
Bedrägerier mot organisation och person  Egen takt, ca 6h

 ➜ Bolag som det nya brottsverktyget
 ➜ Domänen – vad döljer sig bakom?
 ➜ Förebygg, identifiera och hantera bedrägerier

Förebygg, identifiera och hantera bedrägerier
Under den här kursen får du fördjupad kunskap om ekobrottslighet i stort 
men också praktiska verktyg och metoder som gör att du har en bättre 
chans att förebygga, förhindra, identifiera och hantera internetrelaterade 
bedrägerier nu direkt.
Utbildningen är helt digital och du genomför den alltså när du vill, i vilken 
takt du vill, från vilken plats och skärm (dator, surfplatta eller mobil) du vill. 
Du kan också gå tillbaka och upprepa materialet valfritt antal gånger under 
en 12-månadersperiod.
Huvudkursledare och medförfattare till kursen är Anders Björkenheim, 
expert på bedrägeriprevention. Anders tillhör Sveriges mest respekterade 
röster inom bedrägerier och syns ofta som expertkommentator i media. Han 
fick 2018 Kreditpriset för sitt uppmärksammade arbete med att synliggöra 
och motarbeta bedrägerier mot svenska företag.
Utbilda dig i bedrägeriprevention för att ligga steget före
I den här kursen får du lära dig att snabbt kartlägga människor och företag 
omkring dig. Vi går igenom digitala spår, företrädare, målvakter och 
utländska hot och bjuder på värdefull kunskap direkt från företrädare från 
Polisen och Internetstiftelsen. Allt för att du ska ha möjlighet att ligga steget 
före bedragarna.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/2133



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

PROGRAM FAKTA

Ur innehållet:
Välkommen
• Introduktion
• Möt kursledaren
• Din läroplan (vad vi vill åstadkomma)
Målvakter och företrädare
• Mållgan = målvakterna
• Case: Företrädare
• Enkla steg för att försvåra för bedra-

garen
• Case: Scam
• De flesta vill oss gott
Bolag som brottsverktyg
• Intervju: Jan Olsson, Polisen
• Domäner och hemsidor
• Case: Domäner
• Riv bedragarnas mur
• Kanondeal? Lita på magkänslan
• Case: Företag
• Verktyg: Lura din egen organisation

Deltagare
Kursen vänder sig till säkerhetschefer, 
säkerhetssamordnare och andra som 
arbetar med ekonomiska risker, brott, 
bedrägerier med mera.

Mål
Målet med kursen är att ge praktiska 
verktyg och metoder som gör att du 
kan har en bättre chans att förebygga, 
förhindra, identifiera och hantera 
internetrelaterade bedrägerier.

Metod och form
Kursen är helt digital. Det betyder att 
du går kursen när du vill, i vilken takt du 
vill. Från vilken plats och skärm (dator, 
surfplatta eller mobil) du vill. Den bygger 
på filmer, poddar, artiklar och checklistor 
samt praktiska övningar. Efter bokning 
får du en länk till kursen via mejl.

Bokning och rådgivning
Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via 
e-post på kurs@foretagsuniversitetet.
se för bokning, information och kursråd-
givning.

Bedrägerier mot organisation och person 
– en digital kurs

Onlinebedrägerier och historik
• Lär känna din Nemesis
• Intervju: Peter Forsman, Inter-

netstiftelsen
• Vad kostar bedrägerierna ditt 

företag?
• Case: Wayback Machine
• Hitta historiken
Bedragare och utländska bolag
• Bedragare
• Case: Utländska bolag
• Podcast - intervju med Anders 

Björkenheim

3 SKÄL ATT GÅ KURSEN
I en tid av digitalisering, globalisering och ökat tempo är det 
svårare än någonsin att hinna med ett grundläggande arbete med 
bedrägeriprevention.
 
1. Få verktyg och metoder
Under kursen får du fördjupad kunskap om ekobrottslighet i stort 
men också praktiska verktyg och metoder som gör att du har en 
bättre chans att förebygga, förhindra, identifiera och hantera 
internetrelaterade bedrägerier.
 
2. Få en heltäckande bild
Vår ambition är att genom hela kursen bibehålla två parallella 
perspektiv; dels det övergripande och dels det lösningsorienterade, 
handbegripliga – så att vi tillsammans går igenom diverse hotbilder, 
förstår hur de uppstår samt deras roll i samhällsbilden i dag.
 
3. Räkna på brott
Vi hjälper dig att räkna på risken. Vad kostar bedrägerier företaget 
idag? Vad är risken för er idag, räknat i kronor och ören? Detta bygger 
ett affärscase kring arbetet med att utveckla er bedrägeriprevention.

Kursledare
Huvudkursledare och medförfattare till 
kursen är Anders Björkenheim, expert 
på bedrägeriprevention. Anders tillhör 
Sveriges mest respekterade röster inom 
bedrägerier och syns ofta som expert-
kommentator i media. Han fick 2018 
Kreditpriset för sitt uppmärksammade 
arbete med att synliggöra och motarbeta 
bedrägerier mot svenska företag.


