
I dag öppnar Internetdagarna – 17 evenemang under ett och
samma tak
I dag slår Internetdagarna upp portarna för sextonde året i rad. Konferensen som arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS,
är Sveriges viktigaste mötesplats för alla de som är med och formar nätet – i dag och i framtiden. Bland årets huvudtalare märks
Evgenij Morozov, forskaren som stuckit ut hakan och kritiserat uppfattningen om internet som demokrativerktyg och Nnenna
Nwakanma, nätaktivist och förkämpe för yttrandefrihet på nätet, inte minst i hennes hemland Nigeria.

Årets Internetdagarna kommer att bli det mest välbesökta någonsin, över 2 500 personer samlas, vilket är rekord. Totalt pågår 17 olika
evenemang på Internetdagarna samtidigt, alla med fokus på internet ur olika perspektiv.

– Att så många människor från olika delar av branschen samlas under ett och samma tak skapar en unik mötesplats med goda förutsättningar
för nya idéer och insikter. Offentlig sektor träffar det privata näringslivet; entreprenörer möter forskare och utvecklare lyssnar till digitala
strateger, säger Internetdagarnas projektledare Niklas Serén.

Årets program spänner över allt från integritetsfrågor till diskussion om hur vi kan förändra den skeva könsfördelningen i IT-branschen och hur
gamla och nya medier samverkar och effekterna av detta – både positiva och negativa – för både privatpersoner och mediebolagen.
Dessutom ett evenemang om skolans roll för att ge unga digital kompetens – behöver alla barn bli programmerare? Och som alltid; Internet
Discovery Day – platsen där Sveriges hetaste internetentreprenörer presenterar sig för världen.

Internetdagarnas huvudtalare
Gemensamt för alla evenemang är möjligheten att lyssna till internationella huvudtalare som Internetdagarna bjudit in.

Huvudtalare måndag:

Daniel Sinker, chef för Knight-Mozilla OpenNews, talar om hur journalistiken har bidragit till att driva på utvecklingen av webben.
Hilary Mason, grundare av företaget Fast Forward Labs som forskar om maskinell intelligens, anser att alla i en organisation borde
använda sig av data.
Evgenij Morozov, forskare och skribent, kommer till Internetdagarna för att ge sin syn på världen och nätets avigsidor.

Huvudtalare tisdag:

Nnenna Nwakanma, nätaktivist och regional samordnare för World Wide Web Foundation i Afrika, vill bjuda på personliga perspektiv
och tala om möjligheterna med internet och vikten av att ge alla tillgång till uppkoppling.
Ethan Zuckerman, medieforskare och internetaktivist, kommer tala om hur internet håller på att förändra vad det innebär att vara en
effektiv medborgare.
Kathryn Parsons, grundare av det digitala utbildningsföretaget Decoded, menar att framtiden är skriven i kod.

Evenemang 23 november
Fullständiga program för samtliga evenemang finns här: internetdagarna.se/program

Hardwiring freedom – Hur skyddar vi den personliga integriteten online och hur man kan slå tillbaka mot allt hårdare övervakningslagar. 
Arrangör: Code Red

Internet och staden – En stor del av de möjligheter som internet erbjuder är outnyttjade i offentlig sektor. I Helsingborgs stad jobbar man för
att ändra på detta. 
Arrangör: Joakim Jardenberg och Helsingborgs stad.

Var är brudarna – och var är alla andra? – Vilka strukturer och attityder står i vägen för tillväxt genom mångfald? 
Arrangör: Genius

Wordpress means business – Så jobbar du framgångsrikt med WordPress.

Ska alla barn bli programmerare? – Skolans roll för att ge barn och unga en bredare digital kompetens.
Arrangör: Webbstjärnan, IIS

Är vi redo för molnet? – En heldag om molntjänster och dess fördelar, nackdelar, risker samt avtalshantering.
Arrangör: IIS

Nordic Domain Days – Domännamnsbranschen är en bransch i förändring. Under två dagar diskuteras utmaningar och möjligheter.
Arrangör: IIS Registry, IIS

Faster than lightning – En snabbladdad webbplats är ett måste för att behålla besökarna. Praktiska tips på hur din webbplats kan göras
snabb för slutanvändaren.
Arrangör: Peter Hedenskog och Sajtkollen, IIS

Evenemang 24 november



Fullständiga program för samtliga evenemang finns här: internetdagarna.se/program

Internet Discovery Day – platsen där heta internetentreprenörer presenterar sig för världen. Mycket troligt att nästa Klarna eller Spotify
finns bland utställarna.  
Arrangör: Johan Jörgensen och IIS

Opinioner och offentligheter online – Analys och förståelse av det nya medielandskapet.
Arrangör: Jonas Andersson Schwarz, M-Brain & Retriever

Vilket internet kommer vi att få? – Policy- och regleringsfrågor på internet samt framtidens infrastruktur.
Arrangör: ISOC-SE

Sökmotoroptimering idag: tankesätt, praktik och utvärdering – Lär dig arbeta effektivt och integrerat med SEO. 
Arrangör: Bloggcoach

Innovation och framtidens skola – Digitaliseringens möjligheter inom utbildningsväsendet. 
Arrangör: Vinnova

Den digitala människan – Frågor och insikter kring hur individens liv ser ut i en digital värld. 
Arrangör: Social by Default

Drupal 8, navet i framtidens webb – Lär dig mer om Drupal, öppen källkod och digitala strategier. 
Arrangör: Wunderkraut med flera

Svenskt federationsforum – en heldag om identitets- och behörighetsfederationer och hur förenklar informationsåtkomst mellan
organisationer.
Arrangör: IIS

För mer information: 

Elisabeth Nilsson, pressansvarig IIS
Telefon: 070 407 58 29
Mejl: elisabeth.nilsson@iis.se

Om IIS:
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar
för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella
domännamnsregistret. Överskottet från domänverksamheten finansierar en rad olika satsningar, till exempel Bredbandskollen,
Internetmuseum, den årliga rapporten "Svenskarna och internet 2015" och Barnhack.


