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Utbildning och kompetensutveckling inom 

Ekobrottsmyndigheten 

Den här kurskatalogen innehåller Ekobrottsmyndighetens interna kurser som du, som arbetar med att 

förebygga och utreda ekonomisk brottslighet i andra myndigheter, kan anmäla dig till. Den riktar sig 

även till dig som överväger att börja arbeta hos oss och som vill se vårt utbud. Det finns fler interna 

kurser tillgängliga för våra anställda via vårt intranät, bl a våra öppna e-utbildningar & film, lokala 

utbildningssatsningar och erfarenhetsseminarier.   

Kurserna riktar sig i första hand till personal i den operativa brottsbekämpande verksamheten vid 

Ekobrottsmyndigheten. I mån av plats kan vi också ta in deltagare från andra, samverkande 

myndigheter.  

En del av våra kurser består av varierat lärande och innehåller självstudier. Av tekniska skäl är det sällan 

möjligt för externa deltagare att delta i dessa utbildningar. Vänligen kontakta oss via e-post så försöker 

vi hjälpa till. 

För att anmäla dig till en utbildning, fyll i vår anmälningsblankett. På kursanmälan ska framgå att 

deltagande i kursen godkänts av deltagarens närmaste chef. Vi är tacksamma om du fyller i samtliga 

rader i anmälan (även titel). Anmälan räknas som bindande när den når oss.  

Ekobrottsmyndigheten avgör vilka personer som ska gå en kurs i de fall anmälningarna överstiger 

antalet tillgängliga platser. Vid uttagning tas hänsyn till att kurserna får en lämplig sammansättning 

utifrån bl a yrkeskategori, utbildning och erfarenhet.   

Du som antagits till en kurs kommer senast sex veckor innan kursstart att få ett antagningsbesked med 

ytterligare information via e-post.   

Sänd anmälningsblanketten till:  

EKOBROTTSMYNDIGHETEN  

Utbildningsfunktionen  

Box 22098  

104 22 STOCKHOLM  

Fax: 08 – 613 40 19  

Blanketten kan också skannas och e-postas till: utbildning@ekobrottsmyndigheten.se.  

I kursavgiften ingår, om inget annat framgår, kostnader för kost (middag ingår ej), eventuell logi samt 

kurslitteratur. Vid avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera anmäld deltagares myndighet, 

kammare eller enhet hela kurskostnaden. Flertalet av våra kurser genomför vi som distansutbildning.  

I de fall vi har klassrumsutbildning sker det i sk dagskurs med övernattning för tillresta. Resor till och 

från kursorten bekostas och bokas av respektive myndighet om inget annat meddelats.  

Faktura på kurskostnaderna skickas efter kursens påbörjande/avslutande till respektive myndighet. Det 

pris för kursen som anges i kurskatalogen är ett ungefärligt självkostnadspris. Reservation görs för 

ändrade kostnader under året.  

Har du frågor, kontakta oss per e-post till utbildning@ekobrottsmyndigheten.se  

Varmt välkommen på utbildning!  

HR-enhetens utbildningsfunktion vid EBM 

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/kunskap-och-forskning/utbildning/
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Introduktion i Ekobrott 
 

Syfte 
Syftet med kursen är att du som deltar ska få en introduktion i  

ämnet ekobrott. 

Kursmål 
Efter kursen ska du ha grundläggande kunskap om ekonomisk  

brottslighet och om EBM:s brottskatalog.  

Innehåll 

• Vad är ekobrott? 

• Företagsformer 

• Hur ekobrott upptäcks och anmäls. 

• Hur EBM arbetar med olika typer av mål. 

• EBM:s strategiska inriktning med fokus på prioriterade 

brottstyperna; punktskatter, MTIC och penningtvätt. 

Kursupplägg 

Kursen består av en lärarledd dag, tider ca 10.00-16.00 samt själv-

studier i form av lägesbilderna att läsa innan seminariedag. 

Kursledare 
Kursen leds av en chefsåklagare, en strategisk analytiker samt en 

ekorevisor. 
  

Målgrupp 

Nyanställda som inte har 

tidigare erfarenhet av att arbeta 

med ekobrott eller genomfört 

någon av EBM:s 

grundutbildningar ännu, t ex BF-

handläggare, ekoadministratörer, 

HK-medarbetare, spanare, 

utredare, åklagare m fl.  

Nivå  

Introduktion 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: ca 2 timmar 

Tid i seminarium: 

1 dag (Tid: 10.00-16.00) 

Total studietid: ca 8 timmar 

Kurstillfällen 2022  

Hösttermin 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Bemöta människor med rättshaveristiskt beteende 

Syfte 
Deltagarna ska efter kursen ha strategier för att kunna bemöta olika 

människor på ett professionellt och konstruktivt sätt. 

Den här kursen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete kommer 

i kontakt med personer som uppvisar ett rättshaveristiskt beteende. 

Kursmål 
Efter avslutad kurs kommer du att: 

• känna till olika anledningar som kan göra en människa till 

det vi kallar rättshaverist. 

• känna igen kännetecken på när en person förändras på detta 

sätt. 

• förstå hur man kan agera och bemöta en person med 

rättshaveristiskt beteende. 

Kursupplägg 
Kursen bedrivs i seminarieform där föreläsning och diskussioner 

varvas. 

 

Innehåll 

• Vad är det som gör en människa till det vi kallar 

rättshaverist? 

• Vilka kännetecken finns när en person förändras på detta 

sätt? 

• Varför agerar rättshaveristen som han eller hon gör? 

• Hur bemöter man den som endast har blick för sin egen sak? 

• Vad ska man tänka på? 

• Hur behåller vi ett empatiskt och professionellt bemötande i 

en svår och ansträngd situation? 

• Psykologiska förklaringsmodeller. Vilken hjälp finns för 

människor som uppvisar ett rättshaveristiskt beteende? 

• Frågor, svar och diskussion med utgångspunkt i förslag på 

bemötande från ett administrativt perspektiv. 

Kursledare 

Seminariet leds av en överåklagare och en verksamhetsutvecklare 

från rättsenheten. 
  

Målgrupp  

Du som kommer i kontakt med 

personer som kontaktar 

Ekobrottsmyndigheten på ett 

intensivt sätt. Du kan arbeta som 

åklagare, administratör, utredare 

eller som specialist. 

Förkunskaper  

Du ska ha kommit i kontakt med 

människor med rättshaveristiskt 

beteende i ditt arbete alternativt 

arbeta i en roll där du riskerar 

att komma i kontakt med denna 

grupp. 

Kurstillfällen 2022  

Vårtermin 

Omfattning/tidsåtgång:  

En heldag 

Antal deltagare  

25 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Bokföringsbrott 

Syfte  
Bokföringsbrott är en av tre kurser i ekobrott och har som över-

gripande syfte att ge faktakunskap om respektive brott och färdig-

heter i den utredningsmetodik som används för brott som utreds av 

Ekobrottsmyndigheten.  

Kursen syftar också till att öka kunskapen om de olika yrkesrollerna 

i utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förundersöknings-

arbetet.  

Kursupplägg 
Kursen är uppbyggd i fem delar; studera – bokföringsbrottets 

uppbyggnad och träna - att utreda bokföringsbrott. 

Kursen är uppbyggd i fem delar: 

1. Mål (deltagare) samt förkunskapstest. 

2. Studera med e-utbildningen Bokföringsbrottets uppbygg-

nad, instuderingsfrågor i kurslitteratur samt kunskapstest. 

3. Träna med e-utbildningen Att utreda bokföringsbrott, in-

lämningsuppgift samt kunskapstest. 

4. Seminarium med case, efterkunskapstest samt utvärdering 

av hela kursen. 

5. Uppföljning av personliga lärmål och certifiering 

(godkännande). 

Krav på dig som kursdeltagare 

Denna kurs ställer stora krav på dig som kursdeltagare, speciellt i 

självstudierna, som du måste planera, starta och genomföra på egen 

hand. Räkna med ca 1 dags självstudier per vecka under 

självstudieperioden som är ca sex veckor. Du måste ha klarat alla 

självstudier för att kunna delta i seminariet. 

För att bli godkänd på kurserna krävs följande: 

• Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier inför 

seminariet, såsom t ex inlämningsuppgifter och 

kunskapsprov. 

• Närvaro vid seminariet. 

Seminariet är förlagt till så kallad dagkurs med övernattning för 

tillresta från övriga landet.  

Kursledare 
Kursen leds av två erfarna åklagare och en erfaren utredare.  

Målgrupp  

Du som arbetar med utredning 

av brott. 

Du som i din yrkesroll ger 

styrning eller stöd åt verksam-

heten.  

Du som inte tidigare har 

erfarenhet av att utreda ekobrott. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Godkänd på EBM:s redovis-

ningskurs eller förvärvat mot-

svarande kunskapsnivå på annat 

håll, och/eller godkänd på 

EBM:s kurs i allmän straffrätt 

och straffprocessrätt eller 

förvärvad kunskapsnivå på 

annat håll. 

Omfattning/tidsåtgång   

Tid för självstudier: ca 33 

timmar 

Tid i seminarium: ½ + 1 + ½ 

dag. 

Tid för självstudier är 33 timmar 

Total studietid: ca 51 timmar 

Kursperiod 2022  

Vårtermin 

Hösttermin 

Antal deltagare  

Max 25 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Brotten i näringsverksamhet 

Syfte 
Detta är en av tre kurser i ekobrott och har som övergripande syfte 

att ge kunskap och färdigheter i den utredningsmetodik som används 

för brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten.  

Kursen syftar till att ge dig en bra kunskapsbas kring förmögenhets-

brott, brott mot borgenärer samt penningtvättbrott.  

Kursen har även som syfte att öka kunskapen om de olika yrkes-

rollerna i utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förunder-

sökningsarbetet. 

Kursmål 
Det huvudsakliga målet är att du ska kunna tillämpa utrednings-

metodik i din yrkesroll på ett korrekt sätt. 

Krav på dig som kursdeltagare 
Den här kursen ställer stora krav på dig som kursdeltagare, speciellt i 

självstudierna, som du måste planera, starta och genomföra på egen 

hand. Räkna med ca 8-12 timmars självstudier per vecka under 

självstudieperioden som är ca fem veckor. Du måste ha klarat alla 

självstudier för att kunna delta i seminariet.  
 

För att bli godkänd på kursen krävs följande: 

• Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier inför 

seminariet, såsom t ex inlämningsuppgifter och kunskaps-

prov. 

• Närvaro vid seminariet. 

Seminariet är förlagt till sk dagkurs med övernattning för tillresta 

från övriga landet. 

Kursledare 
Kursen leds av en erfaren åklagare och en erfaren ekorevisor 

(meddelas i samband med antagningsbeskedet).  

Målgrupp  

Du som arbetar med utredning 

av brott.  

Du som i din yrkesroll ger 

styrning eller stöd åt 

verksamheten.  

Du som inte tidigare har 

erfarenhet av att utreda övriga 

brott i näringsverksamhet. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Godkänd på EBM:s 

redovisningskurs eller förvärvat 

motsvarande kunskapsnivå på 

annat håll, och/eller godkänd på 

EBM:s kurs i allmän straffrätt 

och straffprocessrätt eller för-

värvad kunskapsnivå på annat 

håll. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: ca 8-12 

timmar/vecka fördelat över ca 5 

veckor. När och var dessa 

studier äger rum kommer du 

överens om med din chef. 

Utredare 35 timmar  

Åklagare 39 timmar 

Seminarietid: 22 timmar 

Total tid: 57/62 timmar 

Kursperiod 2022  

Vårtermin 

Hösttermin 

Antal deltagare  

Max 25 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Företagsekonomisk grundkurs 

Syfte 
Syftet med kursen är att ge en introduktion till ekonomiska begrepp 

och redovisning med bl a hushålls- och företagsekonomi, skatte-

systemet, konkursförfarandet och obestånd. Stor vikt läggs vid 

förståelse för ekonomiska förhållanden.  

Kursmål 
Kursmål är att ge dig en medvetenhet och förståelse för vilken roll 

ekonomi spelar i de brott som Ekobrottsmyndigheten utreder så att 

du i din yrkesroll ser sammanhang och verksamhetsnytta. 

Kursupplägg 

Den här kursen gör du helt på egen hand. När du har registrerat dig 

på den, får du tillgång till följande delar: 

1. E-utbildning som introducerar dig till hushålls- och 

företagsekonomi.  

2. Kompendium med fakta och möjlighet till fördjupning. 

3. Övningsfrågor att besvara.  

4. Kunskapstest som görs i KompetensPortalen. 

Du blir godkänd på kursen när du genomfört alla delar. 

 

Innehåll 

• Ekonomiska begrepp 

• Redovisning med bl. a hushålls- och företagsekonomi 

• Skattesystemet 

• Konkursförfarande och obestånd  

Målgrupp  

Du som arbetar i stödfunktion 

eller som i övrigt behöver 

allmän kunskap om redovisning 

och ekonomiska begrepp. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: ca 10 

timmar. 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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GRASS - Grundläggande kurs i allmän straffrätt 

och straffprocessrätt 

Syfte 

Syftet med kursen är att ge ekorevisorer, ekoadministratörer och 

övriga specialister som inte tidigare arbetat inom rättsväsendet 

grundläggande kunskap i straffrätt och straffprocessrätt. 

Kursmål 
Efter avslutad kursen ska du: 

• Känna till de viktigaste straffteorier som motiverar att vissa 

gärningar är belagda med straff. 

• Ha kunskap om den allmänna straffrättens källor. 

• Vara införstådd med brottsbegreppets innebörd. 

• Känna till olika påföljder för brott och principerna som styr 

valet av påföljd. 

• Känna dig hemmastadd i utrednings- och 

förundersökningsarbetet inom EBM. 

Kursupplägg 

Kursen är utformad som varierat lärande; den är till största delen en 

självstudiekurs med interaktiva utbildningsavsnitt, studiebesök samt 

erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Utbildningen avslutas med 

ett halvdagsseminarium. 
 

Innehåll 

1. Straffrätt 

• Inläsning genom kompendium i straffteorier, straffrättens 

källor och straffrättsprinciper. 

• Interaktiv utbildning i straffrätt. 

2. Straffprocessrätt 

• Interaktiv utbildning straffprocessrätt. 

• Studiebesök hos Polisen. 

• Diskussionsforum om studiebesöket. 

• Interaktiv utbildning Rättegångsskolan. 

• Studiebesök på huvudförhandling.  

• Blogg om studiebesöket.  

3. Seminarium, halvdag (kl. 10.00 – 15.30) 

4. Kunskapstest på hela kursinnehållet (via KompetensPortalen). 

Kursledare 

Kursen leds av en erfaren åklagare 

(meddelas i samband med antagningsbesked).  

Målgrupp 

Nyanställda som inte har tidigare 

erfarenhet av att arbeta med 

ekobrott eller genomfört någon 

av EBM:s grundutbildningar 

ännu, t ex analytiker, BF-hand-

läggare, ekoadministratörer, 

ekorevisorer, HK-medarbetare, 

utredare m fl.  

Nivå  

Introduktion 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: 28 timmar  

Tid i seminarium: 4 timmar 

Total studietid: ca 36 timmar 

Kurstillfällen 2022  

Vårtermin (distansutbildning) 

Hösttermin (distansutbildning) 

Antal deltagare  

Max 25 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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HTM för administratörer – Grund och fortsättning 

Syfte 
Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska få en god kän-

nedom om HTM-processen. Både i de vardagliga arbetsuppgifterna 

för en HTM-administratör samt som stöd till åklagarna. 

Kursupplägg 

Denna kurs finns i två varianter, en grundutbildning för dig som 

inte arbetat som HTM-administratör tidigare men som ska göra det 

framöver samt en fortsättningsutbildning för dig som arbetat en tid 

med HTM-ärenden och är i behov av att uppdatera och fördjupa 

dina kunskaper. 

Kursledare 
Kursen leds av en erfaren ekoadministratör. 
 

  

Målgrupp  

HTM-administratörer 

Nivå  

Grund/fortsättningsutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 1 heldag  

Viss tid för självstudier/ 

förberedelser kan tillkomma. 

Kurstillfällen 2022   

Vårterminen 

Höstterminen (distansutbildning) 

Plats  

EBM:s egna lokaler 

Antal deltagare  

Max 10 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Lean 

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är nyanställd och 

inte har tidigare erfarenhet av att arbeta med ekobrott eller dig som 

ännu inte genomfört en grundutbildning inom EBM. 

Syfte 
Efter dessa två dagar hoppas vi att du kommer vara full av inspira-

tion för att kunna förändra och utveckla din vardag så att det blir 

roligare och enklare på jobbet.  

Kursupplägg 

Utbildningen sker i två steg och består av två dagar: 

Dag 1 

Kommer vi att spela ett lean-spel, ett upplevelsebaserat lärande som  

syftar till att skapa inspiration och förståelse för flödeseffektivitet  

och ständiga förbättringar. 

 
Dag 2 
Inleds med teori och exempel på hur andra arbetat med lean.  

Vi kommer därefter att prata om vad lean och medarbetardrivet  

utvecklingsarbete är på EBM och hur vi kan använda lean i vår  

vardag. 

Kursledare 
Kursen leds av Lean-ansvarig på EBM samt en extern resurs i 

verksamhetsutveckling med gedigen erfarenhet av Lean-arbete i 

både offentlig och privat sektor.  

Målgrupp  

Samtliga på EBM 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 2 dagar 

Kurstillfälle 2022  

Ej inplanerad i år 

Plats  

EBM:s egna lokaler i 

Stockholm. 

Antal deltagare  

Max 30 deltagare 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Antal deltagare  

Max 35 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Ortsadministratörsutbildning 

Innehåll 
Innehållet på utbildningsdagarna är inte klart utan bestäms närmare 

utbildningen utifrån vad som är aktuellt då. 

Syfte 

Syftet med utbildningen är att ortsadministratörer ska få utbildning 

i för dem aktuella frågor. 

Kursledare 

Utbildningen leds av en erfaren administrativ samordnare   

Målgrupp  

Ortsadministratörer 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 2 dagar 

Kurstillfälle 2022  

Datum ej satt 

Plats  

EBM:s egna lokaler i 

Stockholm. 

Antal deltagare  

Max 25 deltagare 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Redovisning 

Kunskap i redovisning är nödvändig i all ekobrottsbekämpande 

verksamhet. Den här kursen vänder sig både till dig som vill 

fräscha upp dina gamla kunskaper och till dig som är nytillkommen 

medarbetare inom EBM eller i annan organisation som arbetar med 

ekobrottsutredningar.  

Syfte 
Kursen har som syfte att göra redovisning och bokföring begripligt 

och att sätta in det i ett sammanhang.  

Kursmål 
Efter avslutad kurs kommer du att:  

• känna till varför redovisning behövs. 

• kunna upprätta löpande bokföring, enklare bokslut  

och årsredovisningar.  

• kunna applicera dessa kunskaper på vanliga 

bokföringsbrott. 

Kursupplägg 
Denna kurs är en av två förberedande kurser i EBM:s ekoutbild-

ningsprogram. Du måste vara godkänd på denna, eller likvärdig 

kurs, för att du ska få gå EBM:s grundläggande ekokurser.  

Kurstiden är fördelad över ca fyra månader och självstudier varvas 

med lärarledda dagar. Totalt är tre dagar lärarledda; två strax efter 

kursstart och en avslutande.  

Till hjälp finns en handledare, vanligen en ekorevisor, som står till 

förfogande med råd och stöd. Under kursens gång ska ett antal 

inlämningsuppgifter lösas. 

 

Innehåll 

• Redovisningslagstiftning 

• Bokföringsteknik 

• Företagsbeskattning 

• Databokföring  

• Introduktion till bokföringsbrott 

Kursledare 
Kursen leds av två erfarna ekorevisorer. 

  

Målgrupp  

Du som arbetar med ekobrotts-

utredningar. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång   

Tid för självstudier: ca 4 timmar 

per vecka timmar fördelade över 

ca 16 veckor. När och var dessa 

studier äger rum kommer du 

överens om med din chef. 

Tid i seminarium: Totalt tre 

lärarledda dagar uppdelat på två 

tillfällen. 

Total studietid: ca 80 timmar 

Kurstillfällen  2022  

Vårtermin 

Hösttermin 

Plats  

Egna lokaler i Stockholm 

(seminariedagarna) 

om inget annat meddelas 

Antal deltagare  

Max 18 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Skattebrott 

Syfte 
Skattebrott är en av tre kurser i ekobrott och har som övergripande 

syfte att ge syfte att ge faktakunskap om respektive brott och färdig-

heter i den utredningsmetodik som används för brott som utreds av 

Ekobrottsmyndigheten. Kursen syftar också till att öka kunskapen 

om de olika yrkesrollerna i utredningsgruppen och vad de förväntas 

göra i förundersökningsarbetet. 
 

Kursmål 

Målet med kursen är att du ska 

• förstå hur det svenska skattesystemet är uppbyggt.  

• förstå hur Skatteverket arbetar. 

• förstå Skatteverkets roll. 

• förstå hur skattebrottslagen i huvudsak är uppbyggd.  

Vi vill betona att den här kursen kräver en längre period av förbere-

delser i form av självstudier, och att vi inte repeterar dessa i semi-

nariet. Målet för självstudierna är att du och övriga deltagare ska ha  

en gemensam kunskapsnivå inför seminariet.  

På seminariet kommer de kunskaper ni förvärvat under självstudierna  

fördjupas och konkretiserar, inte repeteras. 

 

Kursupplägg 

Kursen är uppbyggd i två delar; dels skatter, vårt skattesystem och 

hur Skatteverket arbetar, dels skattebrottslagen och hur den är upp- 

byggd. 

 

Krav på dig som kursdeltagare 
Denna kurs ställer stora krav på dig som kursdeltagare, speciellt i 

självstudierna, som du måste planera, starta och genomföra på egen 

hand. Räkna med ca 8-12 timmars självstudier per vecka under själv-

studieperioden som är ca fem veckor. Du måste ha klarat alla själv-

studier för att kunna delta i seminariet. 

 

För att bli godkänd på kurserna krävs följande: 

- Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier inför  

seminariet, såsom t ex inlämningsuppgifter och kunskapsprov. 

- Närvaro vid seminariet. 

Kursledare 
Kursen leds av en erfaren åklagare och en erfaren civil utredare, båda 

med erfarenhet från Skatteverket. 

 

Målgrupp  

Du som arbetar med utredning 

av brott. 

Du som i din yrkesroll ger 

styrning eller stöd åt verksam-

heten. 

Du som inte tidigare har 

erfarenhet av att utreda 

skattebrott. 

Nivå   

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Godkänd på EBM:s 

redovisningskurs eller förvärvat 

motsvarande kunskapsnivå på 

annat håll, och/eller godkänd på 

EBM:s kurs i allmän straffrätt 

och straffprocessrätt eller för-

värvad kunskapsnivå på annat 

håll. 

Omfattning/tidsåtgång   

Tid för självstudier: ca 8-12 

timmar/vecka fördelat över ca 5 

veckor. När och var dessa 

studier äger rum kommer du 

överens om med din chef.  

Tid i seminarium: 4 dagar 

Total studietid: ca 72 timmar 

Kursperiod 2022  

Hösttermin 

 

Plats  

Egna lokaler i Stockholm 

(seminariedagarna) 

Antal deltagare  

Max 25 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Specialistutbildningar 

  

SPECIALISTUTBILDNINGAR 
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24:8 förhör 

Syfte 
Att fastställa den individuella kunskapsnivån hos den civilanställda 

hos Ekobrottsmyndigheten för att kunna genomföra ett anhållande-

förhör s.k. 24:8 förhör, samt delge information om förenklad del-

givning som får rättsverkan i allmän domstol. 

Kursmål 
Efter kursen ska du som deltagare 

• Känna till och kunna tillämpa aktuella paragrafer i rätte-

gångsbalken, förundersökningskungörelsen och delgivnings-

lagen. 

• Kunna tillämpa handhavandet i DurTvå gällande tvångs-

åtgärder, förhör och åklagarbeslut. 

• Känna till och kunna tillämpa relevanta säkerhetsåtgärder i 

given situation. 

Kursledare 

Kursen leds av en erfaren förhörsledare samt en åklagare. 
  

Målgrupp  

Civila utredare 

Förkunskaper  

Du ska ha viss förhörsvana samt 

viss erfarenhet av DurTvå 

Nivå  

Specialistutbildning 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid 1 heldag  

Viss tid för självstudier/ 

förberedelser kan tillkomma. 

Kurstillfälle 2022  

Löpande 

Plats  

Online-utbildning 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Framgångsrika förhör  

Syfte 
Kursen syftar till att utveckla särskild kompetens i förhörsteknik. 

 

Lärandemål 

• Förstå samspelet i förhörssituationen mellan förhörsledare 

och förhörsperson. 

• Tillämpa bevisvärdering i förhörssituationen och i utvär-

deringen av förhör. 

• Förstå förhörets betydelse i rättsprocessen; från förunder-

sökning till domstolsförhandling och dom. 

Omfattning/tidsåtgång 

Seminarier sker i två omgångar om två heldagar/omgång. 

Förberedelseuppgifter och hemuppgifter/praktik genomförs på egen 

hand och kan beräknas mellan ca 24 - 48 timmar. Observera att 

tidsåtgången för självstudierna är individuellt och kan därför komma 

att variera från deltagare till deltagare. 

 

Innehåll 

• Personlighetsmönster och samspelet i förhörssituationen 

mellan förhörsledare och förhörsperson 

• Rättspsykologi 

• Minnets, vittnes- och lögnens psykologi 

• Bevisvärdering och förhörstaktik 

• Förhör under huvudförhandling 

Undervisningsform 

Kursen är utformad som varierat lärande och med två mellan-

liggande seminarier om två dagar vardera. Inför varje seminarium 

bedriver deltagarna litteraturstudier och gör hemuppgifter samt 

praktik i form av förhör. 

Under utbildningen har varje deltagare en handledare som är en  

erfaren förhörsledare och som utgör ett stöd i de praktiska upp-

gifterna före och mellan seminarierna. Seminarierna är utformade 

med uppföljning, föreläsningar, övningar och diskussioner. 

Seminarierna genomförs som dagkurs. 

Kursen startar med ett startmöte för att ge dig bästa förutsättningar 

att självständigt bedriva självstudier inför och mellan seminarie-

dagarna. Du stämmer av med din chef när och var självstudierna 

förläggs. 

Kursledare 
Kursledare är två kriminalinspektörer.  

Målgrupp  

Du som är utredare och leder 

och genomför förhör samt har 

goda erfarenheter i förhörs-

kunskap. 

Förkunskaper  

Genomgått minst en av våra tre 

grundkurser och någon typ av 

grundkurs i förhörskunskap. 

Kursperiod 2022  

Hösttermin 

Omfattning/Tidsåtgång  

Självstudier: 24-48 timmar 

Tid i seminarier: 28 timmar: 

Total tidsåtgång: ca 60 timmar 

Plats  

EBM:s egna lokaler 

Hantverkargatan 15 i Stockholm 

Antal deltagare  

Max 20 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Framgångsrika team 

Det här är kursen för dig som vill utveckla dig som leder team – som 

förundersökningsledare, samordnare eller teamledare. 

Syfte 
Kursen syftar till att utveckla särskild kompetens i att leda team, att 

möjliggöra för teamet att arbeta effektivt och hitta de bästa vägarna 

fram samt att skapa förutsättningar för att teamet ska nå goda 

resultat och ha arbetsglädje.  

Kursmål 
Efter kursen ska du som deltagare 

• Känna till de viktigaste faktorerna för framgångsrika team, 

för ledarskap och för projektledning i allmänhet. 

• Förstå kopplingen mellan det egna ledarskapet och 

gruppens framgång. 

• Ha identifierat ett antal personliga nycklar som just du som 

deltagare vill tillämpa tillsammans med dina kollegor/ditt 

team. 

Innehåll  
I den här kursen kommer vi att beröra följande områden: 

• Ledarskapets grunder 

• Vad är ett team och hur utveckla detta? 

• Hur skapa samsyn i teamets uppdrag? 

• Kommunikation på individ, grupp och organisationsnivå 

• Hur jobba med roller, spelregler och engagemang? 

• Mål och resultat 

• Ledarskap fördjupning 

• Förändringsledarskap 

• Personlighetstyper och dess betydelse 

• Ständiga förbättringar och lärande i vardagen 

Kursupplägg 
Kursen består av fyra lärarledda dagar uppdelade på två tillfällen.  

Seminarierna består dels av faktadelar, dels av diskussionsämnen 

och uppgifter som du löser enskilt och i grupp. Mellan seminarierna 

tränar du, reflekterar och sammanfattar dina slutsatser inför nästa 

träff.  

Kursledare 

Kursen leds av en kommissarie tillsammans med en extern utbildare 

med många års erfarenhet av arbete med grupputveckling och 

organisationsutveckling.  

Målgrupp  

Du som leder och samordnar 

utrednings- och arbetsgrupper i 

ekobrottsutredningar och i 

dagligt arbete. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Du leder grupper i ditt arbete,  

t ex fu-ledare, teamledare eller 

är samordnare i en arbetsgrupp 

(och vill utvecklas i din roll). 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: ca 4 timmar 

Tid i seminarium 2+2 dagar 

Total studietid: 20 timmar 

Kursperiod 2022 

Vårtermin 

Hösttermin 

Plats  

EBM:s egna lokaler i 

Stockholm. 

Antal deltagare  

Max 14 deltagare 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Hemliga tvångsmedel för utredare 

Syfte 
Syftet med kursen är att du ska känna till när du kan använda 

hemliga tvångsmedel, vilka lagrum och verktyg som finns samt hur 

man praktiskt går till väga vid användandet av hemliga tvångsmedel 

i en utredning. 

 

Kursmål 
Du ska bli väl förtrogen med såväl juridiska överväganden som 

praktisk hantering av de hemliga tvångsmedlen. 

 

Kursledare 

Kursen leds av en erfaren polis och en lika erfaren åklagare 

(meddelas i samband med antagningsbesked). 

 

 

 

 

  

Observera att detta är en kurs på internat och att du förbinder dig 

att vara kvar hela kurstiden.  

Målgrupp  

Åklagare, poliser, utredare, 

analytiker och ekorevisorer, 

varav minst 8 bör vara åklagare 

för att kursen ska genomföras. 

Vi rekommenderar att du går 

kursen om det gått mer än 5 år 

sedan du gick den senast eller 

om du gått den för kortare tid 

sedan men inte praktiserat 

hemliga tvångsmedel i ditt 

arbete.  

Nivå  

Specialistutbildning 

Förkunskaper  

Genomgått minst en av 

Ekobrottsmyndighetens 

grundkurser. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: ca 4 timmar 

Tid i seminarium: 4 dagar 

Total studietid: ca 36 timmar 

Kurstillfälle 2022  

Hösttermin 

Plats 

Internat i Stockholmsområdet 

Deltagare  

Max 25 varav minst 8 åklagare 

Övrigt  

Utbildningen är förlagd till 

internat. Seminariet startar 

 kl. 12.00 och slutar kl. 15.00 

den sista seminariedagen. 

Anmälan  

Anställda vid EBM och ÅM 

anmäler sig via 

KompetensPortalen 

Anmälningsblankett för externa 

deltagare finns på EBM:s 

hemsida 

Pris per deltagare  

EBM-anställd: centrala medel 

Extern deltagare: 12 500 kr 

Praktisk information  

Bekräftelse om plats till kursen 

kommer via e-post 
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Kompetensutveckling för kursledare och utbildare 

Den här kursen vänder sig till dig som vid sidan om ditt ordinarie 

arbete leder och utbildar i vår interna kurs- och kompetens-

utvecklingsverksamhet. 

Syfte 
Syftet med kursen är att ge dig kompetensutveckling i din roll som 

kursledare och utbildare. 

Kursmål 
Utbildningen ska ge dig konkreta, pedagogiska verktyg i ditt arbete 

som kursledare och/eller utbildare så att du känner dig trygg i 

rollen. 

Kursupplägg 
Utbildningsfunktionen planerar att genomföra en serie webinarier. 

Ambitionen är att leva som vi lär och vi kommer därför att ha korta 

teoripass och genomgångar som vi varvar med reflektion, diskus-

sion och slutsatser. Vissa förberedande uppgifter kan förekomma. 

Kursledare  
Kursen leds av utbildningsfunktionen.  

Frågor om seminariet besvaras av utbildningsfunktionen, 

utbildning@ekobrottsmyndigheten.se. 
 

  

Målgrupp  

Du som är kursledare, utbildar 

eller leder utbildning. 

Nivå 

Specialistutbildning 

Kurstillfälle  2022  

En serie webinarier  

Plats  

Distansutbildning 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Inbjudan kommer via e-post 

mailto:utbildning@ekobrottsmyndigheten.se
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Modern processföring  

Syfte 
Syftet med utbildningen är att inspirera åklagaren att bli en profes-

sionell aktör i rättssalen som behärskar modern presentationsteknik 

t. ex. att visa skriftlig bevisning på storbildsskärm. Vidare visas på 

sätt att arbeta papperslöst under hela processen, från inkommen 

anmälan till lagakraftvunnen dom.  

Allmänt 
Kursen inriktar sig på hur man som åklagare kan använda sin bär-

bara dator i rättssalen och bl. a. åstadkomma pedagogiska och effek-

tiva sakframställningar med hjälp av modern presentationsteknik 

utan att eftersätta kravet på rättssäkerhet.  

Kursen består av många praktiska övningar såväl enskild som i 

grupp. Det finns inget krav på särskild datakunskap hos kursdel-

tagarna men kursen förutsätter att det finns ett intresse hos deltaga-

ren att använda modern presentationsteknik och de fördelar som 

mobiliteten ger.  

Innehåll 
Bland annat följande ämnen kommer att behandlas under 

utbildningen: 

• Utbildning och träning i hur man förbereder förundersök-

ningsmaterialet elektroniskt. 

• Utbildning och träning i hur man under rättegång kan an-

vända sig av modern presentationsteknik för att presentera 

målet och den skriftliga bevisningen. 

• Presentationstips med anknytning till praktisk retorik och 

pedagogik. 

• Eget arbete med ett ärende som kursdeltagaren tar med sig 

till kursen. 

• Genomgång av inspirationsexempel hur modern presenta-

tionsteknik kan användas i rätten. 

Förutom Adobe Acrobat Standard kommer utbildning ske på 

presentationsprogrammet Microsoft PowerPoint. Även om 

utbildningen inte inriktar sig på Cåbra kan funktioner i Cåbra 

komma att beröras under kursen. 

Kursledare 
Utbildningen leds av två kammaråklagare från Åklagarmyndigheten. 

Utbildare från Ekobrottsmyndigheten medverkar. 

Utbildningen genomförs i samarbete med Åklagarmyndigheten, som 

administrerar utbildningen. Ekobrottsmyndigheten har sju platser. 

Målgrupp  

Åklagare 

Nivå  

Specialistutbildning 

Förkunskaper  

Medelgod datavana då 

kursmomenten inte är helt 

grundläggande och inte heller 

för den avancerade användaren.  

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 3 dagar 

Kurstillfälle 2022  

Vårtermin 

Hösttermin 

 

Öppen för anmälan 

v. 45-46 (VT 2022) 

v. 23-24 (HT 2022) 

Plats  

Vårterminen: 

Meddelas i samband med 

antagningsbesked 

Höstterminen: 

Meddelas i samband med 

antagningsbesked 

Antal deltagare  

Max 18 (7 st från EBM) 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är för åklagare vid 

Åklagar- och 

Ekobrottsmyndigheten 

Praktisk Information  

Övernattning bokas och 

bekostas centralt för tillresta 

deltagare. 

. 

 



23 

 

Internationellt samarbete för åklagare 

Utbildning i internationellt rättsligt samarbete vid gränsöver-

skridande brottslighet. 

Syfte 
Denna kurs syftar till att ge deltagarna kunskaper om och verktyg för 

internationellt rättsligt samarbete vid gränsöverskridande 

brottslighet. 

Lärandemål 
Efter kursen ska du: 

• Kunna tillämpa de vanligaste regelverken för internationellt 

rättsligt samarbete. 

• Känna till vilka relevanta aktörer och kanaler som finns för 

internationellt rättsligt samarbete. 

• Känna till var du kan vända dig för att få hjälp i ditt ärende. 

Innehåll 
Under kursen gås de viktigaste internationella regelverken igenom, 

till exempel: 

• rättslig hjälp 

• europeisk utredningsorder 

• överlämnande enligt en europeisk/nordisk arresteringsorder 

• gemensamma utredningsgrupper (JIT) 

Kursen tar även upp de viktigaste internationella aktörerna såsom 

Eurojust, EJN och Europol. 

Förberedande uppgift 
Bekanta dig med sidan internationellt samarbete på Intranätet. 

Kursledare 
EBM:s internationella kontaktåklagare vid huvudkontoret. 
  

Målgrupp  

Åklagare 

Förkunskaper  

Inga förkunskaper behövs 

Kurstillfälle  2022  

Hösttermin  

Anmälan  

Anställda vid EBM och ÅM 

anmäler sig via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för anställda 

inom åklagarväsendet 

Plats  

Interna lokaler i Stockholm 

Antal deltagare  

Max 25, minst 18 

 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Internationellt samarbete i utredningsarbetet 

Kursmål 
Efter kursen kommer du som deltagare att 

• Känna till vilka relevanta aktörer och ramverk som finns 

för internationellt samarbete inom utredningsverksam-

heten. 

• Kunna tillämpa de vanligaste kanalerna som används vid 

internationellt utredningsarbete. 

Innehåll 
Under kursen behandlas bl. a. relevanta aktörer och ramverk 

avseende internationellt utredningsarbete såsom Europol, Interpol 

och det nordiska polissamarbetet och dess sambandspersonal. Även 

grunder och förutsättningar för olika samarbetsverktyg kommer att 

gås igenom. 

Vidare kommer du lära dig kontaktvägar och organisation för det 

internationella samarbetet inom Sverige och hur du kontaktar och 

använder ovan nämnda ramverk och verktyg. 

Under kursen ges även en översiktlig genomgång av fu-ledarnas 

ramverk, verktyg och kontaktvägar. 

Kursledare 

Kursen leds av en kriminalinspektör med inriktning på 

internationellt samarbete. 
 

  

Målgrupp  

Kursen är primärt för utredare. 

Även annan personal inom 

utredningsverksamheten som 

kommer i kontakt med 

internationellt samarbete i sin 

tjänst kan anmäla sig till kursen. 

Nivå  

Specialistutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 2 heldagar 

Viss tid för självstudier/ 

förberedelser kan tillkomma. 

Kurstillfälle 2022  

Hösttermin  

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM- 

anställda  

Plats  

Interna lokaler i Stockholm 

Antal deltagare  

Max 22 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Återförande av brottsutbyte 

Syfte 
Denna kurs syftar till att ge dig som deltagare kunskaper om och 

verktyg för återförande av brottsutbyte. 

Lärandemål 
Efter kursen ska du: 

• Känna till hur man kan spåra, säkra och angripa tillgångar 

som härrör från brott eller brottslig verksamhet. 

• Känna till hur man kan hantera brottsutbyte utomlands. 

• Känna till något om andra myndigheters, såsom bl a 

Skatteverkets och Kronofogdemyndighetens, rättsliga 

verktyg för att säkra och angripa tillgångar. 

• Beroende på yrkesroll – kunna göra en finansiell utredning 

och spåra tillgångar både i Sverige och utomlands, kunna 

säkra tillgångar både nationellt och internationellt samt 

kunna säkra brottsvinster genom yrkanden om bl a förver-

kande och s.k. utvidgat förverkande. 

Innehåll 
Under kursen behandlas bland annat relevanta lagar och styr-

dokument. Vidare kommer du lära dig hur du kan samverka med 

andra myndigheter samt använda dig av ARO/CARIN. 

Förberedande studier 

För att bekanta dig med brottsutbytesfrågor kommer du att få för-

bereda dig genom självstudier. Du behöver ha tagit del av Brottsut-

byteshandboken så att du under kursen är väl förtrogen med denna 

och relevant regelverk så som reglerna om förverkande i bl.a. 36 

kap. 1 § brottsbalken och s.k. utvidgat förverkande i 36 kap. 1 b §  

Kursledare 
Kursen leds av en erfaren kammaråklagare och en erfaren 

ekorevisor. 
  

Målgrupp 

Åklagare, utredare, ekorevisorer, 

analytiker och andra som i sitt 

utredningsarbete har behov av 

kunskapen. 

Nivå  

Specialistutbildning 

Förkunskaper  

Brottsutbyteshandboken samt 

någon av Ekobrottsmyndig-

hetens grundkurser Bokförings-

brott, Skattebrott eller Brotten i 

näringsverksamhet. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 1 heldag 

Viss tid för självstudier/ 

förberedelser kan tillkomma 

Kurstillfälle 2022  

Vårtermin 

Anmälan  

Anställda vid EBM och ÅM 

anmäler sig via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för anställda 

inom åklagarväsendet 

Antal deltagare  

Max 25, minst 20 – varav minst 

6 åklagare 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Erfarenhetsseminarier   

ERFARENHETSSEMINARIER 
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Erfarenhetsseminarium för beslagshandläggare   

Syfte 
Seminariet utgår från beslagshandläggarnas uppdrag på Ekobrotts-

myndigheten. Det fokuserar på beslagshandläggarnas arbetsupp-

gifter både utifrån hanteringen av beslag men också utifrån 

gällande lagstiftning.  

Kursmål 
Regelverket kring beslagshantering ställer stora krav på kunskap 

hos handläggarna vilket innebär att målet för seminariet är att ge 

ny information och djupare kunskaper men även tillfälle för 

erfarenhetsutbyte.  

Seminariet kan närmast ses som ett minimikrav för att vidmakthålla 

kunskapsnivån och upprätthålla erforderlig kompetens för beslags-

handläggarna. 

Förberedelser inför seminariet 
Eventuellt kommer vi att skicka ut förberedande material så att vi 

snabbare kommer in på de intressantaste ämnena. 

Seminarieledare 

Två erfarna kommissarier leder seminariet. 
  

Målgrupp  

Beslagshandläggare 

Nivå  

Erfarenhetsutbyte 

Förkunskaper  

Beslagshandläggare 

Kurstillfälle 2022  

Inget tillfälle planerat för 

tillfället 

Omfattning/Tidsåtgång  

Erfarenhetseminarium 1 dag 

Plats 

EBM:s egna lokaler Stockholm. 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 
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Erfarenhetsseminarium för ekoadministratörer 
 
Allmänt 
Seminariet, som utgår från ett administrativt perspektiv på Ekobrotts-

myndigheten, fokuserar på aktuella områden för yrkesgruppen.  

 

Mål 
Målet för seminariet är att ge ny information och erfarenhetsutbyte.  

Seminariet kan närmast ses som ett minimikrav för att vidmakthålla 

kunskapsnivån och upprätthålla erforderlig kompetens för 

ekoadministratörerna. 

Seminarieledare 

En erfaren ekoadministratör leder och planerar seminariet ihop med 

myndighetens samverkanforum. 

 
 

 

  

Målgrupp 

Ekoadministratörer 

Nivå  

Erfarenhetsutbyte 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 2 dagar 

Viss tid för självstudier/ 

förberedelser kan tillkomma. 

Kurstillfälle 2022  

Hösttermin 

Anmälan  

Anställda vid EBM och ÅM 

anmäler sig via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

EBM-anställd: centrala medel 

Plats  

Extern lokal i Stockholms-

området, exakt plats meddelas i 

samband med antagnings-

beskedet. 

Antal deltagare  

Samtliga ekoadministratörer 
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Erfarenhetsseminarium för ekorevisorer och civila 

utredare med inriktning revision 

Allmänt 
Seminariet, som utgår från ett ekorevisorsperspektiv på Ekobrotts-

myndigheten, fokuserar på de tre ämnesområdena redovisning, re-

vision och obestånd. Regelverket som vi använder står under ständig 

förändring vilket innebär att målet för seminariet är att ge ny infor-

mation och djupare kunskaper inom ämnesområdena.  

Seminariet kan närmast ses som ett minimikrav för att vidmakthålla 

kunskapsnivån och upprätthålla erforderlig kompetens för 

revisorerna. 

Förberedelser inför seminariet 
Eventuellt kommer vi att skicka ut förberedande material så att vi 

snabbare kommer in på de intressantaste ämnena. 

Seminarieledare 

Seminariet leds av myndighetens strategiska ekorevisor och en 

erfaren civil utredare med inriktning revision. 

 
  

Målgrupp  

Ekorevisorer och civila utredare 

med inriktning revision 

Nivå  

Erfarenhetsutbyte 

Förkunskaper  

Erfarenhet av att arbeta med 

utredningar av ekonomisk 

brottslighet. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 2 dagar 

Viss tid för självstudier/ 

förberedelser kan tillkomma. 

Kurstillfälle 2022  

Hösttermin 

Plats  

Extern lokal i Stockholms-

området, exakt plats meddelas i 

samband med antagnings-

beskedet. 

Antal deltagare  

Max 50 

Anmälan  

Anställda vid EBM och ÅM 

anmäler sig via Kompetens-

Portalen 

Anmälningsblankett för 

deltagare från andra myndig-

heter finns på EBM:s hemsida 

Pris per deltagare  

EBM-anställd: centrala medel 

Extern: 3 000 kr 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Nyhetskurs med 

erfarenhetsseminarium för 

erfarna utredare 

Allmänt 
Den här nyhetskursen är både en uppdateringskurs och ett erfaren-

hetsseminarium. Den vänder sig till dig som är erfaren polisiär eller 

civil utredare. 

Kursen utgör Ekobrottsmyndighetens satsning på erfarna utredare 

som arbetar i brottsutredningar och som inte genomgått någon 

grundutbildning efter 2012. Delar av utbildningen utgörs av själv-

studier. Kursen avslutas med ett erfarenhetsseminarium på två dagar 

där du tillsammans med andra erfarna kollegor får ta del av nyheter 

kring våra externa samverkanspartners och utbyta erfarenheter av 

utredningsarbete. 

 

Syfte 

 Utbildningens syfte är att du som deltagare ska få möjlighet att:  

• uppdatera kunskap kring våra brottstyper och metoder att 

utreda dessa, 

• repetera teoretisk kunskap, 

• utbyta erfarenheter av utredningsmetodik och framgångs-

faktorer i utredningsarbetet. 

Kursmål 

Efter avslutad kurs kommer du att: 

• känna till förändringar i lagstiftning och utredningsmetoder 

inom vår brottskatalog, 

• ha vidgat ditt nätverk av erfarna ekobrottsutredare, 

• ha utbytt erfarenheter med andra erfarna kollegor. 

Kursupplägg 

Seminariet ska bidra till ett intressant och utvecklande erfarenhets-

utbyte, vilket kräver ett stort engagemang från din sida. Det förut-

sätter också att du som deltagare har tillgodogjort dig de självstudier 

om ca 10 timmar som tar upp de förändringar som skett inom vår 

brottskatalog sedan 2012. En del av seminariet kommer att utgå från 

ett verkligt case, andra delar utgörs av nyheter från våra 

samverkanspartners. 
 

Kursledare 

Seminariet leds av två erfarna utredare. 

 

Målgrupp  

Polisiära och civila utredare som 

arbetar i brottsutredningar och 

som inte genomgått någon 

grundutbildning efter 2012.  

För att få till stånd ett bra 

erfarenhetsutbyte kommer det 

att finnas garanterad plats för ca 

fem deltagare per ort. 

Nivå  

Erfarenhetsutbyte 

Förkunskaper  

Du ska ha tillgodogjort dig 

självstudier i form av e-utbild-

ning mm som kursledningen 

väljer ut. Beräknad tid för 

självstudier är ca tio timmar. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid för självstudier: e-utbildning 

ca 3 timmar, förberedelser ca 5 

timmar. 

Tid i seminarium: ca 12 timmar 

Total studietid: 20 timmar 

Kursperiod 2022  

Vårtermin 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Plats  

Internat i Stockholmstrakten. 

Antal deltagare  

Max 25 

Praktisk information  

Seminariet är förlagt på internat 

med busstransfer från 

Cityterminalen kl. 09.30. Buss 

från kursgården kl. 16.00 

avresedagen. Resor bekostas av 

den egna kammaren. 
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Skattetillägg 
 
Bakgrund 
EBM-VP 2020 p 3.3.8 – öka förmågan att yrka skattetillägg på ett 

effektivt och rättssäkert sätt. ÖK:s tillsyn utgör också underlag för 

åtgärdsbehovet. 

 

Mål 
Att åklagare och utredare ska ha en god kunskap om regelverket 

rörande skattetillägg och god förmåga att hantera skattetillägg i det 

operativa arbetet. 

 

Innehåll 

• Fördjupning i reglerna om skattetillägg med utgångspunkt i 

meddelade domar och resultatet av ÖÅK:s tillsyn.  

• Skatteverkets hantering av skattetillägg – verkställighet mm.   

• Dubbelprövningsförbudet och spärrsystemet – materiella och 

praktiska svårigheter.  

• Hantering av skattetillägg i det straffrättsliga förfarandet,  

• Åklagarens skyldigheter samt  

• Processen i allmän domstol. 
  

Målgrupp 

Åklagare och utredare 

Tid 

Exakt datum meddelas senare 

Plats  

Meddelas senare 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 
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Office-utbildningar: Excel grundkurs 

Kursupplägg 
Denna kurs är lärarledd. Du tar själv med dig en laddad, bärbar dator 

där du lagt in utbildningsmaterial som används i kursen. Materialet 

får du tillgång till i samband med att du får bekräftelse till kursen. 

Efter kursen får du tillgång till motsvarande webbaserad kurs. Den 

kan du använda som repetition och som arbetsverktyg i ditt dagliga 

arbete.   

Mål Excel 

Efter kursdagen kommer du att ha lärt dig: 

• Grunderna för hur Excel fungerar samt tips för att underlätta  

arbetet 

• Hur man gör formler, dvs beräkningar i Excel 

• Skillnaden mellan relativa och absoluta referenser då man  

skapar formler 

• Formatering, att ändra kalkylens utseende 

• Villkorsstyrd formatering 

• Att använda kalkylbladsfunktioner, dvs färdiga formler i 

Excel 

• Skapa och redigera Excel-diagram 

• Att arbeta med flera kalkylblad; lägga till/ta bort blad, flytta  

blad, döpa blad samt skriva på flera blad samtidigt 

• Låsa fönstret så att rubrikerna i en tabell alltid syns 

• Klistra in special 

• Skydda celler för att undvika att formler och information 

raderas 

• Inställningar för utskrifter 

• Grunderna för att använda Excel som en databas (register) 

samt sortering och filtrering av en databas 

• Lägga till knappar på verktygsfälten 

• Praktiska tips och tricks i Excel 

Kursledare 

Kursen leds av en extern leverantör som kommer till EBM:s lokaler. 
  

Målgrupp  

Du som är självlärd i Excel och 

behöver en snabb genomgång av 

grunderna. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Du bör ha viss datavana och 

arbetat lite i Excel tidigare. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 1 heldag 

Viss tid för förberedelser/ 

nedladdning av material kan 

tillkomma. 

Kurstillfälle   

Denna kurs är öppen för 

intresseanmälan. När kurs-

tillfälle bokas in blir du 

kontaktad av utbildnings-

funktionen. 

Anmälan  

Intresseanmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Plats  

Distansutbildning 

Antal deltagare  

Max 15 
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Office-utbildningar: PowerPoint grundkurs 

Kursupplägg 
Denna kurs är lärarledd. Du tar själv med dig en laddad, bärbar dator 

där du lagt in utbildningsmaterial som används i kursen. Materialet 

får du tillgång till i samband med att du får bekräftelse till kursen. 

Efter kursen får du tillgång till motsvarande webbaserad kurs. Den 

kan du använda som repetition och som arbetsverktyg i ditt dagliga 

arbete.   

Mål PowerPoint 
Efter kursdagen kommer du att ha lärt dig: 
 

• Grunderna i PowerPoint 

• Skapa en ny presentation 

• Öppna, spara och stänga presentation 

• Utskrift av presentation 

• Skriva och formatera text 

• Formatera punktlistor 

• Skapa och arbeta med objekt 

• Ändra färg på text och objekt 

• Gruppera objekt 

• Infoga och redigera bilder 

• Skapa SmartArt och diagram i PowerPoint 

• Använda formgivningsmallar 

• Byta färgschema 

• Bildövergång 

• Enkel animering av objekt i PowerPoint 

• Olika vyer i PowerPoint 

• Praktiska tips och tricks i PowerPoint 

Kursledare 

Kursen leds av en extern leverantör som kommer till EBM:s lokaler. 
  

Målgrupp  

Du som är självlärd i 

PowerPoint och behöver en 

snabb genomgång av grunderna. 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Du bör ha viss datavana och 

arbetat lite i PowerPoint 

tidigare. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 1 heldag 

Viss tid för förberedelser/ 

nedladdning av material kan 

tillkomma. 

Kurstillfälle  

Denna kurs är öppen för 

intresseanmälan. När kurs-

tillfälle bokas in blir du 

kontaktad av utbildnings-

funktionen. 

Anmälan  

Intresseanmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Plats  

Distansutbildning 

Antal deltagare  

Max 15 
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Analysera stora datamängder i Excel 

Kursmål 
Efter kursen kommer du att kunna använda Excel för att se trender i 

en stor datamängd och för att söka samband mellan flera 

datamängder.  

Du kommer även få kunskaper i hur du skapar prognoser, testar dem 

mot verkligt utfall och analyserar tillförlitligheten.  

Du får lära dig att importera data och rensa filter. Stort fokus ligger 

på hur man använder pivottabeller för att vrida och vända på infor-

mation. Med hjälp av en pivottabell kan du strukturera sammanställ-

ningen på flera olika sätt. 

Innehåll 

• Importera data från olika källor 

• Rensa data i t ex importerade filer 

(Hur behandlas länkad datakälla 

Filtrera, sortera och strukturera data 

Skapa beräknande tilläggsfält) 

• Pivotdiagram 

• Skapa enkla och avancerade pivottabeller 

• Redigera pivottabell 

• Formatera pivottabeller 

• Beräkningar i pivottabell 

• Gruppera data 

• Skapa pivottabeller från andra källor än excel 

• Konsolidering  

• Scenariohanteraren 

Efter utbildningen har du tillgång till en interaktiv webbutbildning 

där du kan repetera innehållet i kursen under ett års tid. 

Kursledare 

Kursen leds av en extern leverantör som kommer till EBM:s lokaler. 
  

Målgrupp  

Utredare, ekorevisorer, 

analytiker 

Nivå  

Specialistutbildning 

Förkunskaper  

Excel grundkurs/motsvarande 

kunskap samt lång erfarenhet av 

att arbeta med Excel som 

arbetsverktyg. 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 1 heldag 

Viss tid för förberedelser/ 

nedladdning av material kan 

tillkomma. 

Kurstillfälle 2022  

Vårtermin 

Hösttermin 

Anmälan  

Anställda vid EBM och ÅM 

anmäler sig via 

KompetensPortalen 

Anmälningsblankett för externa 

deltagare finns på EBM:s 

hemsida 

Pris per deltagare  

EBM-anställd: centrala medel 

Extern: 1000 kr 

Plats  

Distansutbildning 

Antal deltagare  

Max 15 
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Chefsutbildningar  

CHEFSUTBILDNINGAR 
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Introduktion nya chefer 

Den här dagen riktar sig till dig som är ny som chef på Ekobrotts-

myndigheten eller som till vardags täcker upp för din ordinarie 

chef (svaromål). Vi har ett fokus på vad det innebär att vara chef, 

vad som förväntas av dig som chef och vad du kan förvänta dig av 

utvalda stödfunktioner på huvudkontoret.  

 
Syfte 
Du som ny chef/svaromål ska få en bra överblick i vad det innebär 

att vara chef på EBM och vad som förväntas av dig. 

Lärandemål och innehåll 
Efter introduktionsdagen ska du som deltagare: 

• ha en överblick i vad som förväntas av dig som chef och en 

kunskap om styrkedjan, 

• fått information om vad du kan förvänta dig för stöd från 

utvalda stödfunktioner på HK, 

• veta var du kan hitta information på Ekonätet som du kan 

ha användning av som chef. 

Kursledare 

Ansvarig för dagen är HR-enheten.  

Målgrupp 

Nya chefer 

Nivå  

Grundutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

1 dag, 09:00-16:30 

Kurstillfällen 2022 

Vårtermin  

Antal deltagare  

Max 15 personer 

Plats  

EBM:s egna lokaler, 

Huvudkontoret 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Praktisk information  

Resor bekostas av den egna 

kammaren/enheten 
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Arbetsmiljö och rehabilitering 

Syfte 
Den här utbildningen syftar till att ge inspiration och grundläggande 

kunskaper om arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöfrågor som kan 

omsättas i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.  

Syftet är att stödja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och ge 

verktyg, kunskap och förståelse så att chefer och skyddsombud kan 

agera tryggt. Här läggs även grunden för god samverkan. 

Utbildningen behandlar även rehabilitering och det ansvar som alla 

inblandade parter har under processen. 

Fokus under dagen ligger på Ekobrottsmyndighetens systematiska 

arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskriften 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4, likabehandling samt 

Ekobrottsmyndighetens riktlinjer för rehabilitering. 

  

Innehåll 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

• Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet 

• Riskbedömningar och handlingsplaner 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö 

• Likabehandling 

Kursupplägg 

Kursen består av utbildningspass och gruppdiskussioner. 

Kursledare 

Kursen leds av en personalspecialist. 
  

Målgrupp  

Chefer och skyddsombud 

Nivå  

Chefsutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 1 heldag  

Kurstillfälle 2022  

Vårtermin 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Antal deltagare  

Max 20 
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Arbetsrätt 

Syfte 
Syftet med kursen är att stärka chefer i sin arbetsrättsliga kompetens 

för att kunna agera rättssäkert i sin roll som arbetsgivare samt ges 

förutsättningar för att kunna implementera Ekobrottsmyndighetens 

arbetsgivarpolitik i det dagliga arbetet.  

Kursmål 
Efter kursen ska du som deltagare 

• Känna till och förstår de grundläggande delarna i 

arbetsrätten och utifrån det veta när du behöver agera. 

• Förstå och känna dig trygg i EBM:s arbetsgivarpolitik och 

arbetsgivarrollen. 

• Kunna tillämpa och utveckla EBM:s arbetsgivarpolitik så att 

den stödjer och bidrar till en effektiv verksamhet. 

 

Innehåll 

• Att anställa 

• Arbetsskyldighet 

• Tjänsteansvaret 

• Anställningsupphörande 

• Förtroendearbetstid 

• Den statliga arbetsgivarpolitiken 

• EBM:s arbetsgivarpolitik 

Kursupplägg 
Kursen består av utbildningspass och gruppdiskussioner. 

Kursledare 
Kursen leds av en personalspecialist. 
 

Målgrupp  

Chefer 

Nivå  

Chefsutbildning 

Förkunskaper  

Inga 

Omfattning/tidsåtgång  

Tid i seminarium: 2 heldagar  

Kurstillfälle 2021  

Vårtermin (distansutbildning) 

Anmälan  

Anmälan görs via 

KompetensPortalen 

Pris per deltagare  

Kursen är enbart för EBM-

anställda 

Antal deltagare  

Max 20 


