Svenska föreningen för IT och juridik:

Verksamhetsberättelse 2020

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”
(tekniklösningar inom juridikområdet) och ”Reg Tech” (tekniklösningar för hantering av
regulatoriska frågor).
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. För mer info se
stadgar m.m. på vår hemsida www.siju.se.
2. Styrelsens sammansättning
Sedan årsmötet den 2 april 2020 har följande personer utgjort föreningens styrelse:
Helena Hallgarn, ordförande
Conny Larsson, kassör
Pontus Sörlin
Mårten Edenroth

Anna Hörnlund, vice ordförande
Amalia Struwe, sekreterare
Anders Bergsten
Filip Åhsberger
Jessica Tressfeldt (adjungerad)

3. Speciella förutsättningar detta år
Vi inledde året med att annonsera om ett flertal seminarieplaner såsom en seminarieserie i
tre delar om AI samt ett internationellt seminarium i anslutning till årsmötet men sedan
slog covid-19-pandemin till och vi var tvungna att avbryta fysiska seminarier och börja
tänka om. Förutsättningarna var också länge oklara då vi inte visste hur länge denna
pandemi skulle påverka möjligheterna att genomföra större fysiska möten. Vi tog dock
snabbt ställning till att genomföra årsmötet digitalt, dock utan att genomföra någon
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föreläsning i anslutning till mötet, och därefter har vi under året genomfört ett flertal
seminarier online/digitalt.
Vissa aktiviteter såsom ”Framtidens Jurister” handlar dock huvudsakligen om att bygga
nätverk med fokus på nätverksmingel, varför de skjutits upp under detta år
4. Styrelsens arbete
Vid årsmötet 2020 redovisades en arbetsplan där fyra punkter prioriterades:
• Samarbeten med andra organisationer
• Seminarier
• Vidareutveckling av kommunikation
• Vidareutveckling av administration kring seminarier
Detta var ett utflöde av den mer genomarbetade verksamhetsplanen som fastställdes vid
årsmötet 2019.
Nedan redogörs närmare för vad vi gjort kring de tre första punkterna. Vad gäller
administrationen av seminarier så har vi tittat på en del tekniska lösningar för att förbättra
detta men hittills prioriterat att förbättra rutinerna så att alla anmälda deltagare dels
omedelbart erhåller en bekräftelse dels kort inför det kommande seminariet erhåller en
påminnelse.
Under verksamhetsåret har den gamla styrelsen haft två protokollförda möten samt tagit
två per capsulam-beslut. Den nya styrelsen haft sju protokollförda möten.
5. Samarbeten
I enlighet med den nya verksamhetsplanen om att utveckla samarbeten har vi lagt stort
fokus på detta.
Vi har inlett samarbete med European Legal Tech Association (ELTA) och har genomfört
ett gemensamt onlineevent där vi nyttjat ELTAs nätverk för att göra jämförelser med
situationen inom Legal Tech ute i Europa jämfört med i Sverige.
Vi samarbetar med Sig Security och arrangerar vissa seminarier tillsammans i de fall där vi
ser möjligheter att tillvarata den kompetens som finns i den föreningen och kombinera det
med kompentensen hos våra medlemmar för själva arrangemenagen och samtidigt bredda
målgruppen för arrangemanget genom att bjuda in båda föreningarna.
Vi har ett 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.
På motsvarande sätt har vi inlett ett samarbete med Norstedts Juridik.
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Vi har också ett samarbete med Tech Academy Nordic som innebär att vi informerar om
utbildningsmöjligheten de erbjuder för studenter och de informerar studenterna om vår
organisation.
Vi samarbetar också med Stiftelsen för Rättsinformation samt Institutet för rättsinformatik
vid Stockholm universitet och har därmed medverkat till ett seminarium och stött
arrangerandet av den nordiska konferensen i rättsinformatik.
Genom ovanstående samarbeten vill vi även ytterligare exponera oss för att väcka ett
bredare intresse för medlemskap i vår förening.
6. Genomförda seminarier
Under året har sex seminarier och ett digitalt årsmöte genomförts och dessutom har vi
bistått vid genomförandet av en nordisk konferens.
23/1 + 11/2 + 15/10
AI – ett triangeldrama i tre akter
Vi inledde året med att påbörja en seminarieserie om AI benämnd ”AI – ett triangeldrama i
tre akter”, där fokus ligger på ”vad är AI?” och där vi vill ge en grundläggande genomgång
av AI med de olika aspekterna teknik, juridik och etik. Det resulterade i tre olika seminarier
som genomfördes i samarbete med Sig Security och där det tredje och sista seminariet fick
skjutas fram från mars till hösten.
•
Del 1 tema Teknik torsdagen den 23 januari. Talare var Mikael Haglund, CTO på
IBM och Daniel Akenine, National Technology Officer på Microsoft•
Del 2 tema Juridik tisdagen den 11 februari. Talare var Stanley Greenstein, Jur Dr
vid Stockholms Universitet, Conny Larsson, Advokat på Singularity Law och Linus Larsén,
Biträdande jurist på Delphi•
Del 3 tema Etik skulle ha genomförts torsdagen den 19 mars men blev uppskjuten
till den 15 oktober. Talare var Therese Svensson, Data Science Consultant på IBM, Karim
Jebari, Fil.dr. i filosofi vid Institutet för Framtidsstudier och Conny Larsson, Advokat på
Singularity Law.
(Antal deltagare på dessa tre seminarier var 75 på det första, 47 på det andra och 49 på det
tredje)
2/4 Årsmötet
Tanken var att årsmötet skulle innehålla ett seminarium med Richard Tromans med titeln
“The development of the legal sector; what has happened the last couple of years and how
is the situation today?”. Mot bakgrund av spridningen av covid-19 fick vi brådskande ändra
våra planera. Richard fick ställa in sin resa och vi genomförde årsmötet digitalt utan något
seminarium.
16/9 Legal Tech and the development of new legal services in Europe
Seminariet genomfördes tillsammans med ELTA och moderator var Helena Hallgarn,
SIJUs ordförande samt Ambassadör för ELTA i Sverige. Övriga deltagande ambassadörer
från ELTA var Markus Hartung (Tyskland), Maria Jesus Gonzales-Espejo (Spanien),
Holger Zscheyge (Ryssland), Grégoire Miot (Frankrike), Marisa Monteiro Borsboom
(Portugal), Marko Porobija (Kroatien) och Ana-Maria Drăgănuță Briard (Rumänien). Dessa
olika ambassadörer bidrog med att lämna en statusrapport kring hur det ser ut med
utvecklingen av nya juridiska tjänster ute i Europa.(Antal deltagare: 90 st)
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2/12 Framtidens informationssäkerhet
Den 2 december genomförde vi ett onlineseminarium tillsammans med MSB på temat
”Framtidens informationssäkerhet – i ljuset av corona och den accelererande
digitaliseringen”. Talare var Johan Turell, Senior analytiker & forskningssamordnare på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
(Antal deltagare: 32 st)
8/12 Webinar om öppet API
Stiftelsen för Rättsinformation genomförde tillsammans med SIJU ett webinar om öppet
API med titeln ”Nationella läkemedelslistan som öppet API”. Föredragshållare var StenErik Öhlund, på E-hälsomyndigheten. Tanken var från början att det skulle genomföras en
halvdags workshop på ämnet i juni, men på grund av pandemin ändrades förutsättningarna
och senare genomfördes istället ett webinar på ämnet.
11-12/12 “Nordic Conference on Law and IT: Law in the Era of Artificial
Intelligence”
Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet arrangerade i tillsammans med
Stiftelsen för Rättsinformation i november den nordiska konferensen i rättsinformatik på
temat AI.
7. Kommunikation
Med hjälp av den nya loggan som togs fram under 2019, och de nya roll-ups som
införskaffades med den nya loggan, har vi försökt exponera loggan i samband med våra
seminarier. Det gjorde vi i början av året när vi kunde genomföra seminarier på vanligt sätt.
Därmed kunde vi även sprida bilder från seminariet där loggan visades.
Vi har löpande försöka sprida information om seminarier via LinkedIN då vi ser det som
en mycket lämplig kanal för denna typ av information. Där kan vi både informera om
seminarier i förväg samt skriva sammanfattningar och visa bilder efter seminarierna.
I syfte att ge lite mer framförhållning och bättre tydliggöra vad vi erbjuder för aktiviteter
själva inklusive vad vi erbjuder för rabatterade aktiviteter hos våra samarbetspartners har vi
valt att sammanfatta kommande aktiviteter i mail till medlemmarna. Sådan information gick
ut under hösten och förbereddes inför årsskiftet så det kunde gå ut även i början av 2021.
Förhoppningsvis kan vi därigenom lättare visa på fördelarna med medlemskapet.
8. Uppsatsstipendium
Stipendiet för bästa examensarbete delades 2020 ut till Jenny Ollila, Göteborgs universitet,
för uppsatsen ”Dynamiska blockeringsförelägganden mot internetleverantörer – En
förutsättning för vitesförbudets överlevnad i en digitaliserad värld?” då uppsatsen på ett
förtjänstfullt sätt belyser hur it och juridik samspelar. I uppsatsen undersöker hon
innebörden och behovet av en ny typ av blockeringsföreläggande för att förhindra intrång i
en rättighetshavares immateriella rättigheter och gör en avvägning mot de konsekvenser det
skulle innebära för mellanhänder som internetleverantörer.

5

Motiveringen löd:
”Uppsatsförfattarens ambitioner stannar inte bara i svenska förhållanden utan tar
utgångspunkten i en EU-rättslig kontext, vilket blir naturligt i en interdependent värld för
problem som kan kräva mellan- och överstatliga lösningar. Framställningen blottlägger
brister med nuvarande ordning samtidigt som inga förenklade lösningar erbjuds vilket visar
respekt för komplexiteten kring uppsatsämnet. Att med lätthet kunna orientera sig i ett
ämnesområde som ligger i gränsen mellan IT-rätt, immaterialrätt och EU-rätt inom den
digitala världen och att dessutom kunna belysa detta på ett begripligt och fångande sätt
visar på uppsatsförfattarens förmåga att bli en framtida tillgång för de verksamhetsområden
som SIJU och dess medlemmar verkar inom.”
9. Medlemmar
Föreningen hade per den 31 december 2020 totalt:
5 hedersmedlemmar
18 studerandemedlemmar
120 enskilda medlemmar
67 företagsmedlemmar
Det innebär att vi har tappat en del medlemmar under detta år. Vi har helt enkelt inte
kunnat genomföra våra nätverksträffar och varit aktiva på det sätt som krävs för att
attrahera nya medlemmar. Det finns dock ett stort intresse för de frågor som behandlas av
föreningen, vilket också visade sig i den ökning av antalet företagsmedlemmar som erhölls
2019, så förhoppningsvis kan föreningen inom kort återgå till mer normala aktiviteter som
kan bidra till ett positivt intresse för föreningen.
Organisationsmedlemmarna var:
.Se Stiftelsen för
Internetinfrastruktur
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
Datainspektionen
DeLorean Advokat
E-hälsomyndigheten
Finansdepartementet
Fondia Legal Services
Föreningen Svenskt Näringsliv
Service AB

Försäkringskassan
Gernandt & Danielsson Adv.byrå
GRO Advokatbyrå
Hannes Snellman Attorneys
Hansen Advokatbyrå
ICA Gruppen
InsiderLog
IT & Telekomföretagen
iZettle
JP Infonet
Kammarkollegiet
Knowit Secure AB
Lantmäteriverket
LegalWorks Nordic
Länsförsäkringar
Mannheimer Swartling Adv.byrå
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Netsecure Sweden
Nordea Bank
Norstedts Juridik
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Precio Fishbone

Ramberg Advokater
Riksarkivet
Riksrevisionen
Setterwalls Advokatbyrå
Skatteverket
Statens Servicecenter
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Swedbank
Swedma Service
Svenska Kraftnät
Sveriges Kommuner och
Landsting
Sveriges Television
Synch Advokat
Telia Company
Tillväxtverket
TIME Danowsky & Partners
Advokatbyrå
Time Danowsky Adokatbyrå
Trafikförsäkringsföreningen
Triage Sec
Tullverket
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Virtual Intelligence VQ
Wistrand Advokatbyrå

10. Övrig verksamhet
Föreningens administration har under året skötts av Sigbladh Ekonomi AB.
Föreningens medlemmar erhåller tidningen Lov & Data, som ges ut av den norska
stiftelsen Lovdata, i pdf-format via e-post.
11. 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 2020 balanseras i ny räkning.
STYRELSEN FÖR SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IT OCH JURIDIK
Stockholm den 15 februari 2021
Helena Hallgarn, ordförande

Anna Hörnlund, vice ordförande

Conny Larsson, kassör

Amalia Struwe, sekreterare

Mårten Edenroth

Pontus Sörlin

Anders Bergsten

Filip Åhsberger

