
Ateas event Strategi säkerhet 
hölls den19 april och blev en dag 
fullspäckad med diskussioner om 
hur företag och organisationer 
kan skapa en framgångsrik 
digitalisering och en säker 
infrastruktur med utgångspunkt i 
trender teknik och taktik.

Dagen samlade drygt 100 beslutfattare 
på Epicenter i Stockholm och bjöd på 
många insikter från både svenska och 
internationella experter inom säkerhet 
och digitalisering. Här har vi 
sammanställt de viktigaste budskapen 
från säkerhetsexperterna.  

7 insikter 
från Strategi 
säkerhet du 
inte vågar 
missa!



Hotet ökar
Hotet från cyberspace växer sig allt starkare. 
De största hoten kommer från organiserad 
brottslighet och statsfinansierade aktörer som 
antingen vill tjäna pengar på sina attacker eller 
stjäla din information- och antalet hot blir fler 
varje dag. 

I Sverige har vi länge varit naiva, men nu måste 
vi jobba mer aktivt tillsammans med säkerhet 
över nationsgränserna. 

”Ingen har en lösning som löser alla problem, 
därför måste vi samarbete och hjälpa varandra”, 
var budskapet från Albin Zuccato, Nationell 
Affärsområdeschef på Atea Säkerhet.
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Allt kopplas upp
Framtiden kommer bli allt mer uppkopplad. Nya 
innovativa IoT-lösningar ger möjligheter till 
effektivisering och ökad verksamhetsnytta för 
företag och organisationer. Men IoT bidrar 
också till stora säkerhetsproblem. 

”Framtiden kommer förhoppningsvis ge 
oss insikter kring hur vi 
ska lösa dessa 
problem så att vi kan 
ta tillvara möjligheterna 
som kommer med de 
uppkopplade 
enheterna”, sa 
Mikko Hypponen, 
Security & Privacy
Expert på F-Secure. 
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Big data - det nya guldet 
Vår nya uppkopplade värld ger tillgång till data 
som är mycket värd för de företag och 
organisationer som samlar in den. Ändå har vi 
historiskt sett hanterat data och integritet 
vårdslöst. 

Även om tekniken flyttar ut i enheterna ska 
medarbetare inte behöva tänka på säkerheten, i 
sin vardag. Det är “security by design” enligt 
Pedrag Mitrovic, Trusted Security Advisor, på 
Microsoft: 

”Det måste byggas ett säkert 
ramverk runt alla medarbetare som 
ger god kontroll över vilka man 
släpper in i sina säkerhetssystem”
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Big data - det nya guldet 
Här kommer GDPR in som något positivt för 
genom lagstiftningen får företagen nya 
möjligheter att ta hand om sitt data och göra 
det till en verklig tillgång. 

”GDPR är det bästa som hänt företagen 
eftersom det sätter fokus på det som är extremt 
viktigt när vi utvecklar våra bolag,” sa Carl-
Johan Hultenheim, VD på Atea. 

Men, för att verkligen dra nytta av de 
möjligheter som big data ger måste 
organisationen, förutom lagstiftningen, även ha 
koll på processer och system. 

”Ta hand om ditt data och raffinera den som 
oljebolagen raffinerar oljan. Det är värt sin vikt i 
guld!”, sa Mikko Hypponen. 
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God säkerhet är en 
fråga om kultur

Många säkerhetsexperter talar om vikten av att 
bygga upp en säkerhetskultur i organisationen. 
En stor utmaning är att man talar för lite om 
säkerhet i företagen och att det blir en isolerad 
fråga. Istället måste vi bygga en medvetenhet 
kring säkerhet i våra organisationer. 

Säkerhet berör alla, inte bara it. 
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”Medvetenhet i organisationen är 
fortfarande en avgörande skillnad mellan 
bra och mindre bra säkerhet”, sa Albin 
Zuccato, Nationell Affärsområdeschef på 
Atea Säkerhet.



Säkerhet berör alla

Säkerhet är inte längre en it-fråga, det är en 
fråga som måste upp ledningsnivå och den 
måste genomsyra hela organisationen. 

”Vi fick inte med säkerhetskraven där de skulle 
funnits med, det berodde på att ledningen och 
styrningen inte förstått vikten av dess frågor, sa 
Tobias Ander f. d. 
Informationssäkerhetsansvarig på 
Transportstyrelsen när han förklarade vad som 
gick fel när Transportstyrelsen hamnade i 
krisläge. 

Hans lärdom från krisen på 
Transporstyrelsen var: Försök förstå 
drivkraften hos ledningsgruppen och ta 
säkerhetsfrågorna vidare därifrån. 
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Ta ett steg i taget

Men hur gör man då för att verkligen ta sig an 
dagens säkerhetsutmaningar? Kanske känns 
det lika oöverstigligt som att ta sig upp till 
toppen av Matterhorn?

Tipset från Ateas affärsområdeschef Albin 
Zuccato, var att ta ett steg i taget mot toppen 
på berget. 

Fundera på: Nuläge? Hotbilden? Vart ni är på 
väg och vad ni har för resurser och 
prioriteringar? 

”I många fall räcker det att ta det första stoppet 
innan man tar nästa kliv. Systematiskt 
säkerhetsarbete handlar om att planera för hela 
vägen, men ta ett steg i taget”, menar Albin 
Zuccato.
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Tänk på helheten

En viktig lärdom under dagen var också att 
inget säkerhetssystem är starkare än dess 
svagare länk. Angriparen måste bara lyckas en 
gång för att komma in i ditt system!

”Det är inte spetskompetensen som är 
lösningen, utan helheten”, 
sa Albin Zuccato.
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Säkerhetsexperternas 
bästa tips 
- så bygger du en säker organisation för framtiden!

ü Ta hoten utifrån på allvar! 
ü Låt hela organisationen vara med i 

säkerhetsarbetet! 
ü Tänk systematiskt! 
ü Tänk brett! 
ü Ta ett steg i taget! 
ü Ta hand om ditt data -den är guld värd!

Missade du årets event? Ingen fara. Mötesplatsen 
Strategi säkerhet är ett årligt återkommande event. Nästa 
år har du chansen att återigen ta del av kunskaperna hos 
de ledande svenska och internationella experterna inom 
digitalisering och säkerhet. 

Har du frågor under tiden? 
Kontakta gärna någon i vårt team på sakerhet@atea.se

Hoppas vi ses nästa år!

mailto:sakerhet@atea.se

