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Financial Fraud Forum 2022
Förebygg och stoppa ekonomiska bedrägerier mot personer,
företag och myndigheter
Bedrägerier är en brottsform som
fortsätter att öka, med både personer
och företag som brottsoffer. Det blir
också allt tydligare att bedrägerier
och ekonomisk brottslighet har
tydliga förgreningar i grov organiserad
brottslighet.
Bedragarna utvecklar och förfinar sina
metoder snabbt och kontinuerligt.
Samtidigt blir också de som bekämpar
ekonomisk brottslighet skickligare och
tar i allt högre grad användning av
modern teknik i brottsbekämpningen.
Mycket återstår dock att göra. Detta
ska vi belysa och diskutera under
Financial Fraud Forum, som nu
arrangeras för femte året i rad.
Financial Fraud Forum är landets
ledande forum för alla som vill öka
medvetenheten om och bekämpa
bedrägerier. Landets främsta experter
finns på plats för att under en dag
sätta strålkastarljuset på problemen
med bedrägerier och annan ekonomisk

brottslighet och för att faktiskt visa
att det finns sätt både att förebygga,
identifiera, hantera och stoppa
ekobrott.
2022 års upplaga av Financial Fraud
Forum genomförs onsdag den 21
september i anrika Posthuset på
Vasagatan i Stockholm. Värd för dagen
är Tilde de Paula Eby, till vardags
programledare på TV4. På programmet
bland annat:
 Så utvecklas den ekonomiska

brottsligheten

 Vem ansvarar för att bekämpa och

förebygga bedrägerier?

 Är de finansiella instituten redo att

tackla brottsligheten?

 Vishing - det tysta rånet
 Penningtvätt, kryptovaluta och

algoritmer i maskininlärning

 En bluff-fabrik för

investeringsbedrägerier

Välkommen till Financial Fraud Forum 2022!

FÖRELÄSARE

Therese Pelow är statssekreterare till finansmarknadsminister Max Elger
inom Finansdepartementet. Hon har tidigare arbetat bl.a. som politiskt
sakkunnig och som departementssekreterare.

Jan Olsson har arbetat som polis i 30 år varav 14 år som expert inom
bedrägerier och cyberbrott. Han var med och startade Nationellt
Bedrägericentrum 2013-2014 och är sedan fyra år på Nationellt IT-brotts
Centrum (Noa)/Swedish CyberCrime Center (SC3) som verksamhetsutvecklare och preventionsansvarig. Han deltar i det internationella
polissamarbetet inom Europol och Interpol men även det internationella
Private-Public-Partnership arbetet.
Marie Wallin är jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet. Hon har tidigare varit anställd som bl.a. expert och sakkunnig inom Polismyndigheten. I dag är hon egenföretagare och utbildar
såväl polisanställda som privata aktörer inom sitt specialistområde samt
bedriver konsultverksamhet i dessa frågor.

Jessika Nilsson är sektionschef på Nationellt Bedrägericenter på Noa,
en enhet inom polisen som arbetar nationellt med brottsförebyggande frågor, processer och utvecklingsfrågor samt utrednings och
lagföringsföringsfrågor. Jessika har arbetat med bedrägeribrottslighet
inom polisen i tio år.

Eric Pettersson Ruiz är konsult inom bank och finans på CGI. Han har fått
stor uppmärksamhet internationellt för sin forskning om hur maskininlärningsalgoritmer kan användas för att bekämpa penningtvätt som görs
med kryptovalutor. Eric är civilingenjör i datateknik från KTH

Sujata Dasgupta är en flerfaldigt internationell prisbelönt industriledare
och global chef för prevention av finansiell brottslighet på Tata Consultancy Services, baserat i Stockholm. Hon har över 22 års erfarenhet från
compliance och ekonomisk brottslighet i bankverksamhet samt IT- och
konsultverksamhet. Hon har bland annat arbetat för de främsta bankerna
i sju länder, som USA, Storbritannien och länder i Asien. Hon har vunnit
flera priser, som ”Risk Professional of the Year 2021” och ”Head of
FinCrime Compliance 2021”.

Louise Brown är Director på konsultföretaget FCG i teamet för
Financial Crime Prevention. Hon är sedan tidigare en välkänd expert
på antikorruption.

Markus Alfredsson är reporter på Kaliber i P1, Sveriges Radios program för grävande journalistik

Hans Brun är analytiker vid Nationellt Bedrägericentrum inom
Polisen. Han är också en internationellt välkänd forskare inom det
säkerhetspolitiska området, särskilt terrorism.

Tilde De Paula Eby är journalist och programledare på TV4. Till
vardags syns hon i nyhetsmagasinet "Efter Fem", som snabbt
blivit en publikframgång. Hon leder dessutom ofta de allra största
direktsändningarna, bland annat valvakor. Hon har två år i rad fått
Kristallen-utmärkelsen Årets kvinnliga programledare.

PROGRAM

Stefan Larsson är utredningsledare för Nationell seriebrottslighet
vid Polismyndigheten, Region Syd. Han har sedan 2005 arbetat
med insatser mot grov organiserad brottslighet, särskilt fall där
den brottsliga verksamheten är allvarlig och systemhotande ur ett
samhällsperspektiv.

Onsdag 21 september 2022
09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen till Financial Fraud Forum
Dagens värd Tilde de Paula Eby, till vardags
programledare på TV4, välkomnar publiken.
10.10 Inledningsanförande
Therese Pelow, statssekreterare hos
finansmarknadsminister Max Elger, inleder 2022 års
Financial Fraud Forum.
10.35 Bedrägerier – bränsle för grov brottslighet

och terrorism

Vilka är de vanligaste typerna av ekonomisk
brottslighet? Vad har ökat respektive avtagit de
senaste åren och vilka tendenser ser vi just nu? Hans
Brun, terrorforskare och analytiker vid Polisens
Nationella bedrägericenter ger oss en översikt.
11.15 Kort paus
11.35 Vem tar ansvar för bedrägeribekämpningen?
Vilka insatser görs i samhället för att avslöja och
lagföra bedrägerierna och, framför allt, vad görs för att
förebygga dem? Lyssna till ett samtal med bl.a. Jessika
Nilsson, chef för Nationellt Bedrägericentrum inom
Polisen, samt Marie Wallin, tidigare kammaråklagare
och specialist inom finansiell brottslighet.
12.05 Så används maskininlärning för att bekämpa

penningtvätt med kryptovalutor

Eric Pettersson Ruiz har uppmärksammats
internationellt för sitt arbete med att visa hur
maskininlärningsalgoritmer kan användas för att
bekämpa penningtvätt som görs med kryptovalutor.
Erik visar här hur datateknik kan göra betalprocesser
och betalmetoder säkrare.

12.45 Lunch
13.45 Internationell utblick: nya verktyg för efektivare

brottsbekämpning

De ekonomiska brotten blir alltmer komplexa och
sofistikerade, eftersom de kriminella använder
avancerad teknik för att kringgå alla försvarsmekanismer.
Nu börjar också brottsbekämparna i allt större
omfattning se fördelarna med AI och andra nya
teknologier. Här berättar Sujata Dasgupta, global chef för
prevention av finansiell brottslighet på Tata Consultancy
Services, om hur tekniken, använd på rätt sätt, kan
effektivisera bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

14.10 Är finansiella institut rustade att tackla den snabba

ökningen av bedrägerier?

Kan man dra lärdomar från andra områden – som
AML – inom förebyggande av finansiell brottslighet,
trots att regleringen och förutsättningarna inte är
densamma? Går det att kompensera den mänskliga
faktorn med tekniksprång? Louise Brown, Director
FCG Financial Crime Prevention-team, berättar om
vilka nya möjligheter som finns för att bättre skydda
finansiella verksamheter och deras kunder.
14.50 Eftermiddagskaffe
15.20 Vishing – det tysta rånet
Sveriges pensionärer bildar en näringskedja till
nätverkskriminella med kopplingar till det dödliga
våldet i landet. Här sätter Stefan Larsson, utrednings
ledare för Nationell seriebrottslighet vid Polis
myndigheten, Region Syd, ett ansikte på de som
drabbas och berättar mer om bedrägerierna mot våra
äldre, vilka gärningsmännen är och på vilket sätt
bedrägerierna hänger ihop med den grova kriminella
brottsligheten.
15.50 En bluff-fabrik för investeringsbedrägerier
Sveriges Radios ”Kaliber” kunde under våren avslöja
ett nätverk med cirka 80 företag som bedrar och lurar
privatpersoner att ”investera” i aktier och krypto
valuta, en affär som blir mycket dyrbar för de som
drabbas. Kalibers reporter Markus Alfredsson berättar
här om hur man genom att använda källor inifrån
organisationen kunde avslöja hur bedragarna jobbar.
16.10 Att bekämpa, överlista och leva med

cyberkriminalitet i det nya normala

Digitaliseringens snabba accelerering under pandemin
har skapat ett nytt normalt även för bedragarna. Vilka
är angriparna, hur koordinas attackerna och vilka
drivkrafter ligger bakom? Jan Olsson från Nationellt
IT-brottscentrum vid Polisen berättar om vad vi kan
förvänta oss i framtiden och hur vi skyddar oss.
16.50 Tilde de Paula Eby sammanfattar dagen
17.00 After Conference med mingel

Tid och plats
21 september 2022 i Palmsalen, Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Konferensavgift
5 500 kronor exkl. moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt After Conference.

Bokning
Ring 08-600 62 00 för bokning. Det går också bra att boka sig på
webben: www.credma.se eller www.foretagsuniversitetet.se alternativt
via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se.
Om du får förhinder, överlåt gärna platsen till en kollega! Det kostar
ingenting att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Vid senare
avbokning debiteras 25% av avgiften fram till en vecka före konferensen.
Därefter debiteras hela avgiften.

Hotell
För dig som deltar i Financial Fraud Forum erbjuder vi specialpris på två fina
hotell nära konferenslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.
com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring
08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer
CH2005318.

Arrangörer

Konferenskod 2113

I samarbete med

