CYBERSÄKERHET 2022
Det aktuella säkerhetsläget och vad som krävs för en
effektiv informationssäkerhet och incidenthantering
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KONFERENS 1 SEPTEMBER 2022 I STOCKHOLM ELLER DIGITALT
UR INNEHÅLLET
Säkerhetsläget och utvecklingen vad gäller cyberhot och säkerhet för svenska företag och organisationer
Hur du minskar sårbarheten och riskerna för cyberattacker som den ökade digitaliseringen innebär
Så bygger du upp en incident- och kontinuitetshantering för det nya normala säkerhetsläget
Vilken information behöver skyddas mot angrepp och hur säkerställer du rätt säkerhetsnivå för olika data?
Så genomför du relevanta riskanalyser som stöd för informationssäkerheten
Hur du arbetar proaktivt för att förebygga negativa effekter vid en incident och hur du hanterar incidenter
och angrepp
Hur du skapar en säkerhetskultur som bygger på awareness i organisationen och ger ett gediget skydd
mot angrepp och incidenter
Hur ledningssystem ger struktur och effektiviserar informationssäkerhetsarbetet
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KONFERENS 1 SEPTEMBER I STOCKHOLM ELLER DIGITALT

PROGRAM DEN 1 SEPTEMBER
08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås
09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till
konferensens moderator
Tobias Luthin
Crisis Management & Continuity Planning
Murphy solution
Med anledning av sitt intresse för komplexa problem i stora
organisationer och en vision om att göra skillnad, sökte sig Tobias till
Murphy solution. Han arbetar idag med att förbereda offentliga och
privata verksamheter på hur de skall hantera olika akuta och oönskade
händelser, ofta inom området cyber.
09:10-09:50 SPECIELLT INBJUDEN TALARE

Cyberhot och incidenter – vilka är de allvarligaste och
mest förekommande hoten mot informationssäkerheten
i dagens säkerhetsläge?
• Säkerhetsläget och den digitala hotbilden samt den senaste
utvecklingen inom cyberhot
• Vilka angrepp och incidenter kan din organisation drabbas av?
• Konsekvenserna till följd av ett angrepp, exempel från
verkligheten på allvarliga cyberangrepp mot företag och
myndigheter
• Aktörerna – vilka är det som angriper oss och varför?
• Hur kan du förebygga och minska riskerna i din organisation?
Daniel Gellerbrink
Konsult inom IT- och
informationssäkerhet
Daniel har lång erfarenhet inom IT och av att bygga upp och
skapa förståelse kring informationssäkerhet såsom mot cyberhot
och internt orsakade incidenter både i offentliga och privata
verksamheter. Daniel har en bred bakgrund från både medicinsk
tillverkning, privat hälsovård och statlig myndighet. Utbildning av
personal i säkerhetsfrågor är en viktig del av Daniels uppdrag.
10:00-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Cyberkriminalitet – hur du bekämpar, överlistar och
lever med den i det nya normala?
• Vad är konsekvenserna av det nya normala i digitaliseringens
efter pandemins och internationella säkerhetskriser?
• Vilka är angriparna, hur koordineras attackerna och vilka
drivkrafter ligger bakom?
• Hur kan vi tillsammans på företag och myndigheter motverka
dessa mörka krafter på ett effektivt sätt?
• Hur pass allvarlig skada kan en duktig hacker åstadkomma?
Hur stor är risken att drabbas?
• Vad kan vi förvänta oss i framtiden inom bedrägerier – hur
skyddar du verksamheten?

Jan Olsson
Kriminalkommissarie
Swedish Cybercrime Center SC3, Polismyndigheten
Kriminalkommissarie Jan Olsson från Polisen. Jan har arbetat som
polis i 29 år och under 12 år har han också arbetat som expert
inom bedrägerier. Han har bland annat varit med och startat
Nationellt Bedrägericentrum och arbetar sedan tre år tillbaka
med förebyggande insatser och som verksamhetsutvecklare på
Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center
(SC3).
Jan är en uppskattad föreläsare som ofta anlitas både i
Sverige, Europa och USA. Han deltar även i internationella
polissamarbeten inom Europol, Interpol och Ameripol.
10:40-11:00 KAFFE OCH NÄTVERKANDE
11:00-11:40 PRAKTIKFALL

Konsten att bygga en modern säkerhetskultur som är
anpassad till nya hot i en komplex organisation där
människan är vårt främsta skydd!
• Hur skapar du en god säkerhetskultur och ökad medvetenhet
om cyberrisker och cybersäkerhet i en komplex organisation?
• Vilken kompetens om informationssäkerhet krävs hos
medarbetare i organisationen och hur når vi ut till dem på ett
effektivt sätt?
Pernilla kommer att dela med sig av hur Swedbank arbetar
med att bygga en robust säkerhetskultur bland annat genom
utbildning, kommunikation och olika insatser för att möjliggöra en
hög medvetenhet kring cyberrisker och cyberssäkerhet hos alla
medarbetare.
Pernilla Nordström
Management Advisor, Anti-Financial
Crime Unit | Group Information Security
Swedbank
Pernilla Nordström är en Malmöbaserad tonårsmamma och techledare
med drygt 20 års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet,
it risk, internrevision och risk management i en internationell miljö
med en passion för att skapa en mer jämställd, diversifierad och
inkluderande techindustri och samhälle. Efter 16 år som konsult i
två av Big4-firmorna i Sverige och UK med stort fokus på finansiell
sektor och retail, valde hon 2021 att tacka ja till en roll i Swedbank.
Där är hon en del av ledningsgruppen för Group Information Security
och har sedan årsskiftet en roll som Management Advisor där hon
arbetar nära bankens CISO med fokus på att implementera effektiva
och agila styrmodeller och arbetsprocesser inom funktionen, driva
peopleagendan och arbeta med att utveckla vår kommunikation och
kultur. Hon är också ordförande för Swedbank Women in Tech, som är
ett nätverk för alla medarbetare som brinner för att öka jämställdheten
inom bankens olika techområden samt vara med och marknadsföra
banken som det techbolag den är och attrahera ännu fler kvinnor att
söka sig till våra olika techroller.
11:50-12:30 PRAKTIKFALL

Hur en kontinuerlig risk- och sårbarhetsanalys är en
del av systematiskt arbete med informationssäkerhet
• Hur fungerar ett scenariobaserat riskarbete ?
• Hur prioriteras arbete med riskbedömningar ?
• Vilken information behöver skyddas – informationsklassning?
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Erik Blomberg
Head of Group security & risk, Group IT & Infrastructure
Handelsbanken
Inom Erik Blombergs ansvarsområden ligger att leda arbetet
med kravställning och hantering av informationssäkerhet på
Handelsbanken. För att upprätthålla god säkerhet har banken
upprättat en cybersäkerhets strategi och arbetar aktivt med att
styra säkerheten och anpassa åtgärderna efter hotbilden.

utformar och implementerar Louise ledningssystem för informationssäkerhet vilket inkluderar bland annat riskanalyser, informationsklassificering och leverantörshantering. Utöver det hjälper Louise sina
kunder igenom certifieringsprocessen. I sin roll som konsult har hon
också erfarenhet av att hålla informationssäkerhetsutbildningar, arbete
med dataskydd samt granskningar av molntjänster och infrastruktur.
Sedan tidigare har Louise mångårig erfarenhet av bedrägeriprevention
och kortsäkerhet efter att ha arbetat på en av Sveriges största banker.
15:00-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE
13:30-14:10 EXPERTANFÖRANDE

Varför krävs en bredare analys med flera
tvärvetenskapliga forskningsområden för
informations- och cybersäkerhet?
• Vilka områden förutom teknisk utveckling är viktiga att
studera för att skydda sig mot cyberhotet?
• Vilka trender ser RISE när det gället hot och utveckling inom
cybersäkerhet?
• Hur påverkas cybersäkerhet av införande av teknik som IoT
och confidential computing?
Kim Elman
Director Center for Cyber Security
RISE Research Institutes of Sweden
Lyssna till Kim Elman, chef för Centrum för cybersäkerhet på RISE,
som berättar mer om RISE arbete med cybersäkerhet och bjuder in
till ett samtal om trender, hot och möjligheter. RISE är hela Sveriges
forskningsinstitut och innovationspartner med ca 3000 anställda
över hela landet. Vårt uppdrag handlar om att stärka svensk
konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsomställning. För att
nå de målen är hög förmåga kring informations- och cybersäkerhet
en helt grundläggande förutsättning. Därför bedriver RISE omfattande
cybersäkerhetsforskning med spetskompetens inom bland annat IoT
och confidential computing. Den allt snabbare digitaliseringen för
med sig enorma möjligheter, och Sveriges ambition är att vara bäst
i världen på att tillvara dessa. Men, det ställer också stora krav på
vår förmåga att hantera de och risker som denna medför. Lösningen
är inte enbart teknisk, utan kräver tvärvetenskapliga ansatser som
kombinerar kunskap och perspektiv från många olika discipliner.
14:20-15:00 EXPERTANFÖRANDE

Hur ledningssystem ger struktur och effektiviserar
informationssäkerhetsarbetet

Presentation utifrån ett existerande projekt som bedrevs
under 2021. Föreläsningen belyser fördelar och utmaningar
med att implementera och förvalta ledningssystem för
informationssäkerhet, med fokus på:
• Hur ett ledningssystem ger stöd för en fungerande
säkerhetskultur
• Vikten av fungerande processer i
informationssäkerhetsarbetet
• Att kartlägga organisationens behov och förutsättningar
• Värdering av risker – prioriteringar i det förebyggande arbetet
Louise Preston
Information Security Consultant, Cybersecurity & Law
Knowit Insight
Louise är informationssäkerhetskonsult på Knowit där hon bistår företag inför certifiering enligt ISO27001-standarden. I detta arbete

15:20-16:00 EXPERTANFÖRANDE

Hur minskar du sårbarheten och riskerna för
cyberattacker som den ökade digitaliseringen
innebär?
• Hur cyberrisker och digital krigsföring påverkar sårbarheten i
det moderna samhället
• Vilka cyberrisker är viktigast att skydda sig mot, studie från
branschledande experter?
• Varför nätfiske är en av de vanligaste och skadligaste
cyberattackerna, samt hur vi kan skydda oss mot nätfiske
• Hur kan en samordning mellan privata och offentliga aktörer i
samhället skapa en större motståndskraft?
Elin Richarz
Grundare och Senior
Rådgivare
Murphy Solution

Mats Hultgren
Director of Operations,
CSIRT
Truesec

Elin har varit med och hanterat kriser av många olika slag – allt från
flygplanshaverier och terror till logistikutmaningar inom vården under
pandemin. Men mest utmanade av alla typer av kriser, och det hon
specialiserat sig inom, är cyberattacker. Truesecs CSIRT hanterade
bara år 2021 över 170 cyberattacker. Mats är ansvarig för det team
som hanterar incidentresponsen vid svåra angrepp och har själv varit
Incident Manager för fler svåra incidenter än de flesta.
16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Digital motståndskraft – hur du proaktivt förebygger
negativa effekter av incidenter
• Hur du bygger upp en process för rapportering och hantering
av incidenter
• Analys efter inträffade incidenter – Vad kan din organisation
lära sig för att händelser inte ska upprepas?
• Hur du arbetar med ständiga förbättringar i organisationen för
att minska riskerna för incidenter
• Hur du utvecklar kontinuitetshantering för att minska
effekterna av incidenter
Sandra Elvin
National Security Officer
Microsoft
Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef för Microsoft
med ansvar för bland annat säkerhetsmässiga policyfrågor och
säkerhetsfrågor. Hon har över 20 års erfarenhet av att jobba med IT
och informationssäkerhet såväl strategiskt som operativt inom både
offentlig och privat sektor.
16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Cybersäkerhet 2022
Tid och plats

Allmänna villkor

Konferens 1 september 2022

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm
eller följa konferensen digitalt via livestream

Se vår allmänna villkor på
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på
boendet om du anger våra koder vid bokning.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt
Anmäl dig senast 10 juni
Anmäl dig senast 1 juli

Ordinarie pris

6.490 kr
6.990 kr

7.990 kr

1.500 kr i rabatt
1.000 kr i rabatt

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.490 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del
av streamet material i 30 dagar efteråt.

STOCKHOLM CITY
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell.
Ange kod: D000028081

För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under
konferensen.

Anmäl dig idag!

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
Få ökad kunskap om det aktuella säkerhetsläget och utvecklingen vad gäller cyberhot och
säkerhet
Öka informationssäkerheten med kunskap om cyberkriminalitet och hur du bekämpar angrepp
Få kunskap om hur du inför och förankrar en säkerhetskultur som bygger på awareness i hela
organisationen
Ta del av goda exempel på informationssäkerhetsarbete och skydd mot cyberangrepp
Lär dig mer om hur du genomför sårbarhets – och riskanalyser för informationssäkerhet
Ta del av hur ledningssystem ger struktur för och effektiviserar informationssäkerhetsarbetet
Få mer kunskap om sårbarheten och riskerna för cyberattacker som den ökade digitaliseringen
innebär
Lär dig mer om hur du proaktivt förebygger negativa effekter av incidenter
Välj om du vill delta digitalt eller på plats – nätverka säkert och diskutera egna utmaningar och
utbyt erfarenheter med kollegor från hela Sverige!
Konferenskod: OFF1676
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