
13:00-13:15  Inledning. 
13:15-13:45  Världens lyckligaste. 
  Jenny Larsson och Carl Johan Lillieroth 
13:45-14.00  - Paus - 
14:00-14:30  5G Ny teknik, nya funktioner, nya affärer 
  Mats Alexanderson 
14:30-14:45  - Paus - 
14:45-15:15  Det digitala ledarskapet - är du redo för nomaderna? 
  Linda Vitell och Katja Sjölander 
15:15-15:30  - Paus - 
15:30-16:00  Dataetik – bättre för affärerna än att (bara) följa dataskyddsförordningen 
  Hans Kalldal  
16:00-   Avrundning och sedan AW.

Världens lyckligaste! 

Kvadrats vision är att vara 
Världens lyckligaste 
yrkesmänniskor. Nästa steg 
borde vara att vi alla, 
Kvadratare, kunder och 
omgivning blir Världens 
lyckligaste människor! 
Det här är en föreläsning 
med Jenny Larsson och Carl 
Johan Lillieroth som 

inspirerar, väcker nyfikenhet och ger 
insikter om hur du själv kan ta ansvar för 
din lycka och framgång i livet. 

5G  
Ny teknik, nya funktioner, nya affärer. 

Självkörande fordon, utökad 
verklighet (”argumented 
reality”) och miljontals 
uppkopplade prylar. Detta är 
några av applikationerna som 
utgör basen för 5G, femte 
generationens mobiltelefoni. 
Det är alltså väldigt tydligt 
att det inte är handhållna 
telefoner som primärt står i 
fokus inför nästa 
generationsskifte, utan helt 
nya områden som kommer 
att dra nytta av mobil 
kommunikation. Med detta följer stora 
möjligheter att skapa nya helt nya affärer 
kring tjänster och teknik. Under de 
närmaste tio åren kommer vi att få se 
omvälvande förändringar av vår 
vardagsmiljö, men att förutspå detaljer är i  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5G fortsatt 

praktiken omöjligt. Historien har visat att 
först kommer tekniken, sedan kommer 
idéerna om hur den kan användas. Somligt 
blir till guld, annat blir till aska. Mats 
Alexanderson, RF & Mikrovågsingenjör på 
Kvadrat, ger en orientering om 5G:  

Vilka de nya 
funktionerna är, hur det 
fungerar och om slutet 
på en 100-årig era för 
radiokommunikation. 
Se till att vara påläst 
om 5G – du kommer att 
tjäna på det! 

Det digitala ledarskapet - är du redo 
för nomaderna? 

Idag pratas det mycket om cloud, internet 
of things, big data och machine learning. 
Har din organisation omfamnat, dragit 
fördelar och redan besegrat den digitala 
utmaningen? 

Vi pratar om hur vi leder framgångsrika 
digitala transformationer där vi mött både 
digitala nomader och analoga dinosaurier! 
Verklig nytta kommer inte genom att 

implementera ny teknik utan genom att 
lära organisationen att arbeta i ständig 
förändring. 
Katja Sjölander och Linda Vitell visar på 
digitaliseringens ytterligheter och utlovar 
praktiska tips och nya insikter att ta med 
dig på din digitala resa. Katja har som CIO 
lång erfarenhet av att arbeta med alla 
delar av digitaliseringen och Linda driver 
stora förändringsprojekt vilket är just vad 
digital transformation handlar om. 

Dataetik – bättre för affärerna än att 
(bara) följa dataskyddsförordningen 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
som börjar tillämpas om knappt ett år 
innehåller en viktig förändring som går 
under radarn för många – kravet på 
accountability. Du skall kunna bedöma 
risker, göra intresseavvägningar och sedan 
kunna visa hur du har tagit ansvar för att 
balansera kunders intressen och risker i 
förhållande till dina egna. Dataetik ger dig 
verktyg för att förstå olika intressen och 
kunna motivera avvägningar och beslut 
och är nästa konkurrensfördel efter 
miljömedvetenhet. 
Hans Kalldal, informationsspecialist på 
Kvadrat berättar varför du skall låta etiken 
driva ditt införande av GDPR.
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