
HUR STÄRKER VI 
CYBERSÄKERHETEN I 
SAMVERKAN?

 

CYBERFÖRSVARSDAGEN 23 JANUARI 2017:
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Delar av seminariet är på eng-

elska.

Plats: 
IVA Konferenscenter

Grev Turegatan 16 i Stockholm

VARFÖR EN CYBERFÖRSVARSDAG? 

Hur kan vi tillsammans bidra till ett motståndskraftigt och 
uthålligt samhälle som är rustat att stå emot cyberattack-
er?

Denna heldagskonferens vill med utgångspunkt i en ge-
mensam lägesbild och erfarenheter internationellt, främja 
dialog och nya samarbeten på området cybersäkerhet 
och cyberförsvar.

Konferensen vill också bidra med förslag till åtgärder på 
området, och erbjuda en plattform för kontakter och af-
färsmöjligheter.

DEL 1: EN GEMENSAM LÄGESBILD

Utställare?
Seminariet erbjuder även 

möjlighet att ställa ut. För mer in-

formation om utställning vänligen 

kontakta Catharina; 

catharina.stenius@soff.se

Tid:  
23 januari 2017 

kl. 09.30-17.00

Sista anmälningsdag är den 13 

januari. Du får gärna ändra namn 

på deltagaren fram till 18 januari

• Vad menar vi med cybersäkerhet och cyberförsvar, 
Robert Limmergård, Säkerhets- och försvarsföre-
tagen

• Cyberförsvaret och hotbild, Fredrik Wallin, Försvarets 
Radioanstalt (FRA) 

• Genomförande av Finlands cybersäkerhetsstrategi, 
Vesa Valtonen, generalsekreterare, Finlands natio-
nella säkerhetskommitté

• Internationella övningserfarenheter, Thomas Svens-
son, Bitr övningsledare Locked Shield 2017

• Hur ser vår lägesbild ut: avslutande diskussion under 
ledning av moderator Thom Thavenius, SRS.

Pris:
Företag: 2500 kr

Medlemmar i SOFF: 1900 kr

Myndigheter och andra organi-

sationer: 400 kr

Inkl lunch, mingel och kaffe.

Anmäl dig här

http://www.SOFF.se
http://www.trippus.net/Cyberförsvarsdag_registrering


KLICKA FÖR  
ANMÄLAN

DEL 2: TVÅ PANELDISKUSSIONER

Förtroendefullt samarbete – nya former och möjligheter
Vilka möjligheter och utmaningar finns i samarbetet mel-
lan offentlig sektor och näringslivet för att säkra samhället 
från cyberattacker? Frågor som upphandling av exempel-
vis innovationer belyses. Exempel på projekt och dialog 
som främjat samarbete. Inledning av Ellen Hansel Heldahl, 
Svenskt Näringsliv. Paneldiskussion med bl.a. Erik Wen-
nerström GD BRÅ, Alexandra Larsson Försvarsmakten, 
FMV, QinetiQ, mfl.
Moderator Mikael Haglund, IBM.

Samarbetet människan och tekniken i cybersäkerheten
Finns det plats för människan i tekniken? Fokus på tjäns-
ter som tar helhetsgrepp. Vad kan avancerad ny teknik 
innebära för utmaningar och möjligheter i framtiden. Frå-
gor om kompetens och förtroende. Inledning av Hannes 
Holm, FOI. Paneldiskussion med bl.a. Annika Bergman 
PTS, Richard Oehme MSB, Marcus Nohlberg Högskolan i 
Skövde, CGI, Advenica, mfl.
Moderator Pernilla Rönn, Combitech

Åtgärder för ökad cybersäkerhet i ett globalt perspektiv; Bru-
ce Schneier, säkerhetsexpert, IBM USA

DEL 3: MOT EN NATIONELL CYBERSÄKERHETSSTRATEGI OCH 
NATIONELLT CYBERFÖRSVAR

Vägar fram i samarbetet privat-offentligt på cybersäker-
hetsområdet; Richard Oehme, enhetschef, MSB 

Inrikesminister Anders Ygeman i en dialog om vägen 
framåt för ett cybersäkert samhälle med Robert Limmer-
gård, generalsekreterare SOFF, och generalmajor Fredrik 
Robertsson, Chief Information Officer på Försvarsmak-
ten.
Moderator, Dr Lars Nicander, FHS

European Public-Private Partnership on Cybersecurity; 
Nina Olesen, Policy Manager vid The European Cyber Se-
curity Organisation (ECSO)

AVSLUTNING & MINGEL
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http://www.trippus.net/Cyberförsvarsdag_registrering
http://www.trippus.net/Cyberförsvarsdag_registrering


Teknik&Säkerhetsforum drivs av Säkerhets- och försvarsföretagen med syfte att öka diskussionen om framtida teknologier, vår 
försvars- och säkerhetspolitik - och företagens roll. Det här faktabladet är ett steg på vägen för att underlätta diskussionen.


