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Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet har mycket stor 
erfarenhet av att utbilda inom säkerhet 
och bidrog tidigt till områdets profes-
sionalisering. Redan 1992 startades 
utbildningen Säkerhetschef – diplom-
utbildning – ett stort och viktigt steg 
för att höja kunskap, kompetens och 
status för denna viktiga roll. Många 
med ledande säkerhetsbefattningar har 
genomgått denna utbildning.

Företagsuniversitetet har genomfört 
YH-utbildningar inom säkerhet och 
trygghet sedan 2012. Tidigare  
studerande har efter utbildning fått bra 
arbeten på privata företag, kommuner 
och statliga verk samt på renodlade 
säkerhetsbolag.

9 veckor, 15 Yh poäng, start 2 november 

Vill du få en förbättrad 
kunskap inom området 
säkerhetsskydd och 
veta hur du kan bidra till ett tryggare 
samhälle? Då är denna kortkurs  
något för dig!

Pernilla Rönn, CISM Head of Division 
Cyber Security, Combitech AB

Den här distansutbildningen på totalt  
9 veckor med en till två lärarledda dagar 
och en till två självstudiedagar varan-
nan vecka, sker på deltid och kan enkelt 
kombineras med heltidsarbete. Den riktar 
sig till ansvariga för säkerhet och informa-
tionssäkerhet i alla typer av organisatio-
ner, som säkerhetschefer, informationssä-
kerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Den är upplagd för att flexibelt kunna 
anpassas till den aktuella målgruppen 
genom att kombinera allmän teori med 
praktiska övningar. Inslag av gruppdiskus-
sioner bidrar till en hög grad av erfaren-
hetsutbyte och kompetensöverföring 
inom gruppen.

Omfattning
Säkerhetsskydd (15 yh-poäng)

 ■ start 2 november, därefter 3, 9, 10 
16, 23 och 30 november samt 7 
december.

 ■ distansutbildning på deltid

 ■ utbildningen pågår i 9 veckor 
med 1-2 lärarledda dagar och 1-2 
självstudiedagar varannan vecka.

Din ansökan ska innehålla  
följande dokument:

 ■ Personligt brev där du berättar om 
dig själv och motiverar varför du vill gå 
utbildningen

 ■ Betyg och tjänstgöringsintyg som 
styrker din behörighet

 ■ CV med information om utbildningar, 
anställningar, m.m.



Box 10074, 121 27 Stockholm-Globen 
Telefon: 08-600 62 00 
E- post: yh@foretagsuniversitetet.se

Säkerhetsskydd

www.foretagsuniversitetet.se/yh-utbildningar

Utbildningsområde
Säkerhetstjänster

Omfattning:
15 Yh-poäng (9 veckor)

Studietakt:
 ■ start 2 november

 ■ utbildningen sker på distans och deltid

 ■ utbildningen pågår i 9 veckor 
med 1-2 lärarledda dagar och 1-2 
självstudiedagar varannan vecka

Datum och tider:
8.30-16.30
2/11 Introduktion till säkerhetsskydd 

och personalsäkerhet
3/11 Personalsäkerhet
9/11 Fysisk säkerhet
10/11 Fysisk säkerhet
16/11 Säkerhetsskyddsplanering
23/11 Säkerhetsskyddsplanering
30/11 Säkerhetsskyddsplanering
7/12 Informationssäkerhet

Antal platser:
2020: 30

Plats:
Distansutbildning på deltid

Övrigt:
Utbildningen genomförs i samarbete med 
Combitech.

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst ett (1) år från 
säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alter-
nativt minst två (2) år av godkända studier 
inom säkerhet på eftergymnasial nivå

Ledningsgruppen
Vi har mycket starka och engagerade 
ledningsgrupper på alla orter med del-
tagare från stora och små företag samt 
myndigheter. Dessa ledningsgrupper 
garanterar en stark näringslivsanknytning 
och en gedigen branschkunskap.

Kontakt:
Katarina Olsson, 070-142 21 85 
yh@foretagsuniversitetet.se

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I
hotbild, lagar och krav som styr säkerhetsskyddsområdet, metodik och arbetssätt att 
arbeta med säkerhetsskydd

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT
systematiskt arbete med de tre säkerhetsskyddsområdena personalsäkerhet, fysisk 
säkerhet och informationssäkerhet
praktiska moment såsom verksamhetsanalys, säkerhetsskyddsanalys, -plan och 
-instruktion

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT 
utforma ett systematiskt säkerhetsarbete för att aktivt kunna bidra till sin organisations 
uppbyggnad och efterlevnad av säkerhetsskyddskraven, implementera säkerhets-
skydd i interna processer

1.  INTRODUKTION TILL SÄKERHETSSKYDD (1 YH-POÄNG)

2. SÄKERHETSSKYDDSPLANERING (5 YH-POÄNG)

3. PERSONALSÄKERHET (3 YH-POÄNG)

4. FYSISK SÄKERHET (3 YH-POÄNG)

5. INFORMATIONSSÄKERHET (3 YH-POÄNG)

Kursledare
Peter Jonsson  
har lång erfarenhet från säkerhetsbranschen inom personalsäkerhet och  
fysisk säkerhet.  

Anders Dahlberg  
har en bakgrund inom Försvarets materielverk där han bland annat var biträdande 
säkerhetsskyddschef. 
 
Jonas Jendefors  
arbetar som säkerhetskonsult på Combitech. Bakgrund inom teknisk infrastruktur och 
teknisk kommunikation har han på senare tid specialiserat sig inom säkerhetsskydd. 

Läs mer och ansök

https://www.foretagsuniversitetet.se/yh-utbildningar/Saekerhetsskydd

