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OPKoKo är Omegapoints kompetenskonferens 
som går av stapeln två gånger per år. Den samlar 
och engagerar hela företaget. Under flera dagar 
delar vi med oss av kunskap och erfarenheter i 
föreläsningar, labbar och workshops. OPKoKo 
är också ett sätt för oss att lära känna varandra 
ännu bättre.

Välkommen!

OPKoKo 19.2
Runö 8–9 november 2019

52 föreläsningar • 57 talare • 1 konstvisning



fredag 8 november

Teknik och 
Utveckling

Team, kvalitet 
och metoder

Säkerhet
Omvärld, idéer 

och annat

Kompetensområden

9:00-9:45 Introduktion Runöhallen
9:45-10:15 State of the Nation Runöhallen

Fika
10:40-11:00 Att bygga en spelmotor, hur 

svårt kan det vara? 
Folkets hus 1

Hur jag hackade ett storskaligt IT system Folkets hus 2
När allt brinner Folkets hus 3
Jag försökte bygga ett bevattningssystem Folkets hus 4

11:10-11:55 Låt mig presentera magin 
som är Testcontainers

Folkets hus 1

Sluta testa, börja bevisa Folkets hus 2
100% AWS från ruta 0 Folkets hus 3
Konsultkarriären och C3 Folkets hus 4

12:00 Lunch
13:00-13:45 AWS Cognito from the trenches Folkets hus 1

DevOps och säkerhet Folkets hus 2
GraphQL 101 Folkets hus 3
Azure Top 10 WTF – lessons learned Folkets hus 4

13:55-14:10 En mjukt scrollande annonstavla 
med Element.animate()

Folkets hus 1

Hur man fångar en båttjuv Folkets hus 2
En inblick i Spectre version 1 Folkets hus 3
Att bygga en Data Lake med AWS Folkets hus 4

14:20-15:05 Konstvisning
Mina lärdomar av Kubernetes på AWS Folkets hus 2
Ska man bygga sin egen IdP 2020? Folkets hus 3
Omegapoint WHY - HOW - WHAT Folkets hus 4
Fika

15:25-15:40 Agilt, jo vi kör stand-up! Folkets hus 1
Granskning – Sveriges osäkra vägar Folkets hus 2
Microsoft Authenticator Folkets hus 3
(Livin’ on the) Edge Computing Folkets hus 4

15:50-16:05 Agila metoder skalar inte Folkets hus 1
Rockstjärna i storbolaget Folkets hus 2
Säkrare PKI med Certificate Transparency Folkets hus 3
Nyttan av en virtuell pandemi Folkets hus 4

16:15-17:30 Inspirationsföreläsning Runöhallen
18:30-19:30 Mingel
19:30 Middag

fredag 8 november, forts

Utvärdera talarna och konferensen!
opkoko.omegapoint.se/utv



13:15-14:00 Consistent upon Creation 
– Secure by Design

Folkets hus 2

Statiska HTML-sidor tar över 
Kronans Apoteks e-handel 

Folkets hus 3

Ett liv utan Google Folkets hus 4
14:10–14:25 Varannanveckasomgrupperingen 

– en sann rysare
Folkets hus 2

Resan hittills – Omegapoint 
Business Consulting 

Folkets hus 3

Charles, Ada och Serverless Folkets hus 4
Fika

14:55-15:40 Du borde aldrig mer förnya TLS-cerifikat Folkets hus 2
Smärtfri IoT med IoT Plug and Play? Folkets hus 3
Skulle inte en karta sitta fint nu? Folkets hus 4

15:50-16:05 Är du säker lille telefon? Folkets hus 2
Procedurella plantor och planeter Folkets hus 3
Mutation Testing Folkets hus 4

16:15–16:30 Avslutning Runöhallen
16:30 Hemresa

9:25-10:10 Cloud as code: Vi tittar på AWS CDK Folkets hus 1
Wrist in peace? Folkets hus 2
GitLab Folkets hus 3
Office 365 – Vad finns det för säkerhet? Folkets hus 4
Fika

10:35-11:20 Code reviewing – a modest proposal Folkets hus 1
Modern Pythonutveckling Folkets hus 2
Teckenspråk och tecken som stöd Folkets hus 3
Rejections aren’t exceptional 
– failures are!

Folkets hus 4

11:30-12:15 Differential privacy Folkets hus 1
Ändra i dammig JavaScript 
och sov gott om natten

Folkets hus 2

Ett nedsläckt land – the Prepper Edition Folkets hus 3
Strategy and Business Implications of AI Folkets hus 4

12:15 Lunch

lördag 9 november lördag 9 november, forts.
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Hur jag hackade ett storskaligt IT system

Jag presenterar mitt exjobb som gick ut på att hitta sårbarhe-
ter i ett knepigt IT system. Jag förklarar hur jag gick till väga, 
vilka sårbarheter jag hittade och hur jag kunde utnyttja dom.

Talare David Skeppstedt 
Målgrupp Alla som är intresserade av pentester och säkerhet

Att bygga en spelmotor, hur svårt kan det vara? 

En resa från idé och intresse, förverkligandet av att bygga en 
spelmotor i klass med spelföretagens motorer. 
Hur svårt kan det vara?

Talare Esbjörn Olsson  
Målgrupp Intresserade av att höra om spelmotorutveckling 
Förkunskaper Programmeringskunskaper och/eller spelintres-
se är ett plus

Jag försökte bygga ett bevattningssystem – teknisk 
beskrivning och lärdomar

I somras försökte jag automatisera bevattningssystemet i 
mina föräldrars växthus. Ett ambitiöst projekt med många 
tekniska svårigheter som nästan kom hela vägen. Jag förkla-
rar hur jag gjorde och varför verkligheten inte matchade min 
vision.

Talare Erik Sillén 
Målgrupp Makers, fullstack & trädgårdsintresserade 
Förkunskaper Grundläggande förståelse av vardaglig internet-
teknik (backend & frontend)

När allt brinner

Hur agerar man som team när det smäller i produktion? Vi 
tittar på hur man strukturerar själva släckningsarbetet samt 
hur en post mortem när incidenten är över gör att vi kan lära 
och förbättra oss.

Talare Jakob Kylberg 
Målgrupp Alla som har ansvar för något som är produktions-
satt
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Sluta testa, börja bevisa

Hur vet du att din kod är säker och hur i hela fridens namn 
ska du kunna övertyga någon annan om det? Om du bevisar 
din kod kan du slippa långsamma, otillräckliga tester och dina 
antaganden blir tydliga och dokumenterade. Sen är det bara 
att hänvisa dina stakeholders till bevisen... eller? 
I denna föreläsning går vi igenom vad formell verifikation är, 
hur det står sig mot tester, några lyckade exempel och när 
formell verifikation kan vara en lösning för just din kund 

Talare Adam Johansson 
Målgrupp Utvecklare med säkerhetsintresse eller en förkärlek 
för teori 
Förkunskaper Inga förkunskaper krävs, men det skadar inte 
om man kan lite logik

100% AWS från ruta 0

Om möjligheten att byta ut allt i ditt nuvarande projekt och 
börja om helt från början fast endast med AWS, hur skulle det 
se ut? Går det att gå 100 % in i AWS? Jag utforskar de första 
stegen i att sätta upp ett nytt organisationskonto på AWS. Går 
det att till fullo låsa in sig i AWS och helt skippa utomstående 
beroenden till exempelvis Microsoft AD?

Talare Fredrik Löfgren 
Målgrupp Du som har jobbat med AWS och är nyfiknen på en 
djupdykning 
Förkunskaper Erfarenhet i att arbeta i AWS. Goda kunskaper 
krävs för att tillgodogöra sig allt

Låt mig presentera magin som är Testcontainers

Testcontainers är ett open source-ramverk som möjliggör ska-
pande av containers med hjälp av Java kod. Jag tycker detta 
är ett fascinerande projekt och presenterar en av de bästa 
användningarna för containers och visar hur och varför just du 
bör använda detta i dina test. 

Talare Maximilian Scholz 
Målgrupp Utvecklare som vill mocka mindre och testa mer 
verkliga saker, samt utvecklare som vill skriva integrationstest 
i sina JUNIT-test 
Förkunskaper Du bör känna till att Docker existerar, lite om 
vad en container och docker image är

Konsultkarriären och C3

Under 2019 har vi jobbat med att förtydliga hur man gör 
karriär på Omegapoint och en del ”teasers” har presenterats 
i olika forum. Nu är vi äntligen redo att presentera ett färdigt 
förslag – och vilket bättre forum än OpKoKo! Föreläsningen 
kommer att beröra karriärvägarna och även gå in på C3 som 
är den nya benämningen på vår konsultutvärderingsmodell 
där vi bedömer alla efter kriterierna Consulting, Contract och 
Contribution. Fokus kommer att ligga på Consulting.

Talare Magnus Tholén & Anders Lindberg 
Målgrupp Främst konsulter men kan vara av intresse för alla
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GraphQL 101

Vad är GraphQL, hur funkar det och viktigast av allt, finns det i 
Postman?

Talare Christian Gauffin 
Målgrupp Utvecklare nyfikna på vad GraphQL är

Azure Top 10 WTF – lessons learned

Varför ska man välja AWS framför Azure? Kanske för att det 
funkar eller för att AWS kommit längre i sin resa mot ett pro-
fessionellt moln? Eller är det för att man inte vill ha spänning 
i sin vardag? Vad vet vi, vi är bara vanliga utvecklare som vill 
leverera nytta.
Vi vet dock att Azure är en konkurrent till AWS och att många 
kunder tycks välja Azure framför AWS. Kanske är det på 
grund av att man redan befinner sig i Office 365 eller för att 
Microsoft har riktigt duktiga säljare? 
Oavsett skäl, i denna presentation kommer vi inte fokusera på 
AWS utan på våra lärdomar från att utveckla mikrotjänster i 
Azure.

Talare Wille med gäster 
Målgrupp Utvecklare och alla andra som är intresserade av 
moln

AWS Cognito from the trenches – när verkligheten möter 
dikten

På en tidigare kompetenskonferens presenterad vi AWS 
Cognito och hur en bra, enkel och billig tjänst det är för att 
hantera användarinloggning med koppling till sociala tjänster.
Under 2019 har vi skridit från ord till handling hos en kund med 
ett par miljoner användare. Vi ger dig en insikt i tjänsten som 
sådan, vår ansats, och vad vi lärt oss. Vi vågar nästan lova 
att alla dina frågor på området kommer bli besvarade! Vi har 
åtminstone lärt oss mer än vi hade velat från början.

Talare Olle Mulmo 
Målgrupp Alla som är någorlunda intresserade av ämnet

DevOps och säkerhet

Inspirerad av The Phoenix Project och baserat på egna 
erfarenheter kommer jag prata om moderna arbetssätt och 
säkerhet i DevOps.

Talare Mats Persson 
Målgrupp Utvecklare, arkitekter & säkerhetskonsulter 
Förkunskaper Lite bekant med hur man jobbar med systemut-
veckling
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Hur man fångar en båttjuv

Från Polisen; 
Underrättelse om beslut till målsägare 
Brottsbeskrivning: Stöld  
Beslut: Förundersökning inleds inte  
Skäl: Det är uppenbart att brottet inte går 
att utreda [sic!]

Eller?

Talare Nils Ågren

En mjukt scrollande annonstavla med Element.animate()

Hur Element.animate() och flexbox kan användas för att kunna 
visa upp sportodds på casinon runt om i världen. Listor visas 
med fasta rubriker och mjukt scrollande innehåll som börjar 
om från början när slutet närmar sig.

Talare Jon Larsson 
Målgrupp Webbutvecklare och de som är intresserade av vad 
en webbläsare kan göra 
Förkunskaper Vi ska titta på kod, men det mesta kommer att 
handla om lösningen på en högre nivå

En inblick i Spectre version 1 och en av dess underliggande 
microarkitekturattacker

En ny familj av microarkitekturattacker med namn Spectre 
presenterades i början av 2018. Precis som med många andra 
microarkitekturattacker är Spectre svårt att skydda sig mot 
då attackerna utnyttjar sårbarheter i hårdvara. Föreläsningen 
kommer behandla speculative execution (som är grunden till 
Spectre version 1), Flush+Reload vilket är en covert-channel 
attack och Spectre version 1.

Talare Gunnar Grimsdal  
Målgrupp Säkerhetsintresserade 
Förkunskaper Grundläggande kunskap om processorarkitek-
tur och hur operativsystem fungerar

Att bygga en Data Lake med AWS - erfarenheter från 
kunduppdrag

Har du någon gång undrat vad en Big Data och Data Lakes är?  
Var börjar man för att skapa en Data Lake och hur ska man se-
dan använda den för att göra spännande analyser? Detta hade 
jag turen att lära mig mer om i mitt senaste uppdrag.

Talare Fredrik Thernelius 
Målgrupp Utvecklare som gillar lite av varje. Vill man efter 
föreläsningen bygga en egen Data Lake så krävs AWS kunskap
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Omegapoint WHY - HOW - WHAT

I workshopformat jobbar vi vidare med förankringen av vår 
nya vision (Omegapoint WHY), mission (Omegapoint HOW) 
och erbjudande (Omegapoint WHAT). Men hur får vi alla dessa 
vackra ord att betyda något för samtliga medarbetare? Hur 
skapar vi en gemensam bild av oss? Hur blir orden sanna?

Talare Henrik Kraft, Nicklas Lindberg & Anna-Clara Söderbaum

Mina lärdomar av Kubernetes på AWS

Kubernetes är på god väg att bli branschstandard som verk-
tyg för att orkestrera containrar i molnet. I mitt uppdrag på 
Kronans Apotek har jag arbetat med Kubernetes på AWS för 
att arrangera de tjänster som ska bli Kronans nya e-handel. 
Jag går igenom vad man ur ett AWS-perspektiv ska tänka och 
vara beredd på när man ger sig in i kubernetes-världen. Jag 
delar med mig av saker jag lärt mig, verktyg jag använt och 
misstag jag gjort under min pågående resa.

Talare André Niklasson 
Målgrupp Kollegor som brinner för AWS och är nyfikna på 
Kubernetes 
Förkunskaper Du bör ha jobbat med eller ha ett stort intresse 
för AWS. Det är bra om du är lite bekant med Kubernetes.

Ska man bygga sin egen IdP 2020?

I Göteborg har vi under tio års tid hjälpt våra kunder att både 
välja bland färdiga produkter och bygga egna IdP lösningar.  Vi 
delar med oss av våra erfarenheter hur vi har tänkt och gjort 
under dessa tio år.

Talare Tobias Ahnoff & Martin Altenstedt 
Målgrupp Alla med intresse för system som kräver identitet 
Förkunskaper Det är en fördel om man är lite bekant med IdP

Konstvisning

Runö ruvar på en av Sveriges större konstsamlingar. Ända 
sedan starten på 50-talet har konst och kultur varit en självklar 
del av verksamheten och det handlar om en unik samling. 
Här finns bl.a. 22 oljemålningar av Sven X:et Erixson, oljor 
och litografier av Albert Amelin, keramiska verk av Ulla & 
Gustav Kraitz, bronsrelief av Carl Eldh, oljemålning av Hilding 
Linnqvist. Ett litet konstmuseum, ”Tre rum med produkter” 
signerat Elis Eriksson. Dessutom utökar vi årligen vår konst-
samling med inköp av verk från våra utställningar.

Föranmälan krävs

Målgrupp Intresserade av svensk konst
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Granskning – Sveriges osäkra vägar

Under hösten har jag jobbat som datajournalist med SVT 
Nyheter och Uppdrag granskning om ”Dödskurvan” och 
”Sveriges osäkra vägar”. Jobbet började med en fråga om vi 
kunde kolla på alla andra dödsolyckor som skett senaste året 
men kom att växa till att undersöka hur vägars egenskaper 
påverkar säkerheten.

Talare Fredrik Stålnacke

Agilt, jo vi kör stand-up! 

OBS Intern föreläsning
Mitt nuvarande uppdrag är att leda ett IoT projekt för en av sta-
dens största arbetsgivare. Fantastiskt, underbart, spännande 
att befinna sig i teknikens framkant. I lika delar frustrerande, 
tålamodsprövande att arbeta i en stor internationell organisa-
tion som är kvar i ett traditionellt mindset.

Är du nyfiken på hur jag brottas med gamla metoder och 
arbetssätt? Välkommen!

Talare Jenny Svensson Höglund 
Målgrupp Nyfikna på IoT och gammel-metoder

Microsoft Authenticator med Phone Sign-In eller Azure 
Passwordless Login?

Jag beskriver och visar kort hur två typiska Azure inloggningar 
kan göras med förenklat förfarande. Jag visar vidare hur kon-
figuration görs av Azure och Authenticator för att möjliggöra 
Phone Sign-In

Talare Jan Calmered 
Målgrupp Säkerhetsintresserade

(Livin’ on the) Edge Computing

Dagligen stöter vi på molnbaserade lösningar, vi jobbar mot 
molndatabaser, molnbaserade API:n. Men i ett samhälle som 
är så fokuserat på molnet gäller det att inte glömma en viktig 
del av många system vi dagligen stöter på, Edge Computing. 
Under denna blixt blir det genomgång av begreppet ”Edge 
Computing” och hur det relateras till molnet, när det är vettigt 
att använda Edge Computing, hur man kan praktiskt applicera 
edge computing.

Talare Joakim Ingnäs 
Målgrupp Alla som utvecklar molnbaserade system
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Agila metoder skalar inte

Agila metoder har länge fungerat bra för många team. 
Däremot har agila metoder inte levererat bra resultat när de 
har skalats upp. Finns det fundamentala problem med agila 
metoder som gör att de inte går att skala upp? Jag hävdar det, 
och i det här föredraget ska jag presentera de två allvarligaste.

Talare Tomas Karlsson 
Målgrupp Alla som är intresserade av metod för systemut-
veckling 
Förkunskaper Viss erfarenhet av systemutveckling i grupp

Rockstjärna i storbolaget

Ett gig på en jättebyråkrati kan man välja att antingen bäva 
inför eller se som en möjlighet att framstå som en konsult 
med superkrafter! I den här föreläsningen får du en palett av 
lifehacks och tjuvnyp för att boosta teamets prestanda, ducka 
meningslösa projekt, kringgå kösystem och inte minst göra ett 
oförglömligt intryck på dina uppdragskollegor.

Talare Markus Örebrand 
Målgrupp Ärelystna och gatsmarta konsulter

Säkrare PKI med Certificate Transparency

Sedan april förra året litar Google Chrome inte längre på X.509-
certifikat som inte finns med i en Certificate Transparency-
log. Att Chrome inte litar på ens certifikat är såklart ett stort 
problem för organisationer och det är därför väldigt viktigt att 
veta vad Certifiacte Transparency är för något. 
I denna föreläsning ska vi titta närmare på detta och förklara 
hur CT används för att lösa säkerhetsproblem som fanns 
inbyggda i PKI från början och som fortsatt vara ett problem 
fram till idag.

Talare Linus Lagerhjelm 
Målgrupp Utvecklare eller du som jobbar med säkerhetsfrågor 
Förkunskaper Förståelse för hur PKI och X.509-certifikat fung-
erar

Nyttan av en virtuell pandemi

Vi går igenom uppkomsten och konsekvenserna av ”corrupted 
blood”-pandemin som spreds i online spelet World of Warcraft.

Talare Pia Holmbom 
Målgrupp Du som tycker om att samla på sig kuriosa
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Wrist in peace?

Kombinationen av programmering på dagarna och datorspel 
på kvällarna kan ta ut sin rätt till slut. Vad kan du själv göra för 
att förlänga bäst-före datumet på dina handleder? 
Här fokuserar vi på att hitta en mer hälsosam kontorsuppsätt-
ning (mus, tangentbord, stol, bord) för programmering och en 
annan för datorspel (som inte nödvändigtvis tillfredsställer 
samma behov). Jag berättar om vad som har fungerat i min 
självrehabilitering.

Talare Tobias Axelsson 
Målgrupp Folk som har problem med sina handleder

Cloud as code: Vi tittar på AWS CDK

Äntligen har AWS gjort det! Vi har fått ett kraftfullt och koncist 
språk för att bygga våra molnmiljöer.

Talare Simon Tardell 
Målgrupp Högtflygande programmerare 
Förkunskaper Bra om man har fluktat lite på AWS innan

GitLab

Jag går igenom vad GitLab är, vad man kan göra med det, 
samt delar med mig av verktygslådan jag byggt upp under 
senaste året.

Talare Jakob Petersson 
Målgrupp Du som hellre vill göra något vettigt än att sätta upp 
pipelines, igen... 
Förkunskaper Det är meriterande med kunskaper om shell 
script, Docker och YAML.

Office 365 – Vad finns det för säkerhet?

En överblick av säkerheten i Microsoft Office 365 (som är 
mycket mer än en webbversion av Officepaketet). Fokus är på 
informationsskydd. Exempelvis kan mail och dokument klassi-
ficeras (manuellt eller automatiskt), så att dessa krypteras och 
även kan hanteras av externa personer och i externa miljöer. 
Andra områden är Security management (bl.a. Secure Score), 
Threat protection (bl.a. MFA, ATP), Identity & access man-
agement, Information protection (bl.a. Data Loss Prevention). 
Jag redovisar min egen inläsning av ämnet och förvånas mer 
och mer av hur många säkerhetstjänster de har. Slides och 
livedemo varvas.

Talare Anders Helgesson 
Målgrupp Du som vill veta hur man kan lägga än mer känsliga 
saker i molnet
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Rejections aren’t exceptional – failures are!

Using exceptions as means of communication or flow of 
control is common practice in many applications. But choos-
ing this approach isn’t only error prone, it’s also a potential 
security risk. In this talk, you’ll learn why using exceptions as 
flow of control is an anti-pattern and why rejections should be 
treated as expected outcome rather than exceptional events.  
In addition, you’ll also learn how exceptions can leak sensitive 
information and how to address it.

Talare Daniel Deogun 
Målgrupp Utvecklare

Modern Pythonutveckling 

Python är populärare än någonsin och har under de senaste 
åren fått stora förbättringar inte bara i språket utan även i 
verktygskedjan.
Vi går igenom hela flödet från installation av Python till att ett 
färdigt paket ska publiceras på PyPi och ser samtidigt hur nya 
verktyg och metoder har gjort processen enkel och smidig.

Talare Viktor Ahlqvist 
Målgrupp Alla som kodar eller vill koda Python 
Förkunskaper Lite kännedom om Python är bra

Teckenspråk och tecken som stöd

En kort introduktion till teckenspråket och tecken som stöd. 
Vad är det? Hur fungerar det? Lär dig teckna några enkla 
fraser.

Talare Andreas van der Wal 
Målgrupp Alla som är nyfikna på att kunna kommunicera med 
fler personer

Code reviewing – a modest proposal

Genom att prefixa kommentarerna har jag funnit ett sätt att 
omvandla code review från ett tvåfärgat test, med Obehaglig 
Känsla vid Rödljus, till en diskussion kring kod och något som 
tillför värde. Planen är att presentera detta i ca 15 minuter med 
efterföljande diskussion i ca 30 min.

Här kan du bedöma om det är värt 45 minuter av ditt liv: 
https://www.selfelected.com/code-reviewing-comments/

Talare Ola Fjelddahl 
Målgrupp Utvecklare
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Strategy and Business Implications of Artificial Intelligence

Det råder inga tvivel om att AI håller på att ändra förutsättning-
arna för företag. Men hur ska de förhålla sig till landvinning-
arna inom Machine Learning, Natural Language Processing 
och robotik som är AIs tre stora huvudfält? Hur ser man till att 
satsningarna på AI faktiskt ligger i linje med företagets mark-
nadsstrategi? Insikter och verktyg från en kurs vid MIT blandas 
med egna erfarenheter.

Talare Dan Bergh Johnsson 
Målgrupp De som är intresserade av både teknik och affär

Ändra i dammig JavaScript och sov gott om natten

Tänk dig: Du blir ombedd att göra en liiiten ändring i en mikro-
tjänst som ditt team förvaltar. 
”Klart jag kan!” säger du. Problemet är bara det att du inte 
riktigt har koll på vad tjänsten egentligen gör, det finns inga 
tester och den är skriven i JavaScript. 
Det här talet går med hjälp av ett praktiskt exempel igenom en 
enkel metod och några verktyg för att tryggt ändra i en okänd 
Node.js-tjänst. 
Lämplig för den som kan koda och gillar tester men känner sig 
lite vilse i JavaScript-världen.

Talare Pia Fåk Sunnanbo 
Målgrupp Utvecklare som ändrar i javascript ibland men är rädda 
varje gång 
Förkunskaper Man bör kunna lite Javascript och känna igen sig 
lite i en Node.js-miljö. Däremot behöver man inte kunna något alls 
om testning i Javascript, eller några avancerade koncept

Ett nedsläckt land – the Prepper Edition

Efter en helt vanlig arbetsdag kommer du hem och helt plöts-
ligt går strömmen. I vanliga fall brukar strömmen vara tillbaka 
redan efter någon timme. Men denna gång är det annorlunda...
Dagens samhälle är beroende av teknik och förutsätter att den 
fungerar som det ska. Men en dag kan det oväntade inträffa. 
Har du vad som krävs för att klara dig i 72 timmar upp till 
en vecka? Detta föredrag handlar om beredskap och fysisk 
säkerhet.

Talare Ann-Kristin Kurvinen

Differential privacy – När fullständig säkra system läcker 
privat information

Om ett system är 100% säkert och all data som delas är 
anonymiserad, vilka hot finns då mot individens integritet? Jag 
redogör för några av de mest kända integritetsattackerna dvs. 
där system utan traditionella säkerhetsbrister ändå har läckt 
privat information om individerna. Vi kommer att titta på hur 
processer som uppfyller differentiell integritet kan användas 
för att undvika dessa attacker, när de inte går att använda och 
varför USA:s nästa folkräkning har implementerat det.

Talare Andreas Brändström 
Målgrupp Personer som är intresserade av privat dataintegri-
tet i ett samhälle där allt mer data samlas och delas mellan 
företag
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Ett liv utan Google

Vilken information inhämtar Google om dig? Vad används 
informationen till? Vilka alternativ finns till tjänsterna som 
Google erbjuder?

Talare Johan Ekblad 
Målgrupp Säkerhetsmedvetna personer som är nyfikna på hur 
man kan minimera informationen man ger bort om sig själv

Consistent upon Creation – Secure by Design

Objektorientering säger att vi representerar saker från 
verkligheten i vår kod. Så, objekt borde inte kunde skapas i 
programmet om de inte är i ett tillstånd som motsvarar något 
i verkligheten. Ändå kryllar nästan varje system av default-kon-
struktorer som ”new Person()” där objektet inte har några 
egenskaper alls. Eller att det går att försätta objekten i bisarra 
tillstånd som inte motsvarar något vettigt. 
Hur svårt ska det vara? Dessutom är trasiga objekt en säker-
hetsrisk. 
Vi kollar på konstruktorer, setter metoder, fluent interface, 
builder pattern och annat som kan hjälpa upp situationen. När 
är egentligen respektive verktyg en bra idé?

Talare Dan Bergh Johnsson 
Målgrupp Kodnördar 
Förkunskaper Förstå kod är ett måste. Det kommer att vara 
kod från början till slut. Intresse för Domain Driven Design 
underlättar nog att hänga med i svängarna

Statiska HTML-sidor tar över Kronans Apoteks e-handel 

OBS Intern föreläsning
Att använda static site generators (SSG) har allt mer vanligt 
blivit ett alternativ för e-handel. Med statiska hemsidor vill 
man ta del av fördelarna av snabb webb, säkerhet och skalbar-
heten. Jag berättar om mitt uppdrag hur jag och mina kollegor 
på Kronans Apotek bygger om hemsidan, hur vi har valt att 
bygga upp strukturen och vilka utmaningar vi hittills har stött 
på.

Talare Fanny Chan 
Målgrupp Alla som är intresserade av static site generators!
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Varannanveckasomgrupperingen – en sann rysare

Vi hade starka autonoma komponentteam, en tjänst som 
sakta sprack längs plattformsgränserna och en kultur där 
teamöverskridande arbete var nästan omöjligt. 
Entré: en agil coach och en vansinnig idé. 
Följ den gripande berättelsen om 30 tv-tjänstutvecklares resa 
genom ängslans kvicksand och gruppombildningens stormar, 
mot nya gemensamma mål.

Talare Pia Fåk Sunnanbo 
Målgrupp Alla som jobbar eller jobbat i en teambaserad orga-
nisation

Resan hittills – Omegapoint Business Consulting 

OBS Intern föreläsning
Hösten 2017 startades grupperingen OBC (Omegapoint 
Business Consulting). Vad har vi åstadkommit fram tills nu? 
Det här är en presentation av datapunkter och reflektioner från 
gruppen. Förhoppningsvis även förslag på nya aktiviteter från 
publiken.

Talare Bobby Singh 
Målgrupp Alla som är intresserade av vad sälj och säljande 
konsulter gör

Charles, Ada och Serverless

Kort introduktion till Function as a Service (FaaS) och 
Serverless. Detta satt i ett evolutionärt perspektiv från Charles 
och Ada, till nutid och till Ada igen. Hur skiljde sig Charles och 
Adas intressen och hur relaterar det till vår samtid? Varför 
börjar Docker redan bli gårdagens teknik?

Talare Emanuel Hjertzén 
Målgrupp Utvecklare som vill vara redo när det nya blivit main-
stream
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Du borde aldrig mer förnya TLS-cerifikat

ERR_CERT_DATE_INVALID? 
Certifikat har en en tendens att löpa ut vid precis fel tillfälle. 
Certifikatförnyelse behöver dock inte vara en åsidosatt manu-
ell uppgift. Vi tittar på hur man kan utfärda och förnya TLS-
certifikat automatiskt i AWS, Azure och utanför molnet. 
Det är faktiskt dags att glömma bort att förnya certifikaten 
permanent.

Talare Wilhelm Hedman-Dybeck 
Målgrupp Alla som föredrar HTTPS framför HTTP 
Förkunskaper S i HTTPS

Smärtfri IoT med IoT Plug and Play?

Microsoft lanserade tidigare i år IoT Plug and Play som ett 
öppet modelleringsspråk för uppkopplade enheter. Syftet är 
att abstrahera bort så mycket hårdvarunära som möjligt för 
att göra det enklare att utveckla och integrera nya enheter 
i IoT-lösningar med Azure IoT Centeral eller Azure IoT Hub.
Simplified IoT with IoT Plug and Play. Här tar vi en titt på de 
komponenter som utgör IoT Plug and Play samt visar hur man 
kan integrera existerande enheter och modellera nya enheter.

Talare Pontus Persson 
Målgrupp Utvecklare i allmänhet, men främst de som är lite 
rädda för embedded och IoT

Skulle inte en karta sitta fint nu?

Introduktion till GIS, interaktiva kartor på webben och öppna 
geografiska data i Sverige och världen. Min personliga relation 
till Lantmäteriet och varför det inte är viktigt för er. Vad finns 
det egentligen för alternativ till Google Maps? Går Y-axeln ned-
åt? Varför detta och kanske inte så mycket mer. Vi kollar på le-
aflet, ett bibliotekt i javascript för interactiva kartor, kanske lite 
geopandas i Python och nämner QGIS, WMS, WMTS, Google 
Earth vs Google Maps, europeiska oljebolagens mätnings-
grupp EPSG och att dela upp kartan i rutor är faktiskt asbra.

Talare John Valinger 
Målgrupp Du som inte vet var du ska börja om en arbetsgivare 
ber dig göra en karttjänst. Utvecklare av alla stackar, UX:are 
och alla som är intresserade av kartor
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Är du säker lille telefon?

Använder du din telefon till det mesta? Anser du att den borde 
vara någorlunda säker? Då kanske du vill lyssna på några av 
nyheterna som presenterades på Black Hat och Def Con kon-
ferenserna i Las Vegas i augusti.

Talare Rasmus Gunnar 
Målgrupp Alla intresserade av säkerhet

Procedurella plantor och planeter

Har du någonsin undrat hur det kommer sig att Minecraft har 
oändligt stora världar utan att ta upp oändligt stort utrymme 
på din datorn? Eller hur i hela världen de skapade en så detal-
jerad djungel i den 3D-animerade filmen Djungelboken? 
Häng med mig under 15 minuter där vi utforskar den procedu-
rella världen och alla dess finurligheter.

Talare Johan Reimann 
Målgrupp Alla som har något sorts grafikintresse

Mutation Testing

Vad är Mutation Testing? Varför är det bra? När är det inte 
bra? Hur förhåller det sig till kodtäckning? Vad har det med 
säkerhet att göra? Hur har jag hjälp av mutation testing för att 
kunna skriva säkrare kod?

Talare Tomas Karlsson 
Målgrupp Alla som arbetar med systemutveckling
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