
 
 

 

 

 

Svenska föreningen för IT och juridik:  

Verksamhetsberättelse 2021 

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 IT och juridik. 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 24 mars 2021 har följande personer utgjort föreningens styrelse: 
 
Elisabeth Ekstrand, ordförande 
Conny Larsson, kassör 
Mårten Edenroth 

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

3. Speciella förutsättningar detta år 

Precis som förra året påverkades föreningens verksamhet av pandemin. Vi har varit 
tvungna att i stor uträckning avstå fysiska seminarier och fått applicera de nya tankesätten 
om digitala/hybrid modeller för möten och seminarier istället. Glädjande nog kunde 
”Framtidens jurist”, en aktivitet som i huvudsak handlar om att bygga nätverk och som har 
fokus på nätverksmingel, genomföras under senare delen av året.  
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4. Styrelsens arbete 

Vid årsmötet 2021 redovisades en arbetsplan där fem punkter prioriterades: 
 

1. Utveckla bra koncept för hybridlösning till våra seminarier 
2. Samarbeten med andra organisationer 
3. Seminarier 
4. Vidareutveckling av kommunikation 
5. Vidareutveckling av administration kring seminarier 

 
Detta var ett utflöde av den mer genomarbetade verksamhetsplanen som fastställdes vid 
årsmötet 2020.  
 
Nedan redogörs närmare för vad vi gjort kring de punkt 2-4. Vad gäller utveckling av 
koncept för hybridlösningar testades hybridmöten vid två tillfällen och erfarenheter från 
dessa tillfällen tas med i vidare utveckling av hybridmötesformer. Vad gäller 
administrationen av seminarier så har vi tittat på en del tekniska lösningar för att förbättra 
och effektivisera detta men hittills har vi 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 
årsstämman. Den nya styrelsen haft fem protokollförda möten. 

5. Samarbeten 

I enlighet med den nya verksamhetsplanen om att utveckla samarbeten har vi lagt stort 
fokus på detta. 
 
Vi samarbetar med föreningen Sig Security och arrangerar seminarier tillsammans. Detta 
förekommer i de fall där vi ser möjlighet att tillvarata den kompetens som finns i våra 
respektive föreningar och samtidigt bredda målgruppen för arrangemanget genom att bjuda 
in medlemmar från 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. 
Genom vårt samarbete har vi också fått möjlighet att låna IFI:s lokaler, utrustning och 
personal för digitala evenemang.  
 
På motsvarande sätt har vi ett samarbete med Norstedts Juridik i fråga om rabatter för våra 
medlemmar. 
 
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. 
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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 är vårt mål även att ytterligare exponera oss och väcka ett 
bredare intresse för medlemskap i vår förening. 

6. Genomförda seminarier 

Under året har fyra seminarier och ett digitalt årsmöte genomförts. 
 
24/3 Årsmötet 
På årsmötesseminariet behandlade vi utvecklingen av området för jurister, förändringar till 
följd av teknikutvecklingen och vilka nya juridiska tjänster som kan utvecklas till följd av 
detta. Seminariet genomfördes på engelska och hade följande rubrik: 
A New Paradigm for Legal Services– Looking at how the legal world is changing in relation 
to new perceptions of value, the production of legal work, and the use of technology.” 
 
27/5 Digitalt seminarium om EU:s cybersäkerhetsakt 
Seminariet genomfördes i samarbete med Institutet för informationsteknologi (IFI). Under 
seminariet behandlades teman som; Vad är Cybersecurity Act och hur förhåller sig 
regelverket till andra liknande regelverk på området?, Vem träffas av regelverket och vad 
innebär det i praktiken?, Säkerhetsåtgärder och certifiering 
 
Talare var Anders Jonson, expert inom cybersäkerhet på SecureAppbox och Conny 
Larsson, advokat på Singularity Law med mångårig erfarenhet inom säkerhetsjuridik. 
 
29/9 Digitalt seminarium om frysningsföreläggande  
Ny svensk lagstiftning ger brottsbeivrande myndigheter rätt att förelägga den som innehar 
en viss lagrad elektronisk uppgift som behövs i en brottsutredning att bevara uppgiften, en 
form av s.k. frysning. SIJU bjöd in till ett digitalt seminarium för att ta upp hur 
rättegångsbalkens ”ålderdomliga” regler kring husrannsakan och fysiska beslag förhåller sig 
till den digitala världens informationsflora och den nya möjligheten till frysning av 
elektronisk information. 
 
Talare var Anna Remse, Specialist Counsel på Mannheimer Swartling och tidigare åklagare 
på bl.a. Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption. 
 
24/11 Hybridevent: Offentliga aktörers användning av moln- och 
kommunikationstjänster – Framtiden för digitalt samarbete är ljus men också 
annorlunda 
Frågan om offentliga (och privata) aktörers användning av molntjänster, bl.a. olika tjänster 
för kommunikation, t.ex. för videokonferenser och telefonsamtal, är omdiskuterad och het 
och var frågeställningar som berördes vid detta tillfälle.  
Talare: Daniel Melin, Strateg på Skatteverket, och Soheil Roshanbin, Rättsutvecklare på 
Kronofogdemyndigheten. 
 
2/12 Hybridevent: Framtidens IT-juristers årliga höstmingel - e-Privacy 
förordningen – vad är det som händer? 
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Under detta event diskuterades EU:s E-Privacy förordning och dess status. 
Frågeställningarna utgick från följande teman. EU:s nya e-Privacy förordning planerades att 
börja tillämpas den 25 maj 2018 tillsammans med GDPR. Den 25 maj kom och gick och 
även om GDPR började tillämpas utan alltför mycket dramatik (i alla fall inte från politiskt 
håll), har e-Privacy förordningens implementeringsprocess inte varit lika lyckad. Nu har det 
gått över tre år och till och med den mest ihärdige IT-jurist har svårt att hålla sig 
uppdaterad över medlemsstaternas diskussioner.  
 
Talare: Anders Lindell, ansvarig för e-Privacy förordningen på Infrastrukturdepartementet.  

7. Kommunikation 

Med hjälp av den nya loggan som togs fram under 2019, och de nya roll-ups som 
införskaffades med att den nya loggan togs fram, har vi försökt exponera loggan i samband 
med våra fysiska/hybrid seminarier.  
 
Vi har löpande försökt 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 och vad vi erbjuder för rabatterade aktiviteter hos våra samarbetspartners har vi valt 
att sammanfatta kommande aktiviteter i mail till medlemmarna. Vår avsikt är att därigenom 
lättare visa på fördelarna med medlemskapet men utan att skicka ut för många mejl. 

8. Uppsatsstipendium  

Stipendiet för bästa examensarbete delades 2021 ut till Hanna Storsved. Titeln på 
examensarbetet var "Att överföra en sekretessreglerad uppgift till en molntjänst".  
 
Motiveringen löd: 
 
”Examensarbetet belyser ett dagsaktuellt ämne på ett mycket förtjänstfullt sätt,  
där stipendiaten fördjupar sig i "röjande"-begreppet på ett välutvecklat sätt samt i övrigt går 
igenom och analysera området väl.  
 
Slutsatsen i arbetet ligger också väl i linje med den utveckling som sker på området, vilket 
visar prov på mycket god analys.” 

9. Medlemmar 

Föreningen hade per den 31 december 2021 totalt: 
5 hedersmedlemmar 
16 studerandemedlemmar 
110 enskilda medlemmar 
70 företagsmedlemmar 
 
Det innebär att vi har tappat en del medlemmar under detta år. Vi har helt enkelt inte 
kunnat genomföra våra nätverksträffar fysiskt och inte varit aktiva på det sätt som krävs för 
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att attrahera nya medlemmar. Det finns dock ett stort intresse för de frågor som belyses av 
föreningen, varför vår förhoppning är att det skapas ett positivt intresse för föreningen och 
fler medlemmar lockas till föreningen när föreningen inom kort återgår till mer traditionella 
aktiviteter.                
 
Organisationsmedlemmarna var: 
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB 

Advokatfirman Delphi i Stockholm AB 

Advokatfirman Delphi KB 

Advokatfirman Fylgia KB 

Advokatfirman Kahn Pedersen KB 

Advokatfirman Lindahl KB 

Advokatfirman Morris AB 

Advokatfirman Törngren Magnell 

Advokatfirman Vinge KB, Sthlm 

AMF Pension 

Arbetsförmedlingen 

Bisnode Information AB 

Blendow Group AB 

Brottsförebyggande rådet 

Cirio Advokatbyrå AB 

Danowsky & Partners Advokatbyrå KB 

DeLorean Advokat AB 

DLA Nordic Advokatfirma KB 

E-hälsomyndigheten 

Eniro AB (publ) 

Finansdepartemenetet 

Fondia Legal Services AB 

Föreningen Svenskt Näringsliv Service AB 

Försäkringskassan 

Gernandt & Danielsson Adv.byrå KB 

Gro Advokatbyrå AB 

Hannes Snellman Attorneys Ltd 

Hansen Advokatbyrå 

ICA Gruppen AB 

InsiderLog AB 

Integritetskyddsmyndigheten 

IT & Telekomföretagen 

iZettle 

Kammarkollegiet 

Kivra AB 

Knowit Secure AB 

Lantmäteriverket 

LegalWorks Nordic AB 

Länsförsäkringar AB (publ) 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 

Myndigheten för samhällsskydd & 
Beredskap 

Netsecure Sweden AB 

Nordea Bank AB (publ) 

Norstedts Juridik AB 

Pensionsmyndigheten 

Polismyndigheten. 

Precio Fishbone AB 

Ramberg Advokater 

Riksrevisionen 

Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB 

Skatteverket 

Statens Servicecenter 

Statistiska centralbyrån 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Stockholms universitet 

Svenska Kraftnät 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Swedbank AB (publ) 

Swedma Service AB 

Synch Advokat AB  

TCO 

Telia Company AB 

Tillväxtverket 

Time Danowsky Advokatbyrå AB 

Trafikförsäkringsföreningen 

Tullverket 

Vetenskapsrådet 

Virtual Intelligence VQ AB 

Wikström & Partners Advokatbyrå AB 

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB 

 

 

 

 

 

 

 

10. Övrig verksamhet 

Föreningens administration har under året skötts av Sigbladh Ekonomi AB (numera under 
namnet Easy Office). 
 
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 2021 balanseras i ny räkning. 
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STYRELSEN FÖR SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IT OCH JURIDIK 
 
Stockholm den 18 mars 2022 
 
 
Elisabeth Ekstrand   Anna Hörnlund, vice ordförande 
 
 
Conny Larsson, kassör   Amalia Struwe, sekreterare 
 
 
Mårten Edenroth   Jessica Tressfeldt 
 
 
Anders Bergsten   Filip Åhsberger 


