Svenska föreningen för IT och juridik:

Verksamhetsberättelse 2019

1. Föreningens syfte
Svenska föreningen för IT och Juridik (SIJU) är en fristående och oberoende organisation
inom området informationsteknik och juridik vilket numera även innefattar ”Legal Tech”
och ”Reg Tech”
SIJU vill vara en samlande kraft och en plattform för de olika initiativ som görs inom detta
område genom att skapa nya arenor för möten, möjliggöra samarbeten, påverka
utvecklingen och göra Sverige starkt inom området juridik och IT. Juridiken och tekniken
hänger inte alltid ihop och det ligger flera utmaningar i att få till regelverk som beaktar de
tekniska förutsättningarna, samtidigt som teknikutvecklingen måste ske i samklang med
juridiken - både nationellt och internationellt.
Medlemskap är öppet för både enskilda personer och organisationer.
2. Styrelsens sammansättning
Sedan årsmötet den 4 april 2019 har följande personer utgjort föreningens styrelse:
Helena Hallgarn, ordförande
Conny Larsson, kassör
Pontus Sörlin
Mårten Edenroth

Anna Hörnlund, vice ordförande
Mikaela Rosén, sekreterare
Anders Bergsten
Filip Åhsberger

3. Styrelsens arbete
Vid årsmötet 2019 redovisades en ny långsiktig verksamhetsplan för SIJU som styrelsen
arbetat aktivt med att ta fram under sitt verksamhetsår. Styrelsen har därefter, i enlighet
med den nya planen, arbetat med att fortsatt utveckla samarbeten med olika aktörer samt
vidareutvecklat sin kommunikation.
Under verksamhetsåret har den gamla styrelsen haft tre protokollförda möten och tagit två
per capsulam-beslut. Den nya styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.
Styrelsen har bland annat arbetat med att strukturera upp arbetet genom att ta fram en
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checklista för genomförande av seminarier samt fastställt rutiner för styrelsens
underskrifter och för beslut och attest av utgifter.
Ansvaret för den praktiska planeringen av seminarier har delats upp mellan styrelsens
ledamöter. Val av ämnen har beslutats av hela styrelsen.
4. Ny logga och förbättrad kommunikation
I 2019 år verksamhetsplan hade styrelsen som ambition att öka kännedomen om
föreningen. Målet var att positionera SIJU som en attraktiv plattform som lyfter intressanta
ämnen i gränslandet juridik och IT. Med en ökad spridning hoppas styrelsen kunna
attrahera en större och bredare grupp av medlemmar. Föreningen har redan börjat arbeta
mer aktivt med marknadsföring av aktiviteter genom tjänster som LinkedIn och Meetup
och inlett samarbeten med nya organisationer för att nå ut till nya målgrupper. Detta sker
alltså utöver vår kommunikation via e-brev och via hemsidan.
I arbetet identifierade styrelsen ett behov av att modernisera och förenkla SIJUs logga. Den
tidigare loggan föreställde en stationär dator tillsammans med föreningens fulla namn, se
nedan:

Styrelsen ville göra den nya loggan mer grafiskt tilltalande och mer modern, för att bättre
spegla föreningens ändamål. Styrelsen ville också skapa ett starkare varumärke runt
förkortningen SIJU som redan är etablerat och är lättare att kommunicera än det
fullständiga namnet Svenska föreningen för IT och juridik.
Den nya loggan föreställer en förenklad och modern vågskål som ska symbolisera mötet
mellan IT och juridik, se nedan:

Som ett led i att bättre nå ut med denna nya logga har vi köpt två roll-ups med loggan som
vi kan använda vid olika aktiviteter för att tydligt kommunicera vår logga, både direkt och
via foton som tas i samband med våra aktiviteter.
5. Samarbeten
I enlighet med den nya verksamhetsplanen om att utveckla samarbeten har vi lagt stort
fokus på detta.
Vi har fått delta på SAMFI-konferens om informationssäkerhet som talare och har även
fått marknadsföra vår organisation på eventet.
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Vi samarbetade med Stockholm Legal Hackers för genomförande av deras event den 16
mars. Det gjordes genom att vi bidrog med att ordna föredragshållare och även bidrog till
marknadsföringen av eventet.
Vi har inlett samarbete med Institutet för informationsteknologi (IFI) vilket innebär att vi
möjliggör för våra medlemmar att delta på deras kurser med rabatt. Vi marknadsförs också
i samband med deras olika event genom våra roll-ups och vårt material som delas ut.
Vi har ambitionen att inleda samarbete med European Legal Tech Association (ELTA) och
har inlett sådana diskussioner.
Vi har också samarbetat med flera olika företag och advokatbyråer så att vi därigenom
kostnadsfritt kunnat nyttja deras lokaler för våra seminarier i enlighet med vad som
redovisas nedan. Styrelsen har för sina sammanträden kostnadsfritt fått använda lokaler hos
DeLorean Advokat.
Vi samarbetar också med Stiftelsen för Rättsinformation och har stött deras seminarium
den 26 november med temat om rättsinformationen och rättskällornas historia, den nya
tekniken och digitaliseringens inverkan och användning på densamma. Under senhösten
2020 kommer även den Nordiska konferensen i rättsinformatik gå av stapeln där SIJU
enligt tradition planerar vara med och arrangera tillsammans med Institutet för
rättsinformatik vid Stockholms universitet och Stiftelsen för Rättsinformation.
Vi har också inlett diskussioner om samarbete med SigSecurity och Forum för Dataskydd.
6. Uppsatsstipendium
Stipendiet för bästa examensarbete delades år 2019 ut till Felix Makarowski, Uppsala
universitet, för uppsatsen ”AI och kreativa maskiner – upphovsrättsligt skydd för AI
genererade verk enligt EU och svensk rätt”.
Motiveringen löd:
”En uppsats i tiden som på ett pedagogiskt sätt tar sig an frågor som; - kan något som
tagits fram genom artificiell intelligens (AI) utgöra ett upphovsrättsligt skyddat verk och
vem ska i så fall definieras som upphovsman och rättighetshavare.”
7. Genomförda seminarier
Under året har sju seminarier och en workshop genomförts.
31/1 Framtidens Jurister med IT-rätten som arbetsfält
Seminariet genomfördes i samarbete med Rättsinformatiken på Stockholms universitet och
Roschier Advokatbyrå med syfte att låta juriststudenter få möte yrkesverksamma jurister
inom området IT och juridik. Medverkande talare var Helena Hallgarn, Virtual Intelligence
VQ AB, Björn Johansson Heigis, Advokat Roschier Advokatbyrå, Jeanna Thorslund,
Sveriges Kommuner och Landsting och Anna Lensmar-Friedman, LegalWorks.
(Antal deltagare 62)
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12/2 LIS + GDPR = Sant
Arbetet med ledningsinformationssystem och GDPR hänger ihop då man i ett systematiskt
arbete med informationssäkerhet arbetar övergripande för hela verksamheten och där ingår
hantering av personuppgifter. Seminariet genomfördes i samarbete med Internetstiftelsen i
Sverige och talare var Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef IIS.
(Antal deltagare 30 st)
26/3 Framtidens Juristers årliga vårmingel
Seminariet riktades till framtidens jurister på temat IT-rättens ständiga förändring samt den
ökade efterfrågan på kompetens inom området. Seminariet genomfördes i samarbete med
Hannes Snellman Advokatbyrå. Medverkande talare var Elisabeth Vestin, Anna Ribenfors
och Caroline Sundberg från Hannes Snellmans Advokatbyrå.
(Antal deltagare 64 st)
4/4 Årsmöte och seminariet ”Hur kan vi utveckla Legal Tech?”
Vilken roll har jurister respektive systemutvecklare vid utvecklingen av nya innovativa
tjänster inom LegalTech? Hur skapas denna samverkan på bästa sätt? Hur skapas
förutsättningarna för detta? En del teknik handlar om att förändra mänskligt beteende. Hur
får man människor att vilja förändra sitt arbetssätt och ta till sig tekniken? Vilka nya
effektiviseringsverktyg behöver jurister och hur kan Legal Tech ta fram dessa? Semiariet
genomfördes i samarbete med Tillväxtverket. Medverkande var Marion Ehmann, kiMEru
Coaching & Consulting, och Anna Lensmar-Friedman, LegalWorks (Antal deltagare 28 st)
7/5 Workshop: Hur välja digitala signeringar?
Vilka juridiska frågeställningar uppkommer när man vill skriva under en handling digitalt?
Denna workshop syftade till att behandla frågor kring val av e-underskrifter. Detta var en
halvdagskonferens i samarbete med Rättsinfostiftelsen. Konferensen genomfördes hos
Advokatsamfundet som lät oss fritt nyttja dess lokaler. Konferensen var fullbokad.
11/6 Informationssäkerhet – ett rör(l)igt mål, frukostseminarium
Seminarium angående nya eller uppdaterade rättsregler om informationssäkerhet.
Seminariet genomförds i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Medverkande talare var Helena Andersson, MSB, Andreas Häll, MSB och Anders Bergsten,
Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
(Antal deltagare 84 st)
10/10 Framtidens jurister årliga höstmingel
Hur kommer AI att påverka juristbranschen i framtiden? Vilka regleringar finns det på
området? Seminariet genomfördes i samarbete med TIME Advokatbyrå. Medverkande var
Stanley Greenstein, Stockholm universitet och Kye Andersson, Peltarion.
(Antal deltgare 50 st)
13/11 Legal Tech – jurister som skapar framtidens bransch
Seminarium om hur jurister och utvecklare kan samarbeta för att ta fram innovativa
lösningar för framtidens juridiska behov. Seminariet genomfördes i samarbete med iZettle
och medverkande var: Olga Beck-Friis och Kira Unger, PocketLaw, John Engholm,
Serendipity, Anders Perméus, Pactumize och Anna Johansson, Tillväxtverket.
(Antal deltagare 50 st)
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8. Medlemmar
Föreningen hade per den 31 december 2019 totalt:
7 hedersmedlemmar
34 studerandemedlemmar
150 enskilda medlemmar
81 företagsmedlemmar
Detta kan jämföras med året innan:
7 hedersmedlemmar
35 studerande medlemmar
143 enskilda medlemmar
71 företagsmedlemmar
Vi har således en ökning med 7 enskilda medlemmar och 10 företagsmedlemmar (och
minskning med 1 studerandemedlem).
Organisationsmedlemmarna var:
.Se Stiftelsen för
Internetinfrastruktur
Advokatfirman Cederquist
Advokatfirman Delphi
Advokatfirman DLA Piper
Advokatfirman Fylgia
Advokatfirman Kahn Pedersen
Advokatfirman Törngren Magnell
Advokatfirman Westermark
Anjou
Advokatfirman Vinge
AMF Pension
Arbetsförmedlingen
Bisnode Sverige
Blendow Group
Brottsförebyggande rådet
Cirio Advokatbyrå
Cybercom Sweden
Danowsky & Partners
Advokatbyrå
Datainspektionen
DeLorean Advokat
E-hälsomyndigheten
Eniro
EY Law
Finansdepartementet
Folksam
Fondia Legal Services
Försäkringskassan
Gernandt & Danielsson Adv.byrå

GRO Advokatbyrå
Hamilton Advokatbyrå
Hannes Snellman Attorneys
Hansen Advokatbyrå
HolmgrenHansson Advokatbyrå
HWF Advokater
ICA Gruppen
InsiderLog
IPQ IP Specialists
IT & Telekomföretagen
JP Infonet
Kammarkollegiet
Karin Nordborg Advokat
Knowit Digital Law
Lantmäteriverket
LegalWorks Nordic
Länsförsäkringar
Mannheimer Swartling Adv.byrå
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
NASDAQ OMX
Naturvårdsverket
Netsecure Sweden
Nordea Bank
Norstedts Juridik
Osborne Clarke Advokatfirma
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Precio Fishbone

Precisely
Ramberg Advokater
Riksarkivet
Riksrevisionen
Setterwalls Advokatbyrå
Sharp Cookie Advisors
Skatteverket
Statens Servicecenter
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Swedbank
Swedma Service
Svenska Kraftnät
Svenskt Näringsliv Service
Sveriges Kommuner och
Landsting
Sveriges Television
Synch Advokat
Tillväxtverket
TIME Advokatbyrå
Trafikförsäkringsföreningen
Triage Sec
Tullverket
UC
Virtual Intelligence VQ
Wistrand Advokatbyrå

9. Övrig verksamhet
Föreningens administration har under året skötts av Sigbladh Ekonomi AB.
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Föreningens medlemmar erhåller tidningen Lov & Data, som ges ut av den norska
stiftelsen Lovdata, i pdf-format via e-post.
10. Ekonomi
Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av den resultat- och balansräkning
som gjorts tillgängliga för medlemmarna inför årsmötet tillsammans med
årsmöteshandlingarna. Styrelsen föreslår att underskottet från 2019 balanseras i ny räkning.
STYRELSEN FÖR SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IT OCH JURIDIK
Stockholm den 3 mars 2020
Helena Hallgarn, ordförande

Anna Hörnlund, vice ordförande

Conny Larsson, kassör

Mikaela Rosén, sekreterare

Mårten Edenroth

Pontus Sörlin

Anders Bergsten

Filip Åhsberger

