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Arrangeras av

HUR DU GENOMFÖR EN  
SÄKERHETSSKYDDSINTERVJU  
I PRAKTIKEN

UR INNEHÅLLET 
 Hur du genomför en tillförlitlig säkerhetsprövningsintervju 
 Vilken funktion har säkerhetsprövningsintervjun?
 Vad krävs av dig som intervjuare? 
 Välj rätt frågeteknik för att få fram tillförlitliga svar 
 Hur du bedömer resultatet av säkerhetsprövningsintervjun 
 Hur du upptäcker nya risker som dyker upp hos en medarbetare under anställningen 

SAGT OM VÅRA KURSER AV TIDIGARE DELTAGARE 
”Mycket bra föreläsare. Mycket informativt. Väldigt lyhörd inför frågor och synpunkter!” 
”Mycket kompetent kursledare!” 
”Bra upplägg och bra diskussioner!” 
”Bra med fokus på praktisk tillämpning!” 

abilitypartner  kurser & utbildningar

 
KURSLEDARE

Philip Ölmunger är en mycket erfaren säkerhetsexpert som har arbetat med personalsäkerhet och 
säkerhetsskyddsfrågor inom Försvarsmakten i tio år. Han är specialiserad på utfrågning/samtalsledning 
och lögndetektion och är instruktör inom ämnet. Även textanalys och psykolingvistik är Philips 
kompetensområden. Philip har dessutom hög kompetens inom säkerhetsutbildning, säkerhetsbedömning, 
säkerhetsgranskningar, personlig säkerhet och beteendebaserad säkerhet samt säkerhetstjänst. Philip är 
konsult inom säkerhetsfrågor på Knowit och ger stöd till kunder inom säkerhetsanalys och rekrytering till 
säkerhetskänsliga befattningar. 

Mängdrabatt – gå flera personer!
Läs mer om vår förmånliga rabatt på baksidan!
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Philip Ölmunger är en mycket erfaren säkerhetsexpert som har arbetat med personalsäkerhet 
och säkerhetsskyddsfrågor inom Försvarsmakten i tio år. Han är specialiserad på utfrågning/
samtalsledning och lögndetektion och är instruktör inom ämnet. Även textanalys och psykolingvistik 
är Philips kompetensområden. Philip har dessutom hög kompetens inom säkerhetsutbildning, 
säkerhetsbedömning, säkerhetsgranskningar, personlig säkerhet och beteendebaserad säkerhet 
samt säkerhetstjänst. Philip är konsult inom säkerhetsfrågor på Knowit och ger stöd till kunder inom 
säkerhetsanalys och rekrytering till säkerhetskänsliga befattningar. 

KURSLEDARE

SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU 
– vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet

SYFTE OCH MÅL MED KURSEN
Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap i hur du praktiskt genomför en säkerhetsprövningsintervju för 
säkerhetskänsliga befattningar. Ta del av kunskaper och konkreta råd från en erfaren expert om hur du skyddar dig mot att 
personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt anställs eller arbetar med säkerhetskänslig verksamhet. Kursledaren går 
även igenom hur lojaliteter och övriga sårbarheter påverkar personens lämplighet. 

Säkerhetsprövningsintervjun är enligt säkerhetsskyddslagen ett viktigt moment i grundutredningen inför anställningen av 
personal eller anlitande av konsulter för uppdrag till en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig. Det är dock alltid den anställdes 
chef eller den som anlitar extern konsult som har ansvaret för lämpligheten och som väljer hur bedömningen från 
säkerhetsprövningsintervjun ska beaktas i beslutet. 

VEM RIKTAR SIG KURSEN TILL? 
Ansvaret för att Säkerhetsprövningsintervjun genomförs som en del av en rekryteringsprocess där personalen som 
ska anställas eller anlitande av externa uppdragstagare som kan komma i kontakt med säkerhetsskyddsklassificerade 
information ligger hos dig som ansvarar tar beslut om anställning eller kontrakt. Du som är säkerhetsskyddschef, CSO, 
informationssäkerhetschef, CISO, cybersäkerhetschef, IT-säkerhetschef, enhetschef med personalansvar, HR-chef eller 
arbetar med rekrytering har stor nytta ställningenav kursen. 

Varmt välkommen till en kurs under ledning av en expert inom personalsäkerhet och säkerhetsprövningsintervjuer. 

Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, 
växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations utvecklingsbehov kan vi kontinuerligt erbjuda 
kurser, utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och 
stärker verksamheten. Ability Partner arbetar utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt 
att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se eller 08-694 91 00.

abilitypartner  kurser & utbildningar



ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Introduktion till personalsäkerhet och 
säkerhetsprövningsintervjuer
• Vad innebär personalsäkerhet?

• Vilka är stegen i processen vid rekrytering av personal till 
säkerhetskänslig verksamhet? 

• Var kommer säkerhetsprövningsintervjun in i 
rekryteringsprocessen? 

• Vilken funktion har säkerhetsprövningsintervjun?

• Varför ska uppföljande säkerhetsprövning genomföras under 
hela anställningens varaktighet? 

• Hur kan du identifiera förändringar och nya risker som dyker 
upp hos en medarbetare under anställningen? 

Vem är lämplig att genomföra en säkerhets-
prövningsintervju? 
• Vem ska genomföra intervjun av den arbetssökande eller 

konsulten? 

• Vad skiljer en intervju inför en anställning från ett 
konsultuppdrag? 

• Hur förbereder du dig mentalt på att genomföra intervjun? 

• Betydelsen av ett eget nätverk med intervjuare för att få stöd 
och utvecklas i rollen

Hur genomför du en säkerhetsprövnings-
intervju med tillförlitligt resultat? 
• Hur ser metodiken ut för säkerhetsprövningsintervjun? 

• Vad förväntas av dig som genomför 
säkerhetsprövningsintervjun? 

• Vikten av relationsuppbyggnad för att skapa förutsättningar 
för dig som samtalsledare att få den som du skall intervjua att 
känna sig ”avslappnad” och vilja dela med sig av information

Frågeteknik och struktur för intervjun 
• Frågeteknik – Hur frågeorden påverkar vilka olika svar du får 

• Vilka typ av svar kan du förvänta dig med slutna frågor? 

• Vilken typ av svar kan du förvänta dig med öppna frågor?

• Hur ska du värdera svaren och gå vidare med följdfrågor 
under intervjun? 

• Hur ska du värdera resultatet av intervjun? 

Hur använder du resultatet av säkerhets-
prövningsintervjun i din rekommendation om 
beslut om anställning eller uppdrag? 
• Vad innebär din rekommendation om beslut? 

• Vilket ansvar för beslut om anställning eller uppdrag innebär 
din rekommendation? 

• Hur informerar du den intervjuade om resultatet av intervjun?

• Vad ska dokumenteras och vad har dokumentationen för 
syfte? 

Summering och avslutning av kursdagen
Respektive tema ovan har en föreläsningsdel, någon interaktiv 
övning i grupp eller individuellt och en genomgång av exempel 
med efterföljande diskussion.

HÅLLTIDER FÖR KURSDAGEN 

08:30  Registrering och kaffe

09:00  Kursdagen inleds

17:00  Kursdagen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för kaffe och lunch.

KURSPROGRAM 
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU 
– vid rekrytering i säkerhetskänslig verksamhet

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN
 Ta reda på vad som krävs av dig som ska genomföra en 

säkerhetsprövningsintervju

 Lär dig frågeteknik för att genomföra en 
säkerhetsprövningsintervju

 Lär dig skapa en god relation med den intervjuade för ett bra 
resultat av intervjun

 Lär dig värdera svaren i intervjuer för att identifiera 
säkerhetsrisker

 Ta reda på mer om hur resultatet av din intervju blir ett 
beslutsunderlag för anställning eller uppdrag

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på boendet 
om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Pris
8.990 kr exkl. moms.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation 
samtidigt så betalar person 3,4,5 osv endast 6.490 kr 
per person. 
Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person
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