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Påbyggnadsutbildning i säkerhetsprövningsintervju 
Säkerhetsprövning ska genomföras av den som FMV Säkerhetsskydd anser vara lämplig. För att 
anses som lämplig att genomföra säkerhetsprövning ska minst följande kriterier vara uppfyllda;  

1. Personen ska ha genomgått FMV:s utbildning för säkerhetsskyddschefer i 
försvarsindustrin som fysisk utbildning, eller 

2. Annan utbildning som av FMV Säkerhetsskydd bedöms som likvärdig. 
FMV Industrisäkerhetsskyddsmanual 

 
Därför erbjuder FMV en påbyggnadsutbildning i säkerhetsprövningsintervju. 
 
För att anses lämplig att genomföra säkerhetsprövning krävs att personen antingen har genomfört 
den fysiska utbildningen eller påbyggnadsutbildningen. 
 
Påbyggnadsutbildningen har två syften: 

1. Att företaget ska kunna genomföra säkerhetsprövningar innan säkerhetsskyddschefen har 
hunnit genomföra den fysiska utbildningen, och  

2. Att öka färdigheten i att genomföra säkerhetsprövning med fokus på 
säkerhetsprövningsintervju. 

 
Deltagaren ska efter genomförd utbildning ha övergripande kunskaper om säkerhetsprövning, 
säkerhetsprövningsintervju, intervjuteknik och färdighet i att fylla i resultatet från 
säkerhetsprövningsintervjuerna i FMV säkerhetsprövningsintervjumall. Utbildningen kan 
genomföras fristående från den fysiska utbildningen, vid valfritt tillfälle enligt kursplan på FMV 
hemsida. 
 
Den kompletterande utbildningen erbjuds endast till: 

 Personer som är fast anställda vid företag som har tecknat eller är i processen att ingå ett 
säkerhetsskyddsavtal med FMV. 

 Företag med fler än en anställd, dvs. ej för ”enmansföretag”. 
 
Behörig att gå utbildningen är även: 

 Säkerhetsskyddschefer som tidigare gått den fysiska utbildningen och 

 Biträdande säkerhetsskyddschef 
 
För den senare kategorin krävs dock att företagets säkerhetsskyddschef har lämnat sitt 
godkännande i blanketten; ”Anmälan till säkerhetsskyddsutbildning” 
 
Påbyggnadsutbildningen är kostnadsfri, omfattar ca 2 timmar och genomförs som videokonferens. 
Under utbildningen finns möjlighet att ställa frågor om personalsäkerhet och säkerhetsprövning.  
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För att anmäla dig till ett utbildningstillfälle väljer du ett datum från FMV hemsida och anger detta 
i blanketten; ”Anmälan till säkerhetsskyddsutbildning” som skickas med e-post till 
security@fmv.se. Därefter skickar FMV en antagningsbekräftelse ut via e-post med en länk till 
videokonferensen. För att logga in på utbildningen behöver du bank-ID. 
 
Mer information om utbildning finns på FMV hemsida. ”Anmälan till utbildning i säkerhetsskydd” 
och eventuella frågor kan skickas till security@fmv.se. 
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