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Ta del av de senaste 
nyheterna, marknads-
trenderna och en inblick 
i framtiden
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leverantörer 

MODERATOR – JUKKA RISTIJÄRVI 

Mobilitet 2018 –
Digitala Trender, Strategi, Säkerhet och Framtid

För flexiblare användning, ökad produktivitet och högre lönsamhet

Konferens 15 februari 2018, Hotel Birger Jarl, 8.30-17.00

PRELIMINÄRT INNEHÅLL
• Kommer Amazons Alexa hota Googles framtid ? Vi tittar närmare.

• Blockkedjan  – så här kan den nya tekniken hjälpa ditt företag och forma framtidens samhälle 

• Ny rymdteknik ska bidra till både samhällsutvecklingen och stärkt innovation inom industri. 
Så här ser möjligheterna ut!

• Artificiell Intelligence, Robotar och VR. Vad krävs för att bli en vinnare i det mobila landskapet?

• Cybersäkerhet hetare än någonsin - Integrerad säkerhet viktigt för företagens konkurrenskraft

• I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare och såhär kan de hjälpa till

• Dina ögon är nyckeln till morgondagens VR-teknik men vad innebär det och till vilken nytta?

• Få ut maximalt av era mobila appar genom ha koll på användandet och hur de presterar.

• Framtidens operatör, hur ser den ut? Vad behöver man som kund tänka på?

mailto:lars.frick@inspectum.se


Öppna sinnen främjar den digitala transformationen 
Online-världen expanderar där företag, kunder och saker kopplas samman i allt snabbare 
takt. Den digitala transformationen har pågått länge men det är först nu som vi börjar se 
effekterna i vår omvärld. Medarbetare vill kunna arbeta när de vill och var de vill och med de 
verktyg de gillar allra bäst. Det handlar om krav på valfrihet och ständig åtkomst till 
verksamheten och företagets ekosystem. Oavsett om verktygen är en Smartphone, 
surfplatta eller Laptop med tillhörande applikationer så vill man komma åt och använda 
nödvändig information. Och det är inte bara vi människor som använder mobilen eller 
surfplattan inom flera områden utan fler och fler enheter kommunicerar med varandra utan 
att vi tar en alltför stor notis av det hela. Nygamla tekniker som VR och AI ser nu en 
renässans och plötsligt börjar abstrakta begrepp som robotar, neurala nät, autonoma system 
ta en mer konkret form.. 

Den digitala revolutionen genererar ofattbara mängder data som finns överallt, och 
det är utan tvekan en av de mest värdefulla resurser som finns. Samtidigt som 
företag och organisationer vill rycka sin bit av den stora big data-kakan har de också 
en skyldighet att skydda personlig information. Nya regler tvingar företag att bli mer 
ansvariga och börja planera för den nya förordningen General Data Protection 
Resolution. 

Allt eftersom den digitala miljön får företräde inom organisationer och företag har 
antalet intrångspunkter för hackare expanderat. Mobilt användande är en växande 
orsak till oro där varje slutanvändare fungerar som en port till organisationens 
infrastruktur , och med den stora spridningen av enheter som är anslutna till 
nätverket, tillsammans med integration av hybridmoln och andra tjänster, är det 
viktigt att ha en central säkerhetshanteringsfunktion för hela infrastrukturen. Idag är 
varje företag ett potentiellt mål för sofistikerade cyberbrottslingar där i princip allt 
handlar om pengar.

Det enda som är säkert just nu är att mobilitet och den digitala transformationen är 
högt prioriterat och erbjuder fantastiska nya möjligheter för alla företag. Behovet av 
mer information och kunskap om hur andra lyckats är stort. Detta sammantaget är 
anledningen till att vi vill se dig på Mobilitet –Digitala Trender, Strategi, Säkerhet och 
Framtid 2018.

Kontakta mig gärna om du har några frågor eller 
funderingar kring detta arrangemang.

Lars Frick, Innehållsansvarig Inspectum
lars.frick@inspectum.se
0708-539200

VARFÖR MOBILITET 
2018
Smarta devices, alltid 
uppkopplad, e-post 
och åtkomst till 
företagets 
verksamhetssystem 
oavsett var du 
befinner dig - det är 
verklighet för de flesta 
idag. 

Men vilka krav ställer 
det på infrastruktur,  
administration av olika 
devices, säkerhets-
system för IT-
avdelningarna och 
support till företagets 
användare. 

Hur kan vi som företag 
med hjälp av ny teknik 
som AI, VR , AR, IoT
bottar eller appar bli 
en ännu effektivare 
organisation?

VILKA BÖR DELTAGA

•VD/CEO
•CIO, IT-chefer, IT-
strateger
•IT-säkerhetsansvarig
•Telefoniansvariga
•Teknikansvarig
•Inköpschefer
•Ekonomichefer
•Affärsutvecklare
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9.00 – 9.05  Moderator Jukka Ristijärvi öppnar konferensen och hälsar välkommen! 

Jukka Ristijärvi , VD på Telemanagement Sverige AB. Jukka Ristijärvi har sedan 1997   arbetat 
på Telemanagement med inriktning främst på verksamhets- och affärsutvecklingsprojekt, 
projektledning samt komplexa utredningar inom telekommunikations och IT-området. Jukka har 
en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap inom olika IT-relaterade 
organisationer och projekt. Sedan 2001 är Jukka VD för Telemanagement Sverige AB.

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MOBILITET 2018

▪ Ta del av andras erfarenheter och lösningar
▪ Få input till företagets strategiarbete
▪ Få tips och idéer om hur andra företag framgångsrikt har nyttjat den senaste tekniken 
▪ Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
▪ Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
▪ Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

8.30 - 9.00  Registrering

9.05 – 9.35  Dina ögon är nyckeln till framtidens VR-teknik. Eye tracking ses som en 
naturlig del av upplevelsen i och analysen av mänskligt beteende i virtuella världar men 
vad innebär det i praktiken och till vilken nytta?

Eyetracking kommer att spela en avgörande roll för hur datorer, VR-hjälmar, mobiler, bilar 
och andra konsumentprodukter kan göras smartare och mer användarvänliga än vad de är i 
dag. Genom att använda sensorer och programvara som mäter var du tittar kan vr-tekniken 
göras både mer intuitiv och verklighetstrogen. Eyetracking används även brett inom 
forskning och användarstudier för att förstå och analysera mänskligt beteende i virtuella 
världar. I denna seminariepunkt tittar vi närmare på vad detta kan innebära.

Oscar Werner har varit affärsområdeschef på Tobii sedan 2010 – först för Tobii Dynavox, och 
sedan 2014 leder han affärsområdet Tobii Tech. Oscar var tidigare VD för Getupdated och VP 
Products and Marketing för mBlox. Oscar är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm 
och har studerat industriell ekonomi vid KTH.
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▪ Ta del av andras erfarenheter och lösningar
▪ Få input till företagets strategiarbete
▪ Få tips och idéer om hur andra företag framgångsrikt har nyttjat den senaste tekniken 
▪ Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
▪ Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
▪ Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

10.05 – 10.35  Artificiell Intelligence, Robotar och VR. Vad krävs för att bli en vinnare i det 

digitala och mobila landskapet?

Mötesplatserna mellan företagets interna och externa kunder förändras snabbt. De 

fragmenteras men blir alltmer sammanknutna. Morgondagens affärer sker på en mängd olika 

plattformar 24 timmar om dygnet. Nu gäller det att inte bara överleva utan att bli en vinnare. 

Vad är det då som karakteriserar en vinnare? I denna seminariepunkt tittar vi lite närmare på 

vad som skiljer vinnare från förlorare och samtidigt en titt på det senaste inom 

teknikutvecklingen och hur den bland annat kan påverka användandet av våra olika devices.

Conny Björnehall - Digital Solutions Lead Sogeti Sverige. Conny är en mycket eftertraktad och 

populär föreläsare som hjälper organisationer att växa genom digitala och mobila lösningar. 

Genom strategier, workshops och engagemang så hjälper Conny organisationer att välja rätt 

väg inom den Digitala transformationen. Han är systemerare och programmerare i grunden 

och har 18 års erfarenhet inom branschen. Han brinner för att hitta nya lösningar som ger en 

konkret verksamhetsnytta. Conny är även expertkrönikör på Telekom idag och driver 

Vasaloppsbloggen.

9.35 – 10.05  Blockkedjan  – så här kan den nya tekniken forma framtidens samhälle.

En studie från World Economic Forum visade nyligen att en majoritet av experterna bedömde 
att 10% av världens BNP skulle registreras i en blockkedja 2025. Blockkedjor är den 
bakomliggande strukturen för kryptovalutor och Bitcoin är den största idag. Påverkan från 
blockkedjan går dock långt utanför finansbranschen. Avtal, fastighetsregister, Internet of
Things, röstningsförfaranden,  med mera diskuteras och testas idag för att läggas upp i 
blockkedjan. Möjligheterna och påverkan på samhället går långt bortom vår fantasi. I denna 
seminariepunkt går vi igenom vad blockkedjan är och ser vad tekniken kan användas till i 
framtiden.

Johan Toll Product Manager Blockchain at NASDAQ

10.35 – 11.05  Kaffe
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11.05 – 11.40  Ny rymdteknik ska bidra till både samhällsutvecklingen – och stärkt 
innovation inom industri. Så här ser möjligheterna ut!

Gps-navigering, väderrapporter och mobilsamtal – den snabba teknikutvecklingen har 
lett till att tjänster som skapas med hjälp av rymdteknik har fått allt större del av vår 
vardag. Samtidigt växer intresset från den privata sektorn världen över att investera i 
rymdbranschen. Många experter pekar på stora tillväxtmöjligheter inom 
nedströmsteknik, det vill säga tjänster som använder och förädlar data från satelliter 
som man kan bygga kommersiella tjänster och produkter kring. I denna seminariepunkt 
tittar vi närmare på vilka möjligheter som finns med framtidens rymdteknik.

Umbilical Design grundades av Cecilia Hertz och har varit verksamt inom rymdindustrin 
sedan 16 år tillbaka, och samverkar både med NASA och ESA, European Space Agency, 
med fokus på att kommersialisera rymdforskning för att utveckla hållbara produkter 
och tjänster. Umbilical Design är kontrakterade av ESA, som 1 av 16 Technology
Transfer Brokers, och representerar Sverige inom ESA Technology Transfer Network. 
Uppdraget från ESA innebär att visa hur design, teknik och material från rymdindustrin 
kan överföras till svensk industri och samhälle. 

Umbilical Design driver hållbarhetsfrågan inom rymdsektorn och har som högsta 
prioritet att utveckla innovationer där rymdteknik bidrar till hållbar utveckling, då vi ser 
att det går att skapa stora effekter inom just detta område. Den ökande urbaniseringen 
har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. 
Rymdforskningen ger stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar som ger 
hållbarare byggnader och städer. En rymdfärja eller en framtida månbas är något av det 
mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Syre, vatten, mat och 
andra förbrukningsvaror måste hushållas med och i största möjliga mån kunna 
återvinnas. Umbilical Design arbetar med Moon Village, en forsknings station som 
planeras 3D printas på månen, där kunskap som utvecklas bl.a inom 3D printing, 
robotik, AI förväntas kunnas användas till innovationer här på jorden. Ett annat 
spännande projekt är att utveckla drönare som ska klara de extrema förutsättningarna 
på Arktis.

Under åren har Umbilical Design skapat innovationsprojekt kring allt från flamsäkra 
skyddsunderkläder för stålindustrin till klimatsmarta byggnader. Urval av kunder kan 
nämnas, Volvo personvagnar, Scania, Electrolux, Humlegården fastigheter, NCC m.fl. 
www.umbilicaldesign.se

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MOBILITET 2018

▪ Ta del av andras erfarenheter och lösningar
▪ Få input till företagets strategiarbete
▪ Få tips och idéer om hur andra företag framgångsrikt har nyttjat den senaste tekniken 
▪ Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
▪ Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
▪ Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

http://www.umbilicaldesign.se/


Agenda

3

Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i Agendan

6 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA MOBILITET 2018

▪ Ta del av andras erfarenheter och lösningar
▪ Få input till företagets strategiarbete
▪ Få tips och idéer om hur andra företag framgångsrikt har nyttjat den senaste tekniken 
▪ Ta del av praktiska råd och beprövade angreppssätt för att minimerad administrationen
▪ Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
▪ Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

12.10 – 12.40 I framtiden har alla arbetslag digitala medarbetare och så här kan de hjälpa till

Digitaliserade kundtjänster börjar fler och fler företag implementera men nu börjar digitala 
medarbetare även dyka upp för att hjälpa till med allehanda administrativa uppgifter. Digitala 
medarbetare är kollegor som får lära sig att utföra utvalda processer eller arbetsuppgifter 
precis som övriga mänskliga medarbetare. Inom 10 år finns det digitala medarbetare i alla 
arbetslag! I denna seminariepunkt tittar vi närmare på denna trend och hur den kan 
underlätta företagens vardag.

Kenneth Tellebo, Digital Workforce Services Ltd 

12.40- 13.30 Lunch

11.40 – 12.10 Cybersäkerhet hetare än någonsin - Integrerad säkerhet viktigt för företagens 

konkurrenskraft

Allteftersom den digitala miljön får företräde inom organisationer och företag har antalet 

intrångspunkter för hackare expanderat. Mobilt användande är en växande orsak till oro, 

tillsammans med integration av hybridmoln och andra tjänster, är det viktigt att ha en central 

säkerhetshanteringsfunktion för hela infrastrukturen. Idag är varje företag ett potentiellt mål. 

Utvecklingen och drivkraften för cyberhot de senaste tio åren har i princip uteslutande 

handlat om pengar. Det är inte längre en fråga om dina system kommer bli utsatta, utan 

snarare när och om hur förberedd du är på att det kommer att hända.I denna seminariepunkt 

ser vi över de hotbilder som vi idag kan se och hur man på bästa sätt kan skydda sig. 

Olle Segerdahl är säkerhetskonsult på F-Secure och har lång erfarenhet av att hitta både 

säkerhetshål i produkter och nya innovativa säkerhetslösningar. Innan han kom till F-Secure

har han bla. jobbat med IT-säkerhet och kryptosystem i Försvarsmakten och utvecklat 

produkter för ”vitlistning” av mjukvara som används i medicinsk teknik och industrirobotar



AGENDA – Parallella Seminarier 

Seminariepass 13.30- 14.00 

Seminarie A1 Lokal Congressen A

Få ut maximalt av era appar genom ha koll på användandet och hur de presterar.

Mobiliteten går nu in i nästa fas med en explosion av appar och content med en exponentiell 
tillväxt av appar externt och internt. Mobila applikationer blir alltmer affärskritiska och en 
negativ användarupplevelse har många gånger en direkt påverkan på företagets intäkter! 
Vikten av att förutse prestandaproblem, snabbt identifiera kraschar och möjlighet att 
omedelbart åtgärda uppkomna problem är avgörande för ekonomin i själva  app-
användningen. I denna seminariepunkt ser vi över vilka möjligheter som finns för att få ut 
maximalt av företagets appar.

Per Svärdby, Partner manager, CA Technologies

Seminarie B1 Lokal Congressen B

Så här får du koll på era mobilrelaterade nyckeltal i relation till värde och nytta?

Mobila arbetssätt är idag självklara för de flesta av oss och många verksamheter utgår från 

”mobility first” vid skapande av nya processer. För att använda dessa arbetssätt effektivt 

krävs allt fler arbetsredskap som till exempel smarta mobiler, paddor och headset, samt 

behov av externa tjänster och abonnemang för att stödja det mobila arbetssättet. Hur 

säkerställer ni att ni använder rätt devices och abonnemangstyper utifrån era användares 

olika behov, och hur vet ni att de används på ett säkert och kostnadseffektivt sätt? Hur ser 

ditt företag på fördelningen mellan privat och jobbrelaterad användning? I denna 

seminariepunkt får du tips på hur du på ett effektivt kan följa upp alla frågeställningar kring 

er mobilanvändning och samtidigt få en bild av hur detta påverkar övriga 

kommunikationslösningar inom företaget.

Johan Flink Director Product Development at ProOpti
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Seminariepass 14.10 - 14.40 

Seminarie A2 Lokal Congressen A

Det fria valet - dagens digitala arbetsplats

Dagens nya arbetsplats är mobil. Telefoner och surfplattor är lika avgörande som datorer för 
personalens produktivitet. De behöver komma åt företagets nätverk – inte bara e-post, kontakter 
och kalendrar utan appar, samarbetsverktyg och företagsdata – för att kunna jobba effektivt och 
tillföra värde till verksamheten. Användarnas förväntningar innebär att kunna välja den enhet som 
passar dom bäst för stunden. Vilka krav ställer detta på oss som arbetsgivare och hur ska vi tänka för 
att erbjuda en flexibel lösning som är anpassad efter användarnas behov? I denna seminariepunkt 
ser vi över vilka möjligheter som finns inom området.

Erik Ceder Specialist Sales Digital Services, Evry

Seminarie B2 Lokal Congressen B

Nutidens cyberkriminalitet –Hur minimerar man riskerna? Vad kan vi förväntas oss i framtiden?

I denna seminariepunkt fördjupar vi oss i de säkerhetsrisker som kommer med bland annat oönskad 
epost, okända appar och riskfyllt surfande. Bland annat går vi genom
• Vad kan du göra om du blir infekterad?
• Hur skyddar du dig?
• Är det moraliskt rätt att betala?
• Vikten av säkerhetsmedvetna användare

Johan Jarl, Cyber Defense Specialist, CISSP @ Trend Micro.
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14.45 – 15.15 Så här omvandlar man sin affärsmodell från produkt till uppkopplad tjänst 

Allt fler företag kopplar upp sina produkter via Internet of Things (IoT) för att uppnå 
betydande kostnadsbesparingar. Men det är fortfarande väldigt få som har tillvaratagit 
den allra största möjligheten med Internet of Things - att omvandla företagets 
affärsmodell och sälja en uppkopplad tjänst istället för en produkt. Men att gå från 
produkt till tjänst påverkar hela företaget. Att ta rätt steg och att strukturerat tänka 
igenom konsekvenserna av den nya affärsmodellen, kommer att vara avgörande för att 
lyckas. Hur ska man veta vad man behöver tänka på när så få har erfarenheter av detta?

IoT-pionjären Telenor Connexion har tagit fram en rapport innehållande en steg- för-steg-
modell som leder företagen genom en av sina allra viktigaste resor. I denna 
seminariepunkt presenterar Martin Whitlock, CTO på Telenor Connexion de viktigaste 
bitarna från rapporten och delar med sig av mångårig erfarenhet av hur företag måste 
agera för en framgångsrik implementering av IoT.

Martin Whitlock Som Chief Technology Officer leder Martin Telenor Connexions globala 
teknikteam, som driver stora teknikinriktade initiativ som en del av bolagets 
expanderande affärsstrategi. Martin har lång erfarenhet från telekombranschen. Tidigare 
var han chef på Northstream, där han var ansvarig för strategier, inköp och 
förändringsarbete och arbetade med ett brett spektrum av kunder. Martin har en 
civilingenjörsexamen i industriell ekonomi (inriktning radiokommunikationssystem) vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

15.15 – 15.45  Kaffe
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16.15 – 16.45  Framtidens operatör, hur ser den ut? Vad behöver man som kund tänka på?

Det händer mycket på operatörssidan nu och det är mycket man som kund bör ta ställning 

till.I denna programpunkt får vi en inblick i hur marknaden utvecklas och hur den kommer att 

påverka oss som kunder. 

Följande delar kommer bland annat att beröras:

- Hur kommer operatörsrollen förändras?

- Vilka tjänster kommer vi att erbjudas och vilka prismodeller kommer vi att få se?

- Blir nya spelare som Google och Facebook operatörer?

- Tänkbara paradigmskiften

Glenn Sernbrandt, VD och grundare av IP-Solutions, ett oberoende specialistföretag inom 
datakom och telekom. Glenn rör sig i teknik och framförallt i teknikens framkant med en stor 
portion av affärsmässighet, vilket visar sig i tjänster och seminarier

15.45 – 16.15  Amazons Alexa hotar Googles framtid – kommer virtuella assistenter och 

röstsök göra textsök irrelevant?

Mobilen driver oss mot en digital värld som styrs med röstkommandon eller 

chattmeddelanden. Mycket talar för att virtuella assistenter och röstsök kommer att göra 

textsök irrelevant. Amazons virtuella assistent Alexa, som styrs med röstkommandon, kan 

punktera Googles sökannonsmarknad. Frågan är vad som händer när användarna i allt större 

utsträckning kommunicerar med våra mobiler och intelligenta högtalare med hjälp av 

röstkommandon och chattbottar?

Urban Lindstedt, Författaren, journalisten och poddcastaren Urban Lindstedt har bevakat den 

digitala utvecklingen sedan millennieskiftet. Han är djupt fascinerad av hur ny teknologi 

förändrar hur vi interagerar med omvärlden.

16.45 – 16.50  Moderator Jukka Ristijärvi summerar konferensen



Samarbetspartners



Mobilitet 2018– Strategi, säkerhet och framtid
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Anmälan på: http://www.inspectum.se
eller skicka in nedanstående anmälningsformulär.

Jag vill anmäla mig till Mobilitet 2018:
Ja! Jag representerar ett användarföretag/- organisation och betalar 2495:- exkl. moms

Namn:____________________________________________________________
Titel:_____________________________________________________________
Avdelning/Enhet:___________________________________________________
Adress:___________________________________________________________
Postnummer:______________________________________________________
Postort:___________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________
e-Post:____________________________________________________________

Eventuella allergier eller andra önskemål:______________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. Inspectum reserverar sig för eventuella ändringar i 
programmet. Inspectum är ett oberoende konsult, undersöknings och utbildningsföretag. 

Inspectum har varit verksamma sen 2004 och genomför uppdrag för offentlig samt privat sektor.

Avbokning och överlåtelse:
Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. I det fall 
Inspectum ställer in en konferensdag  krediteras du det inbetalda beloppet.

För frågor kring avbokning och överlåtelse: 0708-539200

Anmälningsblankett: Mobilitet 2018
För anmälan till konferensen:

Inspectum AB
Konferens 15 Februari 2018
Sockenvägen 542
12134 Enskededalen
Ring: 0708-539200

E-mail:
lars.frick@inspectum.se

För att registrera dig ring: 0708-539200     e-post: lars.frick@inspectum.se
Web: http://www.inspectum.se

mailto:lars.frick@inspectum.se

