
 

 

 

 

FSPOS 
Finansiella Sektorns Privat-
Offentliga Samverkan 

FSPOS (Finansiella Sektorns Privat Offentliga Samverkan) är ett frivilligt 
samverkansforum som genom  analys, kunskapsspridning och övningar arbetar 
med att stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser.  
Mer information om FSPOS hittar du på www.fspos.se  
 

Välkommen till FSPOS sektorsseminarium den 2 december 2022 
 

Finansiella sektorn i morgondagens totalförsvar 
 

Tema för årets seminarium är Finansiella sektorn i morgondagens totalförsvar. Under 
seminariet behandlas den finansiella sektorns roll i totalförsvaret och vikten av 
beredskap för att bidra till ett starkt totalförsvar. Seminariet tar upp frågor om det 
rådande säkerhetspolitiska läget och vad det innebär för finanssektorn, påverkan på 
civila strukturer och hur vi kommer att behöva arbeta framöver.  
 
Seminariet vänder sig till personer inom den finansiella sektorn som är intresserade av 
sektorns roll i totalförsvaret och som vill veta mer om FSPOS arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
FSPOS genom, 
Mats Wallinder, ordförande i FSPOS, Riksbanken 
 

Anmälan 
Anmälan om deltagande görs senast fredagen den 18 november genom att klicka på 
länken nedan.  
 
Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att vid behov begränsa antalet 
deltagare per organisation. Vänligen meddela freja.singstedt@4cstrategies.com om du 
får förhinder så att platsen kan erbjudas till någon annan. Seminariet är kostnadsfritt. 
 
 
 
 

För eventuella frågor om seminariet, vänligen kontakta Freja Singstedt, på tel. 070-314 
39 57 eller e-post till Freja.Singstedt@4cstrategies.com.  

 
 
 

 
 

Tid: Fredag den 2 december 2022, kl. 12:30-17:00 
Plats: Berns, Kammarsalen, Berzelii Park, Stockholm 
 
Observera! För att delta vid seminariet behöver du vara föranmäld och kunna 
uppvisa giltig id-handling. vid registrering. 

Anmäl dig här 
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FSPOS 
Finansiella Sektorns Privat-
Offentliga Samverkan 

Program 
  
Seminariet leds av Peter Göransson, senior adviser, Svenska Bankföreningen. 
 
 12:30 

FSPOS ordförande Mats Wallinder hälsar välkomna  

Världen efter Putins invasion av Ukraina 
Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska Institutet 

Sveriges pågående anslutningsprocess till Nato – vad är Nato och hur kan ett medlemskap påverka 
civilt försvar? 
Kristina Syk, senior projektledare för totalförsvar, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 

Om näringslivet och totalförsvaret samt deras förutsättningar 
Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy, Svenskt näringsliv  

Paus 

Civil beredskap för finansiella tjänster: hur arbetar vi tillsammans och vad ska arbetet fokusera på? 

Christina Wejshammar, chef avdelningen för betalningar, Riksbanken 
Thomas Nielsen, biträdande chefsekonom, Finansinspektionen 

Systemet för civil beredskap: vad är MSB:s roll och vad förväntas av finansiell sektor?  
Jonas Milton, utredare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Avslutning och mingel 

13:00 

16-17 

Registrering 

How has the financial system worked in Ukraine since the Russian invasion? What was done? 
How did the collaboration work in the sector? Conclusions and lessons learned? 
Alex McWhortner, Citi Bank's Ukraine Country Head 


