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EXECUTIVE SECURITY SERVICES

OM UTBILDNINGAR FÖR JOURNALISTER

HEAT (HOSTILE ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING)

Vem har behov av denna utbildning?
Att vara medveten om den miljö och situation som man 
befinner sig i spelar en viktig roll i uppdragets effektivitet 
och utförande. Att vara medveten om sin situation är av-
görande för att klara av interna och externa säkerhetshot 
som ett internationellt uppdrag sannolikt kan bemötas 
av.

Resultat av utbildningen

• Förbättrad personlig/individuell motståndskraft vid 
arbete i farliga miljöer

• En ökad förståelse för proaktiv säkerhet och grund-
läggande fältåtgärder som ska vidtas före, under och 
efter ett uppdrag i en konfliktzon.

• Grundläggande redskap och tekniker som behövs 
för att undvika potentiellt farliga situationer eller att 
öka riskmedvetenheten för risker i fält

• Lägger en ordentlig grund i akutsjukvård och rese-
sjukvård med teori, praktik och realistiska övningar 
där deltagarna får öva med relevant och effektiv 
utrustning

Vi erbjuder professionella och kvalitetssäkrade utbildningar för journalister och personal som arbetar inom media-
branschen. Våra utbildningar är speciellt anpassade för personer som i sin yrkesutövning genomför uppdrag i miljöer 
med risk för hot och våld, både inrikes och utrikes samt i högriskmiljöer. Våra säkerhetsutbildningar finns paketerade i 
tre olika utbildningsnivåer; Inrikes, Utrikes och HEAT. Vi varierar teoretiska pass med gruppuppgifter, praktiska  
övningar och verklighetstrogna scenariospel. Våra instruktörer är ledande i branschen med lång erfarenhet från bland 
annat Polisens Nationella Insatsstyrka, Försvarsmaktens Specialförband och Säkerhetspolisen.

 VÅRA UTBILDNINGSERBJUDANDEN
INRIKESSÄKERHET
Vem har behov av denna utbildning?
Alla journalister som arbetar ute på fältet behöver få 
grunder i säkerhetstänk och riskbedömningar. Vi ser en 
negativ utveckling med ökade risker för att mötas av hot 
och våld i yrket som journalist. Enligt vår erfarenhet så 
ökar chanserna att utföra sitt arbete på ett tryggt och 
säkert sätt, genom utbildning och övning.

Resultat av utbildningen

• Ökad kunskap och förståelse om stressreaktioner, 
beslutsprocesser och mänskliga faktorer

• Verklighetstrogna scenarier; 

”Så nära verkligheten man kan komma!”

• Grundläggande utbildning i akutsjukvård 

UTRIKESSÄKERHET
Vem har behov av denna utbildning?
Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Att vara nära 
händelsernas centrum, och med korta tidsfönster få ut 
sitt reportage till omvärlden, ställer extra höga krav inom 
uppdraget som journalist.

I vår utbildning i utrikessäkerhet så ger vi de verktyg som 
behövs för att kunna genomföra och planera uppdrag på 
ett så säkert och tryggt sätt som möjligt. Utbildningen 
innehåller även teori och praktik om terrorhändelser och 
andra extrema situationer. Grunden för utbildningen är 
Inrikesutbildningen men i denna kurs också med fördju-
pade moment.

Resultat av utbildningen

• Utöver resultaten från inrikesutbildningen ger detta 
deltagarna fördjupad kunskap och förståelse i vikten 
av förberedelser i uppdrag för utrikestjänst

• Kunskap och förståelse om vikten och betydelsen av 
resesäkerhet

• Utbildning i resemedicin och medicinska                 
förberedelser inför resa
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