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Våra EU-utbildningar

SÅ FUNGERAR EU-REGLERING I PRAKTIKEN

Kurs 1 EU:s aktörer, beslutsprocesser & beslutsvägar – lagstiftningsprocess i praktiken. 
Fördjupning av en lagstiftningsprocess: MiFIDII från ax till limpa – exempel på lagstiftningsprocess i EU.

FINANSIELLA TJÄNSTER, FÖRSÄKRING & PENSIONER 

Kurs 2 MiFIDII & IDD i praktiken. 

Kurs 3 Provisionsreglerna i MiFIDII & IDD. 

Kurs 4 EU-reglering av försäkring genom IDD – ny EU-reglering av försäkringsdistribution.

Kurs 5 EU-reglering av pensioner – med fokus på Pan-European Personal Pensions Product (PEPP).

Kurs 6 EU-reglering av pensioner – fokus på tjänstepensionsdirektivet, IORPII. 

HÅLLBARA INVESTERINGAR OCH HÅLLBARA AFFÄRER

Kurs 7 EU-reglering av Sustainable finance. 

Kurs 8 Hållbara affärer – så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet. 
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Våra EU-utbildningar
BREXIT OCH EU:S TULLLAGSTIFNING

Kurs 9 Brexit-utbildning – så förbereder du ditt företag på Brexit.

Kurs 10 Så fungerar EU:s tullreglering i praktiken

HUR EU:s MYNDIGHETER ARBETAR I PRAKTIKEN

Kurs 11 EU-myndigheter i praktiken - genomgång av olika EU-myndigheters arbete. 

DATASKYDDSFÖRORDNING, IT-SÄKERHETSARBETE & FINTECH

Kurs 12 GDPR-EU:s nya dataskyddsförordning: praktiska förberedelser

Kurs 13 EU:s IT-säkerhetsarbete.

Kurs 14 EU:s arbete med FinTech. Så fungerar betaltjänstdirektivet, PSD2.

KOMMUNIKATION OCH EU-LOBBYING

Kurs 15 EU-lobbying i praktiken – en guide till inflytande i Bryssel. 
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Ydrenas Academy 
– en akademi för EU-utbildningar

• Akademeia var ursprungligen namnet på en olivlund intill det klassiska Aten där Platon på 380-talet 

före Kristus lärde ut filosofi till sina elever. Därefter har akademi utvecklats till ett begrepp som på 

olika sätt kan syfta på en undervisningsinstitution.

• Ydrenas Academy erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med EU-relaterade 

frågeställningar. 

• Kurserna har fokus på hur EU:s reglering fungerar i praktiken.

5



Ydrenas Academy i korthet

• Kompetensutveckling, fortbildning, för yrkesverksamma akademiker, utformat för beslutsfattare och 

regelverksspecialister. 

• Skräddarsydda grundkurser och fördjupningskurser om EU.

• Fokuserar på affärskritiska frågor i EU:s regelverk.

• Ger både teoretisk överblick i EU:s arbete och beslutsprocesser, men också fördjupade insikter i hur 

EU och EU:s komplicerade regelverk fungerar i praktiken. 

• Konkreta exempel från aktuella beslutsprocesser och regelverk.

• Olika kurslängd – kortare kurser (1-3 timmar) samt hel- och halvdagskurser i Stockholm och i Bryssel.

• Kvalitetssäkrade utbildningar som utarbetas i samråd med experter i en process som säkerställer att 

innehållet är aktuellt, relevant och affärsnyttigt för dig som deltagare.

• Arrangerar studiebesök på Sveriges EU-representation, EU-institutionerna i Bryssel och på exempelvis 

EU-myndigheterna ESMA i Paris, ECB och EIOPA i Frankfurt.

• Diplom efter avklarad utbildning som intyg på erhållna kunskaper.
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Fördjupande EU-utbildningar:

• Konkreta exempel från aktuella beslutsprocesser.

• Indelade i moduler, som kan mixas och sättas ihop efter era önskemål.

• Kan förutom teori innehålla, om så önskas, moduler med praktisk träning, till exempel 

workshops och grupparbeten.

• Tar upp mer specifika EU-frågor, erbjuder fördjupning, fortbildning, i aktuella EU-

direktiv/förordningar. 

• Skräddarsys efter era behov. 
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Vem riktar sig utbildningarna till?

• I första hand till kontrollfunktioner, regelverksansvariga specialister på jurist- eller compliance-

funktioner, till exempel jurister och compliance managers som arbetar med regelverksfrågor.

• Ledningsfunktioner, vd:ar försäljnings- och ekonomichefer, som har EU-relationer och som 

behöver skapa sig fördjupad förståelse för hur EU:s beslutsprocesser fungerar i praktiken. 

• Som kompetensutveckling, där deltagarna har en akademisk examen.
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Utbildningsansvarig

Rickard Ydrenäs – statsvetare (Pol Mag från Uppsala Universitet) 

specialiserad på europeisk politik, är verksam som konsult och 

ekonomijournalist. Rickard är specialiserad på att hjälpa svenska 

företag och branschorganisationer i beslutsprocessen i Bryssel. 

Rickard har fem års praktisk erfarenhet från EU-arbete som rådgivare till 

tidigare Europaparlamentarikern Olle Schmidt (L) i parlamentets 

ekonomiutskott. 

Rickard har varit rådgivare och deltagit vid förhandlingsborden i Bryssel 

vid förhandlingar mellan EU:s beslutsfattare (rådet, Europaparlamentet 

och Kommissionen) om EU-lagstiftning (till exempel trialogförhandlingarna

om MiFIDII) och har därför en unik inblick från insidan i hur EU-

förhandlingarna går till i praktiken. Rickard är sedan 2016 ledamot i 

EIOPAs intressentgrupp för försäkring, IRSG. Rickard Ydrenäs är 

initiativtagare till Brexitpodden – en podd om EU & Brexit.
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Föreläsare

Gunilla Forsmark Karlsson – konsult och styrelseproffs. Gunilla har 

arbetat inom försäkring och bank under hela sitt yrkesverksamma 

liv. I över tjugo år som chef och ledare.

Hon har bland annat varit vd för Skandiabanken och vice vd 

för Länsförsäkringar Bank. Sedan 2014 är Gunilla konsult, 

styrelseledamot och författare. Under 2016 gav hon tillsammans 

med en kollega ut boken: Hållbara affärer - så ökar du 

företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Boken inspirerar, 

motiverar och vägleder företag att ställa om för att bli långsiktigt 

hållbara. Genom boken har Gunilla kanaliserat sitt personliga 

engagemang för hållbarhet med sin erfarenhet från yrkeslivet. 

Gunilla är ledamot i Ydrenas Communications Advisory Board. 



Föreläsare

Ulf Bergström – statsvetare och EU-expert, M.A. från College of

Europe, Bruges, Belgien.

Ulf är specialiserad på europeisk politik och har 13 års praktisk 

erfarenhet från två olika EU-myndigheter; IT-

säkerhetsmyndigheten ENISA och åklagarsamarbetet inom 

Eurojust med regelbundna EU-kontakter (COM/Rådet) och 

MEP-relationer. Ulf är f.d. politisk sakkunnig vid 

Finansdepartementet hos finansminister Bosse Ringholm och 

har därför god insikt i det politiska landskapet, från insidan i 

Regeringskansliet, samt har arbetat som rådgivare inom 

EU/Public Affairs. 

Ulf håller i utbildningar om EU-myndigheter i praktiken. 
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Föreläsare

Kristian Halse – konsult och grundare av Simplicus AB. Kristian har i 

botten en gedigen logistikbakgrund från företag inom telekom 

och dagligvaror. De senaste femton åren har Kristian arbetat 

med tullfrågor, både inom Tullverket och i näringslivet. På 

Tullverket arbetade han bl a som logistikspecialist och som lärare 

på Tullverkets företagsutbildningar. Därefter har Kristian arbetat i 

den privata sektorn med fokus på konsulttjänster, säljare av 

tullösningar och involverad i Border Management-projekt i Afrika 

och Mellanöstern. Kristian har även arbetat som ansvarig för 

tullfrågor på AstraZeneca. Genom sitt företag Simplicus hjälper 

Kristian företag med alla typer av tullfrågor och engagerar och 

utbildar medarbetare på alla nivåer. Kristian håller utbildningar 

om EU:s tullreglering, bland annat om reglering om tullkodex, 

UCC.
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EU-utbildningar
- så funkar EU-reglering i praktiken
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Kurs 1: Så fungerar EU-reglering i praktiken

• Ger inblick i hur EU fungerar i praktiken – hur arbetet i Bryssel praktiskt går till.

• Fokuserar på hur EU är organiserat, hur unionen fattar beslut och hur EU:s rättssystem hänger ihop 
med svensk lagstiftning och implementering. 

• Det formella regelverket ställs i relation till hur EU fungerar i praktiken.

• Indelad i fyra till sex moduler som anpassas, skräddarsys, efter deltagarnas intressen och 
kunskapsnivå. 

• Totalt fyra eller sex timmar, inklusive kaffe- och lunchpaus. 

• Innehåller teori och praktiska erfarenhetsbaserade exempel. 

• Se följande sidor beskrivs halv- och heldagskurserna av utbildningen. 
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Halvdagskurs: Så fungerar EU-reglering i praktiken
INNEHÅLL

MODUL 1 Vad är EU? Grundläggande EU-kunskap
Grunden för EU – kompetens och arbetsområden (20 min.)

MODUL 2 Så funkar EU – lagstiftningsarbete i praktiken
Hur arbetar EU & dess institutioner? Hur fattas beslut? EU-lagstiftning och beslutsprocesser i 
praktiken. EU:s rättssystem och EU-rättslig metod (45 min.)

MODUL 3 EU-reglering i praktiken: ”MiFIDII från ax till limpa – exempel på lagstiftningsprocess i EU” 
(45 min.)

MODUL 4 Lärdomar av hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar i praktiken, diskussion. Erfarenheter och 
reflektioner kring hur lagstiftningsprocessen fungerar (45 min.)

PAUS Kaffepaus (10 min.)

MODUL 5 Så implementerar ni nya regelverk & regelverksbevakning i praktiken
Införlivning av EU-rätt i svensk rätt. Praktiska råd vid regelverksprojekt. Compliancefunktionens
roll vid implementering av nya regelverk. EU-bevakning och EU-påverkan i praktiken. 
Exempel på framgångsrik EU-lobbying. (55 min.)

MODUL 6 EU i framtiden – hot och möjligheter för EU-samarbetet?
Utmaningar fram till 2025 & Brexit & EU:s vitbok (20 min.)

LUNCH Gästföreläsning – med Europaparlamentariker eller EU-tjänsteman (45 min.)

Kurslängd: halvdag, 4,5 tim
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Heldagskurs: Så fungerar EU-reglering i praktiken
INNEHÅLL

MODUL 1 Vad är EU? Hur är EU organiserat? Grundläggande EU-kunskap. 
Grunden för EU – kompetens och arbetsområden (20 min.)

MODUL 2 Så funkar EU – lagstiftningsarbete i praktiken
Hur arbetar EU & dess institutioner? Hur fattas beslut? EU:s rättssystem och EU-rättslig metod (55 min.)

PAUS Kaffepaus (15 min.)

MODUL 3 EU-reglering i praktiken: ”MiFIDII från ax till limpa – exempel på lagstiftningsprocess i EU” (45 min.)

MODUL 4 Utmaningar med EU:s lagstiftning & implementering Samspelet mellan EU-institutionerna, 
ESMA/EIOPA/EBA, och nationella myndigheter. Gränsdragningsproblematik & gråzoner (55 min.) 

LUNCH Gästföreläsning under lunchen med talare från Bryssel (55 min.)

MODUL 5 Lärdomar av hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar i praktiken, diskussion
Erfarenheter och reflektioner kring hur lagstiftningsprocessen fungerar (55 min.)

PAUS Kaffepaus (15 min.)

MODUL 6 Så implementerar ni effektivt nya EU-regelverk i ert bolag. Praktiska råd vid regelverksprojekt. Införlivning
av EU-rätt i svensk rätt. Compliancefunktionens roll vid implementering av nya regelverk (30 min.) 

MODUL  7 JA, det går att påverka i EU! Exempel på framgångsrik EU-lobbying EU-bevakning och EU-påverkan i 
praktiken. Exempel på framgångsrik EU-lobbying (25 min.)

MODUL 8 EU i framtiden – Utmaningar fram till 2025, Brexit & EU:s vitbok (25 min.)

Kurslängd: heldag, 6 tim.
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Kursmål: Så fungerar EU-reglering i praktiken

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna kunna: 

• tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s politiska och 

juridiska system;

• inneha kunskap om EU:s huvudinstitutioner, deras syfte, kompetens och funktioner;

• inneha grundläggande kunskap om och förståelse för EU:s lagstiftningsprocesser, 

beslutprocesser från ax till limpa, från att en idé väcks hos kommissionen till införande i 

svensk rätt;

• hur EU:s rättssystem är uppbyggt och fungerar i praktiken; 

• förstå samspelet mellan EU-institutionerna i lagstiftningsprocessen och förhållandet till 

medlemsstaterna;

• EU-relaterade begrepp som används i lagstiftningsprocessen i EU.
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EU-utbildningar 
– finansiella tjänster, försäkringar och pensioner
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Kurs 2: MiFIDII & IDD i praktiken

Innehåll: 

• Genomgång av nya EU-regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) 

och för försäkringsdistribution (IDD) och implementering i svensk lagstiftning. 

• Ger en överblick av regelverken och fokuserar på de områden där förändringarna får 

mest praktisk betydelse.

Föreläsare: 

• Rickard Ydrenäs, 

tidigare rådgivare till Europaparlamentariker Olle Schmidt (L) under EU-förhandlingarna 

åren 2011-2014 om MiFID II och IDD och följer EIOPA:s arbete som medlem av dess 

intressentgrupp, IRSG.
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INNEHÅLL

MODUL 1 Vad innebär MiFID II och IDD?
EU-regleringens struktur och införande i svensk lagstiftning – hur hänger MiFID II och IDD 
ihop? (25 min.)

MODUL 2 Genomgång av nyckelfrågor i MiFID II och i IDD
MiFID II: Nya regler för marknadsplatser & kundskydd & governance och sanktioner. 
Genomgång av IDD och nya IDD-reglerna (55 min.)

PAUS Kaffepaus (15 min.)

MODUL 3 Jämförelse mellan MiFIDII och IDD rörande exempelvis kundskydd  (55 min.)

MODUL 4 Genomgång av viktigaste reglerna i föreskrifter, riktlinjer och FAQs (25 min.)

PAUS Kaffepaus (15 min.)

MODUL 5 Praktiska tips på hur man kan implementera och arbeta utefter MIFID II och IDD (25 
min.)

MODUL 6 Vilka lärdomar kan dras och erfarenhetsutbyte. Vad händer nu? (25 min.)

Kurslängd: 4 timmar

Kurs 2: MiFID II & IDD i praktiken

20



Kursmål: MiFID II & IDD i praktiken

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av MiFID-

direktivet (MiFID II och MiFIR) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). 

• ha en överblick av innehållet i regelverken och deras praktiska betydelse.
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Kurs 3: Nya provisionsreglerna i MiFID II & IDD

INNEHÅLL

MODUL 1 Europeiska erfarenheter av provisionsförbud, analys av UK och Nederländerna
Vad innebär provisionsreglerna i MiFID II och IDD i praktiken? (55 minuter)

MODUL 2 Provisions- och investerarskyddsreglerna i MiFID II och IDD (55 minuter)

PAUS Kaffepaus (15 minuter)

MODUL 3 Genomgång av viktigaste reglerna i föreskrifter, riktlinjer och FAQs (25 min.)

MODUL 4 Analys – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (25 min.)

Kurslängd: 3 timmar
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Kursmål: Nya provisionsreglerna i MiFIDII & 
IDD

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av 

provisionsreglerna i MiFID-direktivet (MiFID II och MiFIR) och i 

försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). 

• ha en överblick av innehållet i regelverken och deras praktiska betydelse.
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Kurs 4: IDD - ny EU-reglering av 
försäkringsdistribution

• Genomgång av grunderna i IDD och dess praktiska tillämpning 

• Artikel 27 & 28: Intressekonflikter– Organisationskrav och processer

• Artikel 29: Provisioner– Definition av provision och introduktion av s.k. svart lista med 

olämpliga provisioner.

• Artikel 30: Suitability, appropriateness test och informationskrav till kunder - Regler för 

Försäkringsbaserade investeringsprodukter, IBIPs, och kriterier för ”icke-komplexa IBIPs” 

som kan säljas ”execution-only” utan rådgivning. Regler från MiFID II.

• Artikel 25: Product oversight & Governance (POG-regler) - Detaljerade POG-regler, 

exempelvis ”target market”, produkttester, produktinformation till distributörer. 
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Kurs 4: IDD - ny EU-reglering av 
försäkringsdistribution

INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund EU-reglering Försäkringsdistribution – beskrivning av regler i MiFID II 
EU-regleringens struktur och införande i svensk lagstiftning – hur hänger MiFID II 
och IDD ihop? Europeiska erfarenheter av provisionsförbud, analys av UK och 
Nederländerna (55 min.)

MODUL 2 Genomgång av nyckelfrågor i EU-reglering av försäkringsdistribution, IDD (55 min.)

PAUS Kaffepaus (15 min.)

MODUL 3 Genomgång av viktigaste reglerna i föreskrifter, riktlinjer och FAQs (25 min.)

MODUL 4 Analys – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (25 min.)

Kurslängd: 3 timmar
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Kursmål: 
IDD - ny EU-reglering av försäkringsdistribution

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av 

försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). 

• inneha en överblick av innehållet i regelverket och dess praktiska betydelse.
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Kurs 5: EU-reglering av pensioner – PEPP*, 
praktisk tillämpning

INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund EU-reglering av pensioner – innehåll, struktur och tidtabell (25 min)

MODUL 2 Genomgång av nyckelfrågor i EU-reglering 
”Pan-European Personal Pension Product”, PEPP. (55 min.)

MODUL 3 Analys – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (55 min.)

Kurslängd: 2 tim.

*Pan-European Personal Pension Product (PEPP)
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Kursmål:  EU-reglering av pensioner – PEPP*, 
praktisk tillämpning

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha fördjupade kunskaper i EU:s reglering av pensioner.

• inneha kunskap om försäkrings- och pensionsmyndigheten EIOPA, dess syfte, funktioner 

och förhållande till medlemsstaterna. 

• inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av 

förordningen om europeisk privat pensionsprodukt (även kallad PEPP).

• ha en överblick av innehållet i regelverket och dess praktiska betydelse.
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Kurs 6: EU-reglering av pensioner – IORPII*, 
praktisk tillämpning

INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund EU-reglering av pensioner
– innehåll, struktur och tidtabell (25 min.)

MODUL 2 Genomgång av nyckelfrågor i EU-reglering ”Tjänstepensionsdirektivet, IORPII” (55 min.)

MODUL 3 Analys av IORP2 – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (25 min.)

MODUL 4 Kommande EU-reglering av pensioner, ”Pan-European Personal Pension Product”, 
PEPP, samt översyn av kapitalkrav av Solvens 2
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Kursmål:  EU-reglering av pensioner – IORPII*, 
praktisk tillämpning

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha fördjupade kunskaper i EU:s reglering av pensioner.

• inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av de nya reglerna för 

tjänstepensionsföretag i EU, det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II), 

• ha en överblick av innehållet i regelverket och dess praktiska betydelse.
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Utbildningar
– Hållbara investeringar och hållbara affärer
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INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund EU-reglering av Sustainable finance
– innehåll, struktur och tidtabell (15 min.)

MODUL 2 Genomgång av nyckelfrågor i EU-expertgruppens slutrapport om Sustainable finance
& EU-kommissionens nya reglering av Sustainable finance (55 min.)

MODUL 3 Analys – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (15 min.)

Kurs 7: EU-reglering av Sustainable finance,
Genomgång av EU-expertgruppens slutrapport & EU:s nya reglering

Kurslängd: 1,5 tim.
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Kursmål:  EU-reglering av Sustainable finance

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s arbete med 

Sustainable finance.

• inneha kunskap om EU:s expertgrupp om Sustainable finance, dess syfte, kompetens och 

funktioner.

• inneha kunskap om innehållet i expertgruppens halvtidsrapport, publicerad i juli 2017.
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INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund Hållbara affärer

– varför skriva en bok om hållbara affärer? (5 min.)

MODUL 2 Få fart på hållbarhetsarbetet i ditt företag 

Gunilla Forsmark Karlsson om hur man praktiskt går tillväga för att ställa om ett företag. 

Svarar på frågor som:

• Vad handlar hållbarhet om?

• Hur gör man för att hållbarhet ska bli en naturlig del av affären?

• Lönar det sig med hållbara företag? (55 min.)

MODUL 3 Cases – Gunilla ger exempel på företag som ställt om till hållbara affärer och berättar om 

sina möten med företagsledare som vågat och ställt om.

Guide för hållbart företagande: en modell för hur omställningen kan gå till. (25 min.)

Kurs 8: Hållbara affärer 
– så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet

Kurslängd: 1,5 tim.
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Kursmål: Hållbara affärer 
– så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• Inneha grundläggande kunskap om vad hållbarhet innebär

• Förstå de viktigaste utmaningarna

• Vilka har makt och inflytande att ställa om

• Innehållet i en hållbarhetsstrategi

• Grundmodell för omställning av företag
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EU-utbildningar 
– om Brexit och EU:s tullreglering
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Kurs 9: Brexit-utbildning
- Så förbereder du ditt företag för Brexit

• State of play i EU kring Brexit. 

• Förhandlingarna har påbörjats – vad händer nu?”

• Vad innebär Brexit? Vad händer vid Brexit?

• Hur påverkas Sverige av Brexit? Vad betyder Brexit för EU, Sverige och svenska företag på 

kort och lång sikt? Genomgång av politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser av 

Brexit.

• Framtida relationer mellan EU & Storbritannien.

• Vanliga frågor och svar om Brexit.

• Vilka risker och möjligheter finns med Brexit? 

• Checklista – så kan vi förbereda oss. 

Kurslängd: 3 tim.
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Kursmål:  Brexit – Så förbereder du ditt företag för 
Brexit

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• ha en överblick över förhandlingsläget och förståelse för den politiska 

förhandlingsprocessen mellan EU och den brittiska regeringen.

• inneha grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om Brexit-förhandlingarna, 

Brexits politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser.

• inneha kunskap om EU:s huvudinstitutioner, deras syfte, kompetens och funktioner.

• inneha bättre förståelse för konsekvenserna av Brexit.

• ha fått praktiska tips och råd kring förberedelser för Brexit.
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INNEHÅLL

MODUL 1 Introduktion av EU:s tullreglering. Nyheter på tullområdet. (30 min.)

MODUL 2 Genomgång av den nya tullagstiftningen, UCC, och dess struktur (30 min.)

MODUL 3 Implementering och praktisk tillämpning av UCC (30 min.)

PAUS Kaffepaus (15 min.)

MODUL 4 Förslag på åtgärder för att utnyttja de affärsmässiga möjligheterna med UCC (30 min.)

MODUL 5 Brexit – så påverkas handel och tull (30 min.)

Kurs 10: Så funkar EUs tullagstiftning i praktiken 
– en genomgång av EUs tullregelverk 

Kurslängd: 2,5 tim.
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Kursmål: Så funkar EUs tullagstiftning i praktiken 
– en genomgång av EUs tullregelverk 

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha en överblick av innehållet i tullagstiftningen -UCC (Union Customs Code)

• inneha en förståelse om möjligheter och svårigheter med implementeringen av UCC

• inneha en förståelse om vilka praktiska åtgärder som ett företag behöver och bör göra 

vid implementeringen av UCC

• inneha grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om Brexit-förhandlingarna, 

Brexits politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser för tullhantering.
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EU-utbildningar 
– hur EU:s myndigheter arbetar i praktiken
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Kurs 11a: European Defence Agency
– försvarssamarbeten (FoU), upphandlingar för försvarsindustrin

Genomgång av the European Defence Agencys mandat och möjligheter för försvarsindustrin; 

anpassat område enligt kunds önskemål.

INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund: Politiskt landskap och ramverk för myndigheten

Aktuella policy initiativ; EU Global Strategy Implementation, European Defence Action Plan, 

EU-Nato samarbetet – innehåll, struktur och tidslinjer (15 min.)

MODUL 2 Specifik lägesrapport inom valt område (t.ex. FoU, SESAR, Preparatory Actions, eller 

gemensamma capacity-building projekt: SME-investeringar, Moms-befriade projekt, 

Anpassad genomgång av nyckelfrågor; stakeholders, lobbying, policy initiativ, aktuella 

frågor inom specifikt område, cyber, satellit, energi, teknik, expert rapporter, m.m. (60 min.)

MODUL 3 Analys – utmaningar, risker, lobbying och affärsmöjligheter för försvarsindustrin (15 min.)

Kurslängd: 1,5 tim.
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Kursmål: EU-myndigheter i praktiken

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna ha en: 

• Överblick av hur en specifik EU-myndighet fungerar i praktiken, dess syfte, kompetens och funktioner.

• Aktuell lägesanalys för myndigheten

• Översikt av myndighetens roll i policy processen eller i exekutiv roll.

• Förståelse för vilka nyckelaktörerna är politiskt och för lobbying-insatser.

• Resonera kring planering kring/bedöma möjliga lobby-insatser för att bevaka och tillgodose 

industrins/NGOs/fackförenings intressen.

Skräddarsydd per valfri myndighet t ex:
EDA (European Defence Agency) 
EMA (European Medicines Agency) 
EFSA (European Food Safety Agency)
ECHA (European Chemicals Agency) 
ECDC (European Centre for Disease Control)
EASA (European Aviation Safety Agency)
ERA (European Railway Agency)
ENISA (European Union Agency for Network & Information Security)
EDPS  (European Data Protection Supervisor) m.fl. 
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EU-utbildningar 
– dataskyddsförordning, IT-säkerhets-
arbete & Fintech
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Kurs 12: GDPR-EU:s nya dataskyddsförordning
– praktiska förberedelser

För ledningsgrupper/CEO:s med IT-beslutsansvar

INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund: Politiskt ramverk och nyckelbegrepp 

General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) 

– innehåll, struktur och tidtabell (25 min.)

MODUL 2 GDPR –implementering; 

Krav, principer och regler 

Praktiska förberedelser; organisation, roller, ansvar och processer

Risker och möjligheter

Kostnader och konsekvenser: sanktioner

Åtgärder och nya relationer internt/externt

Informationssäkerhet och rapporteringsansvar 

Dokumentationskrav

Dataskyddsombud

Aktuell lägesrapport, expertrapporter, m.m. (60 min.)

MODUL 3 Analys och diskussion– utmaningar, risker, lobbying och affärsmöjligheter för (25 min.)

Kurslängd: 2 tim.45



Kurs 13: EU:s IT-säkerhetsarbete (fördjupning)

European Union Agency for Network and Information Security EDPS; Europol (EC3), Eurojust, EDA et al.

För ledningsgrupper/CEO:s med IT-beslutsansvar

Kurslängd: 1,5 tim.

INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund: Politiskt landskap och ramverk för EU:s IT-säkerhet och specifikt myndigheten för IT-

säkerhet ENISA, samt systerorganisationer

Aktuella policy initiativ; den nya NIS-förordningen (2016/1148) + GDPR

– innehåll, struktur och tidslinjer (15 min.)

MODUL 2 Specifik lägesrapport inom valt NIS-område (CIIP, IoT; CSIRT/CERT:s, Cyber Security Strategies, 

Cyber Europe, Threat Landscape, Telecoms, stakeholders, lobbying, policy initiativ, aktuella 

frågor inom specifikt område, expert rapporter, m.m.

Alt. översikt av verksamhet, stakeholders, lobbying, policy initiativ, aktuella frågor inom specifikt 

område (60 min.)

MODUL 3 Analys – utmaningar, risker, lobbying och affärsmöjligheter för industrin (15 min.)

46



INNEHÅLL

MODUL 1 Bakgrund EU-reglering av FinTech
– innehåll, struktur och tidtabell (25 min.)

MODUL 2 Genomgång av nyckelfrågor i EU:s arbete med FINTECH
CASE: Betaltjänstdirektivet, PSD2 (55 min.)

MODUL 3 Analys – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (25 min.)

Kurs 14: EU-reglering av FinTech
- Så fungerar betaltjänstdirektivet PSD2

Kurslängd: 2 tim.

47



Kursmål:  EU-reglering av FinTech

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s arbete med 

FinTech.

• inneha kunskap om innehållet i EU-kommissionens konsultation om FinTech

• inneha kunskap om Betaltjänstdirektivet, PSD2, dess innehåll, syfte och nyckelfrågor.
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EU-utbildningar 
– om kommunikation och EU-lobbying 
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INNEHÅLL

MODUL 1 Ydrenas guide till framgångsrik lobbying: Hur påverkar du lagstiftarna i Bryssel effektivt? 

Vilka är nyckelfaktorerna bakom framgångsrikt lobbying arbete i EU. (55 min.)

MODUL 2 Workshop: ”Lobbying i EU – så gör du!” – praktiskt inriktad träning i form av grupparbete 

kring att ta fram lobbyingkampanj, mötesträning och förhandlingsspel i EU-förhandling 

(55 min.)

PAUS Kaffepaus och grupparbete (30 min.)

MODUL 3 Lessons to be learned: Vad är en effektiv lobbyingkampanj – några exempel på 

framgångsrika kampanjer (45 min.)

Kurs 15: EU-lobbying i praktiken
– en guide till inflytande i Bryssel

Kurslängd: 3 tim.
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Kursmål: EU-lobbying i praktiken 

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna: 

• inneha kunskaper om hur EU-lobbying går till i praktiken, hur de kan föra fram sina 

budskap effektivt i EU-förhandlingar och möten med politiker och EU-tjänstemän i Bryssel.

• ha fått en inblick i mötes- och förhandlingskulturen i Bryssel för att därigenom bli 

effektivare förhandlare.  

• ha uppmärksammats på faktorer som är avgörande för framgång i möten i Bryssel och i 

EU-förhandlingar och hur den egna mötes- och förhandlingstekniken kan förbättras.

• inneha praktiska kunskaper kring att ta fram en EU-strategi, EU-handlingsplan och 

lobbyingkampanj. 
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Ydrenas Communications

Kommunikationsbyrå specialiserad på: 

• EU-bevakning och europeisk politik

• Analys  

• Strategisk rådgivning 

• Påverkan på beslutsfattare i EU – lobbying

• EU-utbildningar i Stockholm och i Bryssel

• Operativa insatser i Bryssel/Stockholm 

• Kommunikationsaktiviteter/PR/opinionsbildning

REFERENSER:  Svenska Fondhandlareföreningen • Nordic Securities Association (NSA) • Skandia 
• SEB Pension & Försäkring • KPMG • ECUS • FTF - facket för försäkring och finans                          
• Pensionsnyheterna • Svenska Försäkringsföreningen • Swedsec Licensiering • Swedish 

International Liberal Center (SILC)
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