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I samarbete med det välrenommerade företaget Janes erbjuder Svenska Ledargruppens Risk Management  
Akademi (RMA) nu deras OSINT-utbildning.
Kursen inleds och avslutas i seminarieform via länk. Däremellan genomförs utbildningen som självstudiekurs 
där varje avsnitt bedöms. RMA tillhandahåller strukturer för gemensamma studiecirklar där deltagarna själva kan 
stödja varandra samt sprida goda exempel. Genomförd godkänd utbildning ger Certifikat.

Samarbete mellan Janes och Svenska Ledargruppen 

Internet innehåller ofantliga mängder information. Hur ska du veta vad som är sant och vad som är falskt? 
Hur kan du få en djupare förståelse och kunna granska flödet med objektiva ögon för att göra kloka be-
slut? Open Source Intelligence (OSINT) kanske kan beskrivas som digitalt detektivarbete. Genom att 
använda OSINT får du kunskap att hämta de data som är viktiga för dig i din roll. Den kan till exempel  
användas för att kartlägga sociala nätverk, samla in och analysera nyhetsmeddelanden eller ge  
information från forumpublikationer. 

Janes OSINT-utbildningarna ger dig rätt kompetens för att samla in och tolka data från Internet. Du lär 
dig tolka vilken information som är tillförlitlig och hur du registrerar resultaten korrekt. 

Janes Online OSINT Masterclass 
Distans - 8 veckor - studietakt ca 20% 

www.rmakademin.se rma@ledargrupppen.se

Personer som arbetar med någon typ av säkerhet inom myndigheter, landsting, kommun, privata såväl som 
kommunala bolag. Kursen riktar sig till dig som behöver fördjupad kunskap i att samla in, bedöma och analysera 
omvärld, risker och hot.

Målgrupp

Kursavgift
Ordinarie pris 15 000 exkl. moms per person. 15% rabatt RMA elever = 12 750 exkl. moms (15 937 inkl. moms)

• Lärarlett intro och avslut på svenska med lärare från RMA
• Självstudiekurs via webb
• Hålls på engelska  

(undertext finns på valfritt språk)
• Ger certifikat efter godkänd utbildning
• Kursen arrangeras i samarbete med Janes
• 15% rabatt för RMA-elever



RISK MANAGEMENT AKADEMIN

Risk Management Akademin 
Box 5123
402 23 Göteborg

Janes OSINT Masterclass

Kontakt:
031-760 87 99 (växel)
e-post: rma@ledargruppen.se 

Besöksadress:
Åvägen 42/Fabriksgatan 49
412 51 Göteborg

What will you learn?
Not only will you learn the open-source intelligence tradecraft but you will gain a broader understan-
ding of your role supporting planners and decision-makers.

How is the course structured?
The course is structured in 6 modules. Module one is all about learning and understanding the fun-
damentals, module two is about setting the direction, module three is about collection, module four 
is about processing, module five is about dissemination and module six is about consolidation.

Read more about Janes OSINT Masterclass at www.janes.com

Janes Masterclass is a modular and progressive self-study course that can be completed independently. Struc-
tured around established intelligence processes, the course is primarily intended for analysts undertaking open 
source intelligence activity as part of their roles, however academic and other researchers would also benefit gre-
atly from the techniques and tradecraft the course teaches.

The processes, sources, and expert judgement that make up Janes tradecraft enable us to offer you the highest 
levels of assurance. Janes content is verified and validated under strict editorial guidelines. Janes uses a multi-
faceted approach to open-source intelligence with all sources assessed for bias/objectivity, reliability, and level of 
certainty. The Janes Masterclass is derived from this tradecraft and expertise.
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