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PERSON- &
FAMILJESÄKERHET
LEVELs personsäkerhetsprogram består av två delar;
LEVEL 1 är grunden till arbetet och inleds med förebyggande
säkerhetshöjande åtgärder anpassade efter personens riskexponering. Därefter finns möjlighet att teckna ett löpande säkerhetsavtal - LEVEL 2.

Nordic LEVEL Group är en heltäckande leverantör inom säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster. Vi är

verksamma inom många olika branscher och områden och erbjuder ett brett tjänsteutbud. Våra uppdragsgivare
är myndigheter, företag och privatpersoner.
Rådgivning
Incidentstöd
Analyser/utredningar
Säkerhetsutbildningar

Bakgrundskontroller
Bevakning/Personskydd
Säkerhetsteknik
Servicetjänster

Vår samlade kompetens och erfarenhet består av personer med lång erfarenhet från polisiära och militära
specialenheter samt från näringslivet. Vi skapar trygghet, medvetenhet, arbetsro och affärsmöjligheter för
våra kunder som ofta består av medialt exponerade personer, förtroendevalda tjänstemän och företagsledare.

LEVEL 2 ger tillgång till beredskap 24 timmar om dygnet 365
dagar om året, där en flexibel, dedikerad och senior säkerhetskonsult med lång erfarenhet från Polisen eller Försvarsmakten
bistår med rådgivning, stöd och operativa insatser om en incident skulle inträffa.
Vi arbetar kontinuerligt med personsäkerhet för bl a förtroendevalda tjänstemän, mediaprofiler
och företagsledare. Vår erfarenhet är att det lönar sig att vara proaktiv för att slippa vara reaktiv.

”

RISKFAKTORER

Position i samhället
Medial exponering
Förmögenhet
Kontroversiella åsikter

”

HOTBILDER

Bedrägeri. ID-kapning. Inbrott.
Utpressning. Rån. Hot. Stalking.
Kidnappning.

MEDVETENHET SÄKERHET & TRYGGHET
Syftet med LEVELs person- & familjesäkerhetsprogram är att göra en genomlysning av säkerhetsläget hos berörda personer för att identifiera
områden där eventuella ökade skyddsåtgärder rekommenderas.

SECURITY ADVISORY

Security Advisory består i dagsläget av
drygt 20 seniora säkerhetsrådgivare
med kontor i Stockholm men med hela
världen som verksamhetsområde.

SECURE SOLUTIONS

Med hjälp av högkvalitativa tjänster
inom modern bevakning och säkerhetsteknik skapar vi trygga och säkra
miljöer för privatpersoner, företag och
myndigheter.

FACILITY SERVICES

Vi tar hand om ditt hem och din verksamhet med fokus på trygghet, personlig service och hög kvalitet. Vi erbjuder
erfaren och utbildad personal som levererar servicetjänster för hem och kontor.

www.nordiclevelgroup.com Tel 08 - 634 04 15 E-post info@nordiclevelgroup.com

Målet är att få en lägesbild kring säkerhetsläget
och ge råd hur kunden kan minska sårbarhet och
öka säkerhetsmedvetenhet för att på så sätt förebygga eventuella framtida incidenter och skydda
kunden.

www.nordiclevelgroup.com Tel 08 - 634 04 15 E-post info@nordiclevelgroup.com

KOMPETENS KVALITET & INTEGRITET
Inom LEVEL besitter vi unika kompetenser inom många områden. Vi arbetar ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv,
där vi många gånger med enkla medel, identifierar och förebygger de säkerhetsrisker som finns. Vi är som företag
transparanta och som personer inlyssnande. I många fall handlar oron hos våra kunder om en upplevd otrygghet andra
gånger om reella hot. Med vår kompetens och erfarenhet analyserar vi lägesbilden och skräddarsyr ett upplägg som
möter det faktiska behovet.
Hos LEVEL strävar vi alltid efter högsta kvalitet i allt vi gör. För oss är det personliga mötet viktigt och i våra uppdrag
värnar vi alltid om våra kunders intigritet.

RESOR
Vid resor bistår vi genom att koordinera, utbilda och analysera risker innan resan,
samt på plats kvalitetssäkra transporter och boenden. Vid behov eller incidenter
stödjer vi med nödvändiga åtgärder som exempelvis evakueringsinsatser eller
kontakter med lokala resurser. Vi erbjuder även doctor-on-call (telemedicin) under
resor där tillgängligheten till adekvat sjukvård är bristfällig.

UTLANDSBOENDE
LEVEL finns i dagsläget även representerade i Portugal och Spanien där vi erbjuder
samma tjänster som i Sverige. Våra seniora säkerhetskonsulter är förankrade i såväl nationella som regionala säkerhetsutmaningar och arbetar kontinuerligt med
förebyggande åtgärder och rutiner för t.ex husockupationer.

ÅTERKOPPLING & ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Det samlade materialet från exponeringskontrollen, säkerhetssamtalen, fastighetsbesiktningen samt IT- översynen analyseras och resultatet presenteras som åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen blir underlag för diskussion kring prioriterade åtgärder,
där kan LEVEL bistå med lösningar samt självfallet kontaktytor mot erkänt kompetenta samarbetspartners.
Resultaten formar även den utbildande delen i samtalet som genomförs vid samma tillfälle. Huvudsyftet med samtalet är att höja säkerhetsmedvetenheten (kunskap – attityd – beteende) och skapa förståelse för kriminella tillvägagångssätt. Efter
samtalet har familjen minskat sin sårbarhet genom ökad förståelse för risker i alla
delar av familjemedlemmarnas levnadsmönster.

EXPONERINGSKONTROLL

INLEDANDE SÄKERHETS- & TRYGGHETSSAMTAL

Inför säkerhet- och trygghetssamtalet genomförs en exponeringskontroll.
Där samlar LEVELs underrättelseavdelning in underlag som finns i det
offentliga rummet och sociala medier utifrån en tänkt gärningspersons
perspektiv med fokus på tillgångar och levnadsmönster. Exponeringskontrollen analyseras av seniora säkerhetsrådgivare och bedömningen,
inklusive åtgärdsförslag, ligger till grund för samtalet.

Samarbetet inleds med ett individfokuserat säkerhets- & trygghetssamtal. Samtalet syftar till att skapa en bild över familjens rutiner och
levnadsmönster. Informationen som inhämtas under samtalet blir
vidare underlag för riskbedömning, åtgärdsförslag och beredskapsrutiner i det fortsatta arbetet. Samtalet syftar även till att utbilda, informera och ha en trygghetshöjande effekt.

SÄKERHETSAVTAL
Vid tecknande av ett säkerhetsavtal erhåller du som kund en
regelbunden uppföljning från en personlig säkerhetskonsult.

BEREDSKAP OCH INCIDENTHANTERING

Genom avtal i nivå LEVEL 2 erhålls en beredskapstjänst där LEVELs rådgivare är nåbara 24h om dygnet, 7 dagar i veckan året runt genom ett särskilt
beredskapsnummer.

SÄKERHETSAPPLIKATION
FASTIGHETSBESIKTNING

ÖVERSYN AV IT-SÄKERHET

I samband med genomförandet av säkerhetssamtalet genomförs även
en fastighetsbesiktning. Besiktningen följer ett särskilt formulär där helheten kring bostaden ses över sett från ett säkerhetsperspektiv. Det kan
exempelvis handla om säkerhetsnivå på fönster och dörrar, lås, belysning
och om bostaden har något inbrottslarm och säkerhetssystem.

En del av bostadsbesiktningen innefattar även bedömning av hur
hemmanätverk och IT-infrastruktur är uppbyggt, samt familjens beteende sett ur ett informationssäkerhetsperspektiv för att identifiera
eventuella sårbarheter.
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I samband med initiering av trygghetsavtalet så installeras en säkerhetsapplikation på kundens mobiltelefon och funktionen kring den går
säkerhetsrådgivarna igenom på plats. Säkerhetsapplikationen medför bl a.
positioneringsmöjligheter, larmfunktion samt informationsdelning mellan
parterna.

www.nordiclevelgroup.com Tel 08 - 634 04 15 E-post info@nordiclevelgroup.com

TRYGGHET, SINNESRO OCH VÄLBEFINNANDE
ÄR VÅRT FOKUS OCH FILOSOFI

WWW.NORDICLEVELGROUP.COM

