
 

 

FSPOS Aktivitetskalender 2022 
Översikt och inbjudan 

 

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid ska fungera. För att uppnå detta 
genomför FSPOS löpande aktiviteter för att öka de finansiella aktörernas gemensamma 
förmåga, såsom utbildningar, övningar, seminarier, forum för erfarenhetsdelning med mera.  

För en överblick av de aktiviteter som genomförs under verksamhetsåret 2022, skickar FSPOS 
härmed ut en aktivitetskalender och inbjudan till samtliga aktiviteter. Anmälan sker digitalt, 
se information vid respektive aktivitet nedan.  

Aktiviteterna inom ramen för FSPOS finansieras genom anslag 2:4 Krisberedskap (MSB), 
varför deltagande i aktiviteterna är kostnadsfritt. Det går bra att anmäla sig till flera aktiviteter. 
Då deltagarantal i vissa fall är begränsat ber vi er att meddela om ni får förhinder efter att 
anmälan gjorts. Om någon aktivitet blir fullbokad förbehåller sig FSPOS rätten att fördela 
platserna så att så många olika organisationer som möjligt kan delta.  

För dig som inte har möjlighet att delta, eller vill lära dig mer om FSPOS eller 
krishantering/kontinuitetshantering, finns interaktiva utbildningsmaterial och rapporter 
tillgängliga att ladda ner från fspos.se. 

Varmt välkomna! 

FSPOS genom ordförande Mats Wallinder, Riksbanken 
 

AKTIVITETSKALENDER 2022 

 



 

 

Aktiviteter 2022 

Seminar – Working with operational resilience  
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In today’s ever-changing environment the need to be 
operationally resilient is a necessity.  As an organisation, it is 
imperative to have a holistic overview of dependencies and 
criticalities that goes beyond business continuity and crisis 
management.  

Organisations within the financial sector operate in an 
environment characterized by uncertainty. Whether it’s cyber 
threats, political and regulatory change or disruptions, 
organisations constantly need to be aware and active in order to 
navigate. 

The purpose of the seminar Working with operational resilience is to 
give guidance on how to look at the concept of operational 
resilience. During the seminar you will hear some examples of 
how operational resilience could be implemented. 

 

The seminar will be held in English. T
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Date: April 22  

Time: 09:00-10:30 AM 
(CET) 

Location: Digital (MS 

Teams) 
 

Keynote Speakers:  

Johan Rosén, Head of risk 
control at Swedbank  

Timothy Dalby-Welsh, 
Operational Resilience 
Governance, Control and 
Oversight Le at Aviva 
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Or: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

Deadline for registration: one 
week before the seminar. 

 

 

 

 

 

 

Seminarium – Krishantering post Corona, två tillfällen med olika innehåll 
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Covid-19 har inneburit stor påverkan och långtgående 
konsekvenser för såväl individer och organisationer runt om i 
världen som för nationer och samhället i stort. FSPOS genomför i 
år två seminarier på temat Krishantering post Corona, med fokus på 
kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.  
 
Tillfälle 1 – Erfarenhetsseminarium  
Det första tillfället är ett erfarenhetsseminarium, där deltagarna i 
mindre grupper diskuterar frågeställningar med fokus på 
organisationers lärande av krishantering från Covid-19. Vad finns 
det för lärdomar inom den finansiella sektorn och hur tar man 
tillvara dessa erfarenheter? 
 
Tillfälle 2 – Seminarium 
Det andra seminariet har ett samhällsorienterat fokus där 
inbjudna talare kommer presentera lärdomar och påverkan på 
samhällets krishantering i stort. Hur har Covid-19 påverkat 
samhällets och den finansiella sektorns krishantering? Vilka 
slutsatser om dagens krishanteringssystem kan dras utifrån 
erfarenheterna från Covid-19? T
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Datum och tid:  
Tillfälle 1 - 
Erfarenhetsseminarium:  
10 maj, kl. 09:00-11:00  
 
Tillfälle 2 - Seminarium:  
14 september, kl. 09:00-
10:30 
 
Plats:  

Tillfälle 1 – 
Erfarenhetsseminarium: 

Fysiskt - Vattugatan 17, 8 tr 
hos 4C Strategies. 

 

Tillfälle 2 – Seminarium: 

Digitalt (anslut via Teams 
eller telefon) A
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eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

 

 

 

 

 

 

Utbildning – Cybersäkerhet och desinformation (förberedande inför Sektorsövning), två tillfällen 
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FSPOS sektorsövning 2022 fokuserar i år på att öka den 
finansiella sektorns förmåga att hantera en gråzonssituation med 
bland annat cyberattacker och desinformation. Utbildningen tar 
bland annat upp frågor kring hur man upptäcker och förebygger 
cyberangrepp samt hur sådana kan hanteras. Vidare innehåller 
utbildningen information och resonemang om desinformation 
och hur organisationer kan förbereda sin verksamhet på att 
förebygga och bemöta vilseledande information. 
 

Notera att utbildningen är tillgänglig för alla inom FSPOS oavsett 
om man deltar i sektorsövningen eller ej. T
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Datum: 12 maj och 8 
september 

Tid: 09:00-11:00 

Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon) 

 

Anmälda får information 
om tillvägagångssätt via e-
mail när genomförandet 
närmar sig. A

n
m
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eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

 

 

 

 

 

 

Register here 

Anmäl dig här 

Anmäl dig här 
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Utbildning - Lägesbild och samverkan (förberedande inför Sektorsövning), två tillfällen 
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Utbildningen fokuserar på hur en aktör upprättar en intern 
lägesbild, upprättar en lägesbild för delning samt delar sin 
lägesbild genom samverkan med andra aktörer inom den 
finansiella sektorn. Aspekter som metod och mallar, effektivitet, 
budskap och informationsklassning belyses.  
 
Notera att utbildningen är tillgänglig för alla inom FSPOS oavsett 
om man deltar i sektorsövningen eller ej. 
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Datum: 19 maj och 29 
september 

Tid: 09:00-11:00 

Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon) 

Anmälda får information 
om tillvägagångssätt via e-
mail när genomförandet 
närmar sig. 
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eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

 

 

 

 

 

 

Utbildning – Grundläggande utbildning i säkerhetsskydd, två tillfällen 
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Den 1 december 2021 uppdaterades Sveriges säkerhetsskyddslag. 
Uppdateringen av lagen, berör såväl både offentliga som privata 
aktörer som bedriver verksamhet som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet, har även medfört att Säkerhetspolisen under 
2022 publicerat nya föreskrifter på området.  

FSPOS anordnar en utbildning (två utbildningstillfällen) i 
grundläggande säkerhetsskydd. Fokus under utbildningen 
kommer att läggas på hur förändringarna i gällande 
säkerhetsskyddslagstiftning samt dess föreskrifter ska tillämpas 
inom finansiell sektor. Utbildningen kommer även belysa aktuell 
hotbild. Talar under utbildningen gör representant från 
Finansinspektionen. 

Syftet med utbildningen är att stärka förståelsen för 
säkerhetsskyddsarbetet inom sektorn. Utbildningen varvar 
teoretiska och praktiska moment där deltagarna själva får dela 
med sig av sina erfarenheter.  

Utbildningen vänder sig främst till personer som idag arbetar 
direkt eller indirekt med säkerhetsskydd inom sektorn och som 
vill lära sig mer, eller verksamheter som kan tänkas beröras av 
säkerhetskyddslagstiftningen. 

Utbildningen leds av Carolina Hassel, Säkerhetsskyddschef på 4C 
Strategies.  T
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Datum: 23 maj och 23 
september 

 

Tid:  09:00 - 12:00 

Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon) 
 

Utbildningen har en 
deltagargräns på 40 

deltagare per 
utbildningstillfälle.  

 

Anmälda får information 
om tillvägagångssätt via e-
mail när genomförandet 
närmar sig.  
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eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhetsseminarium – Cyberssäkerhet, två tillfällen med olika innehåll 
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Under 2022 anordnar FSPOS genom Arbetsgrupp 
Kunskapsspridning erfarenhetsseminarier inom området 
cybersäkerhet med två skilda inriktningar. Syftet med 
seminarierna är att genom erfarenhetsdelning skapa en 
gemensam förståelse för cybersäkerhet samt de utmaningar som 
sektorn står inför.  

  

Tillfälle 1 – Hur skyddar vi oss mot cyberhotet?  Faktiska lärdomar och 
praktiska lösningar 

Erfarenhetsseminariet fokuserar kring erfarenheter och lärdomar 
från inträffade cyberhändelser. Under seminariet kommer 
exempel från verkligheten att lyftas. Även diskussioner kommer 
föras kring hur vi på bästa sätt kan skydda oss mot framtida 

cyberhot. 

Talar under seminariet gör Ola Jörgensen, koncernsäkerhetschef 
på Coop, som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och 
lärdomar avseende cyberattacken 2021 som slog ut stora delar av 
Coops kassasystem.  Talar under seminariet gör också 
representanter från bolaget Kyndryl som kommer ge exempel på T
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Datum: 2 juni och 24 
oktober  

Tid: 09.00- 10.30 

Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon) 
 

Anmälda får information 
om tillvägagångssätt via e-
mail när genomförandet 
närmar sig. 
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eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

Anmäl dig här 

Anmäl dig här 

Anmäl dig här 
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hur en organisation kan skydda sig mot framtida cyberhot och it-
attacker.  

Tillfälle kommer ges till deltagare att i förväg skicka in frågor. Det 
kommer även finnas möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna 
talare. 

 

Tillfälle 2 – Hur kan den finansiella sektorn stärka sin cyberförmåga? 

Erfarenhetsseminariet fokuserar på hur cyberförmågan inom den 
finansiella sektorn kan stärkas.  

Talar under seminariet gör representanter från IVA 
(Ingenjörsvetenskapsakademin) som genom projektet 
cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft kommer att presentera hur 
privata och offentliga verksamheter inom den finansiella sektorn 
kan stärka sin förmåga att möta cyberhot och samtidigt öka sin 
konkurrenskraft. Under seminariet ges även förslag på konkreta 
åtgärder för att förebygga cyberattacker.  

Deltagare delas in i grupper för att tillsammans diskutera, utifrån 
fördefinierade frågeställningar, hur cyberförmågan inom sektorn 
kan förbättras.  

 

Seminarium - Trendspaning – risklandskapet i en ”ny” digital finansiell infrastruktur 
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Vi står inför stora förändringar inom finansiell infrastruktur. 
Inom Europa pågår en rad initiativ inom ramen för EUs 
finansiella digitala strategi. Inte minst det svenska 
betalningssystemet förändras i grunden med en ny nordisk 
infrastruktur för betalningar.  

Vid seminariet diskuterar inbjudna talare det nya risklandskapet 
och hur den finansiella sektorns arbete med risk- och 
kontinuitetshantering påverkas. Behöver vi tänka annorlunda för 
att hantera dessa risker? Vilka utmaningar kan följa och hur 
förbereder vi oss på bästa sätt? Vilken förmåga behöver enskilda 
aktörer planera för? 

Syftet med seminariet är att bidra med insikter om en förändrad 
riskbild och hur verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn 
behöver anpassa sitt förhållningssätt.  

Datum: 7 juni  
 
Tid: 09:00-10:30 
 
Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon) 

 

 

 

eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

      

Seminarium - Finanssektorns roll i totalförsvarsplaneringen 
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Totalförsvarets roll är att skydda och försvara landet, människors 
liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de 
grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter. I och med det säkerhetspolitiska nuläget runt om i 
världen har detta kommit att aktualiserats än mer. 

 

Den finansiella sektorn utgör en vital del i det civila försvaret, 
vilket tillsammans med vårt militära försvar ligger till grund för 
Sveriges totalförsvarsplanering.  De samhällsviktiga finansiella 
tjänsterna har en nyckelroll att spela i försörjningsberedskapen 
som utgör grunden i Sveriges totalförsvar.  

Syftet med seminariet är att utifrån olika perspektiv och 
fokusområden kunna stärka kunskapsnivå gällande 
finanssektorns roll och ansvar inom totalförsvarsplaneringen.  

Seminariet kommer ta utgångspunkt från utredningen Struktur 
för ökad motståndskraft samt Handlingskraft, en handlingsplan för 
att främja och utveckla en sammanhängande planering för 
totalförsvaret 2021–2025.  

Datum: 23 november 

Tid: 09:00-10:30 

 

Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon)  

 

Anmälda får information 
om tillvägagångssätt via e-
mail när genomförandet 
närmar sig. 

 

 

 

 

eller på: www.4cstrategies.com/events/fspos2022/ 

 

Sista anmälningsdag: en vecka 
innan genomförandedatum 

Anmäl dig här 

Anmäl dig här 

http://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
http://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
https://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
https://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
https://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
https://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
https://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/
https://www.4cstrategies.com/events/fspos2022/


 

 

 

Tillfälle kommer ges till deltagare att i förväg skicka in frågor. Det 
kommer även finnas möjlighet att ställa frågor direkt till inbjudna 
talare. Talare vid detta seminarium kommer att presenteras vid 
ett senare tillfälle.  

 

Seminarium - FSPOS Sektorsseminarium 2022 på Berns 

 

Kunskapshöjande och inspirerande halvdagsseminarium för 
aktörer inom den finansiella sektorn. Seminariet genomförs på 
Berns i Stockholm.  

 

Inbjudan skickas ut separat.   

Datum: 2 december 

Tid: anges i separat 
inbjudan 

 

Anmälan skickas ut separat. 



 

 

 

FSPOS Sektorsövning 2022 

FSPOS Sektorsövning 2022 - Informationsmöte 

 

Informationsmöte för samtliga lokala övningsledare för de 
organisationer som deltar i FSPOS Sektorsövning 2022. 
Informationsmötet berör grundläggande information om 
övningen och syftet är att underlätta respektive organisations 
planering och bemanning av övningen. Informationsmötet 
genomförs via Teams. 

 
Inbjudan till informationsmötet skickas ut separat till de 
organisationer som anmält sig till FSPOS Sektorsövning 2022.  

Datum: 28 april  

Tid: 13:00-15:00 

 

Plats: Digitalt (anslut via 
Teams eller telefon)  

 
 
  

Anmälan skickas ut separat. 

Hör av er till 
sara.bengtsson@4cstrategies.com 
om ni har frågor. 

 

FSPOS Sektorsövning 2022 – Uppstartsmöte 

 

Uppstartsmötet startar FSPOS Sektorsövning 2022. Under 
uppstartsmötet presenteras inledande delar av scenariot samt det 
övningsmaterial som ska användas som stöd för genomförande 
av övningen på hemmaplan. Varje övad organisation deltar med 
lokal övningsledare och ytterligare valfri 
organisationsrepresentant.  
 
Inbjudan till uppstartsmötet skickas ut separat till de 
organisationer som anmält sig till FSPOS Sektorsövning 2022.  

Datum: 7 oktober 

Tid: 09:00-11:00 

 

Plats:  Lokaler i centrala 
Stockholm 

 
 
  

Anmälan skickas ut separat. 

Hör av er till 
sara.bengtsson@4cstrategies.com 
om ni har frågor 

 

FSPOS Sektorsövning 2022 – Övningsgenomförande 

 

Under perioderna för övning på hemmaplan arbetar de övade i 
sina egna organisationer med scenariot och diskuterar ett antal 
frågeställningar och uppgifter avseende bl.a. lägesbild, 
samverkansbehov och intern och extern kommunikation. 
Respektive organisation avgör själv när och under hur lång tid 
övningsmomenten sker, samt vilka från organisationen som 
deltar.  
 
Under två gemensamma övningstillfällen sker samverkan och 
informationsdelning mellan de övade aktörerna. Flertalet 
representanter från respektive övad organisation bjuds in att 
delta vid de gemensamma övningarna, oavsett om de formellt 
deltar i någon samverkan eller inte.  
 
Inbjudan till FSPOS Sektorsövning 2022 skickas ut separat till de 
organisationer som anmält sig.  

Datum - Övning på 
hemmaplan:  Flexibelt 
mellan 10–13 samt 17–20 
oktober 

Plats:  Organisationerna 
övar på hemmaplan  

 

 

Datum - Gemensamma 
övningar: Gemensam 
övning.  14 samt 21 
oktober, 09:00-13:00 

Plats:  Lokaler i centrala 
Stockholm 

 

Anmälan skickas ut separat. 

Hör av er till 
sara.bengtsson@4cstrategies.com 
om ni har frågor 

 

FSPOS Sektorsövning 2022 - Erfarenhetsseminarium 

 

Samtliga övade organisationer bjuds in för att diskutera 
utvecklingsområden och lärdomar efter FSPOS Sektorsövning 
2022, samt gemensamma utgångspunkter inför FSPOS 
Sektorsövning 2023. Varje övad organisation deltar med lokal 
övningsledare och ett antal övade organisationsrepresentanter.  
 
Inbjudan till erfarenhetsseminariet skickas ut separat till de 
organisationer som anmält sig till FSPOS Sektorsövning 2022.  

Datum: 10 november 

Tid: 09:00-12:00 

 

Plats:  Lokaler i centrala 
Stockholm 

 

Anmälan skickas ut separat. 

Hör av er till 
sara.bengtsson@4cstrategies.com 
om ni har frågor 
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