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Hur skapar vi en kultur av compliance i praktiken? Välkommen till en 
paneldiskussion kring företagskultur och vad som krävs för att compliance 

ska bli en del av företagskulturen där du jobbar.  En företagskultur där 
personalen faktiskt arbetar på det sätt ni har bestämt, istället för i gamla 

invanda spår. Vår panel har lång erfarenhet från arbete med liknande frågor 
och delar med sig av lyckade och misslyckade försök att införa hållbara 

förändringar i sätt att arbeta och tänka.

Kostnad: 3900:- per person. Lunch ingår.

Varmt välkommen!

https://privacyworksnordic.com/events-utbildningar/konsten-att-skapa-en-compliance-kultur-i-praktiken/


Ni har tagit fram policies och instruktioner, utbildat personalen både en och två gånger, pratat 
på arbetsplatsmöten och chefsträffar om hur viktigt det är att alla följer lagar och regler och de 

riktlinjer som finns i organisationen. Men ändå är det inte många anställda som använder det nya 
dokumenthanteringssystemet eller ens har hört talas om det. De lagrar fortfarande sina dokument på 
den egna hårddisken och e-postlådan är precis lika full som förut. Det här med mutor och bestickning 

verkar gå in genom ena örat och ut genom det andra lika fort hos både säljare och inköpare, trots att ni 
har upprepat ert mantra om bjudresor och restaurangbesök. 

Känner ni igen er? Vill ni ha tips och råd om hur man kan genomföra ett stort förändringsarbete och 
skapa en hållbar företagskultur som faktiskt tar hänsyn till ert arbete med regelefterlevnad? Kom och 

lyssna på vår paneldiskussion kring ämnet, där alla paneldeltagare har flerårig erfarenhet från olika 
branscher, och stor erfarenhet av konsten att skapa en compliancekultur från insidan.

Nina Macpherson 
Nina är en av Sveriges mest välrenommerade bolagsjurister och arbetade till i våras som Senior Vice 
President, Chief Legal Officer och Secretary of the board på Ericsson. Hon har ett antal styrelseuppdrag 
i internationella företag och är ledamot i Aktiemarknadsnämnden. 2015 utsågs hon till årets bolagsjurist 
i Sverige, 2017 tog hon emot priset som Global In-house lawyer of the year i London och ett Lifetime 
Achievement Award i Washington. Hon har jobbat mycket med compliance bland annat inom 
konkurrensrätten och på anti-korruptionsområdet. 

Panelen

Leif Frykman
Leif har arbetat i snart 30 år som bolagsjurist i olika globala chefsroller, bland annat i amerikanska 
IT-företag. Han har medverkat i ett flertal globala förändringsprojekt som berört tiotusentals personer 
utspridda i ett stort antal länder. Leif har mycket stor erfarenhet av att leda förändringsarbete och hans 
mantra är Kommunikation, kommunikation, kommunikation!

Michaela Angonius
Michaela är Vice President Head of Group Regulatory and Privacy på Telia. Hon har under de 
senaste 10 åren arbetat med regulatoriska frågor inom telekommarknaden, bland annat genom att 
etablera nya strategier och effektiva sätt att arbeta. Hon ansvarar för det regulatoriska arbetet och 
dataskyddsteamet, och koordinerar arbetet på de 11 marknader som Telia arbetar i, bland annat 
implementeringen av GDPR.

Per Björkman
Per har närmare 20 års erfarenhet av ledande roller i gränslandet mellan verksamhet och IT, med 
fokus på compliance och regelverkstolkning. Han har internationell erfarenhet inom flera branscher 
och företag på global nivå. Han har axlat och transformerat arbetet med ett compliance-program 
på EnterCard som han ledde med stor framgång. Programmet hade direkta kopplingar till PSD2 och 
PCIDSS.

Christer Hjert
Christer är en av Sveriges ledande experter på kommunala styrnings- och ledningsprocesser. Han har en 
bakgrund inom domstolsväsendet och som förbundsjurist inom (nuvarande) SKL. Han har varit verksam 
som konsult sedan 2002 och har sysslat med i princip alla kommunala verksamhetsområden i nästan 
alla Sveriges kommuner. Under 2017 var han biträdande kommundirektör i Norrtälje och vice VD i 
kommunens koncernmoderbolag.  

Moderator: Caroline Olstedt Carlström, advokat och partner på advokatbyrån 
Cirio, ordförande i Forum för dataskydd.  

Konsten att skapa en compliancekultur 
Förmiddag kl. 9-12 med efterföljande lunchmingel. 


