
Företag och organisationer utsätts dagligen för hot och risker riktade mot IT-mil-
jön. Det kan handla om phishing mejl med bifogad skadlig kod i ett försök att ta 
över företagets IT-system, eller dataintrång med syfte att komma över inlogg-
ningar. Ett område som mer och mer blir aktuellt för både företag och kriminella 
är Internet of Things (IoT), eller smarta prylar som de kallas i dagligt tal. 

Det kan gälla allt från prylar i vårt hem, till stora industrier och samhällsfunktio-
ner. Smarta prylar kan underlätta, effektivisera och resursspara vid tillverkning 
inom industrier och för gemene man kan smarta prylar underlätta vardagen. 
Men så länge något är uppkopplat kan det tyvärr även användas i kriminellt 
syfte och ju fler apparater som ansluts och sköts via internet desto större blir 
risken att systemet kan hackas och missbrukas. 

Vi erbjuder dig som företagare att delta i ett kostnadsfritt seminarium  
där vi informerar, diskuterar och talar om hur du kan skydda dig i den 
digitala världen, med särskilt fokus på IoT.

Program
08.30-09.00  Registrering och fika
09.00-10.00  Internet i ett samhällsperspektiv
 -  Internetrelaterade hot och risker i samhället 
 Anne-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen
 - Hur används internet av kriminella  
 Jan-O Olsson, Polisen

10.00-10.30  Hur påverkar IoT utvecklingen ditt företag och dig som  
 privatperson
 - IoT roll i samhället och IoT relaterade hot 
 Fredrik Börjesson, Telia Cygate

10.30-11.15  Rast med kaffe och smörgås
11.15-12.00 Hur kan du förebygga IoT-relaterade brott mot ditt  
 företag och mot dig som privatperson? 
 - Tips till dig som företagare
 - Tips till dig som privatperson 
 Jonas Dallenvall, Advenica AB

12.00-12.45 Sammanfattning med paneldiskussion
12.30-14.00 Möjlighet till fortsatt diskussion med arrangörerna

Tid Fredag 25 oktober kl 8.30-14.00
Plats Nordeasalen, anmälan i receptionen Smålandsgatan 17 i  
 Stockholm City



Moderator och föreläsare
Jan-O Olsson, Poliskommissarie
Jan arbetar på Polisens Nationella Operativa avdelnings IT-enhet 
och är expert inom digital brottslighet och Cybersäkerhet. Han  
är en flitigt anlitad föreläsare och förekommer ofta i media i  
samband med digitala brott.

 
Föreläsare
Anne-Marie Eklund Löwinder  
Säkerhetschef på Internetstiftelsen (IIS) 
Anne-Marie är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhets-
experter. Hon valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame. 
Hon är även en av Internets sju nyckelbärare som ser till att 
internet inte kraschar.

Fredrik Börjesson, Cygate
Fredrik har arbetat med säkerhet i över 20 år varav 10  
år i Asien med Sydney som bas. På Cygate leder Fredrik  
ett säkerhetskonsultteam som utvecklar och prioriterar 
organisationers säkerhetsarbete samt arbetar även med 
utvecklingen av Cygates säkerhetserbjudande. Fredrik  
presenterar och debatterar ofta säkerhetsfrågor i olika 
publika sammanhang.

Jonas Dallenvall,Advenica AB
Jonas har lång erfarenhet av analys, rådgivning och tilläm-
pad informationssäkerhet. Advenica är ett av de mycket 
få företag som bland annat tillverkar de signalskydd- 
system som Sverige använder för att skydda sina nationella 
hemligheter. Som Advenicas CTO har Jonas arbetat med 
informationssäkerhetsfrågor inom Sverige och EU för myn-
digheter, företag och inom kritisk infrastruktur.

Anmäl dig via länken här >>

i samarbete med

Vi deltar i kampanjen

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=798739X196800938X79932

