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Kurs för säkerhetsskyddschefer
Bakgrund
Utbildningen genomförs av ISSL/CTSS vid Försvarshögskolan (FHS) på
uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i
samverkan med Säkerhetspolisen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till den som innehar, eller kommer att inneha, befattning
som säkerhetsskyddschef eller biträdande säkerhetsskyddschef i en
organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, enligt
säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller.

Urval
MSB förbehåller sig rätten att i samverkan med FHS och Säkerhetspolisen göra
ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade
aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.

Förkunskaper
För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska deltagaren innan kursstart ha
genomfört den webbaserade Grundutbildning i säkerhetsskydd som finns på
FHS lärplattform. (Länk för anmälan till denna webbutbildning tillhandahålls
av respektive organisations egen säkerhetsskyddschef i särskild ordning.)
Deltagaren ska också ha genomfört de interaktiva förstudier och uppgifter som
presenteras på FHS lärplattform.

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass
Deltagare ska innan kursstart vara placerad i den säkerhetsklass som inbjudan
avser. Deltagarens myndighet/organisation ansvarar för att kravet är uppfyllt.

Syfte
Syftet är att ge deltagaren förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och
metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation.
Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och
nätverksbyggande för säkerhetsskyddschefer.
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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
1.

2 (3)
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genomföra en säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen och
med stöd av Säkerhetspolisens gällande vägledningar

2. analysera hur säkerhetsskyddsarbetet i egen verksamhet påverkas av
den förändrade hotbilden och den säkerhets- och försvarspolitiska
kontexten
3. planera säkerhetsskyddsåtgärder utifrån aktuella hot och sårbarheter
4. organisera det praktiska arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet
5. planera för utbildning och kontroll utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen

Innehåll
Under kursen behandlas bland annat följande:


Den förändrade säkerhets- och försvarspolitiska kontexten



Hotbild avseende spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som
kan hota säkerhetskänslig verksamhet



Legala grunder, bland annat:
o

Säkerhetsskyddslagen

o

Offentlighets- och sekretesslagen

o

NIS-direktivet



Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret



Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet,
inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till
annan verksamhet



Begreppet Sveriges säkerhet



Säkerhetskyddsanalys



Säkerhetsskyddsåtgärder



Incidentrapportering



Säkerhetsskyddsplan



Vardaglig tillämpning av säkerhetsskydd
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Pedagogik och metodik
Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat
interaktiva studier på FHS lärplattform, föreläsningar/ och mini-briefings
varvat med ”case-studies”, erfarenhetsåterföring, gruppuppgifter och
redovisningar. Dessutom ingår, mellan de två obligatoriska närträffarna, en
hemuppgift som genomförs i grupp.
Kursen genomförs processinriktat med ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv samt utgår från vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Kursens pedagogik bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under
kursernas samtliga delar.
Kursdeltagaren uppmuntras till ett kollegialt lärande, genom att tillsammans
med kolleger och medarbetare på den egna arbetsplatsen, använda möjligheten
att genomföra och tillämpa några av de moment som behandlas i kursen.

Upplägg och omfattning
Kursen genomförs i två omgångar med obligatoriska närträffar, tre dagar
vardera, totalt sex dagar, samt ca 40 timmar interaktiva studier.
Mellan närträffarna ska ett grupparbete genomföras.

Läromedel
Läshänvisningar och referenslitteratur skickas ut till deltagarna i samband med
antagningsbesked och kursinformation.

Intyg
MSB utfärdar ett intyg till deltagarna efter genomförd kurs.

