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Digitalisera mera? Juristroll i förändring 
Konferens 14 november 2018 

Hörsalen, Skatteverket, Solna strandväg 10  

 
 

Juristens roll förändras med teknikens framväxt och med denna konferens hoppas stiftelsen att 
fördjupa och ta steget framåt i detta relevanta och intresseväckande ämne. I och med teknikens 

framväxt, hur påverkas juristens roll? Och hur påverkas rollen av konsekvenserna av 
samhällsutvecklingen i både positiv och negativ bemärkelse? Hur ser juristens roll ut i 

förhållande till teknikens framväxt i olika typer av organisationer? 
 

Varmt välkommen! 
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Dagens program  
 

09:00  Registrering och fika 
 
Ordföranden hälsar välkommen 
Jenny Eriksson Lundström 
 
 
Utmaningar & möjligheter i juristens roll i framtiden (09.30-10.40) 

 
Legal tech som utmaning och möjlighet för juristen  
Helena Hallgarn 
 
Jurist i förändring- Utbildningsperspektivet 
Stanley Greenstein  
 
Digitalisering av expertis- i gränslandet mellan människa och maskin 
Frida Pemer 
 

10.40-10.50 Paus och kaffe 
 
Juridik, teknik eller både och? (10.50-12.00) 
 
Blockchain samt andra teknikers inverkan på juristens framtida roll  
Sebastian Ramsay  
 
Hur mycket teknik måste man som jurist förstå? 
Staffan Malmgren 
 
Juristens roll i digitala tjänster  
Jan Sjösten 
 
 
Panelsamtal (12.05-12.35) 
Juristens roll och teknikperspektivet 
 
Deltagare: Helena Hallgarn, Stanley Greenstein, Frida Pemer, Sebastian Ramsey, Staffan 
Malmgren och Jan Sjösten 
Moderator: Jenny Eriksson Lundström  
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12.35-13.15 Lunch 

 
Hur säkerställer man att man går i takt? (13.15-14.35) 
 
Legal tech på advokatbyrån 
Lisa Göransson & Ryan Turner  
 
Hur behövs juristerna i digitaliseringsprojektet?  
Owen Eriksson  
 
Advokaten, etiken och tekniken 
Maria Billing 
 

14.35-14.50 Paus och fika 

 
Drivkrafter (14.50-15.50) 
 
KOMET och dess arbete 
Jon Simonsson 
 
Ekonomiskt värdeskapande som drivkraft för digitalisering 
Darek Haftor  
 
Vinnova, satsning på legal tech 
Joanna Franzén 
 
 
 
Panelsamtal (15.55-16.25) 
Utveckling & Drivkrafter 
 
Deltagare: Lisa Göransson, Owen Eriksson, Maria Billing, Jon Simonsson  
Moderator: Peter Wahlgren 
 
 
Avslutande ord 
Jenny Eriksson Lundström  
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Dagens talare 
 

Helena Hallgarn 
Grundare till Virtual Intelligence VQ 
 
Helena är en av grundarna till Virtual Intelligence VQ som är ett bolag fokuserat på 
digitalisering av juristarbetet och där fokus ligger på att kunna kombinera juridik 
med IT-lösningar. Bolaget har utvecklat den innovativa digitala assistenten VQ 
Legal som idag kan sägas utgöra branschstandard för att hantera bolagsärendenden 
m.m. De har dessutom gjort AI-prototypen TrueAgreement som fått närmare 2 
mkr från Vinnova och de arrangerade för nionde året i rad eventet VQ Forum - 

"Scandinavia´s leading legal innovation event" - den 17 oktober på Grand Hotel. Helena är utbildad jurist och 
civilekonom och har 16 års erfarenhet från byråerna Mannheimer Swartling, Gernandt & Danielsson och Vinge. 
 
 
Stanley Greenstein 
Universitetslektor vid juridicum, Stockholms universitet  
 
Stanley är universitetslektor i rättsinformatik vid juridiska institutionen med mångårig 
erfarenhet av undervisning på båda grund- och specialkurser på juristprogrammet. Han 
undervisar också vid andra universitet och högskolor, bl.a. Uppsala universitet, KTH 
och DSV. Just nu är Stanley med i en EU projekt som heter ”Standardisation of 
situational Awareness sYstems to Strengthen Operations in civil protection” (SAYSO) 
där han innehåller befattning som ”legal and ethical officer”. Han har också fått 
forskningsmedel från Stockholms universitet för att forska inom AI och juridik. 
 
 

 
Frida Pemer 
Docent vid Handelshögskolan i Stockholm 
 
Frida Pemer är docent vid Department of Management and Organization på 
Handelshögskolan i Stockholm. Hon leder ett forskningsprojekt kallat ”From Human 
to Robotized Expertise”. Projektet undersöker hur digitalisering, i form av AI, 
automatisering, mm, kan leda till genomgripande förändringar i kunskapsintensiva 
företag som erbjuder experttjänster inom bl a juridik, revision och consulting. I 
projektet studeras både väletablerade och nya, teknikbaserade företag. 
 

 
 
 
Sebastian Ramsay 
Nyexaminerad samt co-founder av legaltech startuppen Nordlance 
 
Sebastian är en nyexaminerad jurist vars passion för programmering har resulterat i ett 
intresse att modernisera samt skapa verktyg för hur jurister arbetar i framtiden. Detta 
tekniska kunnande har även översatt sig till ett examensarbete gällande Blockchain och 
GDPR. Examensarbete kombinerat med praktiskt arbete på byrå inom 
personuppgiftshantering har gett en inblick i hur nya tekniker kan påverka regelverk 
och hur jurister arbetar.  
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Staffan Malmgren 
Tillträdande Legal technology officer på Kahn Pedersen 
 
Staffan Malmgren är tidigare systemutvecklare, numera jurist med fokus på gränslandet 
mellan teknik och juridik. Han är tillträdande Legal technology officer på Kahn Pedersen, 
och har tidigare arbetat bl.a. som utredningssekreterare och projektledare. 
 
 
 
 

 
 
Jan Sjösten 
Digital strateg Skatteverket. 
 
Jan har lång erfarenhet inom IT-utveckling och arkitektur där digital samverkan 
mellan myndigheter och privat sektor är ett specialområde. Jan eftersträvar att 
verksamhet, juridik och IT samverkar för att nå hållbara helhetslösningar. 
 
 
 
 
 

Lisa Göransson 
Partner and Head of Nordic practice, Allen & Overy 
 

Lisa is the head of A&O’s Nordic practice and a partner in the corporate 
department in London. Lisa has more than 20 years’ experience of corporate 
finance and general corporate work, both from working in private practice in 
Sweden and England and as the General Counsel of a Swedish large cap company 
listed on Nasdaq Stockholm. Lisa has wide corporate and M&A experience, as 
well as capital markets transactions, including IPOs, rights issues and private 
placements. She has particular expertise advising on cross-border transactions.  

 
 
 
Ryan Turner 
Associate, Allen & Overy  
 
Ryan is a corporate and commercial lawyer who provides strategic and commercial legal 
advice to corporations and financial institutions. He has experience in a wide range of 
corporate and commercial transactions, including mergers and acquisitions, takeovers, 
securities, joint ventures and a broad range of commercial contracts. Prior to joining 
Allen & Overy, Ryan was a Senior Solicitor at Russell McVeagh, one of New Zealand's 
leading law firms. 
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Owen Eriksson 
Universitetslektor och docent vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
 
Owen är universitetslektor och docent i Informationssystem vid Institutionen för Informatik och Media vid 
Uppsala Universitet. Hans forskningsområde är konceptuell modellering, utveckling av 
informationsinfrastrukturer och digital institutionalisering.  Hans forskning är design- och praktikorienterad och 
han har och har haft ett omfattande samarbete med både företag och myndigheter. Hans artiklar har publicerats 
i European Journal of Information, Systems, Journal of Information Technology och Journal of the Association 
of Information Systems. 
 
 

Maria Billing 
Advokat och chefsjurist på Advokatsamfundet 
 
Maria har en flerårig erfarenhet som chefsjurist vid Sveriges advokatsamfund samt 
mångårig arbetslivserfarenhet från justitiedepartementet bland andra meriter. Hon sitter 
även i Domstolsverkets styrelse och insynsråd samt Domarnämnden. Utöver arbetet på 
advokatsamfundet anlitas Maria flitigt som expert i regeringens utredningar och 
undervisar advokater, biträdande jurister, domare, åklagare och studenter i en mängd 
olika sammanhang.   
 
 

 
Jon Simonsson 
Ordförande i kommittén för teknologisk innovation och etik 
 
Jon är ordförande i regeringens nyinrättade Kommitté för teknologisk innovation 
och etik (KOMET). Jon var fram till oktober i år chef och ansvarig för innovation, 
forskning och kapitalförsörjning på Näringsdepartementet och har varit 
huvudman för Vinnova, PRV, SGU, RISE och ALMI. Innan tiden på 
Regeringskansliet var han VD för en avknoppning från Ericsson som utvecklade 
en kommunikationslösning för vård och omsorg. Jon är civilingenjör i industriell 
ekonomi från Linköpings Universitet och har även studerat på Harvard Business 
School. 
 
 

Darek Haftor 
Universitetslektor vid institutionen för informatik och media,m Uppsala universitet 
 
Darek är doktor i industriell ekonomi från Chalmers. Han har arbetat i ca 15 år i 
industrin med digitalisering. Därefter kom han tillbaka till akademin för att studera de 
ekonomiska effekterna av digitaliseringen. Han har arbetat vid Stockholms universitet, 
han är professor i informatik vid Linnéuniversitetet där han bl.a. varit forskningschef för 
"Gunilla Bradley centrum för digitala affärer". Han är nu verksam vid institutionen för 
Informatik & Media, Uppsala universitetet. 
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Mina anteckningar från dagen  
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Stiftelsen för rättsinformation är en sammanslutning av myndigheter, organisationer och privata företag som har 

ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation som exempelvis lagar, rättsfall 

och förarbeten i elektronisk form. Stiftelsen verkar genom att anordna workshops och konferenser, samt sprider 

information genom sin webbplats. Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet fungerar som 

stiftelsens kansli och Jenny Eriksson Lundström är dess ordförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För kontakt och mer information: 

www.rattsinfo.se 

http://www.rattsinfo.se/

