
Utbildning i Säkerhet
26 – 28 april 2016

  27 – 29 september 2016

SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i  
de flesta stora och många medelstora företag i Sverige. Vi är mycket glada att  
gång på gång få ta del av den uppskattning eleverna framför i sina kursutväderingar.

Målgrupp
För blivande säkerhetschefer, medarbetare till säkerhetschefer, fastighetschefer, 
administrativt ansvariga samt övriga med ansvar för säkerhet.

Varför säkerhet
 Det systematiska säkerhetsarbetet, säkerhetsplaneringen och det medvetna    
 risktagandet  är en förutsättning för att säkra konkurrenskraft och tillväxt samt  
 skydda företagets tillgångar, exempelvis egendom,företagsunik kunskap och    
 medarbetare.
 Allt säkerhetsarbete ska ha sin utgångspunkt i resultat- och balansräkningen och   
 harmonisera med verksamhetens övergripande mål. Det medvetna risktagandet   
 innebär bl.a. att säkerhetsfrågorna måste integreras och hanteras som en naturlig 
 del av affärsverksamheten, de kan inte isoleras.  

Syfte och mål Mål för kursen
 Vår baskurs i säkerhet syftar till att ge en inblick i och kunskaper om viktiga    
 verksamhetsområden för dig som ska hantera säkerhetsfrågor inom din  
 verksamhet. Exempel på ingående områden är

• Syfte och mål med säkerhetsarbete 
• Säkerhetschefens roll  
• Vad som styr säkerhets- och riskhanteringsarbetet
•  Säkerhetsjuridik  
• Säkerhetsekonomi
• Riskanalys
• Säkerhetsplanering

• Informationssäkerhet
• Personsäkerhet
• Säkerhetsupphandling
• Interna utredningar
• Brandsäkerhet
• Krishantering



Föreläsare
Våra föreläsare är yrkesverksamma och har en gedigen erfarenhet och kompetens.

 Kursansvarig
 Mats Lindmark, Specialfastigheter Sverige

 Föreläsare
 Torbjörn Sjölin, Pharminfo AB
 Vincent Blomberg, ekonomikonsult
 Cecilia Fogelberg, 4C Strategies
 Stefan Kinert, Kronan Säkerhet AB 
 Jeanette Lesslie, Swedavia AB
 Mats Lindmark, Specialfastigheter Sverige 
 Jan-Erik Lidfeldt, SEB 
 Stefan Spendrup, Safejob Security
 Tommy Svensson, Svenskt Näringsliv 
 Anders Södergren, €C Strategies 4 
 Lars Zetterström, Kronan Säkerhet AB 
 Eva Eliasson, Kursadministratör  
 



Dokumentation
A4 pärm samt en CD med samtliga föreläsares dokumentation. 

Anmälan: Anmälan görs på www.swerma.se,  eller eva.eliassonkons@tele2.se,  
Tel:  0703-456052
Din anmälan bekräftas automatiskt då du anmäler dig via hemsidan. Två veckor före 
kursstart skickas deltagarförteckning och program ut.

Deltagaravgift: 15.200 kr exkl. moms 
För anmälan som inkommer senast 4 veckor före kursstart är deltagaravgiften 
13.200 kr exkl moms.  
Medlem i Swerma och NSD får dessutom oavsett anmälningstid en medlemsrabatt på 
1.500 kr. 
 
Fakturering av deltagaravgiften sker från SWERMA före kursstart. 
Vid avbokning återbetalas 100 % av kursavgiften om den görs senast sex veckor före 
kursen, 50 % av avgiften om den görs senast fyra veckor före kursen och 25 % av 
avgiften om den görs senast tre veckor före kursen. 

OBS! Om Du får förhinder kan Du överlåta platsen till någon annan.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

För närmare upplysningar 
Eva Eliasson
Kursadministratör 
Eva.eliassonkons@tele2.se 
Tel:0703-456052

Reservation för smärre förändringar

Information om behandling av personuppgifter 
Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). När Du anmält 
Dig finns Dina personuppgifter i ett dataregister hos SWERMA. Uppgifterna behövs  
för att administrera kursen. De sparas hos SWERMA och kan komma att användas vid 
återkommande kontakter. 



Program

Dag 1

08.30   Kaffe/te smörgås

09.00 - 09.30  Introduktion      Eva Eliasson
   Kursstart      

09.30 - 11.10 Säkerhet som en del av verksamhetens  Mats Lindmark
   totala riskhantering        
   Förhållandet säkerhet och riskhantering
   Syfte och målsättning med säkerhetsarbetet
   Säkerhetschefens roll   
   Grundläggande förutsättningar för framgång

11.15 - 12.15 Säkerhet som resurs vid rekrytering  Mats Lindmark
   Vad kan du göra och vad får du göra?

12.15 - 13.00  Lunch 

13.00 - 14.00 Personsäkerhet     Mats Lindmark 
   Personalen - vår viktigaste resurs
   Hur skyddar vi oss?
   Vilka krav ställs på oss som arbetsgivare
14.10 - 15.20 Interutredningar     Stefan Spendrup  
15.20 - 15.30 Kaffe
 
15.30 - 16.45 Informationssäkerhet     Torbjörn Sjölin 
   IT-beroende
   Vad ska skyddas?
   IT-infrastruktur
   Sekretess
   Tillgänglighet
   Informationsklassning
   Kritiska system

17.00  - 18.00 Säkerhetsupphandling    Jan-Eric  Lidfeldt  
   Bestämmelser och föreskrifter
   Begreppsförklaringar
   Avtal
   Entreprenadformer
   Förfrågningsunderlag
   Upphandlingsprocesser

18.00  Slut för dagen



Program 

Dag 2

08.00 - 10.30  Säkerhetsekonomi     Vincent Blomberg

 
ca 09.00  Kaffe

10.30 - 12.30 Brand       Lars Zetterström  
   Systematisk brandskyddsarbete
   Byggnadstekniskt brandskydd
   Checklistor
   Grupparbete

12.30 - 13.15 Lunch  

13.15 - 15.15  Fysiskt säkerhet/försäkring   Stefan Kinert  
   Tekniskt skydd 
   Begreppsförklaringar
   Regler och standarder
 
ca 15.15  Kaffe

15.30  - 17.45 Kontinuitetsplanering och krishantering Anders Södergren
   Hur organiserar man beredskap för det   Cecilia Fogelberg
   oväntade.
   Medias roll.

18.00  Slut för dagen



Program 

Dag 3

08.00 - 09.10 Säkerhetsjuridik      Tommy Svensson
   Ansvar och delegering
   Nödvärnsrätt
   Personlig integritet och kontroller
   Kameraövervakning
   Buggning och avlyssning
   Sekretess och meddelarfrihet
   Lagen om skydd för företagshemligheter
   Policy för mejl och sociala medier
   Personlig integritet och kontroller (PuL mm)

09.10  Kaffe
   
09.20 - 10.00 Säkerhetspolicy     Jeanette Lesslie
   Hur skriver man säkerhetspolicy?
   Vad ska en policy innehålla?
   Grupparbete
 
10.10 - 15.00 Säkerhetsplanering    Jeanette Lesslie
   Riskprocessen
   Riskanalys
   Grupparbete

12.00  Lunch

14.30  Redovisning av grupparbete

15.00  Kursen slut 


