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Vid den konferens som Stiftelsen anordnade i november 2005 i samarbete med Institutet för rättsinformatik (IRI) och 
Svenska föreningen för IT och juridik (ADBJ) aktualiserades en rad frågor som rör rättsinformation som 
arbetsredskap. (Program och dokumentation finns på stiftelsens webbplats www.rattsinfo.se.) 

I inbjudan till konferensen framhöll stiftelsen bl.a. 
 

Produktion och distribution av rättsinformation kan ses som en 
av de ’eviga frågorna’. Det finns fördelar att hämta som ligger 
utanför de intressen som snävt bestäms av rättslivet, bl.a. 

frågor om välinformerade medborgare i en demokratisk stat. 
Workshopen aktualiserar bl.a. frågan: Utgör allmänhetens 
intressen hinder för effektiva arbetsredskap? 

En del synpunkter kom fram under konferensen. Men mycket som hänger samman med frågan berördes inte. 
 

Rätts information som arbetsredskap 
 

Genomförd  workshop  
Mot den bakgrunden ordnade stiftelsen en workshop om rättsinformation som arbetsredskap i slutet av april 2006. 
Den genomfördes av stiftelsens styrelse och några inbjudna. Workshopen kan ses som en fortsättning på diskussionen 
vid novemberkonferensen `Rättsinformation – för vem?  

Vi har vid många tillfällen diskuterat rättsinformation i termer av tillgänglighet, kostnader, krav på kvalitet, ansvar för 
förädling, etc. Det är alltjämt angelägna frågor. Men avsikten med workshopen var att se på rättsinformationen ur ett 
annat perspektiv. Vi ville nämligen belysa hur rättsinformationstjänsterna förändrat sättet att arbeta för olika juridiska 
yrkesgrupper. Några aktuella frågor var

- Vad fungerar? 
-  Vad fungerar inte? 
-  Vad saknas? 
-  Vad finns det för behov av utveckling och annan 

förändring? 

-  Finns det inbyggda hinder i rättsinformationstjänsterna 
som gör att de inte kan utnyttjas fullt ut? 

-  Finns det ”tolkningar” inbyggda i rättsinformationssys-
temen? Hur hanterar man att det inte anges på vilka 
premisser tolkningen gjorts?    

 

 
Konferens  i  hös t   
Mot bakgrund av den bild av såväl dagsläge som utvecklingsmöjligheter som workshopen gav har stiftelsen beslutat 
anordna en heldagskonferens tisdagen den 28 november 2006 på ett tema som rör rättsinformation som 
arbetsredskap. Konferensen kommer att förläggas till Rosenbad Conference Center, Drottninggatan 1.  

Avsikten är att en del av de frågor som var aktuella under workshopen skall kunna belysas och diskuteras närmare 
under konferensen.  

Stiftelsen kommer att inbjuda till konferensen tidigt i höst. 

 
 

Fö r  känned o m:  
L I S A - s e m i n a r i u m  o m  m e t a d a t a  o c h  r ä t t s l i g  
i n f o r m a t i o n s f ö r s ö r j n i n g  d e n  1  j u n i  

Metadata är ett sätt att uppmärka och beskriva dokument på webben eller i databaser. De syftar bl.a. till att 
öka möjligheterna att finna relevant information med god precision i olika slags söksystem. LISA-nätverket 
(Legal Information Standards Action Network, www.lisan.org) anordnar ett seminarium om metadatas roll 
inom rättslig informationsförsörjning torsdagen den 1 juni 09.30 – 11.30 i en lokal hos ELECTRUM, 
Kistagången 16 eller Isafjordsgatan 22, KISTA. 
Anmälan kan göras på webbplatsen http://www.w3c.se/events/20060601-lisa/register.html. 


