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Världstalare på SIG Securitys årsmöte
SIG SECURITY På årsmötet den 10 april 
har SIG Security satsat högt på interna-
tionella talare. Konferensen kommer att 
utforska framtidens möjligheter och utma-
ningar för informationssäkerhetsarbetet. 
Alla konferenshållare är välkända experter, 
inresta till Sverige för att hålla föredrag för 
SIG Securitys medlemmar.

– Med tanke på att SIG Securitys årsavgift 
är 350 kronor, och konferensen är gratis 
för medlemmar, levererar vi medlemsnytta 
på en nivå vi hittills aldrig har gjort, 
säger Bengt Berg som till vardags arbetar 
på Cybercom men som har arrangerat 
konferensen i sin roll som vice ordförande 
i SIG Security.

NU ÄR DET MÅNGA som talar om 
blockchain-tekniker, alltså den underlig-
gande teknologin för exempelvis Bitcoin. 
Men teknologin gömmer många fler 
möjligheter, och Bengt Berg menar att 
den har potential att bli den förhärskande 
metoden för att hantera det hittills svåraste 
säkerhetsområdet av alla – integritet.

– Och på plats har vi Marta Piekarska, 
som har en doktorstitel i detta område, 
som kommer att reda ut begreppen 
kring blockchaintekniker. För övrigt leder 
hon World wide web consortiums (W3C) 
community för blockchainfrågor och är 
säkerhetsarkitekt på Blockstream.

Att säkerhetsbranschen är dålig på risk-
analyser är något som Bengt Berg har talat 

om flera gånger. Nu har han som talare 
bjudit in William van Der Merwe, som har 
en bakgrund inom försäkringsbranschen, 
arbetar för Palisade och som kommer att 
demonstrera i enkla exempel hur olje- och 
gasindustrin räknar på risk.

– HUR VET VI EGENTLIGEN att riskana-
lyserna är korrekta? Går det att räkna på 
dem? Självklart går det. Försäkringsbran-
schen gör det varje dag. Finansbranschen 
gör det också, liksom petrokemisk industri. 
Det  behöver inte ens vara svårt, William 
 kommer berätta mer om det här.

Douglas Hubbard blev världskänd med 
sin bok ”The failure of risk management”, 
en uppgörelse med hur dåliga riskanalyser 
har blivit legio inom bland  annat informa-
tionssäkerhetsvärlden. Douglas Hubbard 
är ”required reading” i de amerikanska 
aktuarie-utbildningarna. Man får inte bli 
försäkringsstatistiker utan att ha studerat 
hans böcker. Douglas  Hubbard kommer att 
delta över Skype.

– Jag måste utfärda en liten varning här. 
Man kan få en professionell kris när man 
lyssnar på Doug. Jag fick det. Det berodde 

på att han hade rätt om riskanalyser och 
jag hade fel.

Nationer bygger kapacitet för cyberkrig-
föring och som vanligt vänds blickarna mot 
USA. Hur kommer framtidens cyberkrigs-
förmågor se ut? Hur ska en nation, eller 
ett företag, skydda sig? Visst det kan vara 
en bra idé att inspireras av hur världens 
mäktigaste nation bygger upp sina cyber-
försvarsförmågor.

– Kommer vi att få se ett cyber-världskrig? 
Eller pågår det kanske redan ett, undrar 
Bengt Berg.

TILL KONFERENSEN kommer även 
Paul de Souza från Cyber security forum 
initiative och Cyber warfare  division (CSFI-
CWD). Han kommer att prata om ”cyber 
capabilities at the tactical edge”.

– Många länder experimenterar med 
effekterna av operationer i cyberrymden 
som styrs centralt. Men i framtiden kom-
mer det snarare att handla om taktiska 
mobila styrkor, som verkar i mindre celler 
med unika förmågor, det säger säger Paul 
i förarbetet till sitt föredrag.

– Glöm inte att gå på föreningens års-
möte också, SIG Security gör skillnad. Det 
är viktigt att föreningsdemokratin fungerar, 
avslutar Bengt Berg.

Höstens agenda hittar du – som vanligt – 
på sigsecurity.org.

Jenny Persson

Branschinformation

SIG Security är en intresse-
förening för verksamma 

inom och  intresserade av 
informations säkerhets-

området. En viktig uppgift 
är att främja nätverkande 

och informations-spridning. 
Vi arrangerar hel- och 

halv dags seminarium kring 
 aktuella informations-

säkerhets frågor, och 
samarbetar med andra 

föreningar med intresse 
inom informationssäkerhet. 

Läs mer på sigsecurity.org.

Läs mer

Mer information om årsmötet hittar du på 
sigsecurity.org/sig-security-focus-seminar-
10-april/
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