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Kompetens efterfrågad av arbetslivet
Dagens utveckling mot nya risker, ett mer komplext samhälle, 
många nya lagar, krav på robusthet och hållbarhet kräver en 
betydligt högre kompetens än tidigare av de personer som arbetar 
med säkerhet.
Säkerhet är inte längre synonymt med tekniska säkerhetssystem 
och bevakning, det är bara två bitar i verktygslådan som vi har att 
tillgå för att öka skyddet. Säkerhet är så mycket större, det handlar 
om att analysera och förstå vad som är skyddsvärt, att få våra med-
arbetare delaktiga, att informera, utbilda, förändra medvetandet och 
beteendet. Därför behövs fler välutbildade människor som förstår 
hela förloppet. 
Effektiv säkerhetssamordning är en grundförutsättning för att 
företag eller organisation skall ha framgång, vara lönsamma och 
utvecklas hållbart. Målet med säkerhetssamordning är att skydda 
liv, egendom, varumärke och företagets eller organisationens fortsatta 
existens och samtidigt hålla kostnader för skydd och skador på en 
rimlig nivå. 
Utbildningen till Säkerhetssamordnare ger både en bred och djup 
kunskap som väl motsvarar de krav som ställs av arbetslivet, såväl 
det privata som det offentliga. Utbildningen är framtagen på 
uppdrag av skolans branschråd som representerar stora delar av 
det säkerhetskonsumerande samhället. Utbildningen ger gedigen 
kompetens i följande ämnesblock: riskhantering, krishantering, 
informationssäkerhet, brandsäkerhet, skydd och miljösäkerhet. 

UTBILDNINGENS KURSER 
 
Brandsäkerhet 20 Yh-poäng

Informationssäkerhet 30 Yh-poäng

Krishantering 30 Yh-poäng

Miljösäkerhet 30 Yh-poäng

Riskhantering 30 Yh-poäng

Samhällssäkerhet 30 Yh-poäng

Skydd 30 Yh-poäng

Säkerhetssamordnare 
RISKHANTERING, KRISHANTERING, SKYDD, INFORMATIONS-, BRAND- OCH MILJÖSÄKERHET

Distans halvfart  
– 200 Yh-poäng

Utbildningen är på deltid 50% och bedrivs 
på distans med fysiska träffar. De fysiska 
träffare sker ca 3 ggr/termin och är förlagda 
till tors-, fre- och lördag i Mölnlycke.

För detaljerad information se 
utbildningsplan på www.yhim.se.

Ansök senast  2 maj 
Kompletteringsdatum 15 juni 
Antagningsbesked vecka 26 
Utbildningsstart september

RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Kraven på framtidens säkerhetssamordnare är höga eftersom området säkerhet 
spänner över så många yrkesdiscipliner och ständigt står under utveckling. Att 
förutse risker och att ständigt arbeta med utveckling av en organisations säker-
hetsmedvetande är centralt för en säkerhetssamordnare oavsett om arbetsplat-
sen finns hos det privata näringslivet eller hos den offentliga sektorn inom stat, 
länsstyrelse eller kommun.

”Det känns som att branschen  
väntar på oss där ute. Den teori  
vi har läst efterfrågas i jobb
annonser många gånger”
JOHANNA SÖDERLUND, Examen 2012 Riskhanteringsakademien  

FÖLJANDE ORGANISATIONER STÖDJER RISKHANTERINGSAKADEMIEN:

ASIS, ASTRA ZENECA, FÖRSVARSMAKTEN, FÖRSVARSUTBILDARNA, FÖRSÄKRINGSKASSAN, G4S, GÖTEBORGS HAMN, 
GÖTEBORGS STAD, HÄRRYDA KOMMUN, HÖGSKOLAN I BORÅS, LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALAND, MSB, NSD,  
RÄDDNINGSTJÄNSTEN I STORGÖTEBORG, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUS, SECURITAS, SIEMENS, SKF, SWEDAVIA, 
TRANSPORTARBETARFÖRBUNDET, TRESVIRI, TULLVERKET, VATTENFALL/RINGHALS, VOLVO, VÄSTFASTIGHETER, WSP.

“Vi vet att våra utbildningar inom Riskhan-
teringsakademien är mycket efterfrågade 
av samhällets säkerhetsfunktioner och det 
privata näringslivet Det bekräftas inte minst 
av de platsannonser som uttalat eftersöker 
personer som utbildats vid skolan.”

”Det är glädjande att 
våra utbildningar efter-
frågas i platsannonser”

STURE FREDHEIM 
Huvudlärare  
Riskhanterings
akademien, YHiM  

“Att ha fått vara med och utforma denna utbildning 
tillsammans med Riskhanteringsakademien och andra 
aktörer i näringslivet har varit mycket spännande. 
Jag kan garantera att innehållet är av högsta kvalitet. 
Efter att själv både ha studerat på skolan, tagit emot 
LIA praktikanter och senare även anställt personer 
härifrån, vågar jag nog påstå att jag känner till skolan 
och vad utbildningarna levererar ganska väl!”

”Kurserna i  
denna utbildning 
anpassas unikt efter 
branschens behov”

DANIEL HOLMBOM  
Svenska ledargruppen AB, Göteborg
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Vårt samhälle står inför av ett paradigmskifte, där den tekniska utvecklingen ökar 
exponentiellt vilket kommer att innebära stora fördelar och enorma möjligheter 
för mänskligheten i framtiden. Samtidigt kan vi inte blunda för att riskexpone-

ringen ökar i samma takt, blir mer och mer abstrakt, parallellt som människornas 
medvetande för riskerna blir mindre och mindre. Det viktigaste sättet att minska 
riskerna ligger inte i tekniska kontrollsystem utan handlar om utbildning, insikt 

och beteendeförändring. Detta är vad denna utbildning handlar om.

RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Vi finns även på 

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, 435 80 Mölnlycke | Besöksadress: Långenäsvägen 5 | 031-724 66 04 /-08 /-09 /-60  | carina.carlander@harryda.se | www.yhim.se

Välkommen till oss!
Den personliga kontakten är viktig för oss så tveka inte att 
höra av dig till oss om du vill ha mer information

ADMINISTRATION

CARINA CARLANDER  
Utbildningssamordnare 
031-724 66 04  
carina.carlander@harryda.se 

ANNA SJÖSTRÖM 
Studie- och yrkesvägledare 
031-724 66 09 
anna.sjostrom@harryda.se

JAN HALLÉN 
Rektor 
031-724 66 60 
jan.hallen@harryda.se

ULRIKA SUNDELL 
Säljare och marknadsförare B2B
031-724 66 08 
ulrika.sundell@harryda.se

JAN HALLÉN
Lönespecialist, Löne- och  
ekonomi konsult, Löne-  
och pensionskonsult
031-724 66 60 
jan.hallen@harryda.se

FRANK PAULSSON 
Säkerhetssamordnare,  
Hållbarhetssamordnare
0707-67 51 90 
frank.paulsson@hule.harryda.se

UTBILDNINGSLEDARE


