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Dataföreningen samarbetar gärna med 
universitet och högskolor. Det är ett stra-
tegiskt val då kunskapen i IT-utveckling-
ens frontlinje på så sätt görs tillgängligt 
för våra medlemmar.

THINK TANK # 9
Ett exempel på samarbete är det mellan 
Dataföreningen och Institutionen för 
Media  teknik vid Linnuniversitet, som 
fortsätter att bjuda på spännande föredrag 
inom aktuella ämnen. In-
tuitiv interaktion via ges-
ter, eller då föredraget ge-
nomförs på engelska – 3D 
Gestural Interaction in Fu-
ture Smart Environ ments, är 
temat för Think Tank#9 som ge-
nomförs i Södra kretsen den 28 april. 

Denna gång leds Think Tank av Dr. 
Shahrouz Yousefi från Institutionen för 
Medieteknik och hans fokusområde är 
tekniska lösningar för gestbaserad 3D-
interaktion för framtida smarta mobila 
miljöer.

– Dr. Shahrouz Yousefi verkar fram-
gångsrikt inom detta spännande utveck-
lingsområde, interaktion mellan männis-
ka och teknik. Hans innovativa lösningar 
inom mobilteknologi har fått interna-
tionella patent. Dataföreningens med-
lemmar kommer under denna Think 
Tank garanterat att inspireras och även 
ha  möjlighet att bidra, säger Dr. Jorge de 

 Sousa Pires, initiativtagare och arrangör 
av Think Tank som aktivitetsform. 

– På en Think Tank introduceras temat 
och sedan vidtar diskussion, med  eller 
utan laborativa inslag, som ska ge nya tan-
kar och perspektiv till 
såväl lyssnare som 
föreläsare, till-
lägger Jorge 
de Sousa 
Pires.

Även i Västra kretsen har man ett nära 
samarbete med akademi, näringsliv och 
samhälle.

WEB OF DATA
Göteborgs universitet och Chalmers hål-
ler 28 april, tillsammans med partneror-
ganisationer som AstraZeneca, Findwi-
se, Wikidata och Dataföreningen Västra 
med flera, ett endagsprogram med semi-
narier kring ”Web of data”. 

Keynote-talare är Phil Archer, Chief 
Architect från W3C, och under  dagen 

behandlas den 
semantiska web-
ben, Open, 
Linked- och Big 
Data i syfte att 
inspirera och ge 
ledtrådar till hur 
man vidare kan 
söka vägar att 
visualisera och 
göra flödet av tillgänglig ostrukturerade 
data till användbara beslutsunderlag.

– Våra samarbeten handlar om att ska-
pa kontaktytor. Det handlar om att sprida 
kunskap om vad som händer i branschen, 
om nya rön inom den akademiska sfären 
och om utvecklingen i regionen. Vi vill 
möjliggöra ny kunskap och nya kontakter 

mellan ledande aktörer, studen-
ter och våra medlemmar, 
säger Thure Bergström, an-
svarig för IT på Framkan-

ten, det nätverk som är med-
arrangör inom Västra kretsen.

Du som är medlem och befinner 
dig i Malmö eller Göteborg ta tillfället i 

akt att vara i IT-utvecklingens framkant. 
  Text: Anna Sidén

Följ oss på...

Nyheter från Dataföreningen                       dfs.se
  
 
  

Förnyelse i Södra
Sedan senaste årsmötet har Södra kretsen 
ett flertal nya förmågor i föreningsstyrelsen, 
bland annat nye ordförande Jens Grip. I kret-
sen vill man skapa engagemang och synliggöra 
före ningens värde för unga yrkesverksamma 
 genom att betona kontaktskapandet.  

Mentorskap, kontakt och erfaren-
hetsutbyte från äldre till yngre med-
lemmar, anser föreningsstyrelsen i 
Södra kretsen vara vägen till att att-
rahera fler och yngre medlemmar.  

– Det är otroligt spännande att ta 
sig an uppdraget som ordförande, 
inleder Jens Grip och fortsätter: Jag 
har startat med att träffa medlemmar 
som varit mycket engagerade. Efter 
att nu ha fått en grundläggande bild 

av verksamheten så ser jag en otrolig kraft i den kompe-
tens som finns hos våra seniora medlemmar och ser fram 
emot att matcha den erfarenheten med nya yngre. 

Den nytillträdde ordföranden tycker att Internet of 
Things, API:er och Artificial intelligence (AI) är teknik-
områden värda att ha lite extra spaning på. Han beskriver 
sig själv som en early adopter, som ser att de stora land-
vinningarna görs när ny teknik sprids ut i samhället, och 
menar att då behövs kompetensutbyte och struktur, som 
Dataföreningen kan bistå med.

Jens Grip är yrkesverksam som VD för den Malmö-
baserade digitala produktionsbyrån, Odd Hill. Att han 
är en driven ledare råder ingen tvekan om, företaget har 
vuxit från två till 23 medarbetare under de sex år som gått 
sen starten.  

– Kan man bidra i ett perspektiv större än egennyttan 
så bör man väl försöka göra det, säger Jens. Han ser enga-
gemanget och ordförandeskapet i Dataföreningen som en 
naturlig följd av den ståndpunkten. Att Odd Hill, som ett 
av 20-talet företag vilka redan innan lanseringen av initia-
tivet Good Malmö tackat ja till att delta i satsningen för 
minskad ungdomsarbetslöshet i Malmö, är ytterligare ett 
exempel på den övertygelsen.

– Men vi bygger ju föreningen tillsammans. Jag ser 
fram emot att jobba med en mycket spännande styrelse 
med mycket nytt blod. Det i kombination med kunska-
pen hos medlemmarna gör att det ska bli otroligt kul. 
Som ordförande ser jag som min främsta uppgift att facili-
tera och lyfta våra medlemmars idéer och kraft. Dataföre-
ningens stora utmaning är att göra så att unga personer, 
som är tidigt eller mitt i karriären, får upp ögonen för nyt-
tan i ett medlemskap, avslutar Jens.

Internetrelaterade bedrägerier har ökat 
kraftigt i omfattning. Anmälningar om 
bedrägeri har ökat från 60 000 till 160 
000 på tio år, enligt Brottsförebyggan-

de rådet (Brå) och 
mellan augusti 
2013 till augusti 
2014 fick 56 000 
personer i Sverige 
sin identitet kapad. 
Kanske har du själv 
blivit en i statisti-
ken?

När en identitet har kapats kan förö-
varen snabbt ta lån och handla varor på 
internet. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har tillsammans 
med Försvarsmakten, Försvarets Radio-
anstalt och Rikskriminalpolisen skrivit 
trendrapporten ”Informationssäkerhet – 
trender 2015”. I rapporten beskrivs att 
både företag och enskilda drabbas och att 
det är vanligt att identiteter kapas och an-
vänds för att starta bolag som sedan be-
går brott.

Det finns inget hundra procentigt 

skydd men naturligtvis kan man minska 
riskerna. Ta tillvara på tillfället att upp-
datera dig om det senaste inom detta 
 aktuella och viktiga område!

På kryssningen möter vi Richard 
 Oeh me, Chef för Verksamheten för sam-
hällets informations- och cybersäkerhet 
på MSB och även bland andra överste 
Artur Suzik, chef för NATO Coopera-
tive Cyber Defence Center of Excellen ce 
och Jaan Priisalu, generaldirektör för 
 Republic of Estonia Information System 
 Authority. Text: Anna Sidén

KONFERENS Närmare 5 000 
svenskar per månad drabbas 
av identitetskapning. Det är ett 
snabbt växande problem som 
adresseras på vårens Säkerhets-
kryssning, där talarprogrammet 
bland annat tar upp identitets-
hantering och personlig integritet. 

Richard Oehme

Mer information om 
 Säkerhetskryssningen och 
det övriga föredragen om-
bord finner du på:  
natverk.dfs.se/sakerhets-
kryssning-till-tallinn-0

Mer att läsa samt anmälan 
finns under respektive aktivitet 
på dfs.se

THINK TANK #9 - 3D Gestural  
Interaction in Future Smart  
Environments, Malmö 28 april

WEB OF DATA - Network Meet-Up, 
Göteborg 28 april

Dr. Shahrouz Yousefi

Identitetskapning – Snart på  
ett kreditkort nära dig?

Läs mer om Södra kretsens aktiviteter på 
dfs.se/kretsar/sodra

Jens Grip

Varför är du medlem i DF?

För att jag får ny branschkun-
skap och ständigt håller mig 
uppdaterad. För mig som  
IT-advokat är det grundläg-
gande att ständigt ha uppdate-
rad kunskap och vara insatt i 
trender och begrepp. / Agnes  
Andersson Hammarstrand

SPJUTSPETSTEKNOLOGI Exempel på ämnen i framkant av IT-utveckling-
en är dels interaktion i smarta miljöer genom 3D teknik och gester och 
dels möjligheterna med öppna standards och ”web of data”. Data- 
före ningens initiativ att samarbeta med Linné- respektive Göteborgs - 
uni versitet ger dig möjlighet att ta del av det allra senaste, i två hög -
aktuella aktiviteter som genomförs den 28 april.

Akademiska möten inspirerar


