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Vi har diplomerat 200 
säkerhetschefer sedan 
starten av diplomutbildningen 
SSF Säkerhetschef.
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Ökade och förändrade säkerhetskrav på företag och organisationer 
ställer högre krav på kompetens och utbildning. 
SSF Säkerhetschef diplomutbildning är en framåtlutad utbildning som 
tar dig vidare i karriären. Utbildningen fördjupar din kompetens inom 
traditionella områden inom säkerhet men också inom affärsmanna-
skap och ekonomi.

SSF Stöldskyddsföreningen har Sveriges 
bredaste utbildningsutbud inom säkerhet 
med ett gediget nätverk. Vi har idag en stor 
kunskapsbank och ett stort nätverk som 
utvecklas i takt med nya behov.

Under utbildningstiden undervisas du av 
säkerhetsbranschens bästa kursledare, 
sakkunniga inom sina områden. Vår nya  
pedagogiska modell underlättar för dig att 
genomföra utbildningen samtidigt som du 
arbetar.

SÄKERHETSCHEF

En diplomutbildning
som stärker din kompetens och 
konkurrenskraft



Varför en utbildning mitt i karriären? 

Det moderna säkerhetsarbetet är ett 
snabbrörligt område och består idag av så 
mycket mer än bara lås och larm. 

Utöver de traditionella säkerhetsområdena 
förväntas du i rollen som säkerhetschef även 
ha förståelse för hur säkerheten ska bidrar till 
organisationens övergripande affärsidé och 
verksamhetsplan.

Du behöver ha inblick och förståelse för verk-
samhetens processer och på ett affärsmässigt 
sätt kunna påvisa och synliggöra säkerhetsar-
betets mätbara effekter. 

Framtidens säkerhetschefer behöver ständigt 
vara öppna för nya utmaningar. Att omvärldsbe-
vaka, följa med i den snabba teknikutveckling-
en, analysera och bedöma risker och hotbilder 
är ett arbete som ständigt är i förändring.

SSF:s diplomutbildning Säker-
hetschef ger dig helhetssyn, 
kompetens och verktyg för att 
lyfta din verksamhets säkerhet 
till en högre nivå.
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Det viktiga nätverket
Under utbildningstiden skaffar du dig även ett nät-
verk med verksamma säkerhetschefer från många 
olika branscher. Nätverket av diplomerade säker-
hetschefer från SSF kan bidra med lösningar, spets-
kompetens och erfarenheter. De blir även viktiga 
kontakter genom hela din karriär.

Diplomutbildning Säkerhetschef sträcker sig 
över ett år och motsvarar totalt 27 utbildnings-
dagar. Utbildningen består av ett tjugotal äm-
nen och är uppdelad i sju avsnitt. Varje ämne 
innebär såväl lärarledd undervisning som egna 
studier, huvudsakligen i form av e-learnings.

Den pedagogiska modellen underlättar väsent-
ligt för dig som kursdeltagare att genomföra 
utbildningen samtidigt som du arbetar. Vissa 
delar av utbildningen är på distans, där du själv 
kan styra över din tid, medan andra ligger på 
fastställda datum.

E-learningmoduler genomförs i huvudsak före 
de lärarledda kurstillfällena och består av en 
mix av korta videoföreläsningar, fakta, interakti-
va övningar, quiz, reflektionsfrågor, checklistor, 
relevanta länkar och fallbeskrivningar. De utgör 
dessutom en fantastisk kunskapsbank som 
man alltid kan gå tillbaka och repetera om man 
behöver. E-learningmodulerna genomför du på 
tider som passar dig.

Vid läraledda kurstillfällen fördjupas de redan 
inhämtade kunskaperna. Tillsammans sätter 
kursledare och kursdeltagare teorier i sitt sam-
manhang, lyfter och diskuterar frågeställningar. 
Den lärarledda undervisningen består av en 
mix av föreläsningar och socialt lärande som till 
exempel gruppövningar, erfarenhetsutbyten, 

Aktivt lärande

Utbildningen har gett mig ett bredare 
perspektiv över säkerhet och utökad 
förståelse för mina kunders utma-
ningar.

Fredrik Doverot, Key Account Manager
Gunnebo Nordic AB
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diskussioner, lagtolkningar och fallbeskrivning-
ar. Detta utgör grundfundamenten i undervis-
ningen. 

Varje avsnitt avslutas med ett digitalt delprov 
som genomförs på tid som passar dig som kurs-
deltagare.

Under utbildningstiden arbetar du löpande med 
ett eget projektarbete som har någon form av 
koppling till ditt egna säkerhetsarbete. Projekt-
arbetet utgör ett av grundkriterierna för diplo-
mering och genomförs på tider som passar dig.



Chris Hellstrand Kriminalkommissarie 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 på 

Polishögskolan. 

Günther Hiltmann har arbetat i 25 år med affärsverk-
samhetsutveckling och ledarskap. Han  är specialist på att 
organisera en verksamhet för framgång, skapa lönsamma affärer, 
utveckla organisationskulturer som stödjer mål och vision samt 

ledningsgruppsutveckling och ledarskap.

Olle Segerdahl cybersäkerhetskonsult med 18 års er-
farenhet av att både bygga säkra lösningar och att sedan försöka 
ta sig förbi dem. Arbetat sju år på Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten (MUST). Frekvent anlitad föreläsare och en av 
grundarna till SEC-T-konferensen.

Cecilia Schönewald är affärsutvecklare på Ambea/
anbudsavdelningen, med lång erfarenhet av upphandlingar, inköp 
och avtalsfrågor både från beställar- och leverantörssidan. Cecilia 
har erfarenhet av säkerhetsfrågor kopplat till upphandling från sex 
olika kommuner och två olika myndigheter samt som anbudsans-
varig på entreprenaddrivet omsorgsbolag.

Fredrik Hammarström VD och grundare till Valtam 
Group AB. Fredrik har sin bakgrund från bevakningsbranschen och 
Polismyndigheten där han arbetat med operativ utredningsverk-
samhet, spaning och personsäkerhetsarbete i lite mer än 20 år.

Lars Brodin brandingenjör med bakgrund inom räddningst-
jänsten. Har arbetat 18 årpå Brandskyddsföreningen. Sakkunnig 
inom bla systematiskt brandskyddsarbete och har skrivit flertalet 
böcker. Aktiv inom CFPA (Confederation of Fire Protection Associ-
ations) – Guideline commission.

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 
säkerhetsfrågorna.

Ulrik Odén driver Oden & Oden AB som stödjer företag och 
organisationer att implementera och underhålla god riskhanter-
ing, kontinuitet, robusthet, säkerhetsskydd och krishantering. 
Brandingenjör, utbildad försäkringsmäklare och har mer än 25 års 
erfarenhet av riskhantering. 

Vincent Blomberg konsult inom  ekonomistyrning och 
hur verksamhetsansvariga kan arbeta med och ta fram beslutsun-
derlag med målet att öka organisationens effektivitet och lönsam-
het. 10 års erfarenhet av att utbilda säkerhetsansvariga.
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Andreas Wadström kommer senast från 10. Psyopsför-
bandet där han arbeta med att utveckla funktionen psykologiska 
operationer. Var verksam som operativ-, stabs- och avdelningschef 
och har även engagerat sig i Försvarsutbildarna och Psyopsförbun-
det. Föreläser om informationspåverkan.

Tomas Devenyi är säkerhetskonsult. Han har mångårig 
erfarenhet av säkerhetsutbildningar för företag, myndigheter och 
högskolor bl a inom hot och våld, konflikt-, kris- och riskhantering 
samt säkerhetsskydd.

Markus Lahtinen lärare och forskare på Ekonomihög-
skolan vid Lunds universitet. Mångårig erfarenhet av frågor som rör 
teknikförändring inom säkerhetsbranschen samt säkerhetschefens 
roll och ökade professionalisering.

Thomas Wiberg Ledamot i Sveriges advokatsamfund. 
Styrelseledamot och styrelseordförande i ett antal andra bolag. 
Undervisar också på Stockholms universitet, IHM Business School 
och  Företagsuniversitetet. Har mångårig erfarenhet av säkerhets-
branschen och har bl a varit ledamot i Svensk Bevaknings- Tjänst 
AB.

Mats Bohman senior konsult på Practise Risk och arbetar 
främst med ledningsfrågor kopplat till kris, säkerhet och organi-
sationsutveckling. Innan Mats var med och grundade Practise var 
han utbildningschef på polisens Nationella Insatsstyrka.

Elin Richarz VD och senior konsult på Practise Risk. Lång 
erfarenhet av att bygga krisorganisationer och genom övning och 
utbildning vidareutveckla krishanteringsförmågan hos organi-
sationer. Kommer  närmast från en tjänst som Corporate Crisis 
Manager för Swedavia.

Hans Fornwall konsult, föreläsare och moderator
med fokus på affärsutveckling av individer, ledare och organi-
sationer. Hans är civilekonom från Uppsala Universitet och har 
tidigare arbetat med strategiskt förändringsarbete. Mångårig 
reklambyråerfarenhet som projektledare och strategic planner.

Mikael Hammarström senior säkerhetskonsult på 
Knowit. 20 års erfarenhet av arbete inom fysisk säkerhet med 
säkerhetstekniska system som främsta specialområde. Mikael en 
unik kunskapsbredd inom kamerabevakning med lång erfarenhet 
av teknisk support, utbildning, upphandling, projektering och 
kvalificerad rådgivning.

Anders Jonsson är konsult med inriktning säkerhet på 
Fairdeal Group, specialistområden affärsmannaskap, upphandling 
och inköp både inom offentliga som privata sektorn. Har lång 
erfarenhet inom säkerhetsbranschen, med mycket goda resultat 
gällande driftansvar, nationell försäljning samt upphandling.
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Praktisk information

Målgrupp
Säkerhetschefer och personer som har en 
ledande roll i organisationens säkerhetsarbete, 
inom privat och offentlig sektor.

Förkunskaper
För att söka till Säkerhetschef diplomutbildning 
behöver du ha flerårig erfarenhet inom säker-
hetsarbetet samt haft en ledande befattning 
minst två år. Din nuvarande yrkesroll kan vara 
tex säkerhetschef eller säkerhetssamordnare.

Antagning sker efter individuell prövning. I sam-
band med din ansökan genomgår du en inter-
vju i formen av en enkät kompletterad med en 
kortare telefonintervju.

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning kommer du att ha kom-
petens inom följande områden:

• Kunna leda och genomföra organisationens 
säkerhets- och riskhanteringsarbete.

• Göra säkerhetsfrågan till en viktig del av din 
organisations verksamhet.

• Kunna tillämpa aktuell lagstiftning inom 
säkerhetsområdet.

• Kunna driva ett kostnadseffektivt säkerhets-
arbete.

Omfattning och upplägg
Säkerhetschef diplomutbildning sträcker sig 
över ett år och motsvarar totalt 27 utbildnings-
dagar. Utbildningen består av ett tjugotal ämnen 
och är uppdelad i sju avsnitt. Varje ämne innebär 
såväl lärarledd undervisning som egna studier, 
huvudsakligen i form av e-learnings.
Ett projektarbete löper parallellt med utbildning-
ens undervisningsavsnitt.Projektarbetet omfat-
tar väsentliga delar av utbildningens innehåll, 
tillämpat på verkligt problemområde och redovi-
sas vid examination i slutet av utbildningen.

Utbildningens innehåll
Affärsmannaskap • Brandsäkerhet • Ekonomi 
Fysisk säkerhet • Försäkring • Inköp och upp-
handling • Kontinuitetshantering Krishantering 
• Omvärldsbevakning Organisation • Personsä-
kerhet Presentationsteknik • Projektledning
Riskhantering och riskanalys
Säkerhetschefens roll • Säkerhetsskydd Utred-
ning och straffrätt

Diplomering varför då? 
Genom att diplomera dig som säkerhetschef 
synliggör du din viktiga kompetens och fleråriga 
erfarenhet i yrket. Diplomeringen är din kvali-
tetsstämpel och ett bevis på att du håller dina 
kunskaper aktuella. Det skapar trygghet både 
för dig och din organisation. Vi på SSF samar-
betar med TRUE och erbjuder ett digitalt diplom 
som är framtaget med blockchainteknologi, 
vilket ökar säkerheten och värdet i våra diplom. 
Diplomen är redo att delas på alla viktiga nät-
verk. Vi säkrar helt enkelt dina diplom och intyg 
på din kompetens via blockchain-metod och 
låter dig ta dem med dig in i framtiden.

Utbildningsstart
11 oktober 2022

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

I kursavgiften ingår:
SSF normpaket - digitalt normpaket 
med de mest centrala SSF normerna 
för säkerhetschefsrollen.
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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 Gemzel l ,  Säkerhetschef  på Gröna Lund
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Bli  diplomerad 94% rekommenderar 
utbi ldningen 

Flexibelt  upplägg


