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Har ni tänkt på vad som händer med företaget om en eller flera nyckelpersoner blir sjuka, 

skadas eller rent av förolyckas? Det är en obehaglig tanke som man lätt vill skjuta åt sidan – 

men tänk på att de största riskerna finns i vardagen med alla resor som företas. 

Mot bakgrund av detta har vi tagit fram en utbildning i resesäkerhet som tar upp allt från 

företagets framtagande av resepolicys till ren säkerhetsutbildning för resenären. 

Vår utbildning i resesäkerhet vänder sig till såväl företagsledningar som till personal som reser 

mycket i tjänsten. Lämpar sig väl för nyckelpersoner samt personal som kommer att vistas i lite mer 

extrema miljöer, t.ex. journalister, hjälparbetare mm. Vi har valt att ta fram ett antal paket med olika 

innehåll där vi anpassar den sammantagna utbildningen efter era behov och möjlighet att genomföra 

utbildningen. 

Vår sammantagna målsättning är att kursdeltagaren skall få kunskaper om hur att utforma lämpliga 

resepolicys med hänsyn tagen till företagets verksamhet, få kunskap om risker vid resor samt hur att 

agera vid olyckor och tillbud för att därigenom kunna förebygga och minimera sin egen risk att råka ut 

för detta. Om olyckan ändå är framme skall kursdeltagaren ha fått sådana kunskaper att denne kan 

agera så att eventuella skadeverkningar blir begränsade. 

Våra utbildningspaket inom Resesäkerhet är: 
 
Resesäkerhet – berör det mig? 
Målsättningen är att kursdeltagarna skall få lite mer allmän 
kunskap om resesäkerhet och hur man kan förebygga att 
företaget drabbas allt för hårt om det händer som inte får 
hända. Vi berör ämnen som attityder, beteende och 
resekultur samt hur vi därifrån kan ändra beteenden och 
invanda resemönster genom ett aktivt policyarbete. 
 

Transportsäkerhet 
Här vill vi ge kursdeltagaren kunskaper om de risker som 
finns med att transporteras med olika typer av 
transportmedel som bil, buss, tåg, båt, flygplan och 
helikopter samt att eleven ska få kunskaper om hur att vara 
väl förberedd för att kunna agera om olyckan inträffar. 

 

 

 

Riskhantering  
I detta block ska eleven få kunskaper om förebyggande åtgärder 
samt lära sig mer om hur människor agerar och beter sig i olika 
situationer och miljöer. Vi tar upp frågor som hur att minimera risker 
vid resor. Vi berör även ämnen som resedokumentationer, 
hotellsäkerhet, kriminella element och miljöer samt ergonomi. 

Beroende på era behov kan vi även inkludera ämnet ”Extrema 
miljöer” som berör besök i krigs-, kris, och katastrofområden eller 

ämnet ”Krishantering” som berör mänskliga reaktioner då något 
oförutsett inträffar. 
 

Områdeskunskap 
Här har vi valt ett utbildningspaket i tre nivåer beroende på era 
behov: 
1.  Omfattar hur man själv skaffar sig nödvändig kunskap om ett 

område man skall besöka och som befinner sig i liknande 
samhällstillstånd som Sverige. 

2. Ger fördjupade kunskaper om specifika resmål där klimatet 
skiljer sig från vad vi är vana vid. 

3. Ger ytterligare fördjupade kunskaper om specifika resmål där 
klimatet är präglat av konflikter och oro. 
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Sjukvård 
Finns behov kan vi även inkludera sjukvårdsutbildning 
och vår idé är att ge eleven kunskaper att utföra 
första hjälpen enligt L-ABCDE metoden samt att 
kunna känna igen andnings och cirkulationsstopp, 
kunna skapa fria luftvägar, kunna ge konstgjord 
andning i kombination med hjärtkompressioner samt 
få kompetens att utföra hjärt-lungräddning med 
halvautomatisk defibrillator (som finns utplacerade vid 
många resecentra världen över). 

 

Brandsäkerhet 
Vi kan även inkludera en brandsäkerhetsutbildning. 
Här är vår idé är att ge eleven allmänna 
brandkunskaper för att kunna agera vid en brand och 
kunna använda olika typer av släckredskap. Vidare 
skall eleven få kunskaper om hur att agera om det 
börjar brinna på hotellet, i flygplanet, bilen eller 
ombord på färjan/fartyget. 
 

Personlig Säkerhet 
Detta paket omfattar utbildning om hur man uppträder 
vid starka konflikter, där t.ex. hot om våld, misshandel 
och överfall förekommer. Kursen kan också omfatta 
självskydd i form av enkla åtgärder om man utsätts 
för våld 
 

 

 

Era behov styr… 
För oss är det viktigt att få reda på era behov, därefter kan vi tillsammans komma fram till vad ni 

behöver av det smörgåsbord som vi kan duka upp. Det kanske är ett omfattande utbildnings- och 

implementeringsprogram eller bara ett behov av enkel, konsultativ rådgivning – vi hjälper er tillrätta! 

 

Vilka är vi? 

KrisRisk är ett nätverk av professionella yrkesmänniskor som arbetar med såväl säkerhetsutbildning 

som kris- och riskhantering. Vi har alla lång och gedigen kompetens och erfarenhet från våra 

yrkesliv.  
 

Vår personal kommer från räddningstjänsten, sjukvården, försvarsmakten och näringslivet med det 

gemensamma att alla har stora intressen och erfarenheter från säkerhetsarbete, riskhantering, 

krisledning och utbildning. Vi ställer stora krav på vår personal där vi bl.a. värderar den pedagogiska 

förmågan högt och att de som utbildar skall ha goda kunskaper och erfarenheter inom aktuella 

områden.  

 
 
 
 
 
 
 

Välkommen att pröva oss! 

 

 
 

 

KrisRisk AB 
Box 4037 

474 04 Käringön 
 

www.krisrisk.se  info@krisrisk.se  tel: 0702-814 555 


