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Kursinformation om utbildning för säkerhets-
skyddschefer i försvarsindustrin 
 
Utbildningen ska ge kursdeltagarna 
förutsättningar att verka i rollen som 
säkerhetsskyddschef vid företag med 
säkerhetsskyddsavtal med FMV och riktar sig 
främst till fast anställda säkerhetsskydds-
chefer. 
 
I mån av plats kan även lokalt 
säkerhetsskyddsansvarig, IT-säkerhets 
ansvarig eller registrator genomgå 
utbildningen, dock först efter FMV 
Säkerhetsskydds skriftliga medgivande. 
 
För att bli godkänd på den fysiska 
utbildningen krävs att deltagaren har 
fullständig och aktiv närvaro. Utbildningen är 
avgiftsfri. 

 

Kursmål 
Kursdeltagaren ska efter utbildningen ha: 

 Befästa kunskaper om grundläggande 

säkerhetsskydd,  

 Kunskaper om säkerhetsskyddschefens 

och företagets ansvar och uppgifter samt  

 Kunskaper om FMV:s verktyg för 

säkerhetsskyddsverksamheten. 

 

Omfattning 
Utbildningen omfattar en heldag mellan 0900 
och 1700.  
 

Plats 
Utbildningen genomförs i lokal som anges på 
FMV webbplats/Säkerhetsskydd. 
 

Innehåll 
 Säkerhetshotet 

 Säkerhetsincident 

 IT-säkerhet 

 Säkerhetsskyddsplanering 

 Personalsäkerhet 

 Säkerhetsskyddsavtal 

 Anlitande av underleverantör 

 Säkerhetsskyddschefen 

 Signalskydd 

 Internationella relationer 
 

Behörighetskrav 
För att få tillträde till den fysiska 
utbildningen krävs att deltagaren: 
1. Är fast anställd som säkerhetsskyddschef 

eller biträdande säkerhetsskyddschef i 
företag vid företag som FMV har ingått, 
avser ingå säkerhetsskyddsavtal med. 

2. Har genomfört Försvarshögskolans 
grundläggande säkerhetsskyddsutbildning 
(webbutbildning) med godkänt resultat.  

 
För att genomföra webbutbildningen går du 
in på FHS utbildningsplattform (Canvas) via 
länken på FMV hemsida och upprättar ett 
konto. Efter genomförd webbutbildning 
skriver du själv ut ditt deltagarintyg, 
undertecknar det och bifogar det som 
inskannad fil till din kursanmälan. 
 

Anmälan till utbildning 
Anmälan till utbildningen görs, senast tio 
arbetsdagar före kursstart, genom att fylla i 
blanketten ”Anmälan till 
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säkerhetsskyddsutbildning” som laddas ned 
från FMV webbplats.  
 
Blanketten skickas, tillsammans med ett 
undertecknat och inskannat FHS 
deltagarintyg, till security@fmv.se.  
Mejla aldrig ditt fullständiga personnummer, 
endast ÅÅMMDD. 
 
Observera att du inte är antagen till 
utbildningen innan du fått en skriftlig 
bekräftelse per e-post. 
 

Säkerhetsskyddsavtal 
För att kunna anta deltagare till 
utbildningarna krävs att deltagarens företag 
har tecknat eller är i processen att ingå ett 
säkerhetsskyddsavtal med FMV. Starten 
räknas från att företaget har mottagit ett 
första brev med rubriken: 
”Säkerhetsskyddsavtal Nivå X” med avtal. 
 

Väntelista 
Om du anmält dig till en utbildning som är 
fullbokad så kontaktar vi dig och erbjuder dig 
en plats på väntelista. Du blir kontaktad om 
någon lämnar återbud. 
Om vi inte kan erbjuda dig en plats måste du 
skicka in en ny anmälan till ett nytt 
kurstillfälle. 
 

Lunch och fika 
FMV bjuder på kaffe/te & smörgås på 
morgonen, samt kaffe/te och tilltugg på 
eftermiddagen. Lunch intas till 
självkostnadspris på närliggande 
lunchrestaurang. 
 
 
 

Kompletterande utbildning i 
säkerhetsprövningsintervju 
FMV erbjuder en kompletterande utbildning 
i säkerhetsprövningsintervju (SPI) i syfte att 
företagen ska kunna uppfylla kraven enligt 
FMV Industrisäkerhetsskyddsmanual. 
Utbildningen omfattar ca 1,5 timme och 
genomförs som videokonferens.  
Anmälan till utbildningen görs genom att 
fylla i blanketten ”Anmälan till 
säkerhetsskyddsutbildning”. 
Utbildningstillfällen och mer information 
hittar du på FMV webbplats. 
 

Anordnare 
Utbildningarna anordnas av FMV Juridik och 
säkerhetsstab, Säkerhetsskyddsavdelningen, 
område Utbildning och kommunikation. 

 
Frågor 
Frågor om utbildningarna skickas till 
security@fmv.se.  
Kontaktperson Frida Birgersdotter-Willners, 
tfn 08-782 41 22. 
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