
 

 

Digitalisering och cybersäkerhet - strategiska hot och risker  

 

Richard Oehme, Senior Advisor Societal Security på it-konsultföretaget Knowit och 

Ordförande för Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) Cyberförsvarsgrupp  

Ska digitaliseringen kunna fortsätta måste cybersäkerheten i Sverige öka. Hur 

åstadkommer vi detta i praktiken? Richard Oemhe, expert på frågor som rör 

cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur på Knowit, berättar idag mer om 

detta och diskuterar med nätverket kring åtgärder och förebyggande insatser för 

både små och stora verksamheter. Richard har lång erfarenhet av underrättelse- och 

säkerhetsfrågor och har tidigare haft ledande positioner på organisationer som FRA 

och MSB. På MSB var han bland annat med och byggde upp Verksamheten för 

cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Utöver det har han även 

varit ansvarig för regeringskansliets säkerhetssektion och chef för en 

analysfunktion på Statsrådsberedningen.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 6 februari 2020, kl. 09.30-12.30 

 



 

 

 



Cyber-samverkan mellan företag och myndigheter - hur gå till väga?  

  

Robert Limmergård, generalsekreterare, och Annika Avén, ansvarig cyberförsvar - 

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)  

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag 

inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens 

syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få 

så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Men hur kan både 

företag och myndigheter samverka för att cybersäkra Sverige? Hur uppnår vi en 

strategisk dialog mellan privat- och offentlig sektor inom cybersäkerhetsområdet?  

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård och Annika Avén, ansvarig för 

cyberförsvar, diskuterar på dagens möte med nätverket om hur detta kan 

åstadkommas i praktiken och vad som måste till från politikens håll för att främja 

strategisk dialog och samarbete.  

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 15 september, kl. 09.30-12.30 

 

 

Digital suveränitet - statens kontroll över sin information  

 

Nils Öberg, generaldirektör Försäkringskassan 

Molntjänster är överlag kostnadseffektiva och leder till ökad tillgänglighet. Fast när 

program och data lagras på servrar utanför landets gränser ökar risken för att 



kontrollen över uppgifter som skapas och bearbetas av svenska offentliga aktörer 

går förlorad. Upphandling av programvara kompliceras också av att allt fler IT-

tjänster flyttar ut i molnet.  

Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg har lanserat en vitbok om publika 

molntjänster i offentlig verksamhet. Här kräver han svensk digital suveränitet, 

vilket innebär att den svenska stats- och kommunala förvaltningen måste ha 

suverän kontroll över sin information, säger Öberg. Under dagens träff diskuterar 

han med nätverket kring detta, och hur vi kan åstadkomma detta i praktiken.  

Fredagen den 13 november 2020, kl. 10.00-12.00. DIGITALT.  

 

 

Dropbox, OneDrive och Icloud - (Cyber-)säkerhet i molntjänster  

 

Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige 

Idag är molntjänster ett verktyg som används av de flesta verksamheter, för att 

underlätta informationsutbyte. En molntjänst kan vara ett smidigt sätt att dela filer 

med andra. En molntjänst innebär dock att du hyr lagringsutrymme på ett stort 

företags server. Hur säkert är detta egentligen? Hur skyddar man sig och sin 

verksamhet från dataläckor och intrång?  

Anne-Marie Eklund Löwinder är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. 

Hon är rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. Anne-Marie 

valdes som första svensk in i Internet Hall of Fame, och är en av endast sju 

personer i hela världen som innehar en "nyckel till internet". På dagens träff 

berättar hon mer om cybersäkerhet i de molntjänster som många av oss använder i 

arbetet dagligen, och hur man gör för att bäst skydda sin information.  

Onsdagen den 2 december 2020, kl. 09.30-11.30. DIGITALT VIA ZOOM.  

 

https://www.forsakringskassan.se/
https://internetstiftelsen.se/
https://www.internethalloffame.org/


 

 

 

Oppositionen om Sveriges politik kring cybersäkerhet  

 

Pål Jonson, försvarspolitisk talesperson för (M) samt försvarsutskottets 

ordförande  

Hur ser oppositionen på regeringens politik och arbete kring cybersäkerhet? I 

höstas gästades nätverket av inrikesminister Mikael Damberg (S), som diskuterade 



med nätverket kring detta. Nu får oppositionen och försvarsutskottet en möjlighet 

att ge sin syn på saken.  

Pål Jonson är ordförande i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson för 

Moderaterna (M). Pål har lång erfarenhet av säkerhets- och försvarsfrågor och har 

tidigare haft ledande roller inom Svenska Atlantkommittén och Totalförsvarets 

forskningsinstitut samt varit gästforskare vid Nato Defence College i Rom. Han har 

varit kanslichef för Moderaterna i Europaparlamentet och politisk sakkunnig på 

Försvarsdepartementet under Reinfeldts regering. Han är också verksam i Nordiska 

rådet och har en PhD i krigsvetenskap vid King's College i London.  

Tisdagen den 16 mars 2021, kl. 10.00-12.00. DIGITALT VIA ZOOM.  

 

 

Cybersäkerhet och AI 

  

Ather Gattami, senior AI-expert på RISE AI 

Hur kan företag och myndigheter använda använda AI och machine learning för att 

skydda sig och sin information? Dr. Ather Gattami har en civilingenjörsexamen i 

både teknisk fysik och matematik från Lunds universitet. Ather har sin 

doktorsexamen från Lunds universitet, där han tog examen som den snabbaste och 

yngsta doktoranden i ingenjör. Hans forskning ligger främst inom de matematiska 

grunderna för maskininlärning i allmänhet och djupt lärande i synnerhet, 

förstärkningslärande och inlärning i dynamiska system och spel, med tillämpningar 

för telekommunikation, modellering och optimering av energinätverk med flera. 

Han håller också 20 internationella patent.  

Gattami har arbetat vid MIT som forskningsassistent och kom sedan till KTH som 

biträdande professor. Utöver det så har han jobbat som senior forskare vi Ericsson 

Research där han ledde Emerging Technologies teamet för utvecklingen av 5G 

kommunikationssystemet. För tillfället jobbar Gattami som en senior AI-expert 

vid RISE AI.  

Torsdagen den 15 april 2021, kl. 09.30-12.30  

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/amnesomraden/artificiell-intelligens


Det psykologiska cyberkriget och hotet mot demokratin  

 

Martin Kragh, chef för Utrikespolitiska institutets Rysslands- och Eurasien-

program   

Hur väl rustat står Sverige mot digitala påtryckningar från Ryssland eller andra 

främmande makter i val? Hur håller vi huvudet kallt när det hettar till i valrörelser 

och fakta mot politiker och partier är för "smaskiga" för att kunna motstås? På 

dagens möte diskuterar Martin Kragh vid Utrikespolitiska institutet med nätverket 

kring trollfabriker, manipulatörer och nätverk av botar som förstärker budskap från 

partier på ytterkanter och underblåser social oro, särskilt från ryskt håll. Hur oroliga 

bör vi vara?  

Martin Kragh är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI och docent 

vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier vid Uppsala universitet. Han var 

tidigare även styrelseledamot i den svenska avdelningen av Transparency 

International (2012-2016). Kraghs forskning är inriktad främst mot rysk ekonomi 

och historia, men också den politiska utvecklingen i Ryssland och forna Sovjet.  

Måndagen den 31 maj, kl. 09.30-12.30 

 

 

Carl Heath om cybersäkerhet  

 

Carl Heath, utbildningsingenjör på RISE 



Carl Heath är chef för Professional Education samt kompetensplattformen 

Digitalisering och Lärande på RISE. Han är också av regeringen utsedd särskild 

utredare för att värna det demokratiska samtalet. Carl är verksam i gränslandet 

mellan IT, lärande och interaktionsdesign. I över ett decennium har han arbetat med 

frågor kopplade till digitaliseringen av samhället, ofta med fokus på 

utbildningsområdet.  

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 10 november 2021, kl. 09.30-12.30 

  

 

 

https://www.ri.se/sv/carl-heath

