Inbjudan
Framtidens rättsinformation

Stiftelsen för Rättsinformation

Intern Workshop
22 april 2015, 09.00-12.00
Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13

Workshopen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer. Sprid
således denna inbjudan internt. Kaffe serveras från 08.45. Förhandsanmälan till
Alexandra Sackemark alexandra.sackemark@juridicum.su.se senast 16 april.

Temat för vårens workshop är inspirerat av de alltmer utvecklade möjligheter att
bearbeta och utvinna information ”data mining” ur stora datasamlingar, ”big
data”. Avancerade sammanställningar och kombinationer av data kan bidra till ett
effektivare myndighetsarbete och utgöra bas för kommersiella projekt.
Förändringarna kan antas bli genomgripande.
Exempel på en tidig produkt som fick stor uppmärksamhet är Lexbase - en
kombination av rättsfall, personuppgifter och geografiska data, nu senast
kompletterad med uppgifter om läkare och tandläkare som varit föremål för
disciplinära åtgärder.
Tekniken kan dock användas för många syften., avancerad dataanalys kan t.ex.
handla om att utvärdera myndighets insatser, eller att jämföra domstolars eller
enskilda domares påföljdspraxis. Prediktiv analys kan identifiera grupper i
samhället som har behov av olika slags myndighetstillsyn och stöd, eller ge idéer
om hur mer proaktivt verkande brottsbekämpning kan utformas o.s.v.
Utvecklingen är inte okontroversiell. Frågor och oro rörande övervakning,
missbruk av data och integritetsintrång blir allt mer centrala. Syftet med denna
sammankomst är emellertid inte att diskutera regleringar. Avsikten är att vi ska få
en överblick och bättre förstå vad som sker. Vi bjuder därför in ett antal experter
och företrädare från olika verksamheter som vi tror på olika sätt kan belysa
utvecklingen. Hur fungerar tekniken, vad kan förväntas, vad vill vi göra, vilka
risker och möjligheter bör uppmärksammas?
Varmt välkomna!

Program
9.009.05

9.05 –
10.15

Inledning och presentation av dagens
tema

Peter Wahlgren, Ordförande,
professor i rättsinformatik

Vilken typ av projekt kan vi förvänta
oss i framtiden?

Jussi Karlgen, Grundare till
företaget Gavagai och
professor språkteknologi, KTH

Vilka historier och samband kan
gömma sig i stora datamängder och
hur hittar man dem?

Möjligheter för brottsförebyggande
verksamhet
Skatteverkets intresse och behov
E-hälsa, patientdata och nya
forskningsmöjligheter

10.15- Kaffe
10.45

10.45- Automatisk konsistenskontroll av
11.45 databaser på FMV

Erik Wennerström,
Generaldirektör
Brottsförebyggande rådet

Andreas Voxberg, Skatteverket
Kristina Bränd Persson,
enhetschef, enheten för
klassifikationer och terminologi, & Anna Bennet Bark,
enhetschef, enheten för
registerservice,
Socaialstyrelsen
Mika Cohen, KTH

Får kreditupplysningsföretag bekämpa
brottslighet? – effektivitet vs. integritet

Carl Johan Broman, Jurist,
Bisnode

Exempel på möjligheter och problem i
offentlig sektor

Mårten Edenroth, Doktorand
Institutet för Rättsinformatik

Exempel på möjligheter och problem i
privat sektor
11.45- Diskussion och frågor
12.00
12.00

Richard König, Universitetslektor Högskolan i Borås

Avslutning

Stanley Greenstein, Doktorand
Institutet för Rättsinformatik

