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Rättsinformation som styrmedel - dåtid, nutid, framtid
Konferens 26 november 2019
Hörsalen, Kungliga Biblioteket, Humlegårdsgatan 26

Konferensen behandlar styrningen av rättsinformationen och ansvaret för styrningen. Aktörer i
det offentligas hantering av rättsinformation rör sig i ett gränsland mellan politik och
myndighetsinformation och medborgarna rör sig samtidigt mellan att förstå och att styras av
denna hantering av rättsinformation. Vad tar aktörerna för ansvar? På vilket sätt beaktar och
utformar aktörerna informationen så att den också kan vara styrande? Vart är vi på väg? Vi
startar i en historisk exposé av rättskällor och tar oss vidare in dagens digitala transformationer
av samhället och tillsammans med nya och etablerade aktörer blickar vi in i den nationella och
globala framtiden för rättsinformationen.

Varmt välkommen!
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Dagens program
09:00 Registrering och fika
Ordföranden hälsar välkommen och presenterar dagens moderator
Jenny Eriksson Lundström & Staffan Malmgren
Rättsinformation dåtid-nutid (09.55-10.40)
Rättsinformation igår – idag – imorgon: en historisk exposé
Peter Wahlgren
Digitalisering som förutsätter transformering av rättskällor-Vem kan man lita på?
Cecilia Magnusson Sjöberg

Rättsinformation nutid-framtid (11.00-12.30)
Artificiell intelligens och den juridiska professionen (ges på engelska)
Liane Colonna
Rättsinformation i en ny juridisk verklighet
Stanley Greenstein
Försäkringskassan: Framtidens automatisering och AI utveckling
Andreas Henningsson
12.30-13.15 Lunch
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Framtid (13.15-14.30)
En framtid med Data science - utmaningar och möjligheter (ges på engelska)
David Johnson
Det nationella biblioteket i det post-digitala landskapet
Jerker Rydén
Från analog till digital: Legaltech och retailtech
Erik Sundström
14.30-14.45 Paus och fika
Det globala perspektivet(14.45-16.00)
Digital Lawyer and Global Perspective to Data Economy (ges på engelska)
Anna Haapanen
Artificiell intelligens i offentlig sektor. Hur realiserar vi potentialen?
Caroline Andersson
Panelsamtal (16.00-16.30)

Framtiden med rättsinformationen – Aktör, leverantör, människa

Deltagare: Cecilia Magnusson Sjöberg, Stanley Greenstein, David Johnson, Jerker Rydén, Anna
Haapanen, Caroline Andersson
(ges på engelska)
Summering av dagen
Staffan Malmgren
Jubileumsmingel med bubbel och snittar

Får jag ta del av material från dagens presentationer?
Presentationer och material från dagens talare kommer att distribueras i den mån talarna
godkänt efter konferensen via molntjänst.
Information om detta skickas ut efter konferensen.
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Dagens moderator
Staffan Malmgren
Legal Technology Officer, Kahn Pedersen
Staffan Malmgren har en bakgrund som systemutvecklare och entreprenör sedan
1996, och började studera juridik 2005. Han har främst arbetat med frågor som rör
informationshantering, e-förvaltning, dataskydd och rättsenlig IT-utveckling.
Staffan har även föreläst, hållit seminarier och examinerat på en rad kurser på
juristlinjen vid Stockholms universitet under ett decennium, bl.a. grundkursen i
rättsinformatik och specialkursen i IT-rätt. På fritiden har Staffan utvecklat
Lagen.nu, en fri rättsinformationstjänst som sammanställer författningar,
myndighetsföreskrifter, vägledande rättsfall/beslut och förarbeten. I tjänsten finns
även förklarande kommentarer för många lagar och juridiska begrepp.

Dagens talare
Peter Wahlgren
Professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Peter Wahlgren är professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen, Stockholms
universitet, tidigare ordförande för Stiftelsen för rättsinformation och sedan hösten
2019 innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap. Hans
forskning är inriktad mot teknikutvecklingens och digitaliseringens konsekvenser för
rättsväsendet, särskilt rörande lagstiftningsteknik och metoder. Ett centralt intresse
är processer i vilka rättsliga regleringar, systemtänkande och automation integreras –
arbeten som inte bara får praktiska konsekvenser utan också ger upphov till nya regleringsbehov och etiska
frågor. Peter var ordförande i Stiftelsen för rättsinformation mellan 2014-2017.

Cecilia Magnusson Sjöberg
Professor i rättsinformatik och ämnesföreståndare vid Juridiska institutionen,
Stockholms universitet
Hon disputerade 1992 med avhandlingen "Rättsautomation: särskilt om
statsförvaltningens datorisering".
E-förvaltningens rättsfrågor kring digital ärendehandläggning och automatiserat
beslutsfattanden hör fortfarande till hennes intresseområde. Cecilias forskning och
medverkan i olika nationella och internationella forskningsprojekt rör också skyddet
av den personliga integriteten bl.a. när AI används.
Hon har haft flera statlig utredningsuppdrag rörande den offentliga förvaltningens
digitalisering, hantering av forskningsdata m.m. Cecilia var ordförande för Stiftelsen
för rättsinformation mellan 2005-2013.
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Liane Colonna
Postdoktor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Liane Colonna is a post-doctoral fellow at the Swedish Law and Informatics Research
Institute (IRI). Her dissertation is entitled: Legal Implications of Data Mining: Assessing
the European Union’s Data Protection Principles in Light of the United States
Government’s National Intelligence Data Mining Practices (Ragulka: 2016). Her current
research concerns the development of privacy aware lifelogging technologies for the frail
and sick (https://paal-project.eu/).

Stanley Greenstein
Universitetslektor vid Juridiska institutionen, 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.
Andreas Henningsson
Architect Big Data and data science, Försäkringskassan
Andreas Henningsson jobbar som arkitekt inom innovation och Artificiell Intelligens
(AI) på Försäkringskassan. Försäkringskassan har jobbat med AI sedan 2015 i olika
områden. Arbetet involverar hela verksamhetens alla delar som ex. juridik, den operativa
handläggningen, verksamhetsutveckling, säkerhet, etik och moral etc. Arbetet sätter
fokus på både ny och gamla frågeställningar kring hur vi som myndighet ska förhålla oss
till databearbetning kopplat till GDPR, etik, moral och molntjänster.

David Johnson
Universitetslektor, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
David Johnson is a Senior Lecturer in Information Systems at Uppsala University and a
Fellow at the University of Oxford. His research concerns infrastructures to support
data-intensive research, artificial intelligence, and data science. David has previously
held research posts in the Data Science Institute at Imperial College London and in the
Department of Computer Science at Oxford, and has been a consultant for the United
Nations advising on innovative uses of big data to support sustainable development.
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Jerker Rydén
Senior legal adviser, National Library of Sweden
Jerker Rydén joined the National Library of Sweden in August 2007, and is Senior Legal
Adviser. As Senior Legal Adviser, he assists the National Librarian as well as the different
departments of the Library on legal matters, especially Copyright, Data protection and
other legal matters relevant to the making available of the library’s Corpus. Over the past
years Mr. Rydén has been appointed expert by the Swedish Government and participated
in the revision of the Swedish Copyright Act, Data Protection Act and Electronic Legal
Deposit Act. Prior to joining the National Library Mr. Rydén was Senior Legal Counsel
of the National Heritage Board. Prior to that he was Lawyer and member of the Swedish Bar and Member of
SwedenBiós Expert Committee on IP Law. Mr. Rydén received his LL.M and BBA degrees from Stockholm
University. After he received his degrees Mr. Rydén was Junior Judge at Uddevalla District Court. He currently
serves on the Board of the Trust for Legal Information, Stockholm University.
Erik Sundström
Programme Manager - Financial Research
Erik ansvarar för Programmet för finansmarknadsforskning och
Tjänsteinnovationsprogrammet vid Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.
Inom programmen satsar Vinnova på innovationsprojekt och forskning för
hållbar utveckling. Erik har en bakgrund som forskare vid Centrum för
tjänsteforskning och från forskningsinstitutet RISE.
Anna Haapanen
Head of Technology & Intellectual Property at Dittmar & Indrenius Attorneys
Anna holds LL.D (University of Helsinki), LL.M (Columbia University) and MSc.
(Econ) (Hanken Swedish School of Economics) degrees and is a dual licensed
attorney admitted in Finland and New York. Anna has practiced law in Finland,
Sweden and the United States and is specialized in cross-border technology
transactions, intellectual property rights and licensing. Prior to joining D&I, Anna has
held several in-house and visiting lawyer positions at various technology companies.
Anna has written her doctoral dissertation on intellectual property law, and has practiced this area of law in both
Europe and the United States and conducted related research at Stanford University as Visiting Senior Scholar.
Anna is President of the International Federation of Computer Law Associations (IFCLA), and has also served
as Chairman of its local member, the Finnish IT Law Association. Further, Anna is representative of Finland at
the International Technology Law Association (ITechLaw).
Caroline Andersson
VD och grundare, Governo AB
Caroline Andersson är VD och grundare av Governo, ett managementkonsultbolag
med fokus på offentlig sektor. Caroline har en gedigen erfarenhet av att leda
förändringsarbete i offentlig sektor, ofta med utgångspunkt i digitalisering och på
senare år artificiell intelligens. Hon arbetar med uppdrag på policynivå samt större
förändringsprojekt där hon tillsammans med kunden se till att förslag blir
verklighet. Hon är också en erfaren talare och moderator inom sina områden.
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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.

Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att fylla i vår utvärdering av konferensen för att hjälpa oss att utveckla våra
evenemang ytterligare. Du finner vårt korta, anonyma utvärderingsformulär via QR-koden och länken nedan.
Tack på förhand!

https://tinyurl.com/thhurjb

För kontakt och mer information:

www.rattsinfo.se

