
 
 

 

Svenska föreningen för IT och juridik: Verksamhetsberättelse 2015 

1. Föreningens syfte  

Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade vid föreningsstämman 
2015 namn till Svenska föreningen för IT och juridik. Föreningen är enligt stadgarna en 
oberoende ideell organisation som ska verka för att, inom sitt intresseområde, sprida infor-
mation och kunskap, möjliggöra erfarenhetsutbyte samt främja en saklig samhällsdebatt 
kring IT och rättsliga problem. Föreningen ska särskilt ta initiativ till utbildningsverksam-
het, främja debatt och stödja forskning. 
 
Föreningen ska också skapa och utveckla kontakter med motsvarande organisationer i 
utlandet. 
 
Medlemskap är öppet för både enskilda personer och organisationer. 

2. Styrelsens sammansättning 

Under året har följande personer utgjort föreningens styrelse: 
 
Fredrik Sand, ordförande 
Karin Nordborg, vice ordförande 
Conny Larsson, kassör 
David Mothander 
Mårten Edenroth 

Anna Hörnlund  
Anna Johansson 
Claes Lood 
Daniel Lundqvist 
 

3. Styrelsens arbete 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har 
planerat och genomfört seminarier. Ansvaret för den praktiska planeringen av seminarier 
har delats upp mellan styrelsens ledamöter. Val av ämnen har beslutats av hela styrelsen.  

4. Uppsatsstipendium 

Stipendiet för bästa examensarbete delades år 2015 ut till Albin Brunskog från Uppsala 
universitet för uppsatsen Nätneutralitet och yttrandefrihet – Hur trafikstyrning påverkar 
yttrande- och informationsfriheten på internet. Motiveringen löd: 
 

Styrelsen motiverar sitt val med att uppsatsen på ett pedagogiskt och spännande 
sätt förklarar vad nätneutralitet är och vilken betydelse den har för yttrande- och 
informationsfriheten. Samtidigt berör den elektroniska kommunikationstjänster 
och är därför i hög grad aktuell för alla områden i samhället, enskilda såväl som 
myndigheter företag och andra organisationer. 
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5. Seminarier 

Under året har åtta seminarier genomförts. Underlag till utvärdering av seminarierna har 
tagits in för att kunna utveckla seminarieverksamheten. Föreningen har kostnadsfritt fått 
nyttja lokaler hos Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman 
Gärde Wesslau samt för styrelsemöten även lokaler hos Stockholms Handelskammare. 
 
Föreningen har via deltagarenkäter utvärderat följande aspekter av seminarierna: helhets-
bedömning, ämne och diskussionsinnehåll, förtäring, lokal samt tid för mingel. Betygssätt-
ning har skett på en femgradig skala och det kan konstateras att samtliga seminarier fått 
goda betyg. En betydande majoritet av deltagarna har för varje seminarium värderat 
helhetsintrycket av arrangemanget till ”mycket bra” (högsta betyg) eller ”bra” (näst högsta 
betyg). 

Våren 2015 

2015-01-21, Domännamn och varumärken – motstående intressen eller gemensam 
rättighet? 
Advokaten Malin Edmar, domännamnskonsulten Jeanette Söderlund Sause och Anders 
Hektor från Näringsdepartementet diskuterade om varumärke och domännamn är en och 
samma rättighet eller om de representerar två motstående intressen? Seminariet behandlade 
även bl.a. domännamnets ökade betydelse i samhället, dels som marknadsföringskanal, dels 
som identifikationsverktyg. Vid seminariet deltog 32 personer. 
 
2015-02-19, IT & Telekomföretagens standardavtal – viktiga nyheter 2014 
Advokat Daniel Lundqvist berättade om IT & Telekomföretagens nya versioner av 
standardavtal på IT-området som löpande publicerats under 2014. Seminariet behandlade 
bl.a. de viktigaste nyheterna i standardavtalen, hur avtalen bör användas, vilka ändringar 
eller tillägg som bör övervägas ur ett kundperspektiv samt vilken ställning standardavtalen 
egentligen har på marknaden. Vid seminariet deltog 30 personer. 
 
2015-03-24, Big Data och det nya medielandskapet – en omvärldsanalys 
Jussi Karlgren, adjungerad professor i språkteknologi på KTH och grundare av företaget 
Gavagai, visade exempel på hur myndigheter och affärsdrivande företag kan göra nya 
omvärldsanalyser med stöd av de enorma datamängder som produceras varje dag. Vid 
seminariet, som föregicks av föreningens årsmöte, deltog 33 personer. 
 
2015-05-12, EU:s förslag till dataskyddsförordning – hur blir nya PuL? 
Axel Tandberg, jurist på Swedma och lobbyist i Bryssel, presenterade en uppdatering kring 
EU:s förslag till ny dataskyddsförordning och hur lagstiftningsprocessen förväntas 
fortskrida. Det nya regelverket kommer att ersätta den nuvarande svenska personuppgifts-
lagen och kommer att bli av avgörande betydelse för svenska företag och organisationer. 
Vid seminariet deltog 52 personer. 
 
2015-06-09, Hur säker är egentligen e-posten? 
Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på .SE, är en av Sveriges främsta IT-säker-
hetsexperter gav sin syn på myndigheters och privata företags användning av e-post. Vilka 
uppgifter bör skickas med e-post och vem kan komma åt innehållet? Hur skyddar man 
informationen och vilket ansvar har vi om något i säkerheten brister? Vid seminariet deltog 
40 personer. 
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Hösten 2015 

2015-09-08, Skärpta krav på informationssäkerhet (SOU 2015:23) 
Erik O. Wennerström, regeringens utredare, presenterade sitt betänkande Informations- 
och cybersäkerhet i Sverige med förslag om en strategi och en rad åtgärder för säker 
information i staten. Vid seminariet deltog 53 personer. 
 
2015-10-21, IT-juridik – hur man säkerställer IT för verksamheten 
Advokat Agne Lindberg diskuterade hur man utifrån tillämpliga lagregler och lämplig 
avtalsutformning kan säkerställa IT som ett verksamhetsstöd. Seminariet var ett 
samarrangemang med IT-veteranerna, Dataföreningens Informationssäkerhetsnätverk i 
Stockholm och Dataföreningens nätverk Informationsnätverket Mälardalen. Vid seminariet 
deltog 34 personer. 
 
2015-11-12, Safe Harbor upphävt – vad händer nu? 
Hans-Olof Lindblom, chefsjurist på Datainspektionen, samt advokaten Malin Edmar 
diskuterade ett nytt avgörande från EU-domstolen som upphäver det s.k. Safe Harbor-
programmet. Beslutet medför en osäkerhet avseende överföringar av personuppgifter till 
USA, vilket är en viktig förutsättning för många av dagens IT-tjänster, inte minst i det s.k. 
molnet. Vid seminariet deltog 52 personer. 

6. Medlemmar 

Föreningen hade per den 31 december 2015, totalt 419 medlemmar, varav 248 som utgjor-
de kontaktpersoner på 64 olika företag, myndigheter eller andra organisationer. Antal en-
skilda medlemmar var 134, studerande var 32 och det fanns 6 hedersmedlemmar.  
 
Organisationsmedlemmarna var: 
Advokat Claes Månsson AB 

Advokatfirman Cederquist KB 

Advokatfirman Delphi KB 

Advokatfirman Fylgia KB 

Advokatfirman Kahn Pedersen 

KB 

Advokatfirman Lindahl KB 

Advokatfirman Vinge KB, Gbg 

Advokatfirman Vinge KB, Sthlm 

AMF Pension 

Baker & McKenzie Advokatbyrå 

Bankgirocentralen BGC AB 

Bird & Bird Advokat KB 

Bisnode Information AB 

Blendow Group AB 

Danowsky & Partners 

Advokatbyrå KB 

Datainspektionen 

DLA Nordic Advokatfirma KB 

Domstolsverket 

Folksam / Bolagsjuridik 

Försäkringskassan 

Gernandt & Danielsson Adv.byrå 

KB 

holmgrenhansson 

ADVOKATBYRÅ AB 

IT & Telekomföretagen 

Kammarkollegiet 

Karnov Group 

Kronofogdemyndigheten 

Lantmäteriverket 

Länsförsäkringar AB (publ) 

Mannheimer Swartling Adv.byrå 

AB 

Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap 

NASDAQ OMX AB 

Naturvårdsverket 

Nordea Bank AB (publ) 

Norstedts Juridik AB 

Notisum AB 

Näringsdepartementet 

Patent- och registreringsverket 

Post- och telestyrelsen 

Posten AB 

Precio Systemutveckling AB 

Ramberg Advokater 

Riksarkivet 

Riksdagsförvaltningen 

Rikspolisstyrelsen 

Riksrevisionen 

Setterwalls Advokatbyrå 

Stockholm AB 

Skatteverket 

Statens Servicecenter 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

.SE 

Statistiska centralbyrån 

Svensk Industriförening 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Kraftnät 

Svenskt Näringsliv Service AB 

Sveriges Kommuner och 

Landsting 

Sveriges Television AB 

Swedbank AB (publ) 

Swedma Service AB 

Tillväxtverket 

TIME Advokatbyrå 

UC AB 

Wistrand Advokatbyrå Stockholm 

KB 



 
 

 

7. Övrig verksamhet 

Föreningen har haft ett samarbete med Institutet för rättsinformatik och Stiftelsen för 
rättsinformation, såväl som med IT-veteranerna, Dataföreningens Informationssäkerhets-
nätverk i Stockholm samt Dataföreningens nätverk Informationsnätverket Mälardalen. 
 
Föreningens administration har under året skötts av Sigbladh Ekonomi AB. 
 
Föreningen har ett avtal med IT&Telekomföretagen som skickar ut information om 
föreningen och föreningens seminarier till sina medlemmar. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen för sina sammanträden kostnadsfritt fått använda 
lokaler hos Stockholms Handelskammare.  
 
Styrelsen informerar medlemmarna via e-post, föreningens webbplats (<www.siju.se>) 
samt föreningens Linkedin-konto. Claes Lood har fungerat som webbredaktör.  
 
Föreningens medlemmar erhåller tidningen Lov & Data, som ges ut av den norska 
stiftelsen Lovdata, i pdf-format via e-post. Utskicket har förändrats för att uppmuntra 
artiklar från medlemmarna. 

8. Ekonomi 

Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av den resultat- och balansräkning 
som skickats ut till medlemmarna med årsmöteshandlingarna. Styrelsen föreslår att 
överskottet från 2015 (33 383 kr) balanseras i ny räkning. 
 
STYRELSEN FÖR SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IT OCH JURIDIK 
 
Stockholm den 22 februari 2016 
 
 
Fredrik Sand, ordförande   Karin Nordborg, vice ordförande 
 
 
Conny Larsson, kassör   Anna Johansson, sekreterare 
 
 
Mårten Edenroth    David Mothander 
 
 
Anna Hörnlund   Claes Lood 
 
 
Daniel Lundqvist 


