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Digital kompetens ett värde  
för samhälle och individ
Digital kompetens har stor påverkan på 
individers möjligheter till delaktighet 
och utveckling, men även på förutsätt-
ningarna för samhällsutveckling och Sve-
riges konkurrenskraft som nation. 
Att verka för ökad digital 
kompetens är ett själv-
klart fokusområde 
för Dataföreningens 
verksamhet.

– Ett engagemang 
i vår verksamhet ger 
ett värde för både in-
divid och samhälle, säger 
Maths Mathson, VD för Data-
föreningen i Sverige Service AB. 

Du får som medlem i Dataföreningen 
utöver ett vidgat kontaktnät, möjlighet 
att utbyta erfarenheter med branschkol-
legor som kan ge värdefull insikt och in-
spiration för den egna utvecklingen. Till-
sammans kan föreningen i stort också 
verka för samhällsgemensamma frågor 
som till exempel att motverka det digi-
tala utanförskapet.

– I våra nätverk behandlas de frågor 
som vi tycker är viktiga. Exempelvis, ett 
nätverk engagerar sig i att öka kunskapen 
om det digitala samhället i skolvärlden. 
Ett annat bransch- och yrkesöverskridan-
de nätverk i hur tillgång till data förhöjer 
värdet och skapar nytta i syfte att skapa 
ett ”smartare” hållbart samhälle. Digital 
kompetens som konkurrensmedel i stort 
och som verktyg för innovation är ofta 
återkommande inom flera nätverk och 
aktiviteter, fortsätter Maths Mathson.

Initiativ till kunskapsspridande
Dataföreningen agerar även remissin-
stans och tar initiativ till kunskapsspri-
dande om möjligheterna med digital 
kompetens i samhället. 

– Ett av de projekt som en av våra 
kretsar driver planerar att nu under vå-
ren uppmuntra skolor till ökad digi-
tal kompetens genom att erbjuda elever 

att lära sig mer 
om programme-
ring - som en 
road-show, el-
ler ett slags mo-
bilt programme-
ringslabb som 
skolorna kan få 
tillgång till, be-
rättar Maths Mathson vidare.

Det bör vara lika naturligt att få digital 
kunskap som att läsa historia eller kemi. 
Vi lär oss om historia och kemi utan att 

ha för avsikt att bli historiker el-
ler kemister. Det är en na-

turlig del i vår allmän-
bildning. För att klara 
sig bra i dagens di-
gitala samhälle krävs 
en kunskap och med-
vetenhet i teknikens 
grunder.

Inspireras och påverka
Ökad digital kompetens kan inne-

fatta så mycket och vi arbetar för att 
 Dataföreningen ska inspirera till fler ini-
tiativ och påverka så väl enskilda aktörer 
som samhällets beslutsfattare.

Ett engagemang i något av Dataför-
eningens idag omkring 100 aktiva och 
framgångsrika nätverk är en insats för ett 
digitalt mer kompetent Sverige.

Besöket hos Tesla Motors fabrik i Fre-
mont, mötet med svenska Stina Ehren-
svärd, vd och grundare av Yubico - som 
2009 startade med den innovativa säker-
hetsnyckeln YubiKey, samt besöket som 

innefattade en träff med entreprenören 
Peter Arvai, vd på Prezi, är bara att näm-
na några av de inspirerande nedslag man 
gjorde under resans gång. 

Den visionära Dreamforce-konferen-

sen hann Dataföreningens medlemmar 
också besöka. Där gurus inom Manage-
ment, Open Personified Data, Internet of 
Things, Wearables och social mobil mark-
nadsföring och försäljning höll i sessio-
nerna.

Som alltid på Dataföreningen är nät-
verkande bland deltagarna i fokus och 
många av deltagarna återkommer med 
jämna mellanrum för att hålla sig uppda-
terade med trenderna och med varandra.

Läs mer om resan på dfs.se i resekrö ni-
kan: pa-jakt-efter-framtiden-i-silicon-val ley 
författad av två av resans deltagare Sanna 
Tupala samt Birgitta Edberg. 

Följ oss på...

Nyheter från Dataföreningen                       dfs.se

ENGAGEMANG Inom Dataförening-
en ryms en stor vidd av initiativ. 
Föreningens engagemang i frågan 
om ökad digital kompetens ger av-
tryck i en mängd aktiviteter i våra 
kretsar över hela landet. 

För ett kompetentare 
digitalt Sverige

FAKTA:  

TRENDRESA 2015
Nästa trendresa är under 
planering. Håll utkik på dfs.se

INSPIRERANDE MÖTEN Dataföreningens trendresa till Silicon Valley 
under hösten 2014 bjöd på många spännande möten med besök hos de 
stora jättarna och de små uppstickarna.

  
 
 

Maths MathsonFånga årets säker-
hetsutmaningar
Möt NATO på Säkerhetskryssningen och hör 
överste Artur Suzik berätta om arbetet med 
Cyber Defense på  Estonia ICT. Ta del av ett full-
matat seminarieprogram ombord på resan till 
Tallin 31 maj-2 juni och utbyt erfarenheter med 
de främsta inom internetsäkerhet.

Vill du hålla dig uppdaterad inom det senaste inom in-
formationssäkerhet så är Dataföreningens Säkerhets-
kryssningar något för dig. Det sociala erfarenhetsutbytet 
ombord och det mångfacetterade seminarieprogrammet 
skapar många nya insikter.  

I år möter vi bland andra överste Artur Suzik, chef för 
NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence 
och Jaan Priisalu, generaldirektör för Republic of Estonia 
Information System Authority.

– Som informationssäkerhetsansvarig behöver man 
förstå och hantera många olika kunskapsområden. Årets 
kryssning ger en uppdatering inom flera av dessa. Man får 
ta del av mycket kunskap koncentrerat, och träffa många 
kontakter. Kryssningen som konferensform ger möjlighet 
att nätverka med många fler än vad man annars kunnat. 
Det är en stor fördel”, säger Martin Bergling, teknisk chef 
på FMV/CSEC.

Ombord på M/S Viktoria kommer sju seminarier äga 
rum, med såväl administrativ som teknisk inriktning, 
gruppdiskussion och paneldebatt. 

• Den svårfångade hotbilden. 

• Att lyckas med effektiv styrning av informations- 
säkerhet och IT-säkerhet i en komplex och  
samhällsviktig verksamhet

• What’s the buzz on Privacy? 

• E-identiteter och elektroniska underskrifter  
– vad måste jag veta som IT-säkerhetsansvarig  
på ett företag/myndighet 

• Virtualisering och molntjänster – hur funkar det? 

• Samhällets informationssäkerhet  
– Utmaningar för framtiden! 

• Sveriges nationella incidenthantering  
– om CERT-SE:s mål och verksamhet

På jakt efter framtiden

FAKTA: Information om Dataföreningen samhällsengagemang, nätverk och aktiviteter  
finns att läsa om på www.dfs.se

FAKTA:  
Mer om arrangemanget, talare och erbju-
danden finns att läsa på natverk.dfs.se/
sakerhetskryssning-till-tallinn-0 
Boka redan nu. Begränsat antal platser. 


