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Bakgrund 
I våras genomförde Stiftelsen för rättsinformation en workshop om rättsinformation som arbetsredskap. Avsikten 
var att belysa om och i sådana fall hur rättsinformationstjänsterna förändrar sättet att arbeta för olika yrkesgrupper. 
Det är nu dags att bjuda in till en uppföljande konferens där bl.a. följande frågor kommer att belysas närmare: 

- Vad kräver arbetet?     - Finns det inbyggda hinder i rättsinformationstjänsterna som gör att 
- Vad fungerar inte?     de inte kan utnyttjas fullt ut? 
- Vad består bristerna i?   -  Finns det ”tolkningar” inbyggda i rättsinformationssystemen?        
- Vad finns det för behov av   -  Hur hanterar man att det inte alltid anges på vilka premisser tolkningen 
      utveckling och annan förändring?  gjorts?    
 

 Program (med reservation för ändringar) 
 

Tid Ämne   Talare  

9.00 -  9.30 Registrering  KAFFE 
 

9.30 -  9.45 Inledning 
Professorn Cecilia Magnusson Sjöberg 

 

9.45 - 10.45 Domaren Justitierådet Bo Svensson 
Regeringsrådet Anna-Karin Lundin 

10.45 - 11.30 Advokaten Advokaten Per Furberg 
Advokaten Karin Faxén Ågrup 

11.30 - 11.45 P A U S 

11.45 - 12.30 Tjänstemannen Rättslige experten Erik Viktorin 
Ämnessakkunnige Gustaf Johnssén 
 

12.30 - 13.30 L U N C H 

13.30 – 14.00 Affärsutvecklaren 
Produktuutvecklaren Magnus Svernlöv 
Produktchefen  Marie Sahlsten 

14.00-14.30 Forskaren 
Doktoranden Erik Helling 
Doktoranden Christine Kirchberger 

14.30 - 15.00 KAFFEPAUS  

15.00 -16.00 Samtal mellan nyttjare av rättsinformation 

Allmän diskussion 

 

Moderator: Professor emeritus Peter Seipel 
Bolagsjuristen Anna-Lena Edeland 
Konsulten Peter Krantz 
Lobbyisten Nicklas Lundblad 
Läraren Roney Lundell 

 
Anmä lan  m.m.  
Det är ingen konferensavgift. Deltagarna betalar sina egna luncher. 
Anmälan kan göras på http://www.juridicum.su.se/iri/rattsinfo/ senast den 23 november  
Konferenslokalen tar ett begränsat antal platser. Först till kvarn... 
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Aktuella frAktuella fråågorgor
Vad kräver arbetet? 
Vad fungerar inte? 
Vad består bristerna i? 
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 rättsinforma-
tionssystemen?
Hur hanterar man att det 
inte alltid anges på vilka 
premisser tolkningen 
gjorts?



Dagens programDagens program
9.45 - 10.45 Domaren Justitierådet Bo Svensson

Regeringsrådet Anna-Karin Lundin
10.45 - 11.30 Advokaten Advokaten Per Furberg

Advokaten Karin Faxén Ågrup
11.30 - 11.45 P A U S
11.45 - 12.30 Tjänstemannen Rättslige experten Erik Viktorin

Ämnessakkunnige Gustaf Johnssén
12.30 - 13.30 L U N C H
13.30 – 14.00 Affärsutvecklaren Produktutvecklaren Magnus Svernlöv

Produktchefen Marie Sahlsten
14.00-14.30 Forskaren Doktoranden Sanna Wolk

Doktoranden Christine Kirchberger
14.30 - 15.00 KAFFEPAUS
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Moderator: Professor emeritus Peter Seipel
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Konsulten Peter Krantz
Lobbyisten Nicklas Lundblad
Läraren Roney Lundell



IT i domstolarna 
 

Inledning 

När jag började min tingstjänstgöring i oktober 1964 var det i Västerbottens södra 

domsaga, en tingsrätt med kansliet i Umeå och tingsställen i Nordmaling och Vindeln.  

 

Vid denna tid fanns det sammanlagt 144 underrätter i landet. Bara i Umeå fanns det tre 

tingsrätter och en rådhusrätt. Men arbetet med att reducera antalet tingsrätter hade 

inletts och redan efter tre månader, vid årsskiftet 1965, slogs min tingsrätt samman 

med Umeå domsaga till en domstol. Fyra år senare, år 1968, tjänstgjorde jag som 

tingsfiskal i Gästriklands västra domsaga, en tingsrätt med kansliet i Storvik, mellan 

Sandviken och Hofors. Den tingsrätten lades påföljande år samman med en tingsrätt i 

Gävle till en ny domstol med kansli i Sandviken. Och så har det fortsatt under alla 

mina år i domstolsväsendet med nedläggning av tingsrätter i ett ständigt accelererande 

tempo. Idag finns det bara 55 tingsrätter kvar och antalet kommer säkert att reduceras 

ytterligare. I sammanhanget skall nämnas att antalet förvaltningsdomstolar i första 

instans nu är endast 23. En fullt möjlig slutpunkt kan bli en mycket stor underrätt i 

varje län som handlägger både allmänna mål och förvaltningsmål. Då har man kommit 

mycket långt från den typ av domstol i vilken jag började min domarbana. 

 

För i Västerbottens södra domsaga år 1964 bestod den rättsbildade personalen av en 

häradshövding och två tingsnotarier och så jag då, tingsnotarieaspiranten. I Gästrik-

lands västra domsaga år 1968 fanns en häradshövding, en tingsfiskal och två eller tre 

tingsnotarier. I dag anses det vara nödvändigt att det finns minst tre ordinarie domare i 

varje tingsrätt så att domstolen kan avgöra tvistemål i tremanssits utan att behöva låna 

domare utifrån. Och i de stora tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar 

man på avdelningar med hundratalet anställda på varje avdelning varav ett fyrtiotal är 

domare. Här kan man verkligen tala om stordrift.  
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Till bilden hör också att man på tingsrätterna numera ofta har övergivit den 

traditionella rotelindelningen och i stället låter samtliga mål på domstolen eller på 

avdelningen ligga i en gemensam pott som bereds under ledning av en särskild 

beredningsansvarig. När målen är klara att avgöras fördelas de av den 

beredningsansvarige mellan domarna på avdelningen. I domstolar med s.k. storrotlar 

har domarna inte något ansvar för skriftväxlingen i målen och andra sådana 

beredningsåtgärder utan träder in när förhandling skall äga rum eller när det krävs 

beslut av en domare. 

 

Verksamheten vid tingsrätterna har också renodlats på ett sätt som var svårt att förutse 

för fyrtio år sedan. I Västerbottens södra domsaga sattes tingsnotarieaspiranten att 

hjälpa till med att bestämma arvsskatten på de bouppteckningar som registrerades. 

Arvsskatten är numera avskaffad och bouppteckningarna registreras hos 

skattemyndigheten. En annan uppgift för aspiranten var att hjälpa till på 

fastighetsavdelningen med lagfarter och inteckningar. Dessa uppgifter finns numera 

kvar bara i sex högspecialiserade tingsrätter. En tredje uppgift för den unge aspiranten 

var att hjälpa till med lagsökningar och betalningsförelägganden. Det var länge sedan 

som dessa uppgifter fördes över till kronofogdarna. En ytterligare uppgift som förts 

bort från de allmänna underrätterna är tillsynen av förmyndares, gode mäns och 

förvaltares verksamhet. Den tillsynen utövas numera av den kommunale 

överförmyndaren. Till bilden hör också att en tingsnotarie efter något års tjänstgöring 

erbjöds att hålla ting med brottmål som förskyllde böter, framför allt enkla trafikmål. 

Detta är i och för sig fortfarande fallet men dessa enkla brottmål handläggs idag i långt 

större utsträckning än tidigare av polis och åklagare genom ordningsbot och 

strafförelägganden.  

 

För att sammanfatta: En allmän domstol erbjöd förr i tiden ett stort antal juridiska 

uppgifter att vitt skiftande karaktär. Idag har arbetsuppgifterna blivit betydligt mera 

begränsade. Det gäller i alla instanser. Den dömande verksamheten sker i dag i former 

som påverkats av hur man arbetar i industrin. 
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Förändrad teknik 

Kopiatorer 

När jag började på domarbanan hade kopiatorerna ännu inte tagits i allmänt bruk. 

Domar och beslut skrevs med karbonpapper eller, vid stora utskick, stencil. Det finns 

få saker som så i grunden har förändrat domstolarnas sätt att arbeta som kopiatorerna.  

 

Det gäller i särskilt hög grad överrätterna där målen många gånger avgörs efter 

föredragning. I Högsta domstolen var det, när jag började där år 1987, vanligt att 

föredragningarna tog hela dagen i anspråk. Föredraganden förväntas redovisa 

innehållet i relevanta lagtexter, förarbeten, doktrin och rättspraxis. Före kopiatorernas 

tid var föredraganden tvungen att läsa upp innehållet i alla dessa handlingar eftersom 

han inte kunde räkna med att ledamöterna hunnit att ta del av materialet i domstolens 

bibliotek – många gånger hade för övrigt föredraganden lånat böckerna för att ha dem 

tillgängliga vid föredragningen och då kunde ju ledamöterna inte komma åt dem.  

 

I dag är detta ändrat. Ledamöterna får en vecka i förväg ett material som består av bl.a. 

fotokopior av relevanta delar av lagtexter, förarbeten, doktrin och rättspraxis med 

understrykningar eller andra markeringar av vad föredraganden anser vara av särskild 

betydelse vid prövningen. Ledamöterna läser materialet grundligt före föredragningen 

och föredraganden kan utgå ifrån att det är känt för ledamöterna. En föredragning i 

Högsta domstolen består därför ofta bara av en förklaring från föredraganden att 

ingenting har hänt i målet sedan handlingarna skickades ut och att han har den 

uppfattning som han har redovisat i den rättsutredning med bilagda kopior som han 

sände ut tillsammans med det förslag till avgörande som han samtidigt distribuerade i 

form av ett betänkande. Det innebär att ordet omedelbart kan gå till den ledamot som 

är referent i målet som då utvecklar de rättsliga aspekterna på målet. Härefter går ordet 

laget runt. Normalt är diskussionen avslutad före lunch varefter ledamöterna kan dra 

sig tillbaka och fundera vidare på sina kammare inför den återställning som hålls en 

vecka senare då domen eller beslutet får sin slutliga utformning. 
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En bieffekt av den beskrivna ordningen är att ledamöterna i högre utsträckning än förr 

kan arbeta i hemmet. Det gör det lättare att rekrytera ledamöter som är bosatta utanför 

Stockholmsområdet.  

 

Ordbehandling 

Det är bara datorerna som kan göra kopiatorerna rangen stridig när det gäller tekniska 

nyheter som i grunden förändrat domstolarnas sätt att arbeta. Det gäller först och 

främst ordbehandlingen. 

 

Det fanns inga datorer i domstolarna år 1964. Mitt första möte med datorer i yrkeslivet 

var i regeringskansliet i början av 1970-talet. Jag arbetade i Statsrådsberedningen med 

författningsgranskning och kommer väl ihåg författningsförslag utarbetade av Hans 

Corell med förslag till bestämmelser om inskrivningsväsendet. Författningsförslagen 

var skrivna på dator men det som gör att jag kommer ihåg dem var att kvalitén på 

utskrifterna var så dålig att texterna knappt gick att läsa. 

 

Utskriftskvalitén har blivit bättre sedan dess och datorerna har helt trängt undan de 

traditionella skrivmaskinerna och har dessutom i det närmaste eliminerat de 

personalgrupper som förr arbetade med utskrifter av olika slag. I Högsta domstolen 

skriver alla ledamöter själva sina förslag till domar och beslut. Det finns bara ett 

justitieråd som har en sekreterare och det är jag. Med jag kan inte sysselsätta henne på 

heltid för jag skriver alla manus på dator själv och överlämnar åt min sekreterare 

endast att kontrollera att det inte finns kvar några stavfel eller liknande. Paradoxalt nog 

har alltså den traditionella rollfördelningen mellan chef och sekreterare kastats om 

med den nya tekniken – chefen skriver utkast som sekreteraren rättar och expedierar. 

 

Dipenserade mål 

Men det är inte bara ledamöterna i Högsta domstolen som förutsätts skriva sina texter 

själv utan det kravet ställs också på revisionssekreterarna. Som framgått förutsätts en 

revisonssekreterare i ett dispenserat föredragningsmål skicka ut en rättsutredning och 

ett betänkande till ledamöterna en vecka före föredragningen. Rättsutredningen och 
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betänkandet skriver revisionssekreteraren själv men han får hjälp med att kopiera upp 

alla texter som bifogas som kopior till rättsutredningen.  

 

Materialet delas ut till ledamöterna i form av pappersdokument. Men revisions-

sekreteraren förutsätts lagra betänkandet på Högsta domstolens gemensamma hårddisk 

i Målbiblioteket, så att ledamöterna enkelt kan få tillgång till texten om de vill använda 

den som underlag för egna förslag.  

 

Föredragningarna i Högsta domstolen sker i rum som vart och ett är utrustat med en 

dator och sex bildskärmar – en bildskärm för varje ledamot och en för föredraganden. 

Datorn är uppkopplad mot Domstolsverkets server i Jönköping och domstolen 

använder sig av VERA. Tangentbordet och musen är kopplade till datorn med 

bluetooth och alltså utan sladd. Det är ordföranden som sitter vid tangentbordet och 

kontrollerar hur texterna utformas. 

 

Det händer ibland att ett dispenserat mål är så enkelt att det kan avgöras utan 

återställning genom att betänkandet godtas som Högsta domstolens avgörande. Råder 

det genast enighet bland ledamöterna om att Högsta domstolen skall avgöra målet i 

enlighet med betänkandet loggar ordföranden in på datorn och på VERA, tar fram det 

aktuella målet och markerar att han önskar redigera det dokument som finns lagrat 

som Dom eller Beslut. Det dokumentet innehåller endast partsställning och yrkanden i 

Högsta domstolen. Ordföranden går därför till Målbiblioteket, söker upp det aktuella 

målet och tar fram betänkandet, som han kopierar in i VERA-dokumentet. Härefter ber 

han referenten eller revisionssekreteraren läsa högt ur det kompilerade dokumentet, 

som nu visas för samtliga på bildskärmarna som står framför dem på bordet i 

föredragningsrummet. Under läsningen gör ledamöterna inpass med förslag till 

ändringar i texten och om förslagen godtas för ordföranden in ändringarna med hjälp 

av tangentbordet. När läsningen kommit till sitt slut lagras dokumentet i Word och i 

Vera. Är det fråga om ett kort dokument som kan undertecknas direkt, låter 

ordföranden datorn skriva ut det på en printer som står på bordet i föredragnings-

rummet varefter dokumentet omedelbart undertecknas tillsammans med det protokoll 
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över föredragningen som färdigställts och tryckts samtidigt och på samma sätt som 

Domen eller Beslutet.  

 

Är det fråga om ett längre dokument som förtjänar mera eftertanke lagrar ordföranden 

dokumentet i Word och VERA och ger anvisningar om att ett utskriftsexemplar skall 

cirkulera bland ledamöterna och undertecknas av dem. När cirkulationsexemplaret når 

ordföranden på hans tjänsterum finns det ofta anteckningar i marginalerna med 

önskemål från ledamöterna om smärre redaktionella justeringar. Ordföranden tar då 

fram dokumentet från VERA, gör de ändringar som han finner motiverade, trycker de 

sidor som ändrats och byter ut de nya sidorna mot de gamla i cirkulationsexemplaret 

innan han undertecknar detta och lämnar det för expediering. 

 

Det är emellertid relativt ovanligt att Högsta domstolen i ett dispenserat mål avgör 

detta i enlighet med betänkandet. Oftast mynnar föredragningen ut i ett beslut om att 

målet skall återställas på torsdagen i nästa vecka. Referenten förutsätts då tillhanda-

hålla ett nytt förslag till avgörande som skall distribueras bland ledamöterna senast på 

måndagen i återställningsveckan. Referenten kan utnyttja betänkandet, som ju finns 

lagrat i målbiblioteket, för sitt s.k. votum, men kan också välja att skriva något helt 

nytt. Referentens votum delas i allmänhet ut i form av ett pappersdokument, men det 

förekommer också att det sänds per e-mail eller att referenten skickar ett e-

mailmeddelande om att hans votum finns att hämta i målbiblioteket.  

 

Inför återställningarna på torsdagen brukar ordföranden kompilera referentens votum i 

målbiblioteket med det dokument som finns lagrat i VERA under beteckningen Dom 

eller Beslut. Återställningen inleds med att referenten redovisar de överväganden som 

ligger bakom hans votum varefter övriga ledamöter säger sin mening i tur och ordning. 

I bästa fall finns inga alternativa texter utan ordföranden kan föreslå att man nu skall 

läsa den kompilerade texten som han visar på bildskärmarna. Under läsningen justeras 

texten och även i övrigt hanteras dokumentet på det sätt som jag nyss beskrev 

beträffande dom eller beslut i enlighet med betänkandet. 
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Den ordning som Högsta domstolen tillämpar när den skriver domar och beslut 

innebär att skrivpersonalen förlorar uppgifter och kan reduceras. För ledamöterna 

innebär ordningen att de kan följa förändringarna i texten på bildskärmarna och har 

möjlighet att påpeka också triviala saker som slagfel, misslyckade radbrytningar och 

andra sådana skönhetsfel i texten. När dokumentet cirkulerar för underskrift slipper de 

att kontrollera utskriften mot ett manuskript – det medföljer över huvud taget inte 

något manuskript – utan de kan koncentrera sig på att pröva om texten är övertygande. 

Och för ordföranden är det en stor lättnad att en så stor andel av domarna och besluten 

kan undertecknas direkt och att de dokument som skall undertecknas senare sätts i 

cirkulation nära nog omedelbart. Vid varje tillfälle är det endast ett mycket litet antal 

domar och beslut som cirkulerar och som måste bevakas så att de inte fastnar på 

vägen. Ordförandens rutin att själv justera cirkulationsexemplaret och byta ut de sidor 

som ändras ger också bättre kontroll av slutprodukten och olyckor i form av 

exempelvis borttappade rader i samband med en ny sidbrytning kan förebyggas. 

 

Dispensmål 

Högsta domstolen har till uppgift att skapa prejudikat och det krävs prövningstillstånd 

för att få ett mål prövat i högsta instans. Varje år kommer det omkring 4 400 

dispensansökningar till Högsta domstolen, av vilka domstolen godtar omkring 140. 

Dispensprövningen sker i det helt övervägande antalet fall (93%) på en avdelning som 

består av en enda ledamot. Rutinen är att ledamoten till sitt arbetsrum får en bunt med 

sex dispensmål tillsammans med ett förslag till avgörande som nästan alltid går ut på 

avslag. Några skäl för beslutet ges inte utan i stället används standardformuleringen: 

”Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens 

dom/beslut står därmed fast.” Om klaganden har offentlig försvarare eller biträde 

enligt rättshjälpslagen tillerkänns denne i det föreslagna beslutet ersättning av 

allmänna medel. Partsställning och standardformuleringarna om avslag på 

dispensansökan och om ersättning för biträde i Högsta domstolen finns lagrade i 

VERA och förslagen till beslut iordningsställs av icke rättsbildad personal i enlighet 

med anvisningar som meddelas av revisionssekreterarna. 
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Om en ledamot i stället för att följa revisionssekreterarens förslag väljer att t ex 

infordra yttrande från riksåklagaren eller att höja eller sänka ersättningen till den 

offentlige försvararen, kan ledamoten hämta upp dokumentet från VERA, skriva in 

den nya texten, lagra den, skriva ut dokumentet på den skrivare som står uppställd nära 

hans arbetsrum, underteckna dokumentet och lämna det för expediering. Det sparar 

honom en hel del tid jämfört med om han ger anvisningar om en ny utskrift i enlighet 

med ett manuskript som han överlämnar till revisionssekreteraren.  

 

Som framgått skriver Högsta domstolens ledamöter och föredragande själva mycket av 

de texter som sedan expedieras. Behovet av personal som bara skriver text enligt 

manuskript har minskat betydligt.  

  

Men det är inte bara Högsta domstolens ledamöter som förutsätts skriva sina texter 

själva, det gäller domare i alla instanser. Tjänsteförslagsnämnden för 

domstolsväsendet, i vilken jag är ordförande, ser det som en allvarlig brist om en 

sökande till en domartjänst i underrätt inte använder dator i sitt arbete utan kräver 

skrivhjälp för att färdigställa hans domar och beslut.  

 

E-mail 

När man talar om för rättsväsendet revolutionerande teknik kan man inte underlåta att 

nämna e-mail. För egen del mötte jag tekniken att överföra textfiler per telefon först 

inom kommittéväsendet. 

 

För snart 16 år sedan, år 1990, blev jag ordförande i Aktiebolagskommittén. Vid den 

tiden var datorer allmänt i bruk i lagstiftningsarbete. Jag bodde i Mälarhöjden och min 

sekreterare i Spånga. I början skickade vi disketter med texter i brev på posten. Sedan 

skaffade vi programmet PCAnywhere och skickade filerna per telefon. Så kom en 

period då jag bytte ut mitt operativsystem Windows 3.1 mot nästa Windowsgeneration 

som inte fungerade tillsammans med den version av PCAnywhere som vi hade. Under 

nästan ett år hade vi stora problem att få kommittéarbetet att fungera när vi inte kunde 

överföra filer per telefon. Vi löste saken på så sätt att jag lade min diskett i brevlådan 
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utanför min villa i Mälarhöjden och sekreteraren kom farande i bil från Spånga och 

hämtade den. Men sedan kom e-mail och vi kunde återgå till att överföra textfiler per 

telefon. 

 

Möjligheten att skicka textfiler med e-mail, varefter mottagaren gör de ändringar i 

texten som han finner lämpliga och skickar tillbaka filen till avsändaren som direkt 

kan se vilka ändringar som har gjorts i hans ursprungliga text, har revolutionerat 

kommittéarbetet. Aktiebolagskommittén arbetade i 10 år utan skrivhjälp. Alla texter 

skrevs av sekreterarna eller ordföranden och det var först i samband med tryckningen 

av betänkandena som kommittén fick hjälp av en assistent som behärskade tekniken att 

skriva författningstext i spaltuppställning över flera sidor och andra sådana 

ordbehandlingsövningar i den högre skolan.  

 

E-mailtekniken har dessutom gjort det möjligt att etablera de utredningscentra som 

finns i Göteborg och Malmö där hovrättsassessorer som inte är beredda att flytta till 

Stockholm kan fungera som sekreterare i kommittéer i vilka ordföranden finns och 

verkar i Stockholm.  

  

Aktiebolagskommittén lämnade sitt slutbetänkande år 2001 och den nya aktiebolags-

lagen trädde i kraft den 1 januari 2006. Den nya lagen bär tydliga drag av att den har 

skrivits med datorer. Ett uttryck för det är att lagen har blivit så omfattande. Under 

skrivmaskinernas tid var det besvärligt att skriva och ändra i texter. Det bidrog säkert 

till att lagstiftaren valde att hänvisa i stället för att repetera en text. I datorernas 

tidevarv är det enkelt att kopiera en text. Aktiebolagslagen är uppbyggd av block med 

snarlika texter. För att läsarna skall slippa bläddra fram och tillbaka mellan blocken 

har texterna repeterats vilket medfört att 2005 års aktiebolag är betydligt tjockare än 

1975 års lag. 

 

E-mail används numera allmänt också inom domstolsväsendet. Högsta domstolen tog 

tekniken i bruk ganska sent av rädsla för dataintrång. Nu har emellertid alla anställda 
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en egen e-mail som tillåter kommunikation inte bara mellan de HD-anställda utan till 

och från alla som har en e-mailadress.  

 

Jag använder e-mail mycket flitigt när jag kommunicerar med de anställda i 

domstolen. Jag skriver exempelvis varje månad ett brev till samtliga där jag redovisar 

hur målbalanserna utvecklats och hur vi ligger till i förhållande till de uppställda 

målen.  

 

Jag använder också ofta e-mail för att fatta beslut per capsulam i rutinärenden som 

enligt arbetsordningen skall avgöras av plenum eller av domstolens kollegium. Ett 

förslag till beslut skickas då ut till de berörda ledamöterna med besked att om ett 

sammanträde kommer att hållas om någon begär det men att det annars finns ett 

protokoll klart att signera hos min sekreterare. 

 

Jag har ett klart uttalat behov av att kunna läsa vad som kommit till Inkorgen i Högsta 

domstolen när jag befinner mig utomlands, på landet eller i hemmet. På min begäran 

har  Domstolsverket inlett en försöksverksamhet som ger mig och en handfull andra 

ledamöter som är bosatta utanför Stockholmsområdet möjlighet att med hjälp av en 

lösenordsgenerator logga in på HD:s Outlook och läsa inkomna och skickade e-mail.  

 

Jag är emellertid inte nöjd med detta. Jag kan fortfarande inte läsa mail som jag har 

lagrat i mina personliga mappar och jag har inte tillgång till adressboken. I själva 

verket önskar jag att jag från min dator i hemmet eller som jag har medfört på resan 

skall kunna koppla upp mig mot min dator  i Högsta domstolen och då få tillgång till 

inte bara mina e-mail inklusive adressbok och personliga mappar utan också de 

databaser som jag kan nå  från HD-datorn. Jag vill enkelt uttryckt göra precis samma 

saker på hemdatorn som jag gör på datorn i HD.  

 

Jag är medveten om att säkerhetsfrågorna är svåra att lösa eftersom HD:s datorer är 

sammankopplade med de ca 6000 övriga datorerna i domstolsväsendet. Men 

svårigheter är till för att övervinnas och jag är övertygad om att domarna i Högsta 
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domstolen inom några få år har möjlighet att utan begränsningar arbeta i hemmet mot 

den egna datorn i Högsta domstolen. Den möjligheten har man redan i dag i Norge, 

men den norska Högsta domstolens datorer ligger inte i ett nätverk som omfattar hela 

det norska domstolsväsendet utan nätverket kopplar bara samman Högsta domstolens 

egna datorer. 

 

Rättsinformation 

När jag började sitta ting på 1960-talet prenumererade alla tingsrätter på Svensk 

författningssamling och köpte Norstedts Lagbok varje år. Lagboken hölls under året 

aktuell genom anteckningar i marginalerna om SFS-författningar som innebar 

ändringar beträffande texter i lagboken.  

 

Lagboken innehöll de centrala författningarna, men när det gällde författningar som 

inte trycktes i lagboken rådde osäkerhet om de gällde eller inte. I början av 1970-talet, 

fick jag, som då arbetade på Statsrådsberedningen granskningsenhet, i uppdrag att 

upprätta ett register över gällande SFS-författningar. Arbetet inleddes med en 

omfattande genomgång av alla författningssamlingar som hade givits ut av olika 

myndigheter och förlag. De författningar som sannolikt upphört att gälla upphävdes 

formellt och resten fördes in i ett datorbaserat register över gällande SFS-författningar 

som sedan drygt 30 år utkommer varje år. SFS-registret och samtliga författningstexter 

i sin helhet finns dessutom tillgängliga på Internet i aktuell lydelse. Idag råder det inte 

någon tvekan om vilka författningar som gäller och hur den senaste lydelsen ser ut. 

 

I detta sammanhang vill jag ge en eloge till min gamle vän Börje Alpsten, under 

många år sekreterare i Stiftelsen Rättsinformation och en av de drivande krafterna 

bakom SFS-registret. Det är också i hög utsträckning Börje Alpstens förtjänst att det 

svenska rättsväsendet mycket snabbt fick ett fungerande datorbaserat 

informationssystem.  

 

Jag kommer inte längre ihåg hur omfattande biblioteket var på Västerbottens Södra 

domsaga, men det var säkert inte stort. Biblioteket i Gästriklands Västa domsaga år 
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1968 minns jag däremot mycket väl. Det var inrymt i en liten bokhylla som rymde 2 

eller 3 löpmeter böcker. Bokhyllan var placerad i häradshövdingens arbetsrum. 

Häradshövdingen var sjuklig och brukade sova middag mellan 12 och 13 och då kunde 

ingen komma åt böckerna i biblioteket. När jag nu tänker på saken framstår 

förhållandena som utomordentligt primitiva. I dag lägger domstolarna ner mycket tid 

och pengar på sina bibliotek. Nu finns också så mycket mer juridisk litteratur att tillgå. 

 

Under de senaste trettio åren har nämligen litteraturutgivningen på det juridiska fältet i 

det närmaste exploderat bl.a. på grund av att stora internationella förlag har etablerat 

sig i Sverige. Jag behöver i detta sammanhang bara nämna det kanadensiska förlaget 

Thomson som ger ut Karnov på svenska.  

 

Förr utkom alla lagkommentarer i tryckt skrift  men numera sker publiceringen i ökad 

utsträckning i databaser som inte sällan tillhandahålls över Internet. Detsamma gäller i 

ännu högre grad publiceringen av rättsfall. 

 

Denna utveckling förklaras i betydande grad av att juridiken i Sverige blivit mera 

internationell genom att dels den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller som lag här i landet 

(SFS 1994:1219), dels Sverige först anslutit sig till EES-avtalet och därefter blivit 

medlem av EG. 

 

När det först gäller MR-konventionen så har den kommit att få en mycket stor 

betydelse här i landet genom de avgöranden som Europadomstolen i Strasbourg har 

meddelat. Europadomstolen har en övermäktig arbetsbörda – f.n. finns mer än 80 000 

mål i balans – och meddelar omkring 1000 avgöranden varje år som kan ha betydelse 

för den svenska rättsskipningen. Det finns inte någon möjlighet att fortlöpande läsa 

och lägga på minnet alla dessa avgöranden utan den som vill veta vad som gäller 

hänvisas vanligen till gå in i domstolens databank och söka efter rättsfall med hjälp av 

de sofistikerade sökmotorer som har utvecklats.  
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Detsamma gäller i hög grad EG-rätten. Här finns för det första en synnerligen 

omfattande flora av direktiv och andra dokument som inte kan överblickas annat än 

med hjälp av datorer som söker igenom de stora databaserna. Också EG-domstolen i 

Luxemburg kämpar med en övermäktig arbetsbörda och producerar avgöranden i en 

takt som inte kan bemästras annat än med hjälp av datorer. 

 

De nu angivna rättsområdena har i hög grad påskyndat datamognaden i Sverige och 

har skapat förutsättningar för att publicera rättsfall och litteratur på svenska i stora 

databaser. Juristyrket har på detta sätt förändrats; en jurist förutsätts idag kunna göra 

rättsutredningar med hjälp av datorteknik. 

 

I Högsta domstolen har alla tillgång till Internet. I DORIS under Biblioteket kan man 

finna länkar till Domstolsväsendets webbibliotek, Rättsnätet, Rättsbanken, KARNOV-

plus, Norstedts Sveriges rikes lag med lagkommentaren, Pointlex juridisk nyhetstjänst 

och Pointlex kungörelser.  

 

Under Domstolsväsendets webbibliotek finner man länkar till bl.a. EUR-LEX, FN-

dokumentation, Lagrummet,Regeringskansliet,Lagrådet, Riksdagen, Sverige.se,  

Sweden.se, Advokatmatrikeln, Rättskällan och Libris. 

 

Kort sagt, från arbetsplatsen i Högsta domstolen kan man söka information i en mängd 

databaser och numera förutsätts att föredragande och ledamöter också utnyttjar de 

möjligheter som systemet ger.  

 

Slutord 

Stiftelsen Rättsinformations vänliga inbjudan att komma hit idag och berätta om hur 

Högsta domstolen använder IT i det dagliga arbetet har givit mig anledning att resa i 

tid och rum. Det är häpnadsväckande förändringar som har skett under de 40 år jag har 

varit verksam i rättsväsendet och det finns ingen anledning att tro att utvecklingen nu 

har kommit till någon slags slutpunkt. Ny teknik står säkert för dörren men jag vet inte 
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vilken teknik och jag vet inte heller vad den kommer att innebära annat än att de som 

berörs kommer att uppleva den som omvälvande.  

 

Om jag ändå skulle våga mig på att spå om vad framtidens IT-teknik kommer att 

innebära för domstolsväsendet så håller jag för sannolikt att den nya tekniken kommer 

att gå ut på att domarna i ännu högre grad än i dag skall arbeta utan skrivpersonal och 

beredningsjurister och i stället själva med hjälp av kostnadseffektiva, intelligenta 

datorsystem sköta inte bara rättsutredningar och domsskrivning utan också svara för 

skriftväxlingen i målen inklusive utskrift och expediering av domar och beslut. Det 

talas mycket om renodling av domarrollen och nödvändigheten att tillskapa 

beredningsorganisationer som skall frigöra domarna från allt utom de mycket 

kvalificerade juridiska bedömningarna. Men utvecklingen på alla jämförbara 

samhällsområden synes mig hittills ha gått i rakt motsatt riktning. Jag finner det 

särskilt tankeväckande att jag själv och de flesta av de skiljemän som jag känner klarar 

sig utan sekreterare i skiljemål. De tycker som jag att de lika gärna kan fullgöra 

sekreterarfunktionen själva eller annorlunda uttryckt; de finner inte 

sekreterarfunktionen prisvärd när de själva skall betala för den av sitt arvode. 

 

Det är svårt att spå – särskilt om framtiden – och jag kan ha fel, men det skulle förvåna 

mig mycket! 



RRäättsinformation som arbetsredskapttsinformation som arbetsredskap
-- med lagtext utan lagbokmed lagtext utan lagbok
-- eller kan det bli eller kan det bli enkeltenkelt

PerPer FurbergFurberg



AnvAnväändningssndningssäätttt
Lagtexter snabbare Lagtexter snabbare –– men med samma tmen med samma täänkande nkande 
•• utifrutifråån vedertagna fn vedertagna föörkortningar frkortningar föör balkar m.m. (t.ex. BrB)r balkar m.m. (t.ex. BrB)
•• avgravgräänsa och snsa och söök (t.ex. pk (t.ex. påå urkund)urkund)

Lagmotiv Lagmotiv –– se exemplet urkundse exemplet urkund
RRäättsfall ttsfall –– se exemplet urkund (se not 604 och visa se exemplet urkund (se not 604 och visa 
alternativet manuell via Infolex)alternativet manuell via Infolex)
•• Detta fungerar vDetta fungerar vääll

SSööker pker påå udda begrepp udda begrepp –– nnäär det finns r det finns –– ””nettningnettning””
Kopierar Kopierar ööver texter och rubriker fver texter och rubriker föör att undgr att undgåå
felslagfelslag

Problem nProblem näär det inte finns i Karnov/Infolexr det inte finns i Karnov/Infolex
•• DDåå lagrummet och vidare till annan platslagrummet och vidare till annan plats
•• Exempel pExempel påå nnåågot bra; hitta myndighetsfgot bra; hitta myndighetsfööreskrifter med reskrifter med 

hjhjäälp av Lagrummet lp av Lagrummet –– visa visa 



ProblemProblem
Vad fungerar inte? Vad fungerar inte? 
•• www.regeringen.sewww.regeringen.se –– ddååliga sliga söökmkmööjligheter jjligheter jäämfmföört med rt med 

fföörutrut

Vad saknas?Vad saknas?
•• Korrekta sidhKorrekta sidhäänvisningar fnvisningar föör att gr att gööra fotnoterra fotnoter

Vad finns det fVad finns det föör behov av utveckling och annan r behov av utveckling och annan 
fföörräändring?ndring?
•• Kunna sKunna sööka ka ””som fsom föörutrut”” i SFS i SFS –– fföölja viss lja viss äändrad paragrafndrad paragraf

Finns det inbyggda hinder i rFinns det inbyggda hinder i räättsinformationsttsinformations--
tjtjäänsterna som gnsterna som göör att de inte kan nyttjas fullt ut?r att de inte kan nyttjas fullt ut?
•• De tar inte tillvara invanda De tar inte tillvara invanda grgräänssnittnssnitt och traditionella och traditionella 

arbetsmetoderarbetsmetoder

Finns det Finns det ””tolkningartolkningar”” inbyggda i rinbyggda i räättsinformationsttsinformations--
systemen? systemen? 
•• Akademisk frAkademisk frååga ga –– efter att refter att räättsfrttsfråågan identifierats fgan identifierats fåår en r en 

riktig analys griktig analys gööras utifrras utifråån vedertagna kn vedertagna käällorllor



Min syn pMin syn påå anvanväändbarhetndbarhet
Vi vill bygga Vi vill bygga 
•• fföör stortr stort
•• fföör mycketr mycket
•• ssåå nyttnytt
•• ssåå ””smartsmart””

attatt
•• projekt dprojekt döör, eller r, eller 

(om de drivs igenom)(om de drivs igenom)
•• innehinnehååller sller såå mmåånga funktioner att de blir nga funktioner att de blir 

fföör svr svååra att anvra att anväändanda
Detta skapar osDetta skapar osääkerhet kerhet –– äär det verkligen rr det verkligen räätt tt 
ååtergivet frtergivet fråån pn påålitlig klitlig käälla?lla?



VarfVarföör inte sjr inte sjäälvflvföörklarande rklarande ––
nnäär mr mööjligheterna finnsjligheterna finns

Exemplet elektroniska underskrifter Exemplet elektroniska underskrifter 
(avancerad elektronisk signatur, kvalificerad (avancerad elektronisk signatur, kvalificerad …… etc.)etc.)
AnvAnväändargrndargräänssnittet blir avgnssnittet blir avgöörande blir avgrande blir avgöörande frande föör r 
fföörstrstååelsen av hur informationen skall felsen av hur informationen skall föörstrstååss

1 Jag legitimerar mig

2 Granska  

3 Jag skriver under

4 Skicka
Varför inte visa med gränssnitt som visar vilken 
källa – vilken kvalitet – som i pappersmiljö?



SlutordSlutord
Det gDet gåår att gr att gööra rra räättsutredningar mycket ttsutredningar mycket 
snabbare med ITsnabbare med IT--ststöödd
Det finns en bortre grDet finns en bortre grääns dns däär det r det 
traditionella biblioteket traditionella biblioteket äär oslagbartr oslagbart
Det finns stora vinster att hDet finns stora vinster att häämta om mta om 
ststöödet utvecklas och fdet utvecklas och föörbrbäättras, frttras, fråånn
•• rräättssttssääkerhetssynpunkt och kerhetssynpunkt och 
•• kostnadssynpunktkostnadssynpunkt

GGöör grr gräänssnitten intuitiva och sjnssnitten intuitiva och sjäälvklaralvklara
•• ””AvproffsifieraAvproffsifiera””
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Rättsinformation som arbetsredskap för 
advokaten

2006-11-28
Karin Faxén Ågrup

Advokat, kvalitets- och riskansvarig
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Rättsinformation och IT − nödvändiga verktyg för advokat

Advokater tillhandahåller rådgivningstjänster och

• behöver korrekt information snabbt för att omvandla kunskap till tjänster att sälja

• måste använda IT som stöd och verktyg för att kunna producera och sälja 
tjänster
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Siffror

Mannheimer Swartling
• har 550 medarbetare på tio kontor i Sverige 

och utlandet
• sysselsätter ca 350 jurister
• nästan hälften av dessa är advokater
• arbetar med affärsjuridik
• klienterna är ofta stora och medelstora 

företag
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Inte bara rättsinformation….

• Rättsinformation exempel: 
– Infotorg-rättsbanken, Norstedts, Karnov, Pacta, Westlaw, Celex, Lexis Nexis, Patlink, FAR, Comtax, internet, 

riksdagen, regeringen, myndigheter
– en stor mängd doktrin i bokform!

• Finansiell information om klient
– t ex näringslivsregistret, PRV, UC, Kreditfakta, Dun and Bradstreet, Basun Plus

• Övrig information om klient
– Klientens hemsida 

• Omvärlden (Branscher, konkurrenter, underkonsulter)
– Internet, media i övrigt 

• Egna interna källor
– Intranät
– databaser med mallavtal, pm, brev, checklistor, vem som kan vad etc
– affärssystem med ekonomisk information
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RB 8 kap 4 §
1 st

• En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt utföra de uppdrag som 
anförtrotts honom och iaktta god advokatsed. En advokat är skyldig att förtiga 
vad han får kännedom om i sin yrkesutövning när god advokatsed kräver detta.

34 § Stadgar för Sveriges advokatsamfund

• Vid utövande av sin verksamhet skall ledamot redbart och nitiskt utföra honom 
anförtrodda uppdrag och i allt iakttaga god advokatsed. Ledamot är skyldig att, 
där god advokatsed så fordrar, förtiga vad han erfar i sin yrkesutövning.
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Rättsinformation bör:

• Vara lätt att söka 
• Vara tillförlitlig
• Vara lätt tillgänglig 
• Vara snabb att söka 
• Innehålla så mycket information som möjligt på samma ställe : t ex lagtext, 

rättsfall, förarbeten, doktrin, källhänvisningar  
• Ha ett rimligt pris  
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Slutsatser 

• Nödvändigt att kunna använda och förstå rättsinformation för att kunna leverera 
bra juridiska tjänster

• Måste vara källkritisk 



Historik

• Tidigt 80-tal: Gemensamma terminalrum 
för Rättsdata och Skatteregistret

• Sent 80-tal:  Rättsdata och ordbehandling
på handläggarnivå

• 90-talet: E-post, Interna Info-baser, 
Diskussionsdatabaser, Elektroniska 
arbetsgrupper

• Sent 90-tal: ÄHS, Externa info-system  



Nutid  Registerlagstiftningen

• Beskattningsdatabasen
- informationsdel
- handlingsdel

Framställningar om ”potentiella handlingar”
har ökat.

• Tillgången till målregister är försämrad
jämfört med tidigare



Rättsinformationstjänster

• Nyhetsinformation med länkar till domar är 
av värde för vissa områden inom SKV

• Biblioteksregeln i TF medför att databaser 
producerade av enskilda inte utgör allmän
handling hos SKV  



Skatteverkets Intranät

• Utvecklats under tidigt 2000-tal

• Strukturerad interninformation 



Finansdepartementet

Vilka krav ställer utvecklingen av 
den statliga förvaltningen på
rättsinformationen?



Finansdepartementet

Vad krävs för att staten ska få ett 
rättsinformationssystem?



Finansdepartementet



Finansdepartementet



Finansdepartementet



Finansdepartementet

Några trender

• service och medborgarorientering
• automatisering
• myndighetssamverkan

– gemensamma e-tjänster
– gemensamma servicekontor
– m.m.



Finansdepartementet

Automatisering



Finansdepartementet

Samverkan



Finansdepartementet



Finansdepartementet



Finansdepartementet



Finansdepartementet

Konsekvenser?



Konferensen
“Rättsinformation

som arbetsredskap”
Stiftelsen för rättinformation, ADBJ, IRI

2006-11-28

Magnus Svernlöv, Notisum AB

Produktutvecklaren
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Kort presentation 
”Produktutvecklaren”

Magnus Svernlöv
• Utvecklade skatteprogram på åttiotalet 

(heter idag Norstedts Skatt)

• Utvecklade Norstedts Dokument 
(”intelligenta dokument”) samt  CD-
produkter i perioden 1991-1994

• Förlagschef Norstedts Juridiks 
handboksutgivning 1994-95

• Grundande Notisum 1996
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Vad kräver arbetet?

• Snabb informationssökning
Förr: Bibliotek, register, bläddra
Nu: Databaser, sökfunktion, bläddra

• Pålitlig information
Förr: Tydlig utgivare, datummärkning
Nu: Osäkert ursprung, osäker tid

• Sammanställ och presentera
Förr: Kopiator/avskrift, sammanställa 
Nu: Copy/Paste, sammanställa
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Brister – vad fungerar inte?
• Teknikstyrt

Hittar inte i det virtuella biblioteket.
Skärmen är för liten.    
Bandbredden räcker inte till.

• Informationens ursprung
Osäkert vem som är avsändare
Osäkert när det skrevs
Osäkra tolkningar

• Outnyttjade rationaliserings-
möjligheter
Olika utgivare – olika gränssnitt
Tillgänglig information utnyttjas ej
”Nätbefolkningens” samlade kunskap utnyttjas ej
”Verktyg” fortfarande svagt utvecklat
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Tolkningar?
• Ja tack

Lagkommenterar är just önskade tolkningar.
”Verktyg” kräver tolkningar – annars ineffektivt

• Nej tack
Systemen tolkar utan att vi bett dem om det. 
T ex genom urval, jfr fritextsökning vs 
handgjorda sökordsregister.

• Inga enkla lösningar
Var medveten om problemet, var källkritisk.
”Systemtolkningar” behövs, stoppa inte 
utvecklingen. Hjälp den istället, med 
feedback och levande diskussion.
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Framtid – några tankar från 
Produktutvecklaren

• Gemensamma gränssnitt
- Statliga rättsinformationens standardisering
- Öppnare informationsdatabaser. Ett gränssnitt
flera leverantörer

- Hjälp med sammanställning och PM/presentationer

• Samlade intelligensen i Web 2.0
Utnyttja Nätbefolkningens samlade kunskaper
- ”Wiki-Karnov”
- Smalare ämnesdiskussioner
- Effektivare kommunikation jurister / klienter?

• Verktygens renässans i Web 2.0
Utnyttja all tillgänglig Nätinformation / Applikationen 
finns på Nätet
- Extra bolagsstämma för att byta räkenskapsår
- Elektronisk konfliktlösning
- Elektronisk Notarius Publicus



Marie Sahlsten 
Produktchef för Rättsbanken 

marie.sahlsten@infotorg.se



Två allmänna reflektioner 

• Rättsinformation/rättskällor

• Tidsfaktorn



Affärsutveckling - några reflektioner 

• Förädling

• Tillgänglighet
• Kvalitet
• Ansvar



Marie Sahlsten 
Produktchef för Rättsbanken 

marie.sahlsten@infotorg.se



RÄTTS
INFORMATION

Christine Kirchberger
doktorand, Institutet för rättsinformatik



Dagens punkter

Rättskällelära

Informationssökning

Språket



Rättskälleläran

För
fattning

ar För
arbeten Rätts

praxis Doktrin
EU
rätt



... i praktiken
För 

fattning
ar

För
arbeten

Rätts
praxis Doktrin EU

rätt

problemlösning



Formbundenhet

• olika språk
• olika form

För
fattning

ar För
arbeten Rätts

praxis Doktrin
EU
rätt

informationssökning

• olika typer innehåll
• olika struktur



Filtrering

•Mer information 
kräver mer filtrering 
(= informationsökning) 

Lösning (output)

Rättsinformation (input)

“Rättsinformation”?



Filtrering

Lösning

Rättsinformation

Vem ansvarar för 
filtreringen = 
informationssökningen?

“Rättsinformation”?



Informationsökning

bläddra (browsing)

referenser/hänvisningar

text sökning

kvalitet

kvantitet



Exempel

• “avtal och elektronisk”
• flera författningar, t.ex. Lag (2002:562) om elektronisk 

handel och andra informationssamhällets tjänster; 
dock inte avtalslagen

• flera rättsfall, t.ex. “ avtal mellan två näringsidkare, 
aktiebolagen A och B, åtog sig A att sälja elektroniska 
priskalkylatorer med  tillbehör (apparater) till B ...”
(NJA 1979 s 483)



Sprache

• EU lagstiftning och internationella 
konventioner

• språket <-> förståelse

• olika kulturer <-> olika juridiska koncept


