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Digital välkomstträff
Kursens uppstart utgörs av en digital 
välkomstträff som består av ett upprop, 
introduktion till utbildningen och varvet 
runt.

Kurser
Utbildningen består av sju kurser där 
den första utgör en introduktion till 
ämnet och den sista en examination. 
Övriga varvar självstudier med 
gruppseminarier, digital lärarledd 
undervisning och gästföreläsare.

Fysiska träffar

Utbildningen har två platsträffar:
1. Uppstart på kurs 2: Fysisk Säkerhet

2 heldagar
2. Avslutning på kurs 7: Examination

Gästföreläsare
Gästföreläsningar erbjuds för FUN:s alla 
säkerhetsutbildningar i form av digitala 
lunchföreläsningar och AW.

Handledning
Digital handledning erbjuds som följer:
1. Grupphandledning kursspecifik 

uppgift med kursledare i delkurs 1-5 
(max 1 à 20 min).

Digitala träffar
Varje kurs har minst två digitala träffar:
1. En uppstart (0,25-2 dagar)
2. Ett digitalt gruppseminarium i slutet 

(1 heldag)
Kursansvarig väljer själv om resterande 
kursen är förinspelad, livesänd 
(med/utan inspelning) eller en 
kombination av dessa.



Examination
Slutexamination utgörs av en kortfattad 
skriftlig rapport och en muntlig 
presentation inför en fiktiv ledningsgrupp 
utifrån tilldelat case. Examinationen sker på 
plats i Stockholm. Utebliven närvaro eller 
underkänd prestation föranleder ny 
presentation (som kan komma att ske 
fysiskt eller digitalt). Både den skriftliga och 
den muntliga presentationen betygssätts 
IG-VG.
Betyg för kursen ges genom:
• IG = omexamination/komplettering
• Godkänd ges för G+G alt. för ett G och 

ett VG
• Väl Godkänt ges för VG+VG.
Sen inlämning kan endast ge G om inte 
särskild överenskommelse föreligger.

Examination

Kunskapskontroll
Kurser 1-6 har skriftliga självrättande test 
som görs individuellt och ger IG-VG. Testet 
görs vid schemalagd tidpunkt.

Seminarier
Kurser 1-6 har seminarier där de 
studerande i grupp eller individuellt ska 
presentera genomfört arbete utifrån 
kursens ämne och tilldelat case. Närvaro 
och delaktighet i presentation krävs för att 
få G i kursen. Utebliven närvaro eller 
delaktighet kräver egen inspelad 
presentation. 



Kursöversikt
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1. Introduktion till säkerhetsskydd

Kunskapskontroll
1. Ett skriftligt självrättande test. Testet ger IG-VG och utgör betyg för 

kursen. 
2. Gruppresentation (IG-G). Den som ej närvarar och presenterar vid 

seminariet får ta fram en individuell motsvarande uppgift att 
presentera på en schemalagd uppsamlingsträff. Tre 
uppsamlingsträffar erbjuds under utbildningen.

Upplägg
• Digital kurs med förinspelat material. 
• Två schemalagda träffar: 1) Digital välkomstträff som uppstart på 

utbildningen och 2) Seminarium: Hotbildsanalys som avslutning.
• Ett grupparbete utifrån tilldelat case avseende hotbildsanalys. 

Arbetet sker i tilldelade grupper och förläggs enligt ö.k. inom 
gruppen.

Självstudier
Genomläsning av:
• Refererade lagar
• Säpos hotbildsanalys och motsvarande bedömningar
• Agenda 2030 och de olika globala målen
• FMV:s ISM 2022
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2. Informations-, IT- och cybersäkerhet

Kunskapskontroll
1. Ett skriftligt självrättande test. Testet ger IG-VG och utgör betyg för 

kursen. 
2. Gruppresentation (IG-G). Den som ej närvarar och presenterar vid 

seminariet får ta fram en individuell motsvarande uppgift att 
presentera på en schemalagd uppsamlingsträff. Tre 
uppsamlingsträffar erbjuds under utbildningen.

Upplägg
• Digital kurs där kursansvarig beslutar om förinspelat eller livesänt. 
• Två schemalagda träffar: 1) Digital kursstart och 2) Seminarium: 

Projektering av informationssäkerhet.
• Ett grupparbete utifrån tilldelat case avseende 

informationssäkerhet. Arbetet sker i tilldelade grupper och förläggs 
enligt ö.k. inom gruppen.

• Ett grupparbete som fortsättning på hotbildsanalysen från kurs 1.

Självstudier
Genomläsning av:
• Säkerhetsskyddslagstiftningen avseende informationssäkerhet
• Säpos vägledning om Säkerhetsskydd – Informationssäkerhet 
• FMV:s ISM 2022 med avseende på informationssäkerhet
• ISO 27000-serien
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3. Fysisk säkerhet

Kunskapskontroll
1. Ett skriftligt självrättande test. Testet ger IG-VG och utgör betyg för 

kursen. 
2. Gruppresentation (IG-G). Den som ej närvarar och presenterar vid 

seminariet får ta fram en individuell motsvarande uppgift att 
presentera på en schemalagd uppsamlingsträff. Tre 
uppsamlingsträffar erbjuds under utbildningen.

Upplägg
• 2 heldagar med fysisk undervisning 
• 2-3 schemalagda träffar: 1) Fysisk kursstart, 2) Seminarium: 

Projektering av fysisk säkerhet 
• Ett grupparbete utifrån tilldelat case avseende fysisk säkerhet. 

Arbetet sker i tilldelade grupper och förläggs enligt ö.k. inom 
gruppen.

• Ett grupparbete som fortsättning på hotbildsanalysen från kurs 1.

Självstudier
Genomläsning av:
• Säkerhetsskyddslagstiftningen avseende fysisk säkerhet
• Säpos vägledning om Säkerhetsskydd – Fysisk säkerhet 
• FMV:s ISM 2022 med avseende på fysisk säkerhet
• SSF 200 m.fl.
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4. Personalsäkerhet

Kunskapskontroll
1. Ett skriftligt självrättande test. Testet ger IG-VG och utgör betyg för 

kursen. 
2. Gruppresentation (IG-G). Den som ej närvarar och presenterar vid 

seminariet får ta fram en individuell motsvarande uppgift att 
presentera på en schemalagd uppsamlingsträff. Tre 
uppsamlingsträffar erbjuds under utbildningen.

Upplägg
• Digital kurs med förinspelat material. 
• Två schemalagda träffar: 1) Digital kursstart och 2) Seminarium: 

Projektering av personalsäkerhet.
• Ett grupparbete utifrån tilldelat case avseende personalsäkerhet. 

Arbetet sker i tilldelade grupper och förläggs enligt ö.k. inom 
gruppen.

• Ett grupparbete som fortsättning på hotbildsanalysen från kurs 1.

Självstudier
Genomläsning av:
• Säkerhetsskyddslagstiftningen avseende personalsäkerhet
• Säpos vägledning om Säkerhetsskydd – Personalsäkerhet 
• FMV:s ISM 2022 med avseende på personalsäkerhet
• ISO 27000-serien med avseende på personalsäkerhet
• AFS om arbetsmiljö samt vägledning om säkerhetskultur
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5. Säkerhetsskyddsplanering och 
upphandling med säkerhetsskyddsavtal

Kunskapskontroll
1. Ett skriftligt självrättande test. Testet ger IG-VG och utgör betyg för 

kursen. 
2. Gruppresentation (IG-G). Den som ej närvarar och presenterar vid 

seminariet får ta fram en individuell motsvarande uppgift att 
presentera på en schemalagd uppsamlingsträff. Tre 
uppsamlingsträffar erbjuds under utbildningen.

Upplägg
• Digital kurs med förinspelat material. 
• Två schemalagda träffar: 1) Digital kursstart och 2) Seminarium: 

Säkerhetsskyddsanalys.
• Arbetet med säkerhetsskyddsanalysen görs i grupp utifrån tilldelat 

case.

Självstudier
Genomläsning av:
• Säkerhetsskyddslagstiftningen avseende upphandling med 

säkerhetsskyddsavtal
• Säpos mallstöd kring säkerhetsskyddad upphandling
• Tillämpning av mallar från FMV och Säpo utifrån vad som är 

passande i grupparbetet
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6. Incidenthantering

Kunskapskontroll
1. Ett skriftligt självrättande test. Testet ger IG-VG och utgör betyg för 

kursen. 
2. Individuell presentation (IG-G). Den som ej närvarar och 

presenterar vid seminariet får ta fram en individuell motsvarande 
uppgift att presentera på en schemalagd uppsamlingsträff. Tre 
uppsamlingsträffar erbjuds under utbildningen. Om även detta 
missas krävs en skriftlig inlämning.

Upplägg
• Digital kurs med förinspelat material. 
• Två schemalagda träffar: 1) Digital kursstart och 2) Seminarium: 

Incidenthantering.
• Ett individuellt case avseende incidenthantering.

Självstudier
Repetition av:
• Genomgången lagstiftning
• Tillämpbara föreskrifter, vägledningar och mallar
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7. Tillämpning av säkerhetsskydd

Examination
1. Skriftlig examinationsuppgift (IG-VG).
2. Muntlig examination (IG-VG). Den som ej närvarar och 

presenterar vid seminariet får ta fram en individuell motsvarande 
uppgift att presentera på en digital uppsamlingsträff.

3. För VG i slutbetyg krävs VG på både muntligt och skriftligt 
examinationsmoment.

Upplägg
• Egna självstudier gäller under hela kursen.
• Kursen är ett examinationsblock.
• Två schemalagda träffar: 1) Digital kursstart (ca 1 h) och 2) 

Examination.
• Examinationen är en fysisk träff i Stockholm med presentation inför 

en fiktiv ledningsgrupp. Här ska den studerande muntligt 
presentera tillämpning av säkerhetsskydd utifrån tilldelat case. 
Även en skriftlig rapport ska inlämnas och kommer att bedömas. 

Självstudier
Repetition av tidigare och annat utbildningsmaterial efter behov. 
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