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UR INNEHÅLLET 
 Finansinspektionens föreskrifter, allmänna råd och tillsyn kring informationssäkerhet, IT-verksamhet och 

insättningssystem
 Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom finanssektorn
 Cyberhot och incidenter – hantering av risker och sårbarheter kring cyberhot och cyberattacker förebyggande och 

i realtid
 Säker informationshantering inom hela verksamheten – så utvecklar du en god säkerhetskultur genom 

övergripande ansvar och tydlig policy
 Digital Operational Resilience Act (DORA) – att applicera och införa förordningen för ökad cybersäkerhet inom 

finanssektorn

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Andreas Heed 
Tillförordnad chef 
Finansinspektionen

Jan Olsson 
Kriminalkommissarie 
Swedish Cybercrime 
Center SC3 
Polismyndigheten

Daniel Olsson 
Senior Architect 
Trusec

Peter Hellström 
Säkerhetsrådgivare 
Nixu

Willem Stolk 
Senior Information  
Security Consultant 
Nixu

Mats Malmberg 
Head of Consulting  
Services 
Sentor

Ulf Larsson 
Group Chief Security 
Architect 
SEB

Carl Wern 
Koncernsäkerhetschef, 
Folksam 

Stefan Palmqvist 
Head of risk 
TINK

MODERATOR
Andreas Wadström 
Seniorkonsult 
Murphy Solution

INFORMATIONS- OCH  
CYBERSÄKERHET  
INOM FINANSSEKTORN  2023

SPONSORER



ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

TORSDAG 4 MAJ 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Andreas Wadström 
Seniorkonsult 
Murphy Solution

Andreas arbetar som seniorkonsult och konsultchef på bolaget 
Murphy Solution som fokuserar på krishantering och beredskap. 
Dessförinnan arbetade han i över 8 år på Försvarsmakten i diverse 
roller kopplat till informations- och cybersäkerhet och kommer 
med sin gedigna erfarenhet att guida er igenom denna dag.

09:10-09:40 EXPERTANFÖRANDE

Operationell motståndskraft i finanssektorn
• Vilka risker ser FI kopplat till den digitala utvecklingen inom 
finansiell sektor?

• Hur arbetar FI för en ökad motståndskraft i en digitaliserad 
finansmarknad?

• Hur kan den digitala motståndskraften hos företagen i den 
finansiella sektorn stärkas?

Andreas Heed
Tillförordnad chef  
Finansinspektionen

Andreas Heed är jurist med en masterexamen i bank- och 
finansrätt samt en magisterexamen i företagsekonomi (MBA). 
Han har en bakgrund inom domstol och på finansdepartementet. 
På FI har Andreas under flera år ansvarat för frågor kopplat 
till den finansiella infrastrukturen, både nationellt och 
internationellt. För närvarande är Andreas tillförordnad chef 
för FI:s nya verksamhetsområde Betalningar som bland annat 
har det finanssektorövergripande ansvaret för tillsynen av 
it-risker och säkerhetsskydd. Området ansvarar också för 
samordningen av FI:s uppdrag som sektorsansvarig myndighet 
för beredskapssektorn finansiella tjänster.

09:50-10:35 EXPERTANFÖRANDE

Säkerhetsläget och den senaste utvecklingen 
inom hot och säkerhet för organisationer inom 
finanssektorn
• Säkerhetsläget och den digitala hotbilden mot Sverige  
– hur ser den ut idag? 

• Hotaktörer och incidenter – vilka är det som angriper oss och 
varför? 

Jan Olsson
Kriminalkommissarie Swedish Cybercrime Center SC3
Polismyndigheten

Jan har arbetat som polis i 29 år och under 12 år har han också 
arbetat som expert inom bedrägerier. Han har bland annat 
varit med och startat Nationellt Bedrägericentrum och arbetar 
sedan tre år tillbaka med förebyggande insatser och som 

verksamhetsutvecklare på Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / 
Swedish CyberCrime Center (SC3). 

10:35-10:55 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:55-11:40 EXPERTANFÖRANDE

Cyberhot och incidenter – hantering av risker och 
sårbarheter kring cyberhot och cyberattacker 
förebyggande och i realtid
• Vilka angrepp och incidenter kan din organisation drabbas av? 
• Konsekvenserna till följd av ett angrepp, exempel från 
verkligheten på allvarliga cyberangrepp mot företag och 
myndigheter 

• Hur kan du förebygga och minska riskerna i din organisation? 
• Incident respons – hur agera på olika typer av incidenter och 
då krisen är ett faktum

• TIBER – Threat Intelligence-based Ethical Red 

Daniel Olsson
Senior Architect på Truesec AB
Trusec

Daniel arbetar som senior architecht och hans arbete går ut 
på att antingen hantera cyberincidenter i sin roll som Incident 
Manager för Truesecs Cybersecurity Incident Response Team 
eller att arbeta som strategisk rådgivare till kunder som inte 
önskar incidenter.

11:50-12:35 EXPERTANFÖRANDE

Nya regelverk – samma åtgärder
• Hur hanterar man nya regelverk kring säkerhet som företag?
• Var ska man börja för att snabbt kunna anpassa sig 
till nya regelverk och få så lite friktion som möjligt i sitt 
informationssäkerhetsarbete?

 
Peter Hellström
Säkerhetsrådgivare
Nixu

Willem Stolk
Senior Information Security Consultant
Nixu

Willem Stolk är auditor och senior informationssäkerhetskonsult 
med över 20 års erfarenhet inom informationssäkerhet i olika 
roller. Hans huvudfokus är informationssäkerhet, governance 
och compliance. Willems djupa och breda erfarenhet 
av både organisatoriska och tekniska utmaningar kring 
informationssäkerhet har genom åren lagt grunden för den 
kunskap han har för att hjälpa företag säkerställa en effektiv 
hantering av informationssäkerhetsrisker över tid.

12:35-13:35 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:35-14:20 EXPERTANFÖRANDE

Digital Operational Resilience Act (DORA)  
– att applicera och införa förordningen för ökad 
cybersäkerhet inom finanssektorn
• Vad innebär DORA – lagen och vilka påverkas
• Vad betyder DORA – för finansbranschen
• Vad krävs av organisationer för att efterleva lagen
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• Hur bör organisationer starta arbetet med efterlevnad
• Prioritering av olika aktiviteter

Mats Malmberg
Head of Consulting Services
Sentor

De digitala landskapen som vi alla rör oss i förändras hela tiden 
och nya cyberhot utvecklas konstant. Idag är angrepp inom 
finanssektorn en del av vardagen som man har att förhålla sig till 
och skydda sig emot. Likaså tillkommer nya lagar och regleringar 
som verksamheter har att ta till sig och efterleva. Vi ser idag ett 
ökat fokus på hot och säkerhet men också på nya regelverk där 
DORA tillkommit för att öka cybersäkerheten inom finanssektorn 
och som organisationer inom den finansiella sektorn har att 
införa och efterleva. Sentor är experter inom cybersäkerhet och 
man har sedan 1998 hjälpt företag att skydda sin verksamhet. 
Mats Malmberg arbetar som Head of Consuling Services och 
har under närmare två decennier på olika sätt arbetat med att 
hjälpa företag att stärka deras informationssäkerhet och att 
efterleva regulatoriska krav. Under detta anförande går han 
igenom vad DORA innebär och hur man kan gå tillväga för att 
införa och efterleva regelverket. 

14:30-15:10 PRAKTIKFALL

Cybersäkerhet i praktiken – så upptäcka, hantera 
och förhindra skadligt beteende och attacker mot vår 
verksamhet
• Så har vi utvecklat ett organiserat arbetssätt för att upptäcka 
avvikande beteende som kan leda till cyberattack

• Så tar vi hjälp av maskinlärning (ML) och artificiell intelligens 
(AI) för att skydda samhällskritiska funktioner

• Hur arbetar vi med kompetensutveckling inom verksamheten 
för att säkerställa hög säkerhet i hela organisationen?

Ulf Larsson
Group Chief Security Architect
SEB

Ulf Larsson har arbetat i sin roll som Group Chief Security 
Architect på SEB i snart tre år. Tidigare arbetade han som IT 
architecht och Cybersecurity officer i 9 år, även det på SEB. Ulf 
har dessförinnan arbetat i liknande tjänster både på Accenture 
och IBM. 

15:10-15:30 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:30-16:10 PRAKTIKFALL

Riskbaserad informationssäkerhet för ökad digital 
säkerhet
• Så skapar vårt ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 
27001) effektivitet för samtliga bolag inom koncernen genom 
ett standardiserat informationssäkerhetsarbete.

• Så har vi utvecklat ett awarnessprogram från styrelser till 
enskilda medarbetare för övergripande och genomgående 
informationssäkerhetsarbete i hela organisationen 

• Så upptäcker vi attacker med ett AI baserat 
övervakningsskydd för cyberangrepp som grundar sig på 
beteendevetenskap 

Carl Wern
Koncernsäkerhetschef
Folksam 

Carl har arbetat med informationssäkerhet/cybersäkerhet 
sedan 1996. Han har varit involverad i och lett extremt 
utmanande globala säkerhetsprojekt, byggt och förvaltat 
globala och lokala ledningssystem för informationssäkerhet, 
ansvarat för Compliance och säkerhetsfrågor samt arbetat med 
ledningsgrupper i policy- och strategifrågor. Carl arbetar idag 
som koncernsäkerhetschef på Folksam.

16:20-17:00 PRAKTIKFALL

Säker informationshantering inom hela verksamheten 
– så utvecklar du en god säkerhetskultur genom 
övergripande ansvar och tydlig policy
• Hur skapar du en god säkerhetskultur och ökad medvetenhet 
om cyberrisker och cybersäkerhet i en komplex organisation? 

• Vilken kompetens om informationssäkerhet krävs hos 
medarbetare i organisationen och hur når vi ut till dem på ett 
effektivt sätt med verksamhetens policys? 

• Hur man kan samverka med affärsledning och 
compliancefunktionen för att ha en god säkerhet och 
efterlevnad av kritiska regelverk specifikt kring informations- 
och cybersäkerhet

Stefan Palmqvist
Head of risk
TINK

Stefan har mer än 20 års erfarenhet inom finans- och IT industrin 
och 8 års erfarenheter från riskhantering, Cybersäkerhet och 
Operationell risk från företag som Swedbank, Klarna och nu hos 
Tink som nyligen förvärvades av Visa. Mitt primära fokus är att 
möjliggöra en ”friktionsfri” Risk Management inom företaget, 
som anammar ett agilt arbetssätt och har en verksamhetsmodell 
optimerad på hastighet och utveckling, så att alla affärsbeslut tas 
med relevanta risker i åtanke.

17:00-17:10 SAMMANFATTNING
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och 
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din 
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa 
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.
Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100% nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av Finansinspektionens föreskrifter, allmänna råd 
och tillsyn kring informationssäkerhet, IT-verksamhet och 
insättningssystem

 Uppdatera dig kring säkerhetsläget och den senaste 
utvecklingen inom hot och säkerhet för organisationer inom 
finanssektorn

 Lär dig mer om hantering av risker och sårbarheter kring 
cyberhot och cyberattacker förebyggande och i realtid

 Lyssna till hur du utvecklar en god säkerhetskultur i hela 
verksamheten genom övergripande ansvar och tydlig policy

 Öka dina kunskaper om Digital Operational Resilience Act 
(DORA) och hur du applicerar och inför förordningen för 
ökad cybersäkerhet inom finanssektorn

 Nätverka och utbyt erfarenheter med branschkollegor från 
hela landet!

Konferenskod: OFF1738

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 4 maj 2023 

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 31 mars 6.990 kr          1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 28 april 7.790 kr          700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så  
betalar person 3, 4, 5 osv endast 5.990 kr per person.

Vad ingår?
I konferenspriset ingår dokumentation och att du kan ta del  
av streamet material i 30 dagar efteråt.
För dig som deltar på plats ingår även fika och lunch under  
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


