29 och andra avtalsvillkor. Säljaren kan också gå med på avdrag på 

köpeskillingen eller att säljaren ska avhjälpa brister före tillträdet. Ibland kan köparen 

helt enkelt välja att acceptera riskerna utan åtgärd. Sammantaget har resultatet av 

köparens due diligence avgörande betydelse för hur aktieöverlåtelseavtalet utformas.  

 

2.3.5 Signing och closing 

Framgångsrika förhandlingar avslutas med ett avtalsingående (signing). Ibland sker 

tillträdet till aktierna vid samma tillfälle men vanligen senare (closing). Det är först vid 

tillträdet köparen får rådighet över målbolaget. 

2.4 Advokatens roll i företagsförvärvsprocessen 

Advokatens roll vid ett företagsförvärv är att agera rådgivare för säljare respektive 

köpare. Advokaten är inte ställföreträdare för part om så inte har avtalats. Att advokaten 

har rollen som rådgivare medför att det finns rättsverkningar av de uttalanden och den 

information som lämnas av advokaten.30 Informationsutbytet bör regleras mellan 

advokat och klient, eftersom advokatens roll i processen är framträdande. Det görs 

ibland i ett formellt uppdragsavtal mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Utöver 

vad som överenskommits i uppdragsavtalet har advokaten också att agera efter de krav 

som uppställs enligt lag och god advokatsed, vilket behandlas mer ingående nedan i 

kapitel 5.31  

 

                                            
 
29 Indemnities är avtalsvillkor som innebär att säljaren tar på sig att hålla köparen skadelös för det 

fall viss risk förverkligas efter företagsöverlåtelsen. Det kan exempelvis vara om målbolaget är part 
i en tvist där utgången är osäker; mer om indemnities se Forssman s. 101 f.  

30 Sevenius s. 455.  
31 Sevenius s. 455. 
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Advokatens roll som rådgivare i en företagsförvärvsprocess innebär ofta ett omfattande 

arbete genom processens gång. Mest resurskrävande är som nämnts due 

diligence-undersökningen. Typiskt sett krävs en arbetsgrupp av advokater, biträdande 

jurister och administrationspersonal för att gå igenom all information om målbolaget. 

Hur omfattande undersökningen ska vara bestäms av uppdragsavtalet, men eftersom 

konsekvenserna kan bli stora om information förbigås är undersökningen vanligen 

grundlig och momentet därför kostsamt för klienten. I nästa kapitel behandlas hur 

artificiell intelligens har tagits fram för att göra denna process både enklare och 

billigare, och i vilka avseenden systemen kan ersätta mänskligt arbete. 

3 Artificiell intelligens för juridiskt arbete 

3.1 Inledning 

Kapitlet inleds av en introduktion till vad artificiell intelligens är samt vad som avses 

med artificiell intelligens i denna framställning. Därefter redogörs för ett par befintliga 

AI-system för due diligence i syfte att bereda förståelse för hur systemen fungerar och 

kan användas i företagsförvärvsprocessen. Därefter används samma AI-system för att 

exemplifiera hur systemens effektivitet och felmarginaler kan se ut jämfört med 

mänskliga arbetsinsatser. Därefter diskuteras hur utvecklingen kan se ut i framtiden och 

de fördelar som finns med att artificiell intelligens kommer ut på marknaden i större 

utsträckning. Avslutningsvis behandlas riskidentifiering genom artificiell intelligens och 

vad konsekvenserna kan bli för klienten om en potentiell risk förbigås i DD-materialet.  

3.2 Definition av artificiell intelligens 

Artificiell intelligens är ett interdisciplinärt verktyg för att förstå, konstruera och 

efterlikna intelligens och kognitiva processer.32 Det finns många definitioner, men 

vedertaget är i vart fall att artificiell intelligens är datorsystem kapabla till beteende som 

skulle anses intelligent hos en människa.33 Artificiell intelligens är något mer än så 

                                            
 
32 Frankish och Ramsey s. 1 f. 
33 Kaplan s. 2 f. 
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kallad smart software, som exempelvis en smartphone. Smart software kan möta 

människors behov genom att exempelvis besvara frågor. Artificiell intelligens har en 

ytterligare sida; målet är att konstruera system som ”tänker” på samma sätt som 

människor och därmed att systemen självständigt kan konstruera egna modeller för att 

efterlikna den mänskliga kognitiva processen.34 Artificiell intelligens, till skillnad från 

smart software, ska således kunna i varierande grad lära sig själv. Systemen ämnar 

därmed kopiera den mänskliga tankeprocessen med likvärdiga eller bättre resultat.35 För 

att åstadkomma ett sådant resultat är det inte tillräckligt att systemet har 

perceptionsförmåga. Exempelvis kan ett system inte spela schack enbart för att systemet 

kan registrera hur spelplanen är uppställd. Systemet måste därtill ha förmågan att utifrån 

den information som tagits in resonera och för detta finns numera mycket avancerade 

algoritmer.36 I ett schackspel måste systemet ha förmåga att se fördelar och nackdelar 

med alternativa drag och väga dessa mot varandra. Redan tidigt i forskningsarbetet med 

artificiell intelligens upptäcktes emellertid att förmågan att resonera inte är tillräcklig 

om systemet ska kunna ta sig an riktiga problem. Systemet måste också ha stor kunskap 

inom ett visst ämne; algoritmen måste veta hur alla schackpjäser kan röra sig och ha 

kännedom om möjliga strategier motspelaren kan tänkas använda. Ännu tydligare blir 

behovet av kunskap med ett verkligt exempel; en medicinsk algoritm måste givetvis ha 

mycket information om sjukdomar och symptom innan den kan ställa en korrekt 

diagnos på en människa.37 Frågan är dock om ens detta är tillräckligt för att 

datorsystemet ska anses intelligent.38 Alan Turing var år 1950 först med att föreslå att 

det kunde vara möjligt att skapa konstgjord intelligens.39 För att kunna avgöra när ett 

system kan sägas besitta verklig intelligens konstruerade han Turingtestet. Testet går i 

korthet ut på att en grupp människor får kommunicera i skrift med en människa och ett 

datorsystem. Datorsystemet kan sägas besitta intelligens om människorna inte kan 

avgöra om det är datorsystemet eller en människa de kommunicerar med. Ännu har 

                                            
 
34 Frankish och Ramsey s. 15. 
35 Frankish och Ramsey s. 15 ff.  
36 Frankish och Ramsey s. 15 ff. 
37 Frankish och Ramsey s. 15 ff. 
38 Frågan om vad intelligens egentligen är utgör en omfattande och närmast filosofisk fråga 

näraliggande frågan om mänsklig medvetenhet, vilket inte kommer att behandlas i denna 
framställning. 

39 Frankish och Ramsey s. 18 f.  
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inget AI-system officiellt klarat Turingtestet.40 Vad som ofta avses med artificiell 

intelligens i den bemärkelse som är relevant för uppsatsen är sådana system som 

beskrivits ovan; system som på avancerat sätt kan härma mänsklig tankeprocess, lära sig 

själv och åstadkomma liknande resultat som en människa med samma uppgift. Kaplan 

har beskrivit frågan om intelligens genom att använda luffarschack som exempel. Spelet 

går ut på att få tre X eller O i rad på en rutig spelplan. Det finns 255 168 unika 

variationer på en match luffarschack, och med dagens algoritmer är det förhållandevis 

enkelt att registrera dessa i ett datorsystem så att systemet kan spela ett vinnande parti 

utifrån hur motspelaren lägger sina brickor. Få anser emellertid att det räcker för att 

datorsystmet ska anses intelligent. Istället föreställer vi oss ett datorsystem som, utan 

kunskap varken om reglerna eller de 255 168 möjliga spelen, endast observerar två 

människor som spelar luffarschack och därifrån lär sig vinnande strategier som 

exempelvis att blockera när motspelaren har två i rad.41 Förmågan att lära på detta sätt 

är central för den typ av artificiell intelligens som avses i den här uppsatsen, eftersom 

dagens juridiska AI-system kan lära av sitt eget arbete. Hur några av dessa system 

fungerar och kan användas i en due diligence-undersökning behandlas mer ingående i 

det följande.  

3.3 Befintliga juridiska AI-system 

3.3.1 Juridisk artificiell intelligens och hur den fungerar 

Alla juridiska uppgifter går i grunden ut på att advokaten måste behandla och analysera 

information. När en dator ska behandla och analysera information gör den det förenklat 

beskrivet genom att den följer och utför förprogrammerade instruktioner. Av det följer 

att en dator autonomt kan utföra juridiska uppgifter som följer rutin eller struktur, där 

det finns någon form av mönster eller samband som kan omvandlas till instruktioner.42 

De här instruktionerna måste dock inte härstamma från en människa; genom så kallad 

”machine learning” kan datorn själv upptäcka nya samband i en samling material som 

                                            
 
40 Frankish och Ramsey s. 18. 
41 Kaplan s. 2 f.  
42 Remus och Levy s. 9. 
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sedan kan utgöra grund för framtida analyser.43 Ett exempel på machine learning är 

Latent Semantic Analysis (LSA) som spelar en viktig roll för juridiska AI-system. Med 

LSA kan ett system självt identifiera mönster för att avgöra exempelvis om två 

avtalsklausuler har samma innebörd utan att ett enda ord i klausulerna överensstämmer. 

Hur systemen identifierar koncept kan förklaras med ett enkelt exempel. Anta att ordet 

”bil” används i 100 dokument, och i 90 av dem förekommer också orden ”säkerhet” 

”broms” och ”sträcka”. Om dessa tre ord sedan återfinns i 120 andra dokument, men 

däremot inte ordet ”bil” utan ordet ”fordon”, drar systemet slutsatsen att det är sannolikt 

att begreppen ”bil” och ”fordon” har konceptuellt liknande betydelser.44 LSA skiljer sig 

på så sätt från en vanlig ordsökning; systemet plockar upp hela sammanhanget runt 

klausulen och begränsas därför inte av specifika formuleringar.45 Exempelvis kan 

LSA-baserade system upptäcka den typ av change of control-klausul som nämnts ovan, 

trots att termen i sig inte använts.46 Nedan förklaras hur befintliga LSA-baserade 

juridiska AI-system fungerar samt hur dessa funktioner begränsar användningsområdet 

för teknologin idag. 

 

3.3.2 Systemens begränsningar 

Kira Systems och eBrevia är båda exempel på LSA-baserade system specifikt anpassade 

för dokumentgranskning i due diligence. Dokumentgranskning i due diligence kan delas 

in i två kategorier. En del av granskningen går ut på att söka efter vissa typer av 

klausuler, exempelvis change of control. Den här delen av arbetet är strukturerad på så 

sätt att en dator kan utföra arbetet eftersom arbetsuppgiften följer ett tydligt mönster 

som en dator kan uppfatta, lära utav och därefter applicera på nytt underlag. Den andra 

delen av granskningen är givetvis att mer allmänt leta efter avvikelser, både i enskilda 

dokument och i dokumentsamlingen som helhet. Den här delen av arbetet är 

ostrukturerad; det finns inga samband eller mönster sedan tidigare som systemet kan 

hämta instruktioner från. Ostrukturerat arbete kan därför ännu inte automatiseras; det 

                                            
 
43 Remus och Levy s. 10. 
44 Remus och Levy s. 12. 
45 Remus och Levy s. 10. 
46 För fler exempel på vad systemen kan göra, se 

 https://www.kirasystems.com/how-it-works/due-diligence (12/03/2018) 
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går inte att instruera en dator att leta utan att veta vad den letar efter.47 Ett exempel är att 

detaljer i flera dokument indikerar att det kan pågå ett otillåtet konkurrensbegränsande 

samarbete. Dagens juridiska AI-system skulle ha svårt att identifiera en sådan risk.48 
Det här är en begränsning med dagens befintliga AI-system för due diligence jämfört 

med en människas arbetsinsats. 

 

 Andra delar av juridiskt arbete som ännu är bortom automatisering är den typ av 

uppgifter som ställer krav på interaktion med andra människor. För att en dator 

autonomt skulle kunna förhandla med en människa skulle det krävas att systemet har det 

vi kallar emotionell intelligens, vilket än så länge är för komplext för att formuleras till 

instruktioner för en dator.49  
 

Sammanfattningsvis gäller för automatisering av juridiska uppgifter att uppgiften måste 

följa struktur så att det är möjligt att återskapa den mänskliga informationsbehandlingen 

genom en samling instruktioner, att sådana instruktioner kan skapas av systemet självt 

genom att mönster identifieras genom machine learning, exempelvis LSA, men att 

systemet då är begränsat till att identifiera sådant som liknar vad de ursprungliga 

instruktionerna omfattar och systemet kan därför inte upptäcka helt oväntat innehåll.50 I 

nästa delkapitel behandlas systemens effektivitet och felmarginaler i syfte att utreda 

vilka fördelar artificiell intelligens för med sig till advokatyrket. 

3.4 Effektivitet och felmarginaler 

För att bättre förstå hur mycket mer effektivt ett AI-system kan vara jämfört med 

mänsklig arbetskraft kan eBrevia och Kira systems användas som exempel. Produkten 

Diligence Accelerator beskrivs av eBrevia på följande sätt;  

”The Diligence Accelerator allows attorneys to work through the due diligence 
process more quickly and accurately by extracting content from legal documents, 
populating due diligence summary templates, and bringing the attorneys directly 

                                            
 
47 Remus och Levy s. 22. 
48 Remus och Levy s. 21. 
49 Se dock om systemet Modria utvecklats för att förenkla tvistlösning, Remus och Levy s. 14. 
50 Remus och Levy s. 48. 
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to the most relevant portions of the contracts being reviewed. The software is easy 
to use and can analyze a batch of fifty legal documents in less than a minute.51 
The software is not meant to replace a junior attorney but rather to act as a tool to 
assist an attorney in doing his or her job more accurately and efficiently.”52  

 

Ingen människa skulle kunna gå igenom 50 juridiska dokument på under en minut. 

Trots att stickprovskontroller bör genomföras av människor tycks det stå klart att 

systemen sparar advokaten mycket tid och därmed klienten mycket pengar. 

 

 Kira Systems har genomfört användarundersökningar med bland annat följande 

resultat; 

”Kira helps complete contract review work faster while mitigating risk of errors 
and unexpected liabilities. Users consistently report time savings of 20–40% the 
first time using the software, and up to 90% or more with experience. Kira does 
this by automatically highlighting and extracting relevant contract language from 
contracts in virtually any file format. To date, Kira has been trusted on hundreds 
of billions of dollars of transactions, both small and large.”53 

 

En fråga som alltid aktualiseras vid effektivisering är om det sker på bekostnad av 

kvalitét. Av största relevans i advokatverksamhet måste trots allt vara att arbetet utförs 

noggrant och korrekt. Både Kira och eBrevia uppger att systemen minskar risken för fel 

jämfört med manuell granskning. Till exempel uppger eBrevia angående systemets 

träffsäkerhet;  

”At least 10% more accurate than manual review alone. Minimize the risk of 
missing key data due to inexperienced or time-pressured reviewers.”54 

 

                                            
 
51Granskningen uppges av eBrevia vara 30-90% snabbare än rent manuell granskning, 

https://ebrevia.com/#whyebrevia (12/03/2018). 
52 https://ebrevia.com/diligence-accelerator (12/03/2018). 
53	https://www.kirasystems.com/benefits/law-firms (12/03/18), se särskilt som exempel en 
undersökning med användare som rapporterat att de med Kira Systems hade möjlighet att spara 
klienten 5000 timmar och 500 000 USD; https://info.kirasystems.com/case-study-elevate-partners-
with-kira (12/03/18). 
54 https://ebrevia.com/#whyebrevia (12/03/2018). 
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I en nyligen genomförd undersökning av de amerikanska universiteten Duke, Stanford 

och UCLA utmanades 20 jurister att granska kontrakt samtidigt som samma uppgift 

utfördes av artificiell intelligens. På 26 sekunder identifierade AI-systemet 95 % av de 

juridiska problem som planterats. Juristerna upptäckte i snitt 85 % av felen och behövde 

i snitt 92 minuter till granskningen.55  

 

Den felmarginal som normalt finns på grund av den mänskliga faktorn uppskattas alltså 

vara markant större än den felmarginal som uppskattas hos AI-systemen. Det bör stå 

klart att artificiell intelligens som verktyg i en due diligence är attraktivt för den byrå 

som vill kunna erbjuda klienter billigare rådgivning med bibehållen eller till och med 

bättre kvalitét.56 I nästkommande delkapitel utreds vad vi kan vänta av utvecklingen på 

detta område i framtiden. 

3.5 Marknadens inställning till teknologin och framtida utveckling 

Av betydelse för den framtida utvecklingen är inte bara de fördelar som finns med 

systemen utan också marknadens inställning till förändringen och advokaters 

efterfrågan av AI-systemen. Historiskt sett har advokater varit en konservativ och 

traditionell grupp som motsatt sig ny teknologi av olika anledningar.57 Effektivitet har 

inte varit främsta fokus så länge klienter debiterats per timme. Ett exempel från USA 

visar dock på visst behov av attitydförändring. I USA har efterfrågan på juridiska 

tjänster inte ökat sedan 2010, men antalet advokater har ökat med 1-2 % om året.58 Med 

en sådan utveckling ökar pressen på advokater att hålla kostnaderna nere och 

effektivitetshöjande teknologi blir mer attraktiv.59 De byråer som använder AI kommer 

därför rimligtvis att vara eftertraktade som uppdragstagare. För att advokatbyråer ska 

kunna bibehålla konkurrenskraft gentemot varandra är det därmed sannolikt att 

efterfrågan på de nya systemen också kommer att öka allt eftersom systemen börjar 

                                            
 
55https://www.legallyyours.se/artikel/ai-utklassade-20-jurister-var-bast-pa-att-granska-kontrakt/  

(26-04-2018) 
56 Se också Markoff, N.Y. Times March 5 2011. 
57 Remus och Levy s. 51. 
58 Se Georgetown University Law School and Thomson Reuters Peer Review, 2016 Report on the 
State of the Legal market, Washington D.C. s. 4. 
59 Remus och Levy s. 52, se även McGinnis och Pearce (2014). 
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användas i större utsträckning och av fler marknadsaktörer.60 För att 

dokumentgranskning i en due diligence ska kunna hanteras av AI helt autonomt krävs 

att systemen också identifierar oförutsedda avvikelser med liten felmarginal. Så långt 

har teknologin inte kommit idag men med hänsyn till de fördelar som finns och den 

efterfrågan som därmed kan väntas framstår det sannolikt att utvecklingen av nya 

förbättrade system gå fort framåt.61 I nuläget används systemen oftast inte helt autonomt 

utan kombineras med mänsklig input i form av stickprovskontroller och liknande för att 

garantera bästa resultat. Sammanfattningsvis kan AI-system idag utföra 

dokumentgranskning i due diligence snabbare och billigare än människor, och det är av 

konkurrensskäl troligt att AI-systemen kommer att bli mer eftertraktade och vanligt 

förekommande i advokatverksamhet framöver. Frågan är därmed vilka möjliga problem 

som kan uppstå genom att riskidentifiering i due diligence utförs med hjälp av artificiell 

intelligens. 

3.6 Artificiell intelligens och riskidentifiering i due diligence 

De dokument AI-systemen granskar innehåller ofta värdefull information om både 

juridiska och faktiska omständigheter av stor relevans för den aktuella transaktionen. 

Det är därför av betydelse att inget förbises, eftersom det kan få ödesdigra konsekvenser 

för klienten. Som behandlats i kapitel 2 anses köplagen direkt tillämplig på köp av alla 

aktier i ett företag eller del av företag, och av 20 § framgår principen att köparen inte 

kan göra gällande ett fel som denne borde upptäckt vid sin undersökning av varan. Vid 

företagsöverlåtelser förekommer ofta en avtalsklausul med motsvarande innebörd som 

medför att sådant som gjorts tillgängligt för köparen i DD-materialet inte kan göras 

gällande som garantibrister eller fel i övrigt. Detta medför att köparen, för det fall en 

brist med målbolaget förbigås av advokaterna, ofta inte har möjlighet att vända sig till 

säljaren för att täcka förlusten eftersom felet är på köparens risk. Alternativet som 

kvarstår är istället att rikta skadeståndsanspråk mot advokaterna. 

                                            
 
60 Se exempelvis temanummer i Advokatsamfundets tidning; Persson, ”Är din nästa kollega en 

robot?” Advokaten, Fokus nr 1 2017 Årgång 83. 
61 Se exempelvis om marknadsaktörernas framtidsvisioner; Persson, ”2020 är AI lika självklart som 

att det står en laptop på skrivbordet”, Advokaten Fokus nr 1 2017 Årgång 83. 
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Detta kan exemplifieras med ett fall från sent 90-tal då Schibsted köpte Svenska 

Dagbladet. Advokatbyrån ska ha missat en change of control-klausul som gav DN 

möjlighet att köpa Svenska Dagbladets aktier i ett gemensamt dotterbolag för en krona, 

för det fall ägarförändring skedde i Svenska Dagbladet. Den möjligheten valde DN att 

utnyttja och Schibsted förlorade sitt ägande i dotterbolaget till ett värde av omkring 200 

miljoner kronor. Schibsted stämde sedan sitt juridiska ombud för missen men parterna 

förliktes innan frågan om rådgivningsansvar blev prövad i domstol.62  

 

Frågan som den här uppsatsen behandlar är hur rådgivningsansvaret bör utformas och 

prövas om en liknande situation uppstår på grund av att det AI-system en advokat 

använt i sin due diligence inte identifierat en klausul som en risk, och klienten orsakas 

skada. I nästa kapitel behandlas rådgivningsansvaret för advokater som det ser ut idag.  

4 Rådgivningsansvar 

4.1 Inledning 

Rådgivningsansvar regleras inte generellt i särskild lagstiftning.  För vissa yrkesgrupper 

finns särreglering, bland annat lag (1984:81) om fastighetsmäklare och lag (2005:405) 

om försäkringsförmedlare. I svensk rätt saknas särskild lag för advokaters civilrättsliga 

ansvar vid felaktig rådgivning.63  Reglerna i 18 kap. Handelsbalk (1736:0123 2) om 

sysslomän kan dock ha allmän betydelse eftersom de är tillämpliga generellt på 

uppdragsavtal. Reglerna är dock ålderdomligt skrivna och inte anpassade för den typ av 

rådgivningsuppdrag som det är fråga om i advokatverksamhet. Sysslomannaregleringen 

kan därför bara ge begränsad vägledning.64 Ofta undantas också rådgivningstjänster från 

generell lagstiftning eftersom det ansetts olämpligt att låta rådgivning regleras på sådant 

                                            
 
62  Se https://www.dagensmedia.se/nyheter/bringholms-advokat-stamd-av-schibsted-pa-miljoner-
6228777 (26/04/2018) samt https://advokatroboten.wordpress.com/2016/10/01/ai-vs-manniska/ 
(26/04/2018). 
63 Korling s. 6, jämför dock Ingvarsson s. 562. 
64 SOU 2002:41 s. 32. 
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sätt.65 Det förekommer att domstolen tillämpar lagstiftning analogt vid 

rådgivningsansvarsfrågor, men det bör göras med försiktighet eftersom lagarna har olika 

syften och skyddsintressen.66 Ofta ger reglerna uttryck för den allmänna principen att 

uppdragstagaren har en generell skyldighet att handla fackmässigt och tillvarata 

uppdragsgivarens intressen med tillbörlig omsorg.67 Regler för rådgivningsansvar har 

därmed formats utanför lagstiftningen genom praxis och litteratur.  

4.2 Kriterier för rådgivningsansvar 

Rådgivning grundas i de flesta fall på ett avtalsförhållande mellan uppdragstagare och 

uppdragsgivare. Vid skada kan rådgivningsansvar därmed behandlas inom ramen för 

inomobligatoriskt skadestånd.68 Bevisbördan vilar normalt på den skadelidande.69 

Bedömningen vid fråga om rådgivningsansvar görs enligt litteraturen utifrån fem 

huvudkriterier.70 Det ska vara fråga om ett råd, inte bara informationsgivning. Gränsen 

häremellan torde i många fall vara svår att dra. Klart är att informationsgivning och 

utredningar som senare ligger till grund för ett råd också är att betrakta som rådgivning 

eftersom det är ett led i denna.71 Det finns ingen enhetlig definition av 

rådgivningsbegreppet i lag men termen förklaras vissa förarbeten. Viss försiktighet är 

dock påkallad eftersom uttalandena inte gäller advokaters rådgivning. I förarbetena till 

Konsumenttjänstlagen definieras rådgivning som en verksamhet där någon som 

förutsätts ha särskilda insikter på ett visst ämnesområde ställer dessa insikter till 

förfogande för att uppdragsgivaren ska kunna tillvarata sina intressen.72 I en utredning 

angående finansiell rådgivning till konsumenter beskrivs rådgivning som en verksamhet 

som syftar till att lämna förslag om visst tillvägagångssätt i visst sammanhang.73 I 

förarbetena till lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa 

                                            
 
65 Se exempelvis Konsumenttjänstlagen 1985:716 och utredaren i Ds 2009:13 s. 15. 
66 Se exempelvis RH 1998:60 angående en besiktningspersons undersökning av en 

konsumentfastighet. Domstolen hänvisade bland annat till 4 § Konsumenttjänstlagen trots att 
rådgivning uttryckligen undantagits från lagens tillämpningsområde.  

67 Se Hellner, Hager och Persson s. 240 ff och SOU 1979:36 s. 186. 
68 Ingvarsson s. 563. 
69 Se och jämför dock principen i NJA 1991 s. 625. 
70 Ingvarsson s. 561 f.  
71 Kleineman (1999) s. 447. 
72 SOU 1979:36 s. 100 och prop. 1984/85:110 s. 19. 
73 SOU 2002:41 s. 10. 
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fall anges att rådgivning inte bara omfattar att ett handlingssätt rekommenderas utan 

därtill att konkreta åtgärder vidtas för att omsätta ett råd i praktiken.74  Kleineman har i 

litteraturen sammanfattat det så att ett råd förutsätter att fråga är om 

informationsgivning som ska ligga till grund för ett faktiskt handlande hos mottagaren 

av rådet.75 Utöver att fråga ska vara om ett råd måste det också finnas ett avtal mellan 

givare och mottagare av rådet. Avtalet kan vara muntligt, skriftligt eller konkludent i 

enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer.76 För ersättning krävs givetvis också att 

mottagaren lidit eller kommer att lida skada. Skadan som aktualiseras vid 

rådgivningsansvar är oftast ren förmögenhetsskada, vilket är ekonomisk skada som 

uppstår oberoende av person- eller sakskada.77 Skadan måste därtill ha orsakats av 

rådgivningen; det ska föreligga adekvat kausalitet. Det sista kriteriet är att det felaktiga 

rådet måste ha lämnats culpöst av rådgivaren, det vill säga med oaktsamhet. Nedan 

analyseras kriterierna för rådgivningsansvaret närmare genom en granskning av hur 

rådgivningsansvarsfrågor bedömts i praxis. 

4.3 Rådgivningsansvar i praxis 

4.3.1 Allmänt 

Det finns mycket begränsad praxis på rådgivningsansvar för advokater. Det beror 

troligtvis på att tvisterna ofta löses genom förlikning eller skiljedom och därför inte blir 

offentliga. Desto mer praxis finns om rådgivningsansvar för andra professioner och 

denna praxis kan användas för att urskilja generella principer för de krav som ställs på 

rådgivare i allmänhet. Viss försiktighet är dock påkallad eftersom bedömningen kan 

variera beroende på vilken yrkesgrupp som berörs.78 I litteraturen har 

rådgivningsansvaret ofta delats in i de tre kategorierna resultatansvar, metodansvar och 

                                            
 
74 Se Kleineman, SvJT 1998 s. 186 samt NJA 1995 s. 505. 
75 Kleineman (1999) s. 447.  
76 Se exempelvis NJA 1992 s. 243 där HD uttalade att då en person uppfattat en annan som 

rådgivare och detta måste stått klart för rådgivaren, och rådgivaren inte vidtagit åtgärd för att befria 
personen från villfarelse, har också uppdragsförhållande uppkommit mellan parterna.  

77 Kersby s. 150. 
78 Calissendorff s. 115 samt Kleineman s. 513. 
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pedagogiskt ansvar.79 För att utreda i vilka situationer rådgivningsansvaret kan 

aktualiseras granskas i följande avsnitt praxis uppdelad i dessa tre kategorier.  

 

4.3.2 Resultatansvar 

Resultatansvar innebär att rådgivaren hålls ansvarig för att resultatet blivit ett annat än 

det rådgivaren bedömt eller argumenterat för. I litteraturen har framhållits att 

resultatansvar som huvudregel inte finns för rådgivare förutom vid extraordinära 

omständigheter, om inte visst resultat garanterats av rådgivaren eller avtalats på annat 

sätt mellan parterna.80 Detta styrks bland annat av det så kallade Konefallet 

NJA 1987 s. 692. Fallet behandlar en fastighetsmäklares ansvar då värdet av en 

fastighet visat sig vara avsevärt lägre än fastighetsmäklaren bedömt på grund av att 

marken inte fick exploateras av bebyggelse. HD uttalade i fallet att rådgivningsansvaret 

inte omfattar situationen att rådgivarens bedömning av de faktiska förhållandena visade 

sig felaktig och gav ett annat resultat än väntat. Däremot undersökte HD istället den 

arbetsmetod som lett till det felaktiga resultatet. Fastighetsmäklaren uppgav för 

uppdragsgivaren att marken gick att exploatera för bebyggelse när så inte var fallet, och 

mäklarens arbetsmetod bedömdes vårdslös i detta avseende.81 I Konefallet ansvarade 

rådgivaren således inte för att resultatet, dvs fastighetens värde, blev annat än väntat, 

utan för att fastighetsmäklaren brustit i sin metod vid undersökning av fastigheten. HD 

framhöll att det bör ingå i undersökningen att utreda möjligheten till bebyggelse 

eftersom det har relevans för fastighetens värde. HD tycks därmed ha ålagt värderaren 

ett så kallat metodansvar, vilket behandlas i nästa avsnitt.  

 

För advokatverksamhet tyder Konefallet på att rådgivning inte i sig är vårdslös bara för 

att resultatet inte blir det som argumenterats för. Naturligtvis kan advokaten åta sig ett 

resultatansvar frivilligt genom att garantera klienten visst utfall.82 Resultatansvar bör 

enligt litteraturen också kunna komma ifråga då uppenbara fel begåtts, exempelvis om 

                                            
 
79 Se exempelvis Heuman s. 25 f och Sevenius s. 456 f. 
80 Heuman s. 25, Wiklund s. 301 samt Unger s. 575. 
81 NJA 1987 s. 702. 
82 Som bland annat Kleineman framhåller torde det dock vara ovanligt att så sker, Kleineman SvJT 

1998 s. 187. 
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advokaten missar tidsfrist för överklagan eller tar fel angående en okomplicerad 

rättsfråga.83 Emellertid utvisar praxis att advokater inte ett allmänt resultatansvar, vilket 

förefaller rimligt eftersom det skulle göra advokatverksamhet ofördelaktig att bedriva.84 

Nedan granskas därför istället metodansvaret och hur detta har behandlats i praxis. 

 

4.3.3 Metodansvar 

Metodansvar innebär att rådgivaren hålls ansvarig för att denna använt en vårdslös 

arbetsmetod i den undersökning rådet baserats på, som var fallet i det ovan nämnda 

Konefallet.85 I NJA 1957 s. 621, ett av de få fall som finns angående advokaters 

rådgivningsansvar, aktualiserades metodansvar för en bristfälligt utförd rättsutredning.86 

En jurist missade att undersöka de sakrättsliga kraven på förmånsrätt genom 

företagsinteckning vilka tydligt framgick av ett känt standardverk på sakrättens område. 

Att juristen inte konsulterat boken ansågs vårdslöst och juristen hölls ansvarig för den 

skada som orsakats klienten på grund av den felaktiga rådgivningen. Fallet bekräftar att 

advokater har ett allmänt metodansvar, något som också länge argumenterats för i 

litteraturen.87  

 

Appliceras praxis på due diligence torde en advokat kunna hållas ansvarig om 

undersökningen av målbolaget utförs vårdslöst och rådgivningen därav orsakar klienten 

skada. Därtill är det troligt att advokater erfarna inom företagsförvärv har ett strängare 

ansvar. I NJA 1981 s. 1091 ålades rådgivaren ett strängare ansvar i egenskap av 

specialist, eftersom uppdragsgivaren hade befogade förväntningar på rådgivaren vilket 

enligt HD motiverade att högre krav ställdes på deras kunskap och arbetsmetod.88 

Detsamma var fallet i NJA 1974 s. 99 som behandlar läkares ansvar för en 

röntgenundersökning. HD uttalade i fallet att läkarna hade brustit i sin arbetsmetod med 

hänsyn till de tydliga röntgenbilderna och att de tillsammans hade över 50 års 

                                            
 
83 Heuman s. 21 och s. 26. 
84 Wiklund s. 301, Unger s. 575 och Heuman s. 25. 
85 NJA 1987 s. 692. 
86 Se Kleineman (1999) s. 453. 
87 Se exempelvis Wiklund s. 301 f och Heuman s. 26 f. 
88 Wiklund s. 302 f. 
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erfarenhet. Att metoden som använts är otillräcklig behöver emellertid inte 

nödvändigtvis innebära att rådgivarens insats bedöms vara oaktsam. Metodansvaret 

hänger samman med det pedagogiska ansvaret, vilket framgår av bland annat av NJA 

1994 s. 532 som behandlas i nästa avsnitt.  

 

4.3.4 Pedagogiskt ansvar 

HD har i flera fall slagit fast att det åligger rådgivare att framföra information på ett 

sådant sätt att mottagaren förstår innebörden. Detta brukar kallas rådgivarens 

pedagogiska plikt eller informationsansvar.89 I NJA 1994 s. 532 konstaterades att 

resultatet måste redovisas på sådant sätt att mottagaren förstår analysen så pass bra att 

denne så långt som möjligt kan dra riktiga och adekvata slutsatser.90 I fallet avsåg ett 

möbelföretag köpa in stora mängder tyg från en ny leverantör och uppdrog därmed åt 

Statens Provningsanstalt att undersöka det nya tygets kvalitét i jämförelse med det som 

tidigare använts. Resultatet redovisades på en logaritmisk skala med innebörd att det 

gamla tyget av klass 4 var dubbelt så bra som det nya tyget i klass 3. Möbelföretaget 

utgick dock från att skalan 1-8 var linjär och drog därav slutsatsen att klass 3 var 

ungefär likvärdig kvalitét som klass 4. När möbelföretaget senare stämde Statens 

Provningsanstalt uttalade HD att metoden i och för sig var vedertagen och analysen 

korrekt genomförd, men att vid en så tekniskt svårtillgänglig metod ställs högre krav på 

att resultatet redovisas pedagogiskt. Det tycks därmed åligga rådgivare en skärpt 

pedagogisk plikt när arbetsmetoden som används är svårbegriplig för 

uppdragsgivaren.91  

 

I RH 1996 s. 47 hade en besiktningsperson antecknat i sitt utlåtande att ingen förhöjd 

fuktighet uppmätts i golvet på fastigheten men att en lukt noterats. Besiktningspersonen 

skrev dock att det eventuellt kunde hänföras till att huset stått ovädrat en längre tid. 

                                            
 
89 Se och jämför NJA 1994 s. 598 där banken klarade sig undan ansvar för att relevant information 

förmedlats klienten i ett tidigare skede.  Av HD:s uttalande kan utläsas att det är nödvändigt att 
rådgivare informerar om riskerna med en tänkt åtgärd vid lämnande av råd i komplicerade 
rättsfrågor, se Kleineman SvJT 1998 s. 188. 

90 Calissendorff s. 118. 
91 Se även NJA 1995 s. 693 om fondkommissionärs ansvar för att kund har fullt klart för sig vilka 

risker som är förenade med att ställa ut optioner. 
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Senare visade det sig vid en närmare undersökning att golvet hade allvarliga fukt- och 

mögelskador. Hovrätten ansåg att besiktningspersonen varit medveten om att ytterligare 

undersökningar av golvet varit befogade eftersom den genomförda var av begränsad 

omfattning. Med hänsyn till det sätt besiktningsutlåtandet formulerats har det dock inte 

framgått att undersökningen var av sådan begränsad omfattning, utan det har istället 

givit uppdragsgivarna intrycket av att de med stor säkerhet kunde utesluta förekomsten 

av fukt. Hovrätten fastslog att det med hänvisning till fallet med Statens 

Provningsanstalt ålegat besiktningspersonen att redovisa undersökningens 

begränsningar och riskerna med denna så att uppdragsgivarna kunnat dra korrekta 

slutsatser. I ett liknande fall, NJA 1997 s. 65, fastställde HD hovrättens dom varigenom 

det konstaterades att en besiktningsperson som informerat om att en takventilation 

borde bytas ut, men inte upplyst om att det i annat fall förelåg risk för rötskador, inte 

hade lämnat tillräcklig information om riskerna med takkonstruktionen. 

 

En svensk skiljedom mellan ProfilGruppen AB och KPMG saknar prejudikatverkan 

men kan tjäna som exempel på rådgivares resultatansvar i due diligence. ProfilGruppen 

anlitade KPMG för finansiell due diligence inför ett potentiellt köp av ett tyskt bolag. 

Av KPMG:s DD-rapport framgick inte att det tyska bolaget var garant för ett 

amerikanskt dotterbolag som var på obestånd, vilket sedermera medförde att det tyska 

bolaget förlorade mer eller mindre allt sitt värde. ProfilGruppen riktade anspråk mot 

KPMG och den avgörande frågan var om om DD-rapporten varit bristfällig. 

Skiljenämnden fann att det ålegat KPMG att presentera riskutvärderingen på ett 

lättbegripligt sätt, vilket inte skett då rapporten i fråga gett intrycket av att det inte fanns 

skäl till oro. KMPG ansågs därmed grovt ha åsidosatt sitt pedagogiska ansvar.92  

 

Appliceras praxis på en advokats ansvar under due diligence kan konstateras att 

resultatet av undersökningen måste presenteras så att klienten förstår vilka risker som 

finns och de rekommendationer som ges, i synnerhet när arbetsmetoden är 

svårtillgänglig eller okonventionell.93  Som behandlats ovan är det därtill viktigt att 

                                            
 
92 Skiljedom mellan ProfilGruppen AB och KPMG Bohlins AB den 22 december 2010, se även 

Blomkvist, JT 2011/12 s. 299 f.  
93 Korling s. 658. 
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advokat och klient kommer överens om undersökningens och rapportens omfattning. 

Rådgivaren bör vara tydlig med vad som undersökts och utelämnats samt eventuella 

osäkerheter med resultatet. 

 

4.3.5 Relevanta faktorer för rådgivningsansvaret 

Sammanfattningsvis kan utifrån praxis konstateras att det inte finns något allmänt 

resultatansvar för rådgivare. Det finns däremot ett allmänt metodansvar och en 

pedagogisk plikt som kan aktualiseras för det fall en rådgivare exempelvis brister i 

utförandet av en due diligence eller i rapporteringen av undersökningens resultat. 

Appliceras exempelvis Konefallet på advokaters ansvar under en due diligence tycks en 

rimlig slutsats vara att en advokat inte kan åläggas ansvar för att ett bolag senare inte 

visar sig vara värt precis så mycket som uppskattats. Däremot bör metodansvar på 

samma sätt som i Konefallet kunna komma ifråga om advokaten brustit i sin 

undersökning av målbolaget. Ovan presenterade fall visar även på hur arbetsmetod och 

pedagogisk omsorg är sammankopplade. En svårtillgänglig arbetsmetod ställer högre 

krav på pedagogisk redovisning. Att det i NJA 1997 s. 65 och RH 1996:47 lagts vikt vid 

hur resultatet redovisats i utlåtandet tyder också på att undersökningen, trots att 

arbetsmetoden varit av begränsad omfattning och möjligen också bristfällig, kanske inte 

hade ansetts oaktsam om besiktningspersonen varit tydlig med begränsningarna, 

riskerna och vilka ytterligare åtgärder som erfordrades av uppdragsgivarna.  

 

Det bör därtill föreligga ett strängare ansvar för de advokater som är specialister på 

företagsöverlåtelser, eftersom de kan förväntas ha omfattande kunskaper.94 Det 

strängare ansvaret medför en mer långtgående plikt att tydliggöra undersökningens 

begränsningar och eventuella osäkerheter i de bedömningar som gjorts.95  Sammantaget 

kan av praxis utläsas att det för rådgivningsansvaret har betydelse om sedvanlig metod 

använts, vilken omsorg som i övrigt visats uppdraget samt huruvida resultatet redovisats 

för uppdragsgivaren på ett sådant sätt att denna kan förstå innebörden på ett korrekt sätt 

och dra rimliga slutsatser. Applicerat på advokaters rådgivningsansvar i due diligence 

                                            
 
94 Se ovan nämnda NJA 1974 s. 99, även NJA 1992 s. 502. 
95 Keineman s. 517 f och Heuman s. 21 f. 
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tycks sådant ansvar därmed kunna aktualiseras i situationer då en advokat i 

undersökningen inte använt sedvanliga arbetsmetoder samt då risker och begränsningar 

med de undersökningar som gjorts inte kommunicerats till klienten på ett tydligt sätt.96 

Eftersom metodansvar och pedagogiskt ansvar gäller allmänt är det av intresse i vilken 

utsträckning en advokat kan friskriva sig från rådgivningsansvaret. 

4.4 Möjlighet att avtala bort rådgivningsansvaret 

Eftersom juridiska råd ofta är i någon mån osäkra vore det givetvis bekvämt från 

advokatens sida om det var möjligt att helt avtala bort rådgivningsansvaret. Emellertid 

bygger advokaters verksamhet på en lojalitetsplikt gentemot uppdragsgivaren vilket 

också är grunden till advokaters rådgivningsansvar. Detta brukar benämnas 

tillitsprincipen eller principen om befogad tillit.97 Tillitsprincipen tycks svår att förena 

med att advokaten också skulle kunna helt friskriva sig från ansvar.98 Därför kan inte en 

advokat helt genom avtal undgå ansvar för arbetsmetoden och dess konsekvenser. 

Sådana klausuler bör kunna ogiltigförklaras med stöd av allmänna principer och 36 § 

AvtL om oskäliga avtalsvillkor.99 Det brukar i allmänhet framhållas att det enligt svensk 

rätt aldrig är möjligt att friskriva sig från grov oaktsamhet, vilket utgör en princip med 

stöd av 36 § AvtL100 Friskrivningarna torde också kunna strida mot god advokatsed och 

kan därmed medföra disciplinansvar.101 Heuman nämner särskilt att en advokat 

knappast kan ha rätt att göra generella och vaga friskrivningar angående metoden för 

utredningens utförande.102 Som exempel nämns att det inte bör vara möjligt att begränsa 

en rättsutredning till de böcker advokaten har i sitt bibliotek, utan advokaten måste först 

skapa sig en bild av vilka rättskällor som bör studeras.103 Det har framhållits att det 

skulle krävas exceptionella omständigheter för att en generell ansvarsfriskrivning ska 

                                            
 
96 Även Kersby framhåller att metodansvaret är det som oftast kan aktualiseras vid due diligence, 

Kersby s. 156. 
97 Se exempelvis Kleineman s. 535. 
98 Heuman s. 31. 
99 Kruse s. 124 f, Heuman s. 31, samt Adlercreutz, Gorton och Lindell-Frantz s. 331 ff. 
100 Lundmark s. 133. 
101 Mer om diciplinansvar se Wiklund (1973) s. 341 f. 
102 Heuman s. 32, se även Bernitz s. 50. 
103 Heuman s. 32. 
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accepteras.104 Emellertid bör vissa mer preciserade förbehåll kunna godtas. Vanligt är 

att advokater gör uttalanden om tillförlitligheten av visst råd.105 Dessa reservationer är 

inte friskrivningar i strikt mening, men förbehållen bör påverka culpabedömningen på 

ett sådant sätt att de kan uppnå samma ansvarsbegränsande effekt som en 

friskrivning.106 Om en advokat således redogör för osäkerheten med viss riskbedömning 

i samband med rådgivning bör det tala emot att advokaten senare anses ansvarig för 

vårdslös rådgivning.107 

 

Sammanfattningsvis har ovan konstaterats att det för juridisk rådgivning finns ett 

allmänt metodansvar och ett pedagogiskt ansvar. Rådgivaren ansvarar enligt gällande 

principer även om det inte uttryckligen avtalats om rådgivningsansvar. Ansvaret går än 

längre genom att det inte är möjligt för rådgivaren att allmänt friskriva sig från 

rådgivningsansvaret. Det är dock möjligt att åstadkomma begränsningar som praktiskt 

får samma effekt som en friskrivning. Det är ofta fråga om åtgärder rådgivaren kan 

vidta som vid prövning påverkar oaktsamhetsbedömningen till rådgivarens fördel. Detta 

appliceras i nästföljande kapitel där det analyseras hur en rådgivningsansvarsbedömning 

kan se ut då artificiell intelligens har använts i en due diligence och klienten därigenom 

orsakats skada. 

5 Artificiell intelligens och rådgivningsansvar 

5.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas kriterierna för rådgivningsansvar och hur de kan appliceras då 

artificiell intelligens använts i en due diligence och ett misstag begåtts. Inledningsvis 

behandlas kriterierna rådgivning och avtal, vilket följs av skada och adekvat kausalitet. 

Främst utrymme ges oaktsamhetsbedömningen och vilka faktorer som kan vara av 

relevans för den, i synnerhet vilka omständigheter som kan få ansvarsbefriande effekt.  

                                            
 
104 Wiklund (1973) s. 341. 
105 Heuman s. 33.  
106 Heuman s. 33. 
107 Wiklund betonar att ansvar i dessa fall knappast kan komma ifråga, se Wiklund s. 301 f.  



 
 

36 

5.2 Rådgivning och avtalet mellan advokat och klient 

5.2.1 Rådgivning vid due diligence 

Som behandlats i kapitel 2 är due diligence en undersökning av juridiska och faktiska 

omständigheter som sedan redovisas för klienten. En första fråga är om arbetet med due 

diligence utgör rådgivning i den mening som krävs för att rådgivningsansvar ska kunna 

aktualiseras. Som behandlats ovan måste det vara fråga om ett råd; enbart 

informationsgivning är inte tillräckligt. I kapitel 4 konstaterades sammanfattningsvis att 

råd förutsätter att fråga är om informationsgivning som ska ligga till grund för ett 

faktiskt handlande hos mottagaren av rådet.108  En advokats due diligence bör under 

sådana förhållanden utgöra rådgivning, eftersom resultatet av undersökningen ska ligga 

till grund för klientens fortsatta handlingar i transaktionsprocessen, som exempelvis hur 

överlåtelseavtalet ska utformas och vilket pris som ska eftersträvas.  

 

Stöd för att undersökningar likt due diligence utgör rådgivning som kan bli föremål för 

rådgivningsansvar kan hämtas från praxis. I det ovan nämnda Konefallet NJA 1987 s. 

692 var fråga om en värderingsmans undersökning av en fastighet, där resultatet av 

undersökningen skulle utgöra grund för parts beslut att acceptera fastigheten som 

tillräcklig säkerhet för ett lån. På motsvarande sätt innebär due diligence en värdering 

och riskanalys som ska ligga till grund för uppdragsgivarens handlande, och 

undersökningen utförs mot vederlag.109 Sammantaget bör det stå klart att advokater som 

utför due diligence lämnar råd som kan bli föremål för rådgivningsansvar.110 Då det 

konstaterats att due diligence kan utgöra rådgivning blir en självklar följdfråga vem som 

ska anses vara rådgivare för det fall artificiell intelligens används för att utföra 

undersökningen och därmed vem som ansvarar för att rådet är korrekt. 

 

5.2.2 Ansvarig rådgivare vid användning av artificiell intelligens 
Varken en dator eller en mjukvara kan vara rättssubjekt. Det innebär att de inte kan ha 

rättigheter och skyldigheter och dessa måste därmed istället innehas av en fysisk eller 

                                            
 
108 Kleineman (1999) s. 447.  
109 Ingvarsson s. 562, se även ovan nämnda skiljedom mellan ProfilGruppen AB och KPMG. 
110 Se även Sevenius s. 454.  



 
 

37 

juridisk person. Det är tänkbart att se programmeraren av AI-systemet som 

upphovsperson till rådet. Det är dock knappt ens teoretiskt möjligt att programmeraren 

ska ses som upphovsperson till rådet i direkt förhållande till klienten när inget egentligt 

avtalsförhållande föreligger dem emellan. För rådgivningsansvar har det visserligen i 

praxis, bland annat i Konefallet, utvecklats principer för ansvar då avtal inte funnits men 

rådgivaren har bort förstå att tredje part kan komma att förlita sig på rådet. Att ett sådant 

synsätt kan appliceras på programmerare av juridisk AI är dock mindre troligt, vilket 

främst beror på att programmerare inte är en sådan yrkesgrupp som kan åläggas 

rådgivningsansvar. I jämförelse med Konefallet var där fråga om en fastighetsvärderare 

vilket också är en yrkesgrupp som omfattas av rådgivningsansvar. Rådgivningsansvar 

finns bara för särskilda yrken som kännetecknas av att de går ut på tillhandahållande av 

immateriella tjänster, och att felaktigt utförande av yrket innebär en förlust i form av ren 

förmögenhetsskada.111 Exempel på sådana yrkesgrupper är advokater, revisorer och 

andra finansiella rådgivare. Programmerare är inte en sådan yrkesgrupp. Det är således 

inte alls troligt att programmerare kan åläggas ansvar för rådgivning överhuvudtaget.  

Det kan därtill bli problem att styrka övriga rekvisit, exempelvis adekvat kausalitet, 

vilket behandlas i nästa delkapitel.  

 

 Det är givetvis möjligt att advokat som åläggs ansvar för felaktig rådgivning i sin tur 

riktar anspråk mot programmeraren för kontraktsbrott. Huruvida en sådan talan kan 

vinna framgång kommer dock uteslutande bero på vad som avtalats vid köpet av AI-

systemet, köprättsliga felregler och omständigheterna i det enskilda fallet.  

 

Advokater som yrekesgrupp omfattas av rådgivningsansvaret och det är advokaten som 

klienten uppdragit att utföra due diligence. Advokaten är således den som i första hand 

bör anses vara rådgivare. Visst stöd finns också för en sådan slutsats. Advokater är 

enligt 8 kap 4 § st 1 RB skyldiga att vid utövande av sin verksamhet redbart och nitiskt 

utföra henne eller honom anförtrodda uppdrag och i allt iaktta god advokatsed. Som 

nämnts inledningsvis är advokatens rådgivningsansvar inte uttryckligen reglerat utan 

framgår implicit av advokatens lojalitetsplikt till klienten i 1 VRGA och de krav som 

                                            
 
111 Korling s. 510 med hänvisningar. 
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ställs på advokaten angående omsorg i uppdragets utförande, 2.1 VRGA112. Advokaten 

har också enligt 7.6.3 VRGA ansvar för det arbete som utförs av biträdande jurister och 

administrativ personal. Det följer också av SkL 3:1 om principalansvar att arbetsgivare 

som huvudregel ansvarar för skada orsakad av anställda i yrkesutövningen.113 Det leder 

sammantaget till slutsatsen att det är advokatbyrån eller en enskild advokat som är 

rådgivare när arbete utförs med hjälp av artificiell intelligens, oavsett vem som praktiskt 

kontrollerar programmet för advokatens räkning.  

5.3 Skada och adekvat kausalitet 

5.3.1 Ren förmögenhetsskada vid rådgivning 

För att ansvar för oaktsam rådgivning ska bli aktuellt krävs att skada uppkommit eller 

kommer att uppkomma med anledning av det bristfälliga rådet. Den skada som typiskt 

sett aktualiseras i advokatverksamhet är ren förmögenhetsskada, med vilket enligt 

1 kap 2 § SkL avses skada som vållats utan samband med person- eller sakskada. 

Exempelvis kan ren förmögenhetsskada bestå i ett företags förlust på grund av minskat 

rörelseresultat eller genom ökade utgifter utan motsvarande nytta.114 Vid ett 

företagsförvärv skulle en sådan ren förmögenhetsskada kunna bestå i att ett köparbolag 

betalar ett pris för målbolaget, och målbolagets värde visar sig vara lägre än beräknat. 

Huvudregeln i svensk rätt är att skadestånd för ren förmögenhetsskada kräver brottslig 

gärning, 2 kap 2 § SkL. Det finns givetvis ett stort antal undantag från denna princip och 

ett sådant finns för kontraktsförhållanden.115 I kontraktsförhållanden kan ansvaret för 

ren förmögenhetsskada grundas antingen på kontraktsbrott i form av garantibrist eller 

annat fel, eller också kan ansvaret konstrueras av den allmänna lojalitetsplikt som följer 

av parternas relation. Det senare gäller vid advokaters ansvar för oaktsam rådgivning; 

ansvaret bygger på lojalitetsplikten till klienten och den befogade tillit klienten har till 

advokaten.116  

                                            
 
112  Vägledande regler för god advokatsed antagna av Advokatsamfundets styrelse 29 augusti 2008 

och ikraftträdda den 1 januari 2009; den senaste lydelsen av reglerna med kommentarer gäller från 
15 juni 2016. 

113 Heuman (2013) s. 281 f, se även Kersby s. 151 f. 
114 Hellner och Radetzki s. 61. 
115 Wiklund s. 297 samt Hellner och Radetzki s. 66. 
116 Heuman s. 22 f.  
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Även om ett oaktsamt råd lämnats i ett kontraktsförhållande och ren förmögenhetsskada 

uppkommit är det i sig inte tillräckligt för att rådgivaren ska hållas ansvarig. Det måste 

även kunna styrkas att adekvat kausalitet föreligger mellan rådet och skadan, det vill 

säga att det felaktiga rådet är orsaken till den värdeminskning som skadan består av. 

Detta behandlas nedan.  

 

5.3.2 Adekvat kausalitet vid due diligence med artificiell intelligens 

Att ett företagsförvärv blir mindre lönsamt än vad köparen räknat med kan naturligtvis 

bero på flera faktorer, varav många oknutna till advokatens arbete under 

förvärvsprocessen.117 Det kan exempelvis vara att beräknade synergieffekter inte 

uppnås i samma utsträckning som väntat eller helt enkelt att bolaget inte utvecklas och 

omsätter på det sätt som köparen förutspått. Den mest konkreta bristen är om bolaget 

inte besitter de inkomstgenererande tillgångar som legat till grund för värderingen eller 

har skulder som inte framkommit. Tillgångsbrist kan bestå i att eller flera väsentliga 

avtal har löpt ut eller nekas förlängning efter den ursprungliga löptiden. Skulder som 

kan aktualiseras är exempelvis processer av olika slag, omfattande 

produktgarantiförbindelser eller annat ansvar grundat på leveranser som skett 

tidigare.118 Anspråk på rådgivare kan inte vinna framgång vid sådan typ av 

förmögenhetsskada om det inte går att påvisa att rådgivarens oaktsamma råd under 

förvärvet är orsak till köparens förlust. Det kan tänkas vara svårt i fall där det finns flera 

alternativa orsaker till visst händelseförlopp eller agerande från köparbolagets sida. I 

denna uppsats problematiseras inte vidare kring kausalitetens gränser; istället utgår 

analysen fortsättningsvis från ett fall där kausaliteten mellan rådgivning och skada är 

mer eller mindre oemotsagd likt i det ovan nämnda fallet med Schibstedts köp av 

SvD.119 Att Schibstedt förlorade SvDs aktier i ett dotterbolag var mer eller mindre en 

direkt följd av att advokatbyrån inte uppmärksammat en klausul där ägarbyte reglerades. 

 

                                            
 
117 För exempel på risker med företagsförvärv se Sevenius (2003) s. 49 ff. 
118 Sevenius s. 90 ff. 
119 Se ovan i delkapitel 3.6. 
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Det uppstår dock ytterligare skade- och kausalitetsproblematik för det fall advokatens 

miss beror på att advokaten använt sig av artificiell intelligens för att genomföra sin due 

diligence. Vem är skadevållaren och finns det kausalitet mellan skada och advokatens 

rådgivning om den baserades på artificiell intelligens? Samma resonemang som förts i 

avsnitt 5.2.2 om vem som är rådgivare bör vara applicerbart på frågan om vem som är 

att betrakta som skadevållare. Advokaten är den som lämnat rådet och är ansvarig för 

dess riktighet. Av det följer att advokaten också bör anses vara skadevållare för det fall 

rådet orsakar klienten skada. 

 

 Ovan har konstaterats att det är närmast omöjligt att hålla programmeraren ansvarig för 

rådgivning, eftersom det inte föreligger något avtal att grunda ansvaret på.120  Vidare 

faller en argumentation för programmerarens ansvar på att ansvar förutsätter adekvat 

kausalitet mellan handling och skada. Visserligen hade klientens skada inte inträffat om 

AI-systemet haft lägre eller obefintlig felmarginal, men av flera skäl är orsakssambandet 

inte adekvat. Som beskrivits i kapitel 3 fungerar machine learning så att systemen 

identifierar egna mönster och därmed kan sägas lära upp sig själva allt eftersom de blir 

mer erfarna, likt en människas inlärningsprocess. Det är också upp till användaren att 

specificera vad programmet ska söka efter, eftersom en begränsning med dagens AI-

system är att de ännu inte kan söka fritt efter avvikelser, såtillvida avvikelserna inte 

följer viss struktur AI-systemet kan identifiera. Kopplingen till programmeraren blir 

därmed svag och det kan därmed starkt ifrågasättas om kausaliteten mellan 

programmering och skada är tillräckligt adekvat. Det kommer därtill vara advokaten 

som förser systemet med faktisk information i det enskilda fallet och det kommer vara 

advokaten som analyserar AI-undersökningens resultat och omvandlar detta till ett 

konkret råd till klienten. Det är därmed svårt att argumentera för att det är 

programmeraren som producerat rådet och också i det avseendet svårt att styrka 

kausalitet mellan programmerarens handling och skadan som orsakats. 

 

                                            
 
120 Det skulle krävas en kvasi-konstruktion liknande den i Konefallet NJA 1987 s. 692, vilket 

sannolikt skulle vara svårt att vinna framgång med.  
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Det är däremot givetvis tänkbart att skadan beror på att något är fel med systemet eller 

att systemet annars avviker från vad programmeraren utfäst advokatbyrån vid köpet. Att 

programmeraren i sådant fall kan ses som skadevållare i förhållande till advokatbyrån 

är då givetvis möjligt, men den situationen kommer som nämnts inledningsvis inte att 

behandlas närmare i uppsatsen. Det blir en fråga om köprättsligt fel och inte en fråga om 

skadestånd baserat på rådgivningsansvar.  

 

Sammanfattningsvis bör det vid skada som uppstått vid användning av AI i due 

diligence alltid göras en sedvanlig prövning av om skada uppstått eller kommer att 

uppstå, samt måste adekvat kausalitet konstateras mellan skadan och advokatens 

rådgivning, som helt eller delvis baserats på AI. Om det föreligger kausalitet likt i fallet 

med Schibstedt så bör inte det faktum att AI använts bryta kausaliteten mellan skada 

och advokatens råd. Som framhållits är systemet inte ett eget rättssubjekt utan bör ses 

som ett verktyg advokaten valt att använda i sin arbetsmetod. Den kritiska frågan vid 

användning av AI i due diligence blir därmed istället om och i så fall under vilka 

förutsättningar det är oaktsamt av advokaten att använda och förlita sig på undersökning 

genomförd med hjälp av artificiell intelligens. Denna fråga utreds i nästa delkapitel.  

5.4 Oaktsamhet 

5.4.1 Allmänt 

De krav som ställs på rådgivningstjänster vad gäller kvalitét skiljer sig från krav på en 

fysisk vara. Felbedömningen av en immateriell tjänst är mer komplex eftersom 

uppdragen ofta är unika och det därmed är svårt att hitta en jämförbar tjänst att använda 

som standard. Kraven kan därtill variera mellan yrkesgrupper och jämförelser mellan 

dem påkallar därmed försiktighet. Allmänt gäller för alla typer av tjänster att tjänsten 

ska utföras fackmässigt och med omsorg för uppdragsgivarens intressen.121 För att en 

advokat ska åläggas skadeståndsansvar för lämnat råd krävs dolus eller culpa, det vill 

säga att det felaktiga rådet lämnats uppsåtligt eller oaktsamt.122 För framställningen är 

det därmed av största relevans att utreda om det kan anses oaktsamt av en advokat att 

                                            
 
121 Kleineman s. 535. 
122 Wiklund s. 301 f och Heuman s. 21 f. 
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förlita sig på artificiell intelligens i en due diligence, och i så fall under vilka 

förutsättningar.  För att kunna avgöra vad som är oaktsamt är det inledningsvis relevant 

att granskas nedan vilken aktsamhetsnorm som gäller i advokatverksamhet och hur 

aktsamhetsnormen bestäms.  

 

5.4.2 Advokaters aktsamhetsnorm vid rådgivning 

En oaktsamhetsbedömning är generellt sett en samlad bedömning av risken för att 

skadan skulle inträffa, den sannolika skadans storlek, samt i vilken mån det var möjligt 

att undvika skadan. 123 Utifrån dessa tre faktorer avgörs sedan om ett annat handlingssätt 

varit påkallat från skadevållarens sida.124 Det handlar sammantaget alltid om att 

fastställa en relevant handlingsnorm i lag, praxis, sedvana eller på annat sätt och 

därefter undersöka om handlingsnormen frångåtts.  

 

Ansvarsbedömningen vid advokatens rådgivningsansvar påverkas av att advokaten 

förväntas ha särskilda kunskaper i egenskap av ledamot av advokatsamfundet.125 

Klienten anses därmed ha rätt att i varierande grad sätta befogad tillit till advokatens 

rådgivning, vilket grundar skadeståndsskyldighet för det fall den visar sig bristfällig.126 

Att advokatens ansvar bygger på en tillitsprincip medför som nämnts ovan att en 

stängare aktsamhetsstandard gäller för specialister på visst område eftersom klienten då 

har rätt att lita på att advokaten har goda kunskaper i ämnet.127 Advokater som arbetar 

mycket med företagsförvärv och due diligence kan därmed förväntas utföra due 

diligence med sedvanliga arbetsmetoder, om inte annat avtalats.128 För 

rådgivningsansvar gäller således att aktsamhetskravet ofta baseras på vad som är 

sedvanligt agerande inom yrkesgruppen och aktuellt verksamhetsområde.129 För 

advokater får Vägledande regler för god advokatsed (VRGA) stor betydelse, liksom 

andra uttalanden från Advokatsamfundet samt vad som allmänt kan förväntas av en 

                                            
 
123 Hellner och Radetzki s. 128 f.  
124 Hellner och Radetzki s. 128 f. 
125 Korling s. 511 och Kersby s. 154. 
126 Heuman s. 22 och Kleineman s. 466 f, se också ovan nämnda NJA 1981 s. 1091. 
127 Wiklund s. 302. 
128 Sevenius s. 455. 
129 Kleineman s. 513. 
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advokat som utför uppdraget i fråga.130 Wiklund uttrycker det som en fråga om vilket 

agerande som är typiskt för ”normaladvokaten”.131 Det har dock framhållits att 

oaktsamhetsbedömningen för skadestånd inte direkt korrelerar med advokatetiska krav, 

utan det är möjligt att ett agerande som leder till disciplinåtgärd från Advokatsamfundet 

inte anses oaktsamt och vise versa.132 Det är dock rimligt att de krav som ställs på 

advokater enligt VRGA får tjäna som utgångspunkt vid en oaktsamhetsprövning.133 

Nedan behandlas därför vad som gäller för advokaters arbetsmetoder enligt god 

advokatsed.  

 

5.4.3 God advokatsed som handlingsnorm 

Enligt 8 kap 4 § 1 st. RB är advokat i sin verksamhet skyldig att iaktta god advokatsed. 

Vad god advokatsed är definieras inte närmre i lag eller Advokatsamfundets stadgar. 

Normerna bildas istället av advokatkåren genom avgöranden från Advokatsamfundets 

styrelse och disciplinnämnd. År 1971 antogs vissa skrivna regler i form av VRGA, 

vilket i allt väsentligt är en kodifiering av gällande normer. De är dock långt ifrån 

uttömmande och reglernas närmare innebörd formas av hur advokater i praktiken 

bedriver sin verksamhet.  

 

Av 1 VRGA framgår att advokaters främsta plikt är att tillvarata klientens intressen. 

Därav framgår lojalitetsplikten till klienten som rådgivningsansvaret grundas på. 

Beträffande uppdragets utförande stadgas i 2.1.1 VRGA att uppdraget ska utföras med 

omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten 

inte åsamkas onödiga kostnader. Av 2.1.2 framgår att juridiska råd ska vara grundade på 

erforderlig undersökning av gällande rätt. I 2.3 tilläggs att klienten ska hållas 

uppdaterad om vad som förekommer vid utförandet av uppdraget. Vad kraven närmare 

innebär för advokater vid utförande av due diligence behandlas i nästa avsnitt.  

                                            
 
130 Vägledande regler för god advokatsed antagna av Advokatsamfundets styrelse 29 augusti 2008 

och ikraftträdda den 1 januari 2009; den senaste lydelsen av reglerna med kommentarer gäller från 
15 juni 2016. 

131 Wiklund s. 302. 
132 Mer om detta samt om disciplinåtgärder i allmänhet se Heuman s. 24 f. 
133 Den fackmässiga standarden utgörs för advokater av God advokatsed, Kersby s. 154. 
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5.4.4 Artificiell intelligens som arbetsmetod vid due diligence 

Som behandlats i delkapitel 4.3 finns för professionella rådgivare inget krav på ett 

fackmässigt resultat, men däremot finns ett allmänt metodansvar och ett pedagogiskt 

ansvar. För att ett rådgivningsuppdrag ska anses utfört fackmässigt måste således 

rådgivaren utföra uppdraget med en acceptabel arbetsmetod. Huruvida en arbetsmetod 

bedöms oaktsam är också nära sammankopplat med den pedagogiska plikten som 

åligger rådgivaren. Arbetsmetoden som använts och det råd denna resulterat i måste 

redovisas så att uppdragsgivaren kan förstå innebörden av rådet och dra adekvata 

slutsatser. En första fråga är därmed vad traditionell arbetsmetod i en 

företagsförvärvsprocess är, särskilt under due diligence. För företagsförvärvsprocesser 

och due diligence har framhållits att metodansvaret bör bedömas utifrån den metod som 

vanligen används; det vill säga det sedvanliga tillvägagångssättet för sådana 

undersökningar.134 Eftersom professionsansvaret bygger på tillitsprincipen har det 

därtill betydelse vilka befogade förväntningar klienten har på advokatens 

arbetsmetod.135 De advokater och advokatbyråer som utger sig för att vara specialister 

på företagsförvärv kan därmed förväntas följa sedvanliga arbetsrutiner, så även vad 

gäller due diligence.136  

 

Vilka moment som vanligen ingår i en legal due diligence har behandlats i avsnitt 2.3.3. 

Advokatens arbete innefattar en genomgång av all tillgänglig information om 

målbolaget med resulterande riskanalys och åtgärdsförslag. Vanligen analyseras 

dokument i olika kategorier, exempelvis en kategori för målbolagets avtal med andra 

företag. I förväntningarna på advokatens arbete med avtal måste vanligen anses ingå, 

om inget annat bestämts, att advokaten går igenom dokumenten och analyserar 

potentiella risker, vilket exempelvis skulle kunna bestå i en change of control-

klausul.137 

                                            
 
134 Sevenius s. 454. 
135 Heuman s. 22 f.  
136 Om specialistansvaret se Heuman s. 23 och Wiklund s. 302.  
137  Ovan nämnda Konefallet NJA1987 s. 692 och sakrättsfallet NJA 1957 s. 621 behandlar inte due 

diligence men kan tjäna som exempel på att höga krav ställs på rådgivares undersökningar. 
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Mot denna bakgrund är det svårt att argumentera för att användande av artificiell 

intelligens för dokumentgranskning i due diligence är att anse som traditionell 

arbetsmetod idag. Som behandlats i delkapitel 3.5 är tekniken fortfarande relativt ny på 

marknaden, och troligen därmed inte vad klienten förväntar sig då denne uppdrar åt en 

advokat att utföra en due diligence. En advokat som idag använder artificiell intelligens 

får därför anses göra avsteg från traditionell arbetsmetod. Frågan uppkommer därmed 

om det i sig medför att råd lämnats oaktsamt. Vid en sådan argumentation blir 

advokatens ansvar över AI-systemet i praktiken strikt, eftersom varje 

oaktsamhetsbedömning skulle utvisa att metoden som använts varit osedvanlig och 

andra omständigheter skulle sakna betydelse. Med ett sådant synsätt blir advokatens 

ansvar över AI-systemet strikt framtill dess att artificiell intelligens används vid 

företagstransaktioner i sådan utsträckning att det blir att betrakta som sedvanlig 

arbetsmetod. Men är det verkligen korrekt att bedömningen ser ut på detta sätt? 

 

Ett argument mot att användande av artificiell intelligens i sig är att anse som oaktsamt 

kan hämtas från en jämförelse med det principalansvar en advokat har över anställda.138 

Anställda under advokaten är advokatens ansvar och kan betraktas som advokatens 

verktyg i arbetet.139 För det fall en biträdande jurist missar något är advokatens ansvar 

för skada inte automatiskt ett faktum. Ansvarsbedömningen för advokaten om en 

anställd begår ett misstag görs utifrån om det var oaktsamt av advokaten att delegera 

arbetet på det sätt som skett samt om advokaten varit oaktsam i sin kontroll av 

kvalitéten på arbetet som utförs.140 Ett AI-system kan i ansvarshänseende sägas vara 

advokatens verktyg på samma sätt som anställda. Mot bakgrund av de undersökningar 

som redovisats ovan angående AI-systemens effektivitet och felmarginaler ter det sig 

ologiskt att anse användandet av artificiell intelligens automatiskt oaktsamt, när 

sannolikheten för fel är lägre än vid användandet av mänsklig arbetskraft.141  

 

                                            
 
138 Heuman (2013) s. 281 ff. 
139 Biträdande jurister får inte anställas under sådana betingelser att deras arbete inte kan övervakas 

på ett betryggande sätt enligt VRGA 7.6.3. 
140 Om oaktsamhetsbedömningen i dessa fall se Heuman (2013) s. 286 f.  
141 Se ovan i delkapitel 3.4 om AI-systemens felmarginaler jämfört med människors. 
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Att betrakta varje avvikelse från traditionell arbetsmetod som oaktsamhet stämmer 

därtill mindre bra med den praxis som finns på rådgivningsansvarets område. Av fallet 

med Statens Provningsanstalt NJA 1994 s. 532 samt besiktningsfallen NJA 1997 s. 65 

och RH 1996:47 kan utläsas att oaktsamhetsbedömningen inte enbart beror på om 

traditionell arbetsmetod använts. I fallen vägs samtliga omständigheter mot varandra till 

en helhetsbedömning av vilka försiktighetsåtgärder som erfordrats och vilka av dem 

som iakttagits. I RH 1996:47 tycks domstolen också antyda att den ofullständiga 

undersökningen möjligen inte hade medfört att rådgivningen befanns oaktsam ifall 

besiktningspersonen hade varit tydlig med att undersökningens begränsningar.142 

Sammantaget bör det faktum att artificiell intelligens inte är en traditionell arbetsmetod 

inte automatiskt medföra att advokatens rådgivning är att anse som oaktsam mot 

bakgrund av praxis. En helhetsbedömning bör istället göras av samtliga omständigheter 

i varje enskilt fall.  

 

Frågan är då vilka faktorer som kan vara av betydelse för att i det enskilda fallet avgöra 

om det varit oaktsam rådgivning att använda artificiell intelligens. En första relevant 

omständighet bör naturligtvis vara det faktum att advokaten avvikit från traditionell 

metod. Av Konefallet och fallet med Statens Provningsanstalt framgår att det har 

betydelse att en viss typ av undersökning var påkallad men rådgivaren valt att avvika 

från sådan handlingsnorm, och inte vidtagit andra försiktighetsåtgärder.143 Sammantaget 

kan praxis förstås så att i de fall rådgivaren avviker från sedvanlig arbetsmetod krävs det 

att advokaten vidtar erforderliga försiktighetsåtgärder vid användande av den alternativa 

arbetsmetoden. För artificiell intelligens bör det innebära att advokaten bör använda sig 

av ett välbeprövat AI-system och noggrant följa användaranvisningarna för detta. Som 

redogjorts för i kapitel 3 innefattar det ofta viss mänsklig input i form av bland annat 

instruktioner och stickprovskontroller. Skulle systemet inte användas på rätt sätt är det 

möjligt att användandet av systemet anses i sig oaktsamt av advokaten, eftersom det 

ökar risken för fel. Omvänt är det tänkbart att arbetsmetoden skulle anses acceptabel 

                                            
 
142 Domstolen lade i domskälen vikt vid att utlåtandet inte tillräckligt betonade de risker som 

identifierats och gav intrycket att inga ytterligare åtgärder var påkallade. 
143 NJA 1987 s. 692 och NJA 1994 s. 532. 
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som alternativ till den traditionella, om advokaten använder ett välbeprövat system och 

vidtar rekommenderade säkerhetsåtgärder. 

 

Emellertid framgår av praxis att metoden inte är ensamt avgörande för att undgå 

rådgivningsansvar, såsom exempelvis var fallet i NJA 1994 s. 532 med Statens 

Provningsanstalt. En ytterligare faktor att beakta i oaktsamhetsbedömningen bör vara på 

vilket sätt advokaten förklarat AI-systemets funktion och risker med klienten och 

huruvida klienten förstått fördelar och risker med arbetsmetoden.144 I NJA 1994 s. 532 

ansågs metoden som använts korrekt, men med anledning av metodens 

svårtillgänglighet hade det ålegat rådgivaren att på ett tydligt sätt redovisa metoden och 

hur resultatet skulle användas och förstås. Det har likhet med undersökning genomförd 

med hjälp av artificiell intelligens, eftersom dess funktion är komplicerad och 

svårbegriplig. Som redogjorts för i kapitel 3 är systemen i viss mån självlärande och kan 

upptäcka egna mönster, men har fortfarande vissa begränsningar i förhållande till 

mänsklig analys i form av att systemet inte kan identifiera sådant det inte letar efter. Det 

bör för oaktsamhetsbedömningen vara centralt att klienten informeras om dessa aspekter 

samt mer generellt om procentuella felmarginaler dels i undersökningens 

inledningsskede och med fördel igen i samband med att resultatet redovisas. Som 

framgår av praxis kan det vara till rådgivarens nackdel om resultatet av en undersökning 

presenteras på ett sådant sätt att resultatets tillförlitlighet missbedöms.  

 

Hittills har konstaterats att artificiell intelligens inte är en traditionell arbetsmetod för 

due dilligence, att det är en omständighet som bör beaktas i oaktsamhetsbedömningen 

men inte är ensamt avgörande, samt att det har betydelse hur arbetsmetoden och dess 

risker kommuniceras till klienten. Det senare har nära anknytning till det pedagogiska 

ansvaret och det som ovan nämnts om specifika uttalanden som kan ha ansvarsbefriande 

effekt. Som konstaterats i delkapitel 4.4 kan visst avtalsinnehåll angående ett råds 

tillförlitlighet ha sådan inverkan på oaktsamhetsbedömningen att det friar från ansvar. 

Det väcker frågan om hur advokater bör avtala om användande av artificiell intelligens 

                                            
 
144 Wiklund betonar att med vilken säkerhet rådet lämnas har betydelse, se Wiklund s. 302. 
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och vilken effekt sådant avtal kan få på rådgivningsansvarets oaktsamhetsbedömning, 

vilket utreds nedan.  

 

5.4.5 Verkan på culpabedömningen av att avtala om artificiell intelligens  

Möjligheten för advokaten att allmänt friskriva sig från rådgivningsansvar är som 

nämnts ovan begränsat på grund av advokatens lojalitetsplikt gentemot klient.145 

Advokaten har att följa god advokatsed, och generella friskrivningar torde strida mot 

god sed samt kan därtill troligen jämkas enligt 36 § AvtL och allmänna avtalsrättsliga 

principer. Som konstaterats i delkapitel 4.4 är det dock möjligt att vidta åtgärder som 

praktiskt får samma verkan som en friskrivning. Bland annat Wiklund har framhållit att 

det knappast är troligt att en advokat hålls ansvarig för ett råd för det fall advokaten 

varit tydlig med de risker och den osäkerhet som rådet är förenat med.146 För juridisk 

rådgivning i ett företagsförvärv träffas ofta ett uttryckligt uppdragsavtal mellan advokat 

och klient, vilket torde vara ett lämpligt forum för att behandla eventuellt användande 

av artificiell intelligens. I avtalet specificeras normalt uppdragets ramar och 

begränsningar vilket kan ha central betydelse för rådgivarens ansvar.147 Som behandlats 

i kapitel 2 är det vanligt att arbetet och omfattningen av en due diligence specificeras 

och begränsas i avtalet.148 Det kan därmed vara till fördel att avtala med klienten om att 

artificiell intelligens används som arbetsmetod i samband med att omfattningen av due 

diligence specificeras. Som framhållits i delkapitel 4.4 bör preciserade förbehåll vid en 

oaktsamhetsbedömning få samma effekt som en friskrivning; exempelvis ett uttalande 

om tillförlitligheten av visst råd. Om en advokat på så sätt redogör för detaljerna kring 

AI-systemet som används inklusive eventuella osäkerheter och felmarginaler är det 

möjligt att det kan ha samma verkan som en friskrivning från ansvar, eftersom 

oaktsamhetsbedömningen påverkas av att advokaten redogjort för tillförlitligheten till 

rådet. I DD-rapportens introduktionsdel förekommer ofta någon form av 

ansvarsbegränsning, och det förefaller därmed lämpligt att i den inledande delen av 

                                            
 
145 Heuman s. 31. 
146 Se ovan i delkapitel 4.4 samt Wiklund s. 301 f. 
147 Sevenius s. 456. 
148 Svernlöv s. 32. 
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rapporten på ett lättillgängligt sätt beskriva hur artificiell intelligens använts som 

metod.149  

5.5 Sammanfattning av advokatens ansvar för artificiell intelligens 

Rådgivningsansvaret vilar på kontraktsrättslig lojalitetsplikt och det krävs därmed att 

det finns ett avtal mellan givare och mottagare av rådet, med undantag för den princip 

som framgår av Konefallet.150 Mellan advokat och klient i due diligence finns antingen 

ett uttryckligt eller underförstått uppdragsavtal som grund för advokatens lojalitetsplikt 

gentemot klienten. Det krävs också för rådgivning att fråga är om ett råd och inte bara 

informationsgivning. Advokaten ägnar sig åt rådgivning under arbete med due diligence 

i och med att undersökningen ligger till grund för rekommendationer för klientens 

fortsatta handlande. Artificiell intelligens kan inte vara ett rättssubjekt idag och en 

fysisk eller juridisk person måste därför anses ansvarig för rådgivningen. Kraven på 

avtalsförhållande och rådgivning gör det svårt att se programmeraren av ett AI-system 

som ansvarig rådgivare. Programmerare är heller inte en yrkesgrupp som normalt 

omfattas av rådgivningsansvar. Advokaten är den som är avtalspart med klient och som 

i slutändan förmedlar rådgivningen. Det bör därmed vara advokaten som kan bli 

föremål för rådgivningsansvar för det fall en miss sker under due diligence på grund av 

att artificiell intelligens använts.  

 

Vidare krävs för rådgivningsansvar att skada orsakas klient samt att det föreligger 

adekvat kausalitet mellan rådgivningen och skadan. Ett exempel på när så skulle kunna 

vara fallet är om artificiell intelligens används i en due diligence för att identifiera 

change of control-klausuler, en sådan klausul förbigås och detta medför en ekonomisk 

förlust för klienten. Orsakssambandet bör bedömas utifrån advokatens handlande att 

använda artificiell intelligens som arbetsmetod och dess samband med skadan som 

orsakats klient.  

                                            
 
149 Svernlöv, s. 37, se även Kersby s. 160 om att rapportens introduktionsdel erbjuder möjlighet att 

begränsa ansvaret.  
150 I NJA 1987 s. 692 förelåg inget direkt kontrakt mellan besiktningspersonen och den som 

förlitade sig på intyget, men eftersom besiktningspersonen måste ha insett att tredje parter skulle 
förlita sig på uppgifterna ansågs besiktningspersonen även ha ett ansvar i förhållande till dem.  
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Det sista rekvisitet för rådgivningsansvar är att culpa måste föreligga, det vill säga att 

advokaten agerat oaktsamt. Advokaters rådgivningsansvar bygger på tillitsprincipen och 

det har därav betydelse för oaktsamhetsbedömningen vilket agerande klienten med fog 

kunnat förvänta sig från advokaten. Det får därmed betydelse vad som är sedvanligt 

inom yrkesgruppen för den typ av uppdrag som det är fråga om. Vägledande regler för 

god advokatsed uppställer generellt utformade krav på advokaters arbete; bland annat 

nämns lojalitet, omsorg och noggrannhet. För en advokats utförande av due diligence 

anses gälla att advokaten förväntas följa traditionell metod för sådana undersökningar. 

Artificiell intelligens som arbetsmetod får anses innebära ett avsteg från traditionell 

metod, vilket är en omständighet bland flera att beakta i oaktsamhetsbedömningen.  

 

Det har därtill betydelse för oaktsamhetsbedömningen vilka försiktighetsåtgärder som 

vidtagits i övrigt. Det bör i vart fall kunna krävas att systemet som används är trovärdigt 

med låg felmarginal, att den personal som använder systemet är utbildad i hur det 

fungerar samt att stickprovskontroller genomförs och annan mänsklig input tillförs på 

det sätt som rekommenderas av systemprogrammeraren. I dessa fall är det möjligt att 

arbetsmetoden kan anses acceptabel trots att den ännu är okonventionell, eftersom 

advokaten då iakttagit stor försiktighet. Andra faktorer som har betydelse är hur och på 

vilket sätt advokaten varit tydlig med systemens funktion och resultatets tillförlitlighet. 

En vilseledande presentation kan medföra att rådgivningen anses oaktsam trots att 

acceptabel arbetsmetod använts. Det omvända; att en tydlig presentation av 

arbetsmetod, risker och resultat eventuellt kan fria från ansvar trots brister i 

arbetsmetoden är av stor betydelse i detta fall. Generella friskrivningar från 

rådgivningsansvaret bör inte kunna göras eftersom det anses strida mot advokatens 

lojalitetsplikt och utgöra oskäligt avtalsvillkor enligt 36 § AvtL. Emellertid kan specifik 

information om ett råds tillförlitlighet eller osäkerhet få samma effekt som en generell 

friskrivning, eftersom det påverkar oaktsamhetsbedömningen på så sätt att en advokat 

som varit tydlig med riskerna sällan kan anses oaktsam. Den övergripande slutsatsen 

angående oaktsamhetsbedömningen vid användande av artificiell intelligens är att det 

inte går att säga allmänt om det är oaktsamt utan individuella omständigheter blir 

avgörande. 
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6 Framåtblick och avslutande rekommendationer 

Användandet av artificiell intelligens i advokatverksamhet medför stora 

effektivitetsvinster och är därmed ekonomiskt fördelaktigt för klienten. Kvalitétsmässigt 

visar undersökningar också att felmarginalen för AI-system vid dokumentgranskning är 

markant mindre än för människor, vilket också gör att arbetsmetoden framstår som 

fördelaktig och eftersträvansvärd att introducera på marknaden. I framtiden är 

situationen därmed kanske rentav sådan att det kan anses oaktsamt att inte ha använt 

artificiell intelligens som verktyg.151 Emellertid är systemen idag inte alltid felfria och 

frågan uppstår därmed hur ansvaret för systemen bör konstrueras utan att AI-systemens 

inträde på marknaden hindras av att systemens användning är förenat med höga risker 

för ansvarig advokat. Det skulle möjligen kunna vara till fördel att advokatsamfundet 

går ut med vägledning angående användande av artificiell intelligens och vilka 

försiktighetsåtgärder advokaten förväntas iaktta i sammanhanget. Även utan sådan 

vägledning är det dock långt ifrån självklart att en advokat blir skadeståndsskyldig för 

varje misstag som orsakas till följd av att artificiell intelligens använts. Eftersom 

systemen erbjuder fördelar för alla parter är det av intresse att användande av artificiell 

intelligens inte anses strida mot god advokatsed enbart på grund av att metoden är 

okonventionell. Enligt ovan presenterad analys är nog så inte heller fallet. I nuläget är 

det troligt att en oaktsamhetsbedömning kommer bestå av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet. Relevant för prövningen blir med vilken försiktighet advokaten använt 

systemet, på vilket sätt metoden redovisats för klienten samt hur resultatet använts och 

presenterats i rådgivningen. Av stor vikt bör vara just att advokaten avtalar med klienten 

om att artificiell intelligens ska användas och att klienten är införstådd med de risker 

arbetsmetoden är förenad med.  

 

Rådgivningsansvar kommer sammantaget avgöras av en samlad bedömning och det är 

inte möjligt att förutspå hur viss prövning i det enskilda fallet skulle utfalla. Emellertid 

har i analysen identifieras ett antal faktorer som i vart fall bör minska risken för att 

                                            
 
151 Jämför med internet som inte är ett särskilt gammalt arbetsverktyg, men hur det idag torde anses 

sedvanligt att vid rättsutredning göra sökningar i databaser som Karnov eller Zeteo. Möjligen kan 
det befinnas oaktsamt idag att enbart förlita sig på tillgängliga fysiska böcker.  
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advokaten anses oaktsam vid användande av artificiell intelligens i due diligence. Dessa 

faktorer sammanställs i tabellen nedan. Sammanfattningsvis har det konstaterats att 

it’s alive men till skillnad från Frankensteins monster är den artificiella juristen ett 

välkommet tillskott med stor potential att förenkla och förbättra advokatverksamhet, 

dock är viss försiktighet påkallad. 

 

Minskar risken för att arbetsmetoden anses oaktsam (metodansvar) 

Välj ett etablerat AI-system med små felmarginaler 

Följ programmerarens rekommendationer angående mänsklig input och stickprovskontroller  

Håll personalen utbildad i hur systemet används och kontrolleras 

Minskar risken för att klienten missförstår resultatets tillförlitlighet (pedagogiskt ansvar) 

Avtala med klient om att artificiell ska användas i due diligence 

Presentera tydligt AI-systemets begränsningar och risker för klienten på ett pedagogiskt sätt  

Infoga avsnitt om AI-systemet som arbetsmetod i DD-rapportens introduktionsdel 

Erinra om felmarginaler och resultatets tillförlitlighet i anslutning till att råd angående fortsatta 

åtgärder lämnas klient 
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