
Ett lätt val
för dig med 

tungt ansvar!

Säkerhetsarbetet berör många områden vilket ställer stora krav på dig som 
handhar säkerhetsfrågorna i en organisation. SSF Säkerhetssamordnare lär 
dig att hitta rätt säkerhetslösningar och genomföra dem i praktiken. Du får 
kunskap om hur du planerar, genomför och utvärderar säkerhetsarbetet.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som inom privat eller offentligverksamhet fått 
ansvar för eller på andra sätt kommer att handlägga säkerhetsfrågor. Både för 
dig som är ny i rollen eller som vill fördjupa dig. Den passar även för leverantörer 
som vill utöka sin förståelse för säkerhetsarbetet. 

Förkunskaper 
Inga specifika förkunskaper behövs men 
rekommenderat är att ha en grundläggande 
erfarenhet eller kännedom om säkerhetsarbete.

Utbildningens mål 
Kursens mål är att ge kunskaper för att:

• leda och genomföra organisationens
 säkerhetsarbete 
• driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete
• få en bred kännedom om säkerhetsfrågor
• få en god kunskap om riskanalys

Omfattning
Utbildningen är totalt nio dagar, uppdelad på 
tre delkurser om vardera tre dagar. 

Hemuppgifter
Ett projektarbete löper parallellt med utbildningens undervisningsavsnitt. 
Projektarbetet omfattar väsentliga delar av utbildningens innehåll, tillämpat 
på verkligt problemområde där deluppgifter redovisas vid två tillfällen under 
utbildningen. Slutgiltigt arbete lämnas in efter utbildningens slut.

Diplomering
SSF Säkerhetssamordnare är en diplomutbildning, där din kunskap verifieras 
genom kunskapstest och ett projektarbete. För att bli Diplomerad 
SSF Säkerhetssamordnare krävs; godkänt resultat på samtliga kunskapstest, 
godkänt projektarbete och närvaro på minst 80%. 

Diplomeringen bekräftar att du har uppdaterad samt kvalificerad och relevant 
kompetens för att planera, genomföra och utvärdera säkerhetsarbetet samt 
skapa komplexa beslutsunderlag. Ett värdefullt kvitto för dig som arbetar med 
säkerhetsfrågor och även för er verksamhet. 

Kursavgift
39 700 kr, exkl. moms och logi. Avgiften faktureras inför utbildningen. 
I kursavgiften ingår kurslitteratur (värde 1 200 kr).

Plats och kursstart 14 april 2020
Avsnitt 1 (14-16 april), SSF Stöldskyddsföreningen, Tegeluddsvägen 76 
Avsnitt 2 (12-14 maj) , internat på annan ort
Avsnitt 3 (9-11 juni), SSF Stöldskyddsföreningen, Tegeluddsvägen 76

Plats och kursstart 6 oktober 2020
Avsnitt 1 (6-8 oktober), SSF Stöldskyddsföreningen, Tegeluddsvägen 76 
Avsnitt 2 (3-5 november, SSF Stöldskyddsföreningen, internat på annan ort 
Avsnitt 3 (1-3 december), SSF Stöldskyddsföreningen, Tegeluddsvägen 76

Kontakta oss för mer information och rådgivning
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se 
08-783 7534 

SSF Säkerhetssamordnare

- praktisk information

Läs mer på vår hemsida om 
SSF Säkerhetssamordnare

https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/utbildningar/ssf-sakerhetssamordnare/


Avsnitt 1  
14-16 april, Stockholm
…………………………………………………………………………
Om säkerhet
• Diskussion kring begreppet säkerhet ur olika 
perspektiv
• Grundläggande kriminologiska teorier
•Brottsstatistik

Riskanalys och riskhantering
• Systematiskt säkerhetsarbete
• Vikten av en säkerhetspolicy
• Innebörden av riskhantering
• Riskanalysens funktion
• Genomgång av riskanalysmetod

Studiebesök
• Presentation av säkerhetsarbetet på objektet
• Praktisk tillämpning av riskanalysmetod
• Presentation av resultat från 
riskanalysen

Program för SSF Säkerhetssamordnare

Avsnitt 2 
12-14 maj 
(Annan ort än Stockholm)
……………………………………………………………………
Skrivning på föregående avsnitts innehåll
Redovisning av hemuppgifter

Juridik
• Det svenska rättssystemet
• Juridiska tolkningsmodeller 
• Straffrätten och brottsbalken
• Juridiska befogenheter
• Valda delar ur annan lagstiftning

Informationssäkerhet
• Hantering av informationstillgångar
• Hotbilder
• Organisation av informationssäkerheten
• Informationssäkerhetsklassning
• Säkerhetsskyddslagen
• Lagen om skydd av företagshemligheter

Fysiska och elektroniska 
skyddsåtgärder 
• Mekaniskt skydd och förvaring
• Inbrottslarm, Tillträdeskontroll
• Bevakning
• Lagar, regler och normer
• Brand

Studiebesök
• Presentation av säkerhetsarbetet på 
objektet
• Praktisk tillämpning av riskanalysmetod
• Presentation av resultat från riskanalysen

Avsnitt 3 
9-11 juni, Stockholm
……………………………………………………………
Skrivning på föregående avsnitts innehåll
Redovisning av hemuppgifter

Krishantering
• Hur man förbereder sig för en kris
• Ledarskap under en kris
• Kriskommunikation och massmediehantering, 
samarbete med informationsavdelningen/andra 
avdelningar
• Mediala kriser
• Fallstudier

Hot och våld
• Lagstiftning och arbetsgivarens skyldigheter
• Hantering av hot över telefon och internet
• Verbal konflikthantering
• Hantering av bombhot
• Mänskliga krisreaktioner

Säkerhetsupphandling
• Kravspecifikation
• Förfrågningsunderlag
• Anbudsvärdering
• Offentlig upphandling
• Normer och regelverk

Säkerhetsmotivation
• Motivationsteorier
• Sätt att öka motivation
• Gruppövning




