
SSF Säkerhetschef 
svarar upp mot branschens krav på professionen 
säkerhetschef. Utbildningen startar en gång per år 
och nästa tillfälle är 12 oktober 2021 i Stockholm. 

SSF Säkerhetschef syftar till att ge en bred 
kunskap om hur ett effektivt säkerhetsarbete 
organiseras och implementeras. I dag är 
säkerhetsarbetet mycket mer än bara lås och larm. 
I rollen som säkerhetschef förväntas du också ha 
förståelse för företagets processer och ha 
kunskaper i affärsmannaskap. I utbildningen 
alterneras därför säkerhetsämnena med ämnen 
inom just affärsmannaskap. 

Genom att välja SSF Säkerhetschef väljer du en 
attraktiv och aktuell utbildning i framkant. Vi på 
SSF Stöldskyddsföreningen är den ledande 
aktören för utbildning inom säkerhetsområdet och 
vi utvecklar kontinuerligt innehåll och pedagogik i 
våra utbildningar.

En bra nyhet för dig som deltar är att delar av 
utbildningen kommer att genomföras på distans. 
Vi kombinerar traditionell klassrumsföreläsning 
med digitala självinlärningsdelar, som du genomför 
utanför klassrummet på en tid som passar dig. 
Utbildningen motsvarar totalt 27 utbildningsdagar. 

SSF Säkerhetschef bygger på ett aktivt lärande 
där teori kombineras med övningar, 
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, och 
casestudier. Alla våra kursledare är specialister 
inom sina områden och vi har noga valt dem för sin 
pedagogiska förmåga. 

Vi har genomfört utbildningen i 10 år och 
diplomerat närmare 200 deltagare.

Kontakt

Maria Dahlstedt, 08-783 75 34
maria.dahlstedt@stoldskyddsforeningen.se 
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Nu med delar  
av utbildningen 

   på distans!
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Program för SSF Säkerhetschef

Introduktion
• Presentation av utbildning – helheten 
och kursplaner
• Presentation av deltagarna och deras 
verksamheter
• Information och uppstart av projekt-
arbete

Fysisk säkerhet
• Mekaniskt skydd och förvaring
• Besökshantering
• Inbrottslarm, tillträdeskontroll
• Personella skydd och bevakning
• Lagar, regler och normer

Brand
• Lagen om skydd mot olyckor
• Genomförande av egenkontroll av 
brandskyddet
•Systematiskt brandskyddsarbete
• Hantering och föreskrifter kring brand-
farliga varor 

Ekonomi 
• Ekonomiska grundbegrepp 
• Lönsamhetsbedömningar 
• ROI – räkna hem säkerhetsinvesteringar
• Ekonomisk riskbedömning av säkerhets- 
leverantör

Riskanalys och riskhantering 
•  Innebörden av risk management 
•  Begreppen inom RM 
•  RM som en del av verksamhetens 
övriga ledningsprocesser 
•  RM och säkerhetspolicy 
•  Val av skyddsåtgärder 
•  Kännedom om och användbarhet av 
ISO 31000 i riskanalysarbetet

Organisation, säkerhetschefens roll 
• Vad är en organisation? 
• Organisation och struktur, kultur och 
motivation 
• Introduktion till ledarskap
• Säkerhetschefens ledarutmaningar på 
managementnivå 
• Förändringsledning 
• Hur fungerar ledningsgruppen 
• Hur påverkas säkerhetschefens arbete 
av ledningsgruppsarbetet?

Projektledning

• Projektledarrollen

Informationssäkerhet
• Hotbilder
• Organisation av  informationssäkerheten
• Hantering av informationstillgångar
• Styrning av åtkomst
• Hantering av informationssäkerhets-
in-cidenter
• Personalresurser och säkerhet

Dataskydd och personuppgiftshan-
tering
• Dataskyddsförordningen
• Personuppgifter
• Personuppgiftsansvarig
• Sekretesshantering
• Nyanställningar och bakgrundskontroll
• Fallstudier

Cybersäkerhet
• Hotbilder
• Datorer och mobila enheter
• Mjukvaror och applikationer
• Nätverk
• Externa IT-tjänster inkl. molnlagring
• Behörigheter

Krishantering
• Vad är en kris
• Ledarskap under en kris
• Krishanteringssystemet (MSB)
• Grundläggande stabsarbete
• Förstå och visualisera lägesbild
• Framgångsfaktorer
•´Mediahantering
• Efterarbete

Kontinuitetshantering
• Organisationsförståelse
• Konsekvensanalys
• Riskvärdering
• Kontinuitetsstrategier/-planer
• Uppföljning

Utredningar
• Utredningsmetoder
• Arbetsmiljölagen
• Kognitiv intervju
• Bevishantering
• Polisanmälan
• Befogenheter

Straffrätt
• Sveriges domstolar
• Juridiska tolkningsmodeller och 
verktyg
• Rättskällornas funktion
• Straffrätten och brottsbalken
• Balansen mellan kontrollåtgärder och 
skyddet för den personliga integriteten
•Valda delar ur Arbetsrätten

Arbetsrätt
• Övervakning och kontroll
• Lojalitets- och tystnadsplikt
• Diskrimineringslagen
• Anställningsformer
• Att avsluta ett anställningsförhållande

Presentationsteknik
•Grundläggande kommunikationsteori 
och argumentation/intern marknadsföring
• Presentationsteknik, muntlig
• Förutsättningar för koncept-/ idéför-
säljning
• Att skapa engagemang för valda mål - 
awarenessprogram
• Taktisk införsäljning gentemot  ledning
•Taktisk införsäljning gentemot personal

Säkerhetschefens roll
• Forskningsläge
• Internationell jämförelse
• Teknikförändring
• Organisationens och marknadens roll

Affärsmannaskap 
• Vision, affärsidé, mål, strategi 
• Affärslogik, branschkunskap, konkurrens 
– hur ser förutsättningarna ut? 
• Säkerhet som strategiskt konkurrens-
medel 
• Vad innebär övergripande mål och 
strategier för företagets säkerhetsorga-
nisation 
•Säkerhetsavdelningens bidrag till 
övergripande målsättningar, mål för 
säkerhetsarbetet 
•Nulägesanalys 
•Säkerhetsplanering som del av verk-
sam-hetsplaneringen, uppföljning 

Försäkring
• Centrala begrepp och definitioner
• Egendomsförsäkring
• Avbrottsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring (Crime)
• VD & styrelseförsäkring (D&O) Kidnap 
& Ransom (K&R) försäkring
•Tjänstereseförsäkring

Omvärldsanalys
• Lägesbild – underlag för beslut
• Källor för omvärldsbevakning
•Sociala medier
• Hur mycket är möjligt att få reda på?
• Systematik och metod

Kamerabevakning och GDPR
• Kamerabevakningslagen
• Dataskyddsförordningen

Personsäkerhet
• Lagstiftning och arbetsgivarens skyl-
digheter
• Risk och sårbarhetsanalys
• Hantering av hot över telefon och 
internet
• Hantering av bombhot
• Stakning
• Resesäkerhet; till fots, bil, flyg, hotell, 
allmänna platser

Säkerhetsskydd
• Lagstiftningen
• Säkerhetsskyddsanalys
• Informations- och IT-säkerhet
• Personalsäkerhet - Säkerhetsprövning
• Fysisk säkerhet
• SUA

Examination & diplomering



Målgrupp
Säkerhetschefer/ansvariga eller personer som har en ledande roll i organisation-
ens säkerhetsarbete, inom privat och offentlig sektor. 

Förkunskaper 
För antagning till utbildningen krävs gymnasiekompetens samt att man under de 
senaste åren arbetat både praktiskt och administrativt med säkerhetsfrågor. 
All antagning sker efter individuell prövning.

Utbildningens mål 
Kursens mål är att ge kunskaper för att 

• leda och genomföra organisationens säkerhetsarbete 
• driva ett kostnadseffektivt säkerhetsarbete

• lunch, kaffe & frukt
• SSF normpaket - digitalt normpaket med de mest centrala SSF normerna för 
säkerhetschefsrollen. 

Omfattning och upplägg
Vi kombinerar traditionell klassrumsföreläsning med digitala självinlärningsdelar, 
som deltagaren genomför utanför klassrummet, på en tid som passar 
deltagaren. Utbildningen motsvarar totalt 27 utbildningsdagar.

Första klassrumsträffen är 12 oktober i Stockholm. Kursen avslutas i maj 2022. 
Utbildningen innehåller hemstudier mellan kursavsnitten. Det innebär inläsning 
av kurslitteratur och arbete med inlämningsuppgifter.

Ett projektarbete löper parallellt med utbildningens undervisningsavsnitt. 
Projektarbetet omfattar väsentliga delar av utbildningens innehåll, tillämpat på 
verkligt problemområde och redovisas vid examination i slutet av utbildningen.

Diplomering
SSF Säkerhetschef är en diplomutbildning där din kunskap verifieras genom 
inlämningsuppgifter och ett projektarbete. För att bli Diplomerad SSF 
Säkerhetschef krävs; godkänt resultat på samtliga inlämningsuppgifter, godkänt 
projektarbete och närvaro. 

Diplomeringen bekräftar att du har uppdaterad samt kvalificerad och relevant 
kompetens för att organisera och implementera ett effektivt säkerhetsarbete. 
Ett värdefullt kvitto för dig som arbetar med säkerhetsfrågor och även för er 
verksamhet.

Kursstart och plats
12 oktober 2021. SSF Stöldskyddsföreningen, Tegeluddsvägen 76, Stockholm.

Kursavgift
Kursavgift 99 500 kr, exkl. moms. Avgiften fördelas på två terminer och 
faktureras före varje terminsstart.

I kursavgiften ingår; 

Det som tilltalade mig från början när jag valde utbildningen 
SSF Säkerhetschef var framförallt bredden samt ett stort fokus 
på affärsmannaskap. Att göra säkerhet till en viktig och naturlig 
del av affären och en ökad medvetenhet är och kommer bli en 
viktig framgångsfaktor för många av dagens företag.

– Fredrik Gemzell, Säkerhetschef på Gröna Lund
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Praktisk information 

Gör din intresseförfrågan idag! 
www.stoldskyddsforeningen.se/ssf-sakerhetschef/
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Lär känna några av våra kursledare

Günther Hiltmann är föreläsare på 
SSF Säkerhetschef, avsnittet för 
organisation och ledarskap.  Günther 
har under 25 år arbetat med affärs-, 
verksamhetsutveckling och ledarskap 
och är specialist på att organisera 
en verksamhet för framgång, skapa 
lönsamma affärer, utveckla organisa-
tionskulturer som stödjer mål och vi-
sion, ledningsgruppsutveckling samt 
ledarskap. Passionen hos honom 
som kunskapsledare är att inspirera 
yrkesverksamma till professionell 
utveckling och framgång.

Fredrik Hammarström är VD och 
grundare till Valtam Group AB som 
inriktat sig mot operativ 
utredningsverksamhet. Fredrik har 
sin bakgrund från både 
bevakningsbranschen och 
Polismyndigheten där han arbetat 
med operativ utredningsverksamhet, 
spaning och personsäkerhetsarbete i 
lite mer än 20 år.

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB 
som stödjer företag och andra orga-
nisationer med att implementera och 
underhålla god riskhantering, konti-
nuitet, robusthet, säkerhetsskydd och 
krishantering. Ulrik är brandingenjör, 
utbildad försäkringsmäklare och har 
mer än 25 års erfarenhet av riskhan-
tering. Helhetssyn, engagemang och 
lösningar som fungerar i verkligheten 
är ledord. 

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult 
och anlitad av SSF Stöldskyddsfören-
ingen. Han har mångårig erfarenhet 
av säkerhetsutbildningar för företag, 
myndigheter och högskolor bl a inom 
hot och våld, konflikt-, kris- och risk-
hantering samt säkerhetsskydd. 

Mats Bohman är senior konsult på 
Practise Risk och arbetar främst med 
ledningsfrågor kopplat till kris, säker-
het och organisationsutveckling. Ett 
av hans stora intresseområden är att 
se helheten kopplat till kombinatio-
nen av strukturerade ledningsfrågor 
och planverk samt behovet av kultur 
och ledarskap. Innan Mats var med 
och grundade Practise var han 
utbildningschef på polisens Nationella 
Insatsstyrka.

Mikael Hammarström arbetar som 
senior säkerhetskonsult på Knowit 
där skydd av samhällskritiska 
verksamheter ligger i fokus. Mikael 
har 20 års erfarenhet av arbete inom 
fysisk säkerhet med 
säkerhetstekniska system som 
främsta specialområde. Inom detta 
område har Mikael en unik 
kunskapsbredd inom 
kamerabevakning med lång 
erfarenhet av teknisk support, 
utbildning, upphandling, projektering 
och kvalificerad rådgivning. 

Olle Segerdahl är en rutinerad 
cybersäkerhetskonsult, med dryga 
18 års erfarenhet av att såväl bygga 
säkra lösningar som att försöka ta 
sig förbi dem. Han har bland annat 
tillbringat sju år på Militära underrät-
telse-  och säkerhetstjänsten (MUST) 
med att säkra känsliga system och 
verifiera kryptografilösningar. Han 
är en van talare vid cybersäkerhets-
konferenser, var med och grundade 
SEC-T-konferensen i Stockholm och 
är en av programledarna för podcas-
ten Säkerhetssnack.

Lars Brodin är brandingenjör med en 
bakgrund inom räddningstjänsten. 
Lars har de senaste 18 åren arbetat 
på Brandskyddsföreningen, är 
sakkunnig inom bland annat 
systematiskt brandskyddsarbete och 
har skrivit flertalet böcker med fokus 
på brandsäkerhet. Lars är också aktiv 
i samarbetet med andra 
brandskyddsföreningar i Europa inom 
CFPA (Confederation of Fire 
Protection Associations) – Guideline 
commission. 

Vincent Blomberg är konsult med 
inriktning mot ekonomistyrning och 
hur verksamhetsansvariga kan arbeta 
med och ta fram beslutsunderlag 
med målet att öka organisationens 
effekti-vitet och i förlängningen dess 
lönsam-het. Vincent har 10 års 
erfarenhet av att utbilda 
säkerhetsansvariga med påståendet 
att ” Säkerhet är lönsamt men det är 
upp till säkerhetsavdel-ningen att 
visa detta”.

Markus Lahtinen arbetar som lärare 
och forskare på Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet. Utifrån ett 
lednings- och teknikperspektiv har 
Markus – i dialog med säkerhets-
branschen och säkerhetschefer – 
mångårig erfarenhet av frågor som 
rör teknikförändring inom säkerhets-
branschen samt säkerhetschefens 
roll och ökade professionalisering.

Elin Richarz är VD och senior konsult 
på Practise Risk. Hon har lång erfa-
renhet av att bygga krisorganisatio-
ner och genom övning och utbildning 
vidareutveckla krishanteringsförmå-
gan hos organisationens deltagare. 
Elin har varit ledare för alltifrån 
operativa momentövningar till stora 
nationella övningar. Elin kommer 
närmast från en tjänst som Corporate 
Crisis Manager för den statliga flyg-
platskoncernen Swedavia.

Chris Hellstrand är kriminalkommis-
sarie och har mångårig 
utredningsvana i alla typer av brott, 
bl.a. vålds, tillgrepps- och bedrägeri, 
trafik, miljö o arbetsmiljöbrott. 
Tidigare chef Eko Bedrägerirotel, 
förundersökningsledare. Lärare och 
examinator Polishögskolan. Utbildat 
utredande poliser,förhörskurser, 
grundläggande juridik m.m. Han har 
haft ledarskaps och chefsutbildning-
ar, samarbetat med säkerhetschefer i 
ett flertal ärenden.

Lotta Salomonsson är VD och 
grundare av företaget Fairdeal Group, 
ett oberoende kompetensfö-retag 
som specialiserade på inköp/
upphandling inom bland annat 
Säkerhetsbranschen. Lotta har lång 
erfarenhet av upphandlingar, inköp 
och avtalsfrågor från både beställar-/
och leverantörssidan. Hennes spe-
cialistområden är affärsmannaskap, 
upphandling och inköp. 

Eva Dickner arbetar på SJ och är 
ansvarig för förbättra och utveckla 
kontinuitetsarbetet i koncernen. 
Dessförinnan som säkerhetschef 
inom Skandia, IKEA och Axfood. Hon 
brinner för möten med människor och 
att skapa förståelse för de viktiga 
säkerhets- frågorna som om berör 
oss alla.

Andreas Wadström kommer senast 
från 10. Psyopsförbandet där han 
arbeta med att utveckla funktionen 
psykologiska operationer under de 
senaste 8 åren. Andreas var där 
verksam som operativ-, stabs- och 
avdelningschef och har även enga-
gerat sig i Försvarsutbildarna och 
Psyopsförbundet genom att föreläsa 
om informationspåverkan.

Thomas Wiberg undervisar i 
arbetsrätt för SSF Stöldskyddsför-
eningen. Ledamot av Sveriges ad-
vokatsamfund. Styrelseledamot och 
styrelseordförande i ett antal bolag, bl 
a ett börsbolag. Undervisar på bl a 
Stockholms universitet, IHM Business 
School samt Företagsuniversitetet. 
Han har mångårig erfarenhet av 
säkerhetsbranschen och har bl a varit 
styrelseledamot i Svensk Bevaknings-
Tjänst AB.

Hans Fornwall är idag aktiv som 
konsult, föreläsare och moderator 
med fokus på affärsutveckling av 
individer, ledare och organisationer. 
Har undervisat på Diplomerad SSF 
Säkerhetschef sedan första 
utbildningsomgången. Hans är 
civilekonom från Uppsala Universitet 
och har tidigare arbetat med strate-
giskt förändringsarbete. Mångårig 
reklambyråerfarenhet som 
projektledare och strategic planner. 




