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Seminarium den 22 januari 2020 
 

Artificiell intelligens – hot och möjligheter 
 

Seminariet tar sikte på frågan hur artificiell intelligens (AI) påverkar eller kommer att påverka 

samhället i allmänhet och juristrollen i synnerhet. Fem föredragshållare med olika perspektiv 

kommer med utgångspunkt i den egna verksamheten eller ämnesområdet att tala inom 

ramen för detta ämne.    

 
Föredragshållare  Fredrik Heintz, biträdande professor vid Linköpings universitet. 

Fredrik forskar bland annat om artificiell intelligens och autonoma 
system och har särskilt intresserat sig för gränslandet mellan 
kunskapsrepresentation och maskininlärning. Medlem i EU:s 
expertgrupp för AI (High-Level Expert Group on AI) och 
ordförande för Svenska AI-sällskapet.  

 
Markus Naarttijärvi, docent i rättsvetenskap vid Umeå 
universitet. Markus forskar om konstitutionella frågor och 
rättsstatsfrågor, med särskilt fokus på frågor där teknik, säkerhet 
och mänskliga rättigheter möts.  
 
Charlotta Kronblad, digitaliseringsforskare vid Chalmers med 
mer än tio års erfarenhet som jurist på byrå, storbolag och i 
domstol. Charlotta forskar på digitaliseringens inverkan på 
juristvärlden och fokuserar särskilt på den digitala teknikens 
möjligheter att skapa nya tjänster och produkter.   
 
John Lagström, IT-strateg vid Domstolsverket.  
John sitter med i EU:s expertgrupp för AI och ny teknik inom 
rättsväsendet (E-justice Working Party) och leder 
Domstolsverkets innovationsprogram som bland annat utforskar 
AI och hur det skulle kunna användas i Sveriges Domstolar för att 
höja rättssäkerheten och öka förtroendet.  
 
Eric Bylander, professor i processrätt vid Uppsala universitet.  
Eric forskar om bland annat kommunikationsformer, 
prövningstillstånd och annat av stor praktisk betydelse för 
domstolarnas funktionssätt. Ett återkommande tema i hans 
forskning är enskildas upplevelse av en rättvis 
domstolsbehandling.  

 
 
 
Tid: Onsdagen den 22 januari 2020 från kl. 09.15 till ca 17.00 med efterföljande middag. 
Seminariet inleds med kaffe. Föreläsningarna börjar kl. 09.45. Lunchpaus ca kl. 11.30-12.45.  
 



Plats: P5 Väven, Umeå. 
  
Deltagaravgift: 2 000 kr per person. Lunch, pausförfriskningar och trerätters middag med 
dryck ingår i avgiften.  
 
Anmälan: Anmälan senast onsdagen den 8 januari 2020 via länk 

https://simplesignup.se/private_event/157752/6fdc90d2cc 

Betalning: Senast onsdagen den 15 januari 2020 till bankgiro 5297-5398. Glöm inte att 
ange avsändare samt hur många personer betalningen avser.   
 
I direkt anslutning till seminariet serveras middag. Ange särskilt om du vill stanna till 
middag eller inte. Ange gärna redan vid anmälan om du t.ex. på grund av allergi har 
särskilda önskemål vad gäller kosten.  
 

Varmt välkomna! 

 

Program:  

 
09.15-09.35  Fika 
 
09.35-09.45 Inledning, välkomnande  
 
09.45-10.30  Fredrik Heintz talar under rubriken Ett övergripande perspektiv på AI och 

beslutsfattande 
 
10.30-10.45  Paus 
 
10.45-11.30  Markus Naarttijärvi talar under rubriken AI och maskinlärande i 

brottsbekämpning – ett hot mot rättssäkerheten? 
  
11.30-12.45  Lunch 
 
12.45-13.30  Charlotta Kronblad talar under rubriken Digitalisering av juristbranschen – 

innovationer och nya affärsmodeller 
 
13.30-13.45  Paus  
 
13.45-14.30  John Lagström talar under rubriken AI och ny teknik för ökad rättssäkerhet och 

högre förtroende – innovation inom Sveriges Domstolar 
 
14.30-15.00  Fika 
 
15.00-15.45  Eric Bylander talar under rubriken Domstolen, datorn och det evigt mänskliga 
 
15.45-16.00 Paus 
 
16.00-17.00  Paneldiskussion och frågestund.  
 
17.00-  Middag  
----- 
 

Umeå Rättsakademi är en allmännyttig ideell förening med ändamålet att verka för att 

jurister inom rättsväsendet och andra intresserade erbjuds möjligheter till regional 

vidareutbildning och diskussion i rättsliga frågor till självkostnadspris. 
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