
STRATEGISK  
INFORMATIONSSÄKERHET

Ta itu med de nya riskerna och hoten inom informations- 
säkerhetsområdet i din verksamhet.  
Lär dig vad de nya hoten och riskerna består i och hur 
man kan möta dessa i sin verksamhet.

Du får kunskap, metodik och mallar för att på ett struk-turerat 
sätt styra informationssäkerheten i verksamheten.

 SWERMA och NSD presenterar en av Sveriges ledande    
 experter inom informationssäkerhetsområdet

    – Fredrik Björck 

       DATUM 15-16 april 2014
    DATUM 18-19 november 2014 
   
Kursen ger dig som arbetar på företag eller myndighet  
kunskap om att etablera styrning över informationssäker-
heten genom att införa ett ledningssystem för informations-
säkerhet,LIS, i enlighet med ISO / IEC 27001 och MSBFS 
2009:10. 



Inledning 
Förändringen från industrisamhälle till informationssamhälle innebär att det uppstår 
helt nya hot och risker mot verksamheten. Övergången har inneburit ett massivt 
nyttjande av kommunikationsteknologi och IT. Med denna övergång följer nya 
sårbarheter. När IT-systemen, e-posten, IP-telefonin och anslutningen till Internet 
ligger nere innebär det i många fall ett totalt stopp i verksamheten med ofta känn- 
bara konsekvenser. Utbildningen gör att du är bättre rustad för att kunna arbeta på 
strategisk nivå med informationssäkerheten i din organisation. 

Kursens mål 
Kursen ska ge insikt om det beroende och de sårbarheter som informationssamhället 
innebär för företag och offentlig förvaltning. Efter kursen ska deltagarna kunna initiera 
arbetet inom informationssäkerhetsområdet inkluderande inventering av tillgångar, 
riskanalyser, införande av skyddsåtgärder, utbildning och kontroll. Du ska själv bli en 
kompetent kravställare/beställare tillsammans med interna och externa experter för  
att kunna införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. 
 
Målgrupp 
Alla med ett ansvar för verksamhet, verksamhetens information, informationssäkerhet, 
eller IT-system utgör målgrupp för kursen. Även personer som är ansvariga för 
att stödja verksamhet på olika sätt (jurist, internrevision, risk manager, controller, 
arkivansvarig, säkerhetsansvarig, representanter från IT) har stort utbyte av att 
genomföra denna kurs. 

Kursform 
 Kursen bygger på deltagarnas engagemang i diskussioner och grupparbeten.   
 Deltagarnas möjligheter att knyta kontakter med varandra för utbyte av erfarenheter  
 inom informationssäkerhetsområdet är en icke oväsentlig del av kursens syfte. 

Huvudföreläsare 
Fredrik Björck, har omfattande erfarenhet från uppdrag inom informationssäkerhet, 
IT-säkerhet, och IT-revision för ledande företag och organisationer. Fredrik är expert 
rörande ledningssystem för informationssäkerhet, granskningar och certifiering inom 
IT- och informationssäkerhet, utredande arbete, utbildningar och erfaren projektledare 
vid utveckling och införande av ramverk för informationssäkerhet. Fredrik Björck har 
Doktorsexamen med inriktning på styrning av informationssäkerhet från KTH/SU i Kista. 

Medverkande 
 Fredrik Björck, Visente Information Security AB
 Conny Larsson, Advokatfirman Gärdes och Partners AB
 Mikael Simovits, Simovits 

 Kursadministratör
 Eva Eliasson, SWERMA/NSD
 Tel 0703-456052, e-post: eva.eliassonkons@tele2.se



Program 

Dag 1

09:00  Samling med kaffe 

09:15  Kursstart introduktion 

10:00  Informationstillgångar. Verksamhetsanalys

11:00  Hot och risker. Riskanalys

12:00  Lunch  

13:00  Säkerhetsprocesser, säkerhetsåtgärder, GAP-analys 

14:30  Grupparbete start – genomföra analyser 

15:00  Kaffe 

15:15  Grupparbete forts. – genomföra anlyser 

16:00  Conny Larsson, Legala krav

18:00  Slut dag 1

 
Dag 2 

09:00  Samling kaffe 

09:15  Policy och riktlinjer, säkerhetsorganisation

10:00  Mikael Simovits, Krav på IT-miljön, behörighet och loggning 

12:00  Lunch 

13:00  Marknadsföring av informationssäkerhet, engagemang, medvetande

14:00 Incidenthantering, kontinuitet och kris
 
15:00  Kaffe 

15:15  Informationssäkerhet vid outsourcing och molntjänster

16:00  Metodik, standarder och mallar

17:00  Diskussion

18:00  Slut dag 2



Anmälan: Anmälan görs på formulär som du hittar på SWERMAs hemsida,  
www.swerma.se.  Anmälan kan också göras via mejl till info@swerma.se eller till 
eva.eliassonkons@tele2.se, tel: 0703-456052 
Bekräftelse skickas så fort anmälan inkommit. Övrig information skickas ut  
ca 10 dagar före kursstart. 

Deltagaravgift: 13.800 kr exkl. moms 
För anmälan som inkommer senast 4 veckor före kursstart är deltagaravgiften 
12.000 kr exkl moms.
Medlem i SWERMA och NSD får dessutom oavsett anmälningstid en medlemsrabatt  
på 1.500 kr

Fakturering av deltagaravgiften sker från SWERMA före kursstart. 
Vid avbokning återbetalas 100 % av kursavgiften om den görs senast sex veckor  
före kursen, 50 % av avgiften om den görs senast fyra veckor före kursen och  
25 % av avgiften om den görs senast tre veckor före kursen. 

OBS! Om Du får förhinder kan Du överlåta platsen till någon annan.

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

För närmare upplysningar 

Eva Eliasson
Kursadministratör 
eva.eliassonkons@tele2.se 
Tel:0703-456052

Reservation för smärre förändringar

Information om behandling av personuppgifter 
Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL).  
När Du anmält Dig finns Dina personuppgifter i ett dataregister hos SWERMA. 
Uppgifterna behövs för att administrera kursen. De sparas hos SWERMA och  
kan komma att användas vid åter-kommande kontakter. 


