
Certified Protection Professional, CPP 9 dagar

 ➜ Security management på en internationell nivå
 ➜ Så gör du för att klara CPP-certifieringen
 ➜ Sju huvudområden inom säkerhet på nio 
eftermiddagar

Träffar, hemstudier och handledning för att klara CPP-certifieringen

Brinner du för säkerhet? Är du beredd att avsätta tid 
och energi för att kunna ta den internationella och 
väl ansedda Certified Protection Professional, CPP-
certifieringen? Då har du chansen nu!
 Företagsuniversitetet och ASIS svenska chapter, 
197, kan genom ett unikt samarbete erbjuda en 
förberedelsekurs för CPP. Genom nio regelbundna 
eftermiddagsträffar och en stor mängd hemstudier, 
kommer du ha avsevärt mycket lättare att klara 
av CPP-provet och därmed få din certifiering. 
Den utgör ett bevis på dina djupa kunskaper inom 
security management på internationell nivå och 
stärker ditt cv avsevärt.
 Utbildningen går igenom de sju huvudområden 
som CPP-provet omfattar, nämligen 
säkerhetsprinciper och metodik, krishantering, 
affärsstyrning och ekonomi,  personalsäkerhet, 
informationssäkerhet, utredningar och fysisk 
säkerhet.
 All kurslitteratur är på engelska och du får 
tillgång till den vid kursstart.

Boka direkt: 
foretagsuniversitetet.se/2142

Varför gå en förberedande kurs?
Det finns en del material att söka på nätet som 
uppges underlätta certifieringen men genom att gå 
en förberedande kurs får du möjlighet att resonera 
med kompetenta kursledare och andra kursdeltagare. 
Du får också lära dig att hitta i materialet och bygger 
samtidigt ett ovärderligt nätverk för framtiden.
 Kursledarna är handplockade, yrkesverksamma 
och naturligtvis själva CPP-certifierade. De är med 
andra ord väl medvetna om vad som krävs för att klara 
provet och vilken nytta CPP ger i yrkeslivet.
 Vid det första kurstillfället får du information om 
provet och tips på studieteknik. Du kommer också 
få veta hur du anmäler dig till provet och du bör göra 
provet max tre veckor efter sista kursdagen.
 Du måste ha god engelsk läsförståelse för att 
kunna tillgodogöra dig kursens innehåll, eftersom all 
kurslitteratur samt själva provet är på engelska. Testa 
gärna att ladda ner några av pdf:erna på hemsidan 
för att se nivån. Du kommer även att få tillgång till ett 
digitalt distansstöd under kursen.



PROGRAM

Kurstillfälle 1

13.00 Security Principles and Practices
• Introduction
• Information about the CPP test
• How to study
• Plan, develop, implement and ma-

nage the organization´s security 
program to protect the organiza-
tion’s assets

• Develop, manage or conduct the 
security risk assessment process

• Evalute methods to improve the 
security program on a continuous 
basis through the use of auditing, 
review and assessment

17.00 Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 2

13.00 Security Principles and Practices 
continues
• Develop and manage external 

relations programs with public 
sector law enforcement or other 
external organizations to achieve 
security objectives

• Develop, implement and manage 
employee security awareness pro-
grams to achieve organizational 
goals and objectives

17.00 Eftermiddagen avslutas

Certified Protection Professional, CPP 
– förberedande utbildning för certifiering

Kurstillfälle 3

13.00 Crises Management
• Assess and prioritize threats to 

mitigate potential consequences 
of incidents

• Respond to and manage an 
incident

• Recover from incidents by  
managing the recovery and 
resumption of operations

17.00 Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 4

13.00 Business Principles and Practices
• Develop and manage budgets and 

financial controls to achieve fiscal 
responsability

• Develop, implement and manage 
policies, procedures, plans and 
directives to achieve organizatio-
nal objectives

• Develop procedures/techniques 
to measure and improve organi-
zational productivity

• Develop, implement and manage 
security staffing processes and 
personnel development programs

• Monitor and ensure a sound 
ethical climate in accordance with 
regulatory requirements and the 
organizations’s directives and 
standards

• Provide advice and assistance 
to management and others in 
developing performance require-
ments and contractual terms for 
security vendors/suppliers

17.00 Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 5

13.00 Personnel Security
• Develop, implement and manage 

background investigations for 
hiring, promotion or retention of 
individuals

• Develop, implement, manage and 
evaluate policies, procedures, 
programs and methods to protect 
individuals in the workplace 
against human threats, as harass-
ment and violence

• Develop, implement and manage 
executive protection programs

17.00 Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 6

13.00 Information security
• Conduct surveys of informa-

tion asset facilities, processes, 
systems and services to evaluate 
current status of information 
security program

• Develop and implement poli-
cies and procedures to ensure 
information is evaluated and 
protected against all forms of 
unauthorized and inadvertent 
access, use, disclosure, modifica-
tion, destruction or denial

• Develop and manage a program 
of integrated security controls 
and safeguards to ensure infor-
mation asset protection, including 
confidentiality, integrity and 
availability.

17.00 Eftermiddagen avslutas

DATUM Ort Kursavgift

5 mars, 23 mars, 15 april, 4 maj, 25 maj, 10 juni, 
2 september, 29 september och 19 oktober 2020

Stockholm 36 500

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. Hotellrum kan 
bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer CH2005318. Boka på Quality 
Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 20 eller per mail q.globe@choice.se

Tider, 10.00-17.00 första dagen i varje block och 09.00-16.00 övriga dagar.

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.



 
PROGRAM KURSLEDARE

Klas Nilsson har tio års 
erfarenhet av att förbe-
reda erfarna människor 
inom säkerhet inför 
CPP-tentan. Han blev år 
2006 den elfte i världen 
och den första utanför 
USA att inneha ASIS tre 
stora certifieringar CPP, 
PCI & PSP. 2009 fick 
han ASIS Professional 
Certification Boards 
Award of Achievement 
för sina framgångsrika 
kurser. Han har studerat 
kriminologi vid SU, är 
säkerhetskonsult sedan 
år 1995 och författare 
av flera böcker bl.a. 
Säkerhetsboken 3.0.

 
För information och bokning se www.foretagsuniversitetet.se/2142

Kurstillfälle 7

13.00 Investigations
• Identify, develop, implement and 

manage investigative functions
• Manage or conduct the collection 

and preservation of evidence to 
support investigation actions

• Manage or conduct surveillance 
processes

• Manage and conduct investiga-
tions requiring specialized tools, 
techniques and resources

• Manage or conduct investigative 
interviews

• Provide coordination, assistance 
and evidence such as documenta-
tion and testimony to support le-
gal counsel in actual or potential 
cirminal and/or civil proceedings.

17.00 Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 8

13.00 Physical security
• Conduct facility surveys to  

determine the current status of 
physical security

 – security protection equipment 
and personnel

 – survey techniques
 – building plans, drawings and 

schematics
 – risk assessment techniques
 – gap analysis

• Select, implement and manage 
security strategies to mitigate 
security risk

 – fundamentals of security  
system design

 – budgetary projection  
development process

 – project management  
techniques

17.00 Eftermiddagen avslutas

Kurstillfälle 9

13.00 Physical security continues
• Assess the effectiveness of  

physical security measures by 
testing and monitoring

 – protection personnel,  
technology and processes

 – audit and testing techniques
 – preventive and corrective  

maintenance for systems

17.00 Eftermiddagen avslutas

Vad är CPP?
CPP instiftades av ASIS International redan 1977 och har blivit en 
av världens mest erkända certifieringar för säkerhetschefer. För att 
kunna få certifieringen måste du ha nio års arbetslivserfarenhet av 
säkerhet, varav minst tre i beslutsfattande position inom säkerhet. Du 
behöver också förnya certifieringen vart tredje år för att visa att du har 
uppdaterade kunskaper.  
 ASIS-medlemmar har rabatt både på förberedelsekursen och på 
själva CPP-provet. Du anmäler dig själv till provet efter det första 
kurstillfället och bör göra provet ungefär tre veckor efter det sista 
kurstillfället.

Perhaps most important in information security, as 
in physical security, is to have the buy-in of executive 
management in supporting security initiatives. 
Management countermeasures include the following:

• An explicit ISS management system with responsabilty, authority, 
and accountability vested throughout the organization; leadership 
exercised from the top; and clear responsabilities for all managers 
and employees

• Information security policies and procedures that incorporate ISS 
across the entire organization, including executive management

• ISS awareness training and education programs for all users

(ur kurslitteraturen Protection of assets – information security)

Ann-Sofie Ljungfelt 
är ansvarig för 
affärsområdet Security 
Management på Ekfelt 
Management och 
är specialinriktad på 
säkerhet i köpcentrum. 
Hon verkar bland annat 
som Health and Safety 
Manager Nordic på 
Unibail-Rodamco. Hon 
blev CPP-certifierad, 
som första kvinna i 
Sverige, 2007.

Torbjörn Borg är 
CPP sedan 2004 
och specialiserad på 
ledningssystem för 
informationssäkerhet. 
Han har lång erfarenhet 
från IT- och informa-
tionssäkerhetsområdet 
med IT-drift, revision 
och som CISO i stora 
organisationer. Han är 
även certifierad CISA, 
CISM, CRISC, CISSP 
och ISSMP.



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

CPP är en internationell 
dörröppnare

FAKTA

Deltagare
Säkerhetschefer eller säkerhetskonsulter med lägst nio års 
arbetslivserfarenhet av säkerhet, varav minst tre i beslutsfat-
tande position inom säkerhet. Alternativt säkerhetschefer med 
kandidatexamen eller högre, samt sju års arbetslivserfarenhet 
inom säkerhet, varav minst tre i beslutsfattande situation. Du bör 
även vara medlem i ASIS.
Om du inte är medlem men önskar gå med kan du söka medlem-
skap här: https://www.asisonline.org/membership/join/

Mål
Kursens mål är att du ska få gedigna kunskaper inom sju fast-
ställda säkerhetsområden och därmed större möjlighet att klara 
CPP-provet. Områdena är:

 ➜ Security principles and practise

 ➜ Crises management

 ➜ Business principles

 ➜ Personnel security

 ➜ Information security

 ➜ Investigations

 ➜ Physical security

Omfattning
Utbildningen är uppdelad på nio eftermiddagsföreläsningar 
i Företagsuniversitetets lokaler i Stockholm (klockan 13.00-
17.00) och en betydande del hemstudier. Kursen innehåller en 
stor mängd kurslitteratur som ska läsas på egen hand mellan de 
fysiska träffarna. Du måste vara beredd att lägga ner mycket tid 
på hemstudierna.
All kurslitteratur är på engelska. Ladda gärna ner pdf:erna på 
hemsidan för att se nivån. Under och efter kursen finns tillgång till 
en digital plattform för kursdeltagare och kursledare. Du kommer 
även att få några kunskapstest under utbildningen.

CPP-provet
CPP-provet är på engelska och består av totalt 225 frågor, varav 
200 är poängsatta flervalsfrågor. Du anmäler dig själv till provet 
i samband med det första kurstillfället och bör göra det ungefär 
tre veckor efter det sista kurstillfället. Du har fyra timmar på dig 
att göra provet och det sker i en lokal i Kista. Provet kostar 300 
dollar för ASIS-medlemmar och 450 dollar för icke medlemmar 
och betalas av dig själv.

Pris
36 500 kronor ex moms för ASIS-medlemmar, 40 900 kronor 
för icke medlemmar. I kursavgiften ingår all kursdokumentation 
(värde cirka 5 000 svenska kronor) och eftermiddagskaffe. Själva 
CPP-provet bokas, betalas och utförs av kursdeltagaren själv, 
efter kursen och ingår alltså inte i kursavgiften.

Kursledare
Klas Nilsson, CPP, Ann-Sofie Ljungfelt, CPP, Torbjörn Borg, CPP, 
med flera.

Bokning och rådgivning
För ytterligare information och bokning, kontakta Lotta 
Eriksson på 076-947 93 65 eller e-post: lotta.eriksson@
foretagsuniversitetet.seDu kan även läsa mer om CPP på asis.se 
och asisonline.org.

Klas Nilsson var en av 
de första i Sverige att 
få titeln CPP, Certified 
Protection Professional 
2004. Nu är han 
säkerhetskonsult men 
också en av kursledarna 
i förberedelsekursen 
inför CPP-certifieringen.

Vad har du haft för nytta av att vara CPP?

– Jag har nytta av den på flera olika sätt. I själva för-
beredelsearbetet är nyttan tvåfaldig; det första är 
självklart kunskapsinhämtningen och att man ser bredden 
i säkerhetsarbetet. Det andra är det värdefulla kontaktnät 
man får. Man får både en gemensam kunskapsplattform och 
en samförståelse. 

– När jag hade klarat certifieringen och fick titeln CPP märkte 
jag direkt att dörrar öppnades lättare. Framförallt när jag 
pratar med säkerhetschefer i andra länder. De förstår att jag 
är kunnig - jag har ett kvitto som går hem överallt i världen. 

– Jag har fått uppdrag tack vare min certifiering - det har 
varit lönsamt helt enkelt. 

Det sägs att CPP-certifieringen är väldigt amerikansk?

– Materialet har kortats ner och det mest ”amerikanska” 
har tonats ner. Det skiljer sig i vissa delar en del från hur vi 
är vana vid att arbeta i Sverige men vi måste inse att vi har 
mycket att lära av andra, som kanske har mer erfarenhet 
inom security management. 

– Även om inte allt är direkt applicerbart får man nya 
infallsvinklar som man har stor nytta av senare.

Varför tycker du att man ska gå den här  
förberedande kursen?

– CPP är ett internationellt kvitto för moderna säkerhet s-
chefer. Jag tycker att man ska gå kursen eftersom den ökar 
möjligheten att klara CPP-tentan.


