
 
 

 

 

Svenska föreningen för IT och juridik:  

Verksamhetsberättelse 2022 

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 7 april 2022 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. Styrelsens arbete 
Vid årsmötet 2022 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 

  

  
  
  

  

http://www.siju.se/
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Detta var ett utflöde av den mer genomarbetade verksamhetsplanen som fastställdes vid 
årsmötet 2020.  
 
Nedan redogörs närmare för vad vi gjort kring punkt 2-4.  
 
Vad gäller utveckling av koncept för hybridlösningar har föreningens seminarium under 
året i större utsträckning genomförs som hybridevents med deltagande på plats eller online. 
Framtidens jurist eventen genomförs endast med deltagande på plats eftersom ett av 
syftena med dessa event är att skapa ett kontaktnät. 
 
Under året har mer administration gällande medlemmar genomförts av Easyoffice, bland 
annat har samtliga föreningsmedlemmar kontaktats för uppdatering av medlemsdata. 
Vidare har mer arbete gällande föreningens ekonomi och administration av hemsidan 
lämnats över till Easyoffice.  
 
Under året genomfördes av arbete med att förbättra funktionaliteten på hemsidan av IT-
maskinen AB. Vidare ingicks avtal med nämnda företag för att löpande underhåll av 
hemsidan.  
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda möten samt årsstämman.  

4. 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. 
 
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. 
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Genom ovanstående samarbeten är vårt mål även att ytterligare exponera oss och väcka ett 
bredare intresse för medlemskap i vår förening. 

5. Genomförda seminarier 
Under året har fyra seminarier och ett digitalt årsmöte genomförts. 
 
7/4 Årsmötet 
Årsmötet inleddes med årsmötesseminariet. Årsmötesseminariet hade rubriken 
”Cyberhotet är på allvar, var är juridiken? Föreläsare var Conny Larsson, Advokatfirma 
SingularityLaw. 
 
19/5 Cyberhot och cyberkrig – är vi beredda 
Seminariet genomfördes i samarbete med Institutet för informationsteknologi (IFI). 
Seminariet behandlade det högaktuella ämnet cyberattacker från främmande makt. 
 
Talare var André Catry. André Catry är en av våra mest framstående IT-säkerhetsexperter 
med en bakgrund från Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Regeringskansliet och som 
konsult i IT-säkerhetsbranschen.  
 
8/9 Framtidens jurister - med IT rätten som arbetsfält! 
Seminariet genomfördes för studenter som läser kursen rättsinformatik vid Stockholms 
Universitet. Syftet med seminariet var att belysa olika karriärvägar inom IT-juridikens 
område.  
 
Föreläsare var olika yrkesverksamma och innefattade Anna Lensmar (jurist och 
rekryterare), Anna Johansson, (Tillväxtverke) Conny Larsson (Singularity law), Anders 
Bergsten (Mannheimer Swartling), Jessica Tressfeldt (Hannes Snellman).  
 
29/11 - IT-bevisning i brottmålsprocessen 
Hur är domstolar, åklagare och utredande polisers kunskaper inom IT-relaterad 
bevisvärdering? Görs rationella och allsidiga prövningar av bevismaterialet och hur 
påverkas rättssäkerheten? 
 
Föreläsare var Thomas Olsson, en av Sveriges ledande brottmålsadvokater, som bland 
annat varit engagerad i rättegångar om Encrochat. 
 
1/12 Framtidens IT-jurister – Regelverk för Europas digitala transformation  
 
Det har visat sig att EU:s digitala strategi minst sagt är omfattande. Under de senaste åren 
har flera nya författningsförslag presenterats, bl.a. Data Act, Data Governance Act, Cyber 
Security Act, NIS II, Cyber Resiliance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, AI 
Act och nu senast förslag till AI Liability direktiv.  
 
Talare var Caroline Sundberg, Specialist Partner på Hannes Snellman. Caroline leder 
Hannes Snellmans Privacy- och cybersäkerhetsteam i Stockholm och har lång erfarenhet 
inom det IT-rättsliga området. 
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6. 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. 

7. Uppsatsstipendium  

Stipendiet för bästa examensarbete delades 2022 ut till Yekta Keskin. Titeln på 
examensarbetet var “The Impact of Artificial Intelligence on the Obligation to Contract in 
Insurance Law”. 

8. Medlemmar 
Föreningen hade per den 31 december 2022 totalt: 
 
5 hedersmedlemmar 
25 studerandemedlemmar 
107 enskilda medlemmar 
63 företagsmedlemmar 
 
Det innebär att vi har tappat en del medlemmar under detta år. 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. 
 
Organisationsmedlemmarna var: 
 
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB 
Advokatfirman Delphi i Stockholm AB 
Advokatfirman Fylgia KB 
Advokatfirman Kahn Pedersen KB 
Advokatfirman Törngren Magnell 
Advokatfirman Vinge KB 
AMF Pension 
Bisnode Sverige AB 
Blendow Group AB 
Bonde Barzey Advokatbyrå AB 
Brottsförebyggande rådet 
Cirio Advokatbyrå AB 
E-hälsomyndigheten 
Eniro AB (publ) 
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 
Integritetsskyddsmyndigheten 
TechSverige 
iZettle 
Kivra AB 
Knowit Secure AB 
Kronofogdemyndigheten 
Lantmäteriverket 
Länsförsäkringar AB (publ) 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Myndigheten för samhällsskydd & 
beredskap 
Netsecure Sweden AB 
Norstedts Juridik AB 
Pensionsmyndigheten 
Polismyndigheten 
Precio Fishbone AB 
Ramberg Advokater KB 

Riksarkivet 
Riksrevisionen 
Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB 
Skatteverket 
Statens Servicecenter 
Statistiska centralbyrån 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur 
Stockholms Universitet 
Swedbank AB 
Swedma Service AB 
Svenska Handelsbanken AB (publ) 
Svenska Kraftnät 
Synch Advokat AB  
TCO 
Telia Company AB 
Tillväxtverket 
Time Danowsky Advokatbyrå AB 
Trafikförsäkringsföreningen 
Triage Sec 
Tullverket 
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Vetenskapsrådet 
Wikström & Partners Advokatbyrå AB 
Virtual Intelligence VQ AB 
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB  

 
 

 

 

9. Övrig verksamhet 
Föreningens administration har under året skötts av Easy Office. 
 
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 2022 balanseras i ny räkning. 
 
 
STYRELSEN FÖR SVENSKA FÖRENINGEN FÖR IT OCH JURIDIK 
 
Stockholm den 15 mars 2023 
 
 
Elisabeth Ekstrand   Anna Hörnlund, vice ordförande 
 
 
Conny Larsson, kassör   Amalia Struwe, sekreterare 
 
 
Mårten Edenroth   Jessica Tressfeldt 
 
 
Anders Bergsten   Filip Åhsberger 
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