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fredag 11 december

Teknik & utveckling Team, kvalitet och 
metoder Säkerhet Omvärld, idéer och 

annat

Eventappen finns på 
AppStore och Google Play. 
Sök efter Omegapoint!

09:00-09:15 Konferensnledning
09:15-09:45 State of the Nation
09:45-10:00 Fika
10:00-10:15 FinCen files

AWS Well-Architected Framework - best 
practices även utanför AWS
Varför skriver mina kollegor så dålig kod?
Sprintplaneringstråk eller lättviktig sprintsamsyn
Exceptional Development Teams för enastående resultat

10:25-11:10 Endast Prod är verklig - och vad det har 
för betydelse för hur vi skriver kod
Produktigenkänning med inspiration av 
ansiktsigenkänning - Bildmatchning m.h.a bildlikhet 
Don't hate pull requests
Critical-Controls-Implementation-for-SAP
Pacemakerregistret - GNILP 

DigiKoKo är Omegapoints kompetenskonferens som går digitalt 
för första gången i december 2020. Den samlar och engagerar 
hela företaget. Under konferensen 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.

DigiKoKo 2020
11 december 2020

37 föreläsningar • 48 talare

Välkommen!



14:45-15:30 Direct Heap Snapshotting: Prototyp på 
en JVM som startar snabbare
Lär dig använda git på terminal
Digitalt Självförsvar
Homomorfisk kryptering, vad är det?

15:40-15:55 Renovera din kod! Hur du på ett enkelt sätt 
kan hålla dina beroenden uppdaterade!
Skalbar behörighetsadministration med en 
gratistjänst i Azure - vad kan gå fel?
En mogen syn på systemutveckling 
- bortom Java och .NET
Var det ett dåligt krav?

16:05-16:20 Målarkitektur - från politik till digital transformation
Secure Hybrid Cloud med BYOK (Bring Your Own Key)
Teknisk Due Diligence à la Omegapoint
Dungeons, Dragons & Development Teams

16:30-17:30 Konsten att valla katter eller att tänka 
på tänkande medarbetare

17:35–17:45 Konferensavslutning

fredag 11 december
11:20-11:35 The future is dark

OP Developer Survey
Vad är AWS Client VPN för något 
och hur använder man det?
Hur estimerar man?
Late GNILP - transition to an empowered 
team & lessons from it

11:35-12:35 Lunch
12:35-13:20 Brytande förändringar – hur ändrar 

man en API ändpunkt?
Azure Storage, vad är det och hur testar 
du det lokalt? Med Azurite såklart!

Försvar på djupet - Klienter och sessioner
Växter kommunicerar - en överlevnadsfråga

13:30-14:15 Making sense of NUMA, G1, and ZGC
Implementing Managed identities i Azure/AKS
Göteborg Energi War Stories - En dragning 
med spänning som får dig att slå vol
Hur ett enkelt misstag kan sabba ditt varumärke

14:15-14:45 Fika

fredag 11 december

Teknik & utveckling Team, kvalitet och 
metoder Säkerhet Omvärld, idéer och 

annat @omegapoint_ab #DigiKoKo@omegapointse



FinCen files

OBS! Intern presentation endast för anställda på Omegapoint. 

Att med AI analysera en stor internationell läcka 

Talare Fredrik Stålnacke 
Målgrupp Alla på OP 

AWS Well-Architected Framework - best practices även utanför 
AWS

AWS Well-Architected (WA) Framework är en samling best practi-
ces för arkitektur och innehåller lärdomar från driften av världens 
största e-handel. Men även om man inte driver världens största 
e-handel, eller ens kör i AWS är WA Framework kanske det intres-
santaste du kommer läsa i år. Kom så tar vi reda på varför! 

Talare Wilhelm Hedman-Dybeck 
Målgrupp Utvecklare och arkitekter

Sprintplaneringstråk eller lättviktig sprintsamsyn

En snabb genomgång av de förbättringar som genomfördes för 
att få oss att gå från en halvdags sprintplanering till en som tog ca 
30 minuter. 

Talare Mattias Persson
Målgrupp Alla som är intresserade av teamförbättringar

Exceptional Development Teams för enastående resultat  

Vad är det som gör att ett team kontinuerligt levererar relevanta 
saker på ett säkert och effektivt sätt med hög kvalitet? Vi går ige-
nom 6 viktiga grundpelare som bidrar. 

Talare Hamdoon Mohammad  
Målgrupp Alla som är involverade i produktutveckling

Varför skriver mina kollegor så dålig kod?

Har du undrat varför dina kolleger skriver så DÅLIG #### KOD och 
aldrig verkar lyssna när du i VARJE #### PR påminner dom om Det 
Rätta Sättet™ de BORDE ha skrivit koden på? 
Denna blixt kommer inte svara på den frågan utan kommer 
introducera dig till ett ramverk (OBS inte kod) som hjälper dig att 
hitta roten till ovanstående ilska och då förhoppningsvis kunna 
kommunicera med dina kolleger på ett mer empatiskt sätt. 

Talare Mattias Blom 
Målgrupp Människor som kommunicerar med andra människor 
regelbundet
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om bilder kan bidra i denna matchning och fick lovande resultat. PriceRun-
ners problem kallas Extreme Classification, de har extremt många klasser 
men få bilder per klass. Detta område är en bubblare som fått mer intresse 
på sistone inom ML communityn.

Talare Melker Forssell 

Critical-Controls-Implementation-for-SAP

Fredrik blev uttagen av CSA att hjälpa till och författa en implementerings-
guide för affärssystemet SAP. Fredrik bidrog med 6 av 20 kontroller. 
 
https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/critical-controls-implementa-
tion-for-sap-parts-1-and-2/ 
https://www.offentligaaffarer.se/2020/10/28/svenskt-foretag-utvald-av-varlds-
aktor/ 

Talare Fredrik Pihl 
Målgrupp Arkitekter, Projektledare, Produktägare med fokus mot affärssys-
tem och integration mot dessa. 

Pacemakerregistret - GNILP

Omskrivningen av Pacemakerregistret hade rullat på i flera år på Ome-
gapoint. Vid årsskiftet 2020 beslöts att växla upp för att få klart projektet 
till årsslutet. Detta är historien om hur vi växlade upp, levererade samma 
applikation i ny förpackning och fick en nöjd kund. 

Talare Arvid Larsson, Joakim Larsson, Joakim Glimsjö & Christian Gauffin

Endast Prod är verklig - och vad det har för betydelse för hur vi 
skriver kod

Vad är dealen med Swagger? Är det bara ett ramverk för att dokumentera 
sina microservice API:er? Vilket problem löser det och på vilka sätt kan en 
använda det? I denna blixtintroduktion går vi primärt igenom grunderna i 
Swagger men berör kort även de mer avancerade möjligheterna som ram-
verket erbjuder.

Talare Dan Bergh Johnsson 
Målgrupp Utvecklare, DevOps och Qare

Förkunskaper Förutsätter insikter i hur kod funkar. Och intresse för vad som 
händer vid en driftsättning.

Don’t hate pull requests

Vår tidigare kollega Pia Fåk Sunnanbo skrev i juni ett blogginlägg på Medium 
med titeln ””I Hate Pull Requests””. Jag försöker bemöta hennes uttalande och 
förklara varför du inte ska hata pull requests.  
https://medium.com/@pia.fak.sunnanbo/i-hate-pull-requests-17836dd3cc38

Talare Mats Persson & Pia Fåk Sunnanbo 
Målgrupp Utvecklare och personer som gillar säkerhet

Förkunskaper Viss kunskap om utvecklingsarbete

Produktigenkänning med inspiration av ansiktsigenkänning - 
Bildmatchning m.h.a bildlikhet 

OBS! Intern presentation endast för anställda på Omegapoint. 
 
PriceRunner processar mer än 100 miljoner prisförslag varje dag som behö-
ver matchas till deras databas för att du ska kunna hitta det billigaste priset. 
När streckkoden inte kan matchas används ML. I vårt exjobb undersökte vi
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Vad är AWS Client VPN för något och hur använder man det?

AWS Client VPN är ett verktyg för att kommer åt privata resurser 
i ett VPC på ett säkert sätt. Det bygger på OpenVPN och slutan-
vändaren kan använder vilken OpenVPN-klient som helst. För 
autentisering används SSH-nycklar, som man kan skapa t.ex. med 
hjälp av EasyRSA, ett CLI-verktyg för att skapa och hantera en PKI 
CA. Jag kommer berätta hur vi har satt upp AWS Client VPN för vår 
CyberArk-tjänst.  

Talare Silvan Zeller 
Målgrupp Alla som har intresse i antingen moln eller PKI 

Förkunskaper De som har använt ett VPN tidigare borde klara sig 
bra

Hur estimerar man?

Oavsett vad man tycker om estimat kommer man som utvecklare 
bli tvungen att estimera hur lång tid det kommer ta att implemen-
tera funktionalitet. Vad kännetecknar ett bra estimat och hur går 
man tillväga för att estimera?

Talare Jakob Kylberg 
Målgrupp Alla som bygger mjukvara

Late GNILP - transition to an empowered team & lessons from it

Lärdomar från ett team på VCC och vad jag tror var de viktigaste 
ingredienserna till att vi blev ett empowered team

Talare David Oskarsson 
Målgrupp Alla som jobbar i eller med team

The future is dark 

Vad är ett programmeringsspråk? Varför kan inte våra verktyg 
skriva koden åt oss? Kan man skriva kod direkt i produktion, och 
vad händer om man gör det? Samt, kan man inte bara kompilera 
koden medan man skriver den och därmed aldrig behöva råka ut 
för ett kompileringsfel igen?  
 
Beväpnade med en nyckel till en stängd beta tar vi oss en titt på 
programmeringsspråket Dark. Ett språk som utmanar gamla (och 
i vissa fall, förlegade) föreställningar om hur vi utvecklar mjukvara 
och som visar oss hur man återuppfinner mjukvaruutveckling på 
2020-talet.

Talare Linus Lagerhjelm 
Målgrupp Utvecklare och arkitekter 

Förkunskaper Bra om man har sett kod förut

OP Developer Survey

Vilka tekniker, verktyg och språk använder Omegapoints utveck-
lare? 
Resultatet från undersökningen bland Omegapoints alla kontor 
presenteras. Tänk dig Stack Overflows globala undersökning, fast 
mer intressant. :)

Talare Jakob Petersson
Målgrupp Utvecklare och nyfikna
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Brytande förändringar – hur ändrar man en API ändpunkt?

När man utför en brytande API-förändring vill man göra en så smidig över-
gång som möjligt för konsumenterna. Det är extra viktigt när en ändpunkt 
ändrar beteende. Jag presenterar fynd från mitt exjobb och presenterar 
förslag på hur man bör utföra en brytande förändring i ett API.

Talare Erik Dackebro 
Målgrupp Utvecklare

Azure Storage, vad är det och hur testar du det lokalt? Med Azurite 
såklart!

Vi börjar med en kortare presentation av Azure Storage, vad det är och kan 
användas till. Jag går sedan igenom Azurite, en lokal emulator som kan an-
vändas för att testa din Azure-kod utan tillgång till ett Azure-konto. Sedan 
går vi igenom olika tillvägagångssätt du kan använda för att komma igång 
med Azurite, vi kör några tester för att kolla att det fungerar. Därefter tar vi 
in testerna i en CI/CD pipeline och ser hur det fungerar. Avslutningsvis tar 
vi en genomgång av de olika möjligheter som finns att konfigurera Azurite.

Talare Christoffer Johnsson Öhrström 
Målgrupp De som vill lära sig mer om Azure och hur de kan förbättra test-
barheten i sina Azure-lösningar
Förkunskaper Grundläggande kunskaper i kod, viss förståelse av Cloud

Försvar på djupet - Klienter och sessioner

När du ritat kartan över ditt system, modellerat identitet och behörighet, 
är nästa steg att reda ut hur du får tag i din biljett/token och hur sessioner 
skall hanteras. Vi går igenom hur man löser detta med OAuth/OIDC för 
system med höga säkerhetskrav och reder ut vanliga frågeställningar, tex: 
  
•   Varför är detta bättre än API-keys?
•   Vilka grundflöden gäller för OAuth 2.1 och FAPI 2.0 (draft)
•   Kan man använda PoP-tokens även om man inte har en konfidentiell 
klient?
•   Code+PKCE, men varför behövs även PAR?
•   Hur hänger livslängder för olika tokens och cookies ihop med ”sliding” 
och maxgräns för sessioners livslängd vid web SSO?
•   Hur loggar jag som administratör ut någon annan då man använder web 
SSO?  

Vi går igenom grundflöden översiktligt, men fokus är på tillägg och detaljer 
runtomkring som man ofta behöver hantera för att uppnå en hög säker-
hetsnivå och ett starkt försvar på djupet.

Talare Martin Altenstedt & Tobias Ahnoff 
Målgrupp Alla med intresse för applikationssäkerhet

Växter kommunicerar - en överlevnadsfråga

Det finns för människor tre sätt att kommunicera; med ord, med kropps-
språk och med molekyler av något slag. När vi går runt i en tyst skog kan 
man lätt missta sig att ingen kommunikation sker. Men, det visar sig att i 
allra högsta grad att det skickas ut signaler både till djur, insekter, svampar 
och bakterier i växternas omgivning. Ambitionen med föreläsningen är att 
förklara varför och hur detta går till. Det blir genetik, molekylärbiologi och 
bioinformatik...

Talare Tomas Persson
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Making sense of NUMA, G1, and ZGC

As a big fan of garbage collection, I was really excited to see that JEP 345: 
”NUMA-Aware Memory Allocation for G1” was part of the Java 14 release. 
But what does NUMA mean and how does it affect the G1 collector? 
There’s also a new collector in town – the ZGC collector! This experimental 
collector is already NUMA-aware, but how does it differ from G1 and why 
should you care from a software design perspective? In this session, I will 
try to sort this out and bring clarity to NUMA, G1, and ZGC.

Talare Daniel Deogun 
Målgrupp Utvecklare

Förkunskaper Det kan vara bra att känna till GC som koncept och vad en 
generations-collector är

Implementing Managed identities in Azure/AKS

Under passet går vi kort igenom grunderna för managed identites och 
dess fördelar. Vi pratar hur de kan hanterar autentisering för olika tjänster 
(kubernetes, functions) mot Azure rersurser. 
Vi visar sedan hur detta görs i praktiken, till exempel hur deployade 
applikationer i ett AKS-kluster kan komma åt lösenord i ett Azure key vault. 
Den praktiska biten görs som en demo där vi sätter upp funktionaliteten 
m.h.a. Infrastructure as Code. Efteråt bjuder vi in åhörarna att genom frågor 
diskutera för och nackdelar med managed identities.

Talare Jakob Nordström & Andreas Brommund 
Målgrupp Folk som arbetar med eller är intresserade av Microsoft Azure

Förkunskaper Det kan vara bra att ha grundläggande grepp om kuberne-
tes och att ha sett Azureportalen.

Göteborg Energi War Stories - En dragning med spänning som får 
dig att slå volt (13:30-14:00)

OBS! Intern presentation endast för anställda på Omegapoint. 

 
Under ett år var Omegapoint säkerhetspartner till Göteborg Energi, vilket 
innebar en strid ström av spännande och varierande säkerhetsuppdrag. 
Ena dagen skulle vi angripa deras skrivarsystem och dagen därpå kunde 
det istället vara läge att knäcka digitala lås för säkerhetsgrindar. 
 
Vi delar med oss av några ””war stories”” och lärdomar från olika system 
som vi fick hacka, i ett lättsamt format utan tekniska detaljer. 
 
Talare Pontus Persson & Kasper Karlsson 
Målgrupp Alla, men speciellt dem som finner (o)säkerhet lite spännande

Hur ett enkelt misstag kan sabba ditt varumärke

Du kanske undrar vad kopplingen är mellan domänregistrering och ditt 
företagsvarumärke? Du kanske undrar hur en subdomän kan vara sårbar? I 
det här passet så kommer vi att berätta om vår erfarenhet av subdomäner 
och på vilket sätt de kan vara sårbara och skada ett varumärke. Presenta-
tionen kommer att vara baserad kring Azure, men koncepten är tillämpliga 
för andra moln och tjänster.

Talare Davis Freimanis & Nada Kapidzic Cicovic 
Målgrupp Utvecklare av molntjänster och alla som har intresse av moln och 
säkerhet 
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Direct Heap Snapshotting: Prototyp på en JVM som startar 
snabbare

Hur mycket av din cloud-budget går åt till att Java Virtual Machi-
ne ska starta? Under mitt exjobb på Oracle testade jag en möjlig 
optimisering. Idén var att  vid uppstart skriva över heapen med 
en avbild på en redan initialiserad heap, och få detta Frankenste-
in-monster att köra. I bästa fall skulle det här kunna leda till kortare 
kallstarter, och microservice-anrop där du betalar för tiden din kod 
kör, inte tiden JVM tar på sig att starta. Jag presenterar prototypen, 
resultatet, processen, och en del kodexempel och lärdomar från 
min tid i OpenJDK’s källkod.

Talare Ludvig Janiuk 
Målgrupp Intresserade av JVM, Java, C++, Optimering, Server-
less-funktioner och/eller Oracle

Förkunskaper Kunskap om minneshantering i OpenJDK eller i 
allmänhet av fördel

Lär dig använda git på terminal

Är GIT nytt för dig eller skulle du vilja använda GIT direkt i termina-
len i stället för att använda ett GIT-verktyg?  
I den här föreläsningen tänker jag visa hur en genomför olika van-
liga flöden i terminalen. Jag kommer att gå igenom commit och 
push, olika kommandon för brancher och fiffiga verktyg som stash. 
Föreläsningen kommer även innehålla demo på en Linux terminal 
av valda kommandon.

Talare Katarina Lejonlid 
Målgrupp Nya utvecklare eller som aldrig använt git på terminalen 
och vill prova

Digitalt Självförsvar

Redan 2015 polisanmäldes 67 000 ID-kapningar i Sverige och 
trenden har sedan dess bara ökat för varje år. För den som drabbas 
innebär det ett tidsödande och kostsamt arbete att hantera kon-
sekvenserna. I den här föreläsningen får du lära dig ett antal enkla 
men effektiva knep för att dramatiskt minska risken att drabbas 
av identitetsstöld eller få sin information eller identitet stulen. 
Du kommer att bli bjuden på en sötsur cocktail av myndigheter, 
statistik, tekniska hjälpmedel och ”do’s and dont’s”.

Talare Michael Westlund 

Homomorfisk kryptering, vad är det?

Vad är homomorfisk kryptering, dess användningsområden och 
status just nu?

Talare Johan Ekblad 
Målgrupp Personer intresserade av säkerhet

Förkunskaper Kommer säkert innehålla lite matematik, men 
meningen är att man skall kunna följa med även om man inte har 
matematisk bakgrund
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En mogen syn på systemutveckling - bortom Java och .NET

Skickliga systemutvecklare vet hur nätverk och internet funkar, vad RESTful 
betyder på ett filosofiskt plan, hur man får verklig nytta av molnet, hur 
människor och grupper funkar. De kan effektiv databasteknik, appsäk och 
infosäk, fördelar och begränsningar med garbage collection, byggpipelines 
och versionshantering osv osv. Slutligen, och allra minst viktigt, har de en 
bakgrund i en speciell språkstack. 
 
I det här passet kommer jag att utmana missuppfattningen att Java- och 
.NET-utvecklare är två olika yrken. Du kommer att få med dig verktyg för 
att prata med kunder och kandidater samt inspiration till en lång fortsatt 
kompetensutvecklingsresa.

Talare Markus Örebrand 
Målgrupp Alla

Var det ett dåligt krav?

Har du någonsin köpt en ny produkt bara för att upptäcka att den har en 
del ”uppenbara” fel. Eller levererat mjukvara till en kund bara för att höra 
att leveransen har ”uppenbara” fel. Kan det vara utvecklaren som har gjort 
fel? Kan testaren verkligen ha missat denna ”uppenbara” bug? Eller var det 
ett dåligt krav?... Du kan ha det bästa utvecklingsteamet, om de utgår från 
dåliga krav är risken stor att de levererar en dålig produkt.

Talare Per von Euler
Målgrupp Alla som har jobbat med krav, inte bara med att skriva och bryta 
ned krav, utan även utvecklare, testare, m.m. som  använder krav

Renovera din kod! Hur du på ett enkelt sätt kan hålla dina 
beroenden uppdaterade!

Tiden när man missar att uppdatera Apache Struts, blir ägd av en script-
kiddie och förlorar kundernas förtroende, är förbi tack vare Renovate! Jag 
kommer berätta om vad Renovate är, hur vi använder det på mitt uppdrag 
och vad jag har lärt mig på att ha någon/t som ständigt kräver att man 
uppdaterar sina beroenden.

Talare David Skeppstedt 
Målgrupp Alla som jobbar med utveckling och använder tredjepartsbero-
enden

Skalbar behörighetsadministration med en gratistjänst i Azure - 
vad kan gå fel?

Vi berättar om ett kundcase från Thermia, där återförsäljare tillåts adminis-
trera behörigheterna för användarna i sin egen organisation. Vi bygger en 
skräddarsydd lösning mha Azure AD B2C och berättar om våra erfarenhet-
er av detta. Spoiler: Vi är såväl bittra som glatt överraskade.

Talare Olle Mulmo & Andreas Brändström 
Målgrupp IAM-fanatiker, Azure bashers, och Omegapointare i ren allmän-
het

Förkunskaper Bra om man kan lite om OAuth och dess utmaningar
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Teknisk Due Diligence à la Omegapoint

Omegapoint har i skrivande stund genomfört över 30 tekniska 
företagsbesiktningar (tekniska DDs). Vi vill passa på att berätta 
om vad vi lärt oss och vad man kan förvänta sig som konsult inom 
området. 

Talare Anders Lindberg & Olle Mulmo 
Målgrupp Alla, men speciellt personer som är intresserade av 
arkitektur och krav-frågor

Dungeons, Dragons & Development Teams

Dungeons and Dragons är världens mest populära bordsrollspel 
och har trollbundit miljontals spelare världen över sedan 1974. 
Jag är en av många som spenderat åtskilliga timmar med att leta 
skatter och dräpa drakar. Under dessa magiska äventyr har jag 
lärt mig massor om hur en bäst hanterar lömska rostmonster eller 
oskadliggör mumier, men också ett par saker som är användbara 
när en ska jobba i ett agilt utvecklingsteam! 
 
I denna lagom lättsamma blixt går jag igenom fem lärdomar som 
är användbara i kampen mot Drakar och Demoner men också i 
kampen mot Deadlines och Demon.

Talare Jonas Paro 
Målgrupp Människor som jobbar i agila team i allmänhet, 
människor som gillar rollspel i synnerhet

Målarkitektur - från politik till digital transformation

Hur vi använder målarkitektur som ett kraftfullt verktyg för att få 
vilken ledningsgrupp som helst att gå från klarhet till klarhet i sin 
digitala transformation

Talare Stefan Andreassen & Jonas Magnusson 
Målgrupp För alla som möter utveckling och affär

Secure Hybrid Cloud med BYOK (Bring Your Own Key)

Är BYOK lösningen för att säkerställa användande av Public Cloud 
för känsligare information. 
Det här passet ger en kort beskrivning och diskuterar hur BYOK 
kan användas specifikt tillsammans med Azure Key Vault och vilka 
fördelar och nackdelar som kan ses. Vi talar också om hur det fung-
erar tekniskt och ger exempel på hur en implementering skulle 
kunna se ut. 

Talare Jan Calmered & Nils Ågren 
Målgrupp Arkitektur, Säkerhet och Cloud intresserade
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Konsten att valla katter eller att tänka på tänkande medarbetare

Finns det särskilda knep för att leda en grupp där alla kan, vill och
bör få tänka själva? Vad har Pippi Långstump med saken att göra? 
Hur gör man egentligen för att få intelligenta, tänkande människor 
att arbeta tillsammans?

Det är svårt, och just därför blir det roligt. Här erbjuds en före-
läsning om intelligens och ledarskap, om konsten att hålla sig 
i rörelse, om att bygga upp och bygga om, men också om en del 
riktigt korkade saker som bevisat intelligenta människor har gjort.

Monika Orski är föreläsare, IT-arkitekt och författare. Under 
åren 2015-2019 var hon ordförande för Mensa Sverige, och har 
samlat de erfarenheterna i boken ”Konsten att valla katter” från 
2019. Hon talar om att leda grupper av intelligenta människor, 
liksom om att finna sig tillrätta inom en sådan grupp.

Talare Monika Orski
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