
SYSTEMATISKT OCH RISKBASERAT 
INFORMATIONSSÄKERHETSARBETE
– I PRAKTIKEN

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER – ANMÄL DIG IDAG!
www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av

VÄLJ DITT KURSTILLFÄLLE 
24-25 AUGUSTI 2022 – STOCKHOLM

5-6 DECEMBER 2022 – STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 
	 Att arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet – roller, ansvar och arbetssätt
	 Lagar och regelverk som påverkar och hur du integrerar dataskydd i informationssäkerhetsarbetet
	 Ta del av hur du arbetar med ledningssystem som ger struktur för informationssäkerhetsarbetet
	 Informationsklassning – vilken information behöver skyddas och hur kan du arbeta med det? 
	 Riskanalyser och prioritering av det förebyggande arbetet
	 Hur du skapar en säkerhetskultur som bygger på awareness i hela organisationen
	 Vilka angrepp och incidenter din organisation kan drabbas av och hur du bygger upp en väl fungerande 
incident- och kontinuitetshantering

CITAT FRÅN TIDIGARE DELTAGARE PÅ VÅRA KURSER:
”Mycket bra mix mellan teori och praktik, diskussioner och föreläsningar”
”Bra föreläsare med stor erfarenhet och kunnighet inom området och branschen”
”Bra med fokus på praktisk tillämpning”
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KURSLEDARE

Tommy Wahlman
Senior konsult
Knowit

Louise Preston
Information Security Consultant, 
Cybersecurity & Law
Knowit Insight

Mängdrabatt – gå flera personer!
Läs mer om vår förmånliga rabatt på baksidan!
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Louise Preston
Information	Security	Consultant,		
Cybersecurity	&	Law
Knowit Insight

Louise	är	informationssäkerhetskonsult	på	Knowit	
där	hon	bistår	företag	inför	certifiering	enligt	
ISO27001-standarden.	I	detta	arbete	utformar	
och	implementerar	Louise	ledningssystem	för	
informationssäkerhet	vilket	inkluderar	bland	
annat	riskanalyser,	informationsklassificering	och	
leverantörshantering.	Utöver	det	hjälper	Louise	
kunderna	igenom	certifieringsprocessen.	I	sin	roll	
som	konsult	har	hon	också	erfarenhet	av	att	hålla	
informationssäkerhetsutbildningar,	arbete	med	
dataskydd	samt	granskningar	av	molntjänster	och	
infrastruktur.	Sedan	tidigare	har	Louise	mångårig	
erfarenhet	av	bedrägeriprevention	och	kortsäkerhet	
efter	att	ha	arbetat	på	en	av	Sveriges	största	banker.	

Tommy Wahlman
Senior	konsult
Knowit

Tommy	är	senior	konsult	hos	Knowit	där	han	bistår	
verksamheter	i	deras	digitaliseringsarbete.	Han	har	lång	
erfarenhet	från	Energimyndigheten	och	Försvarsmakten.	
Under	åren	har	han	arbetat	med	informationsbearbetning,	
ledarskap,	pedagogik,	riskhantering,	säkerhetstjänst,	
projektledning	och	internationell	samverkan.	Tommy	har	
varit	med	och	genomfört	NIS-direktivet	i	Sverige,	och	
projektlett	införandet	i	den	nordiska	energisektorn.	Tommy	
är	en	van	föreläsare	och	workshopledare.	Hans	fokus	på	
informationssäkerhet	och	riskhantering	grundar	sig	på	
områdets	betydelse	för	digitaliseringen	i	dagens	samhälle.

KURSLEDARE
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Hur du inför och upprätthåller en effektiv informationssäkerhet  
i praktiken 
För	svenska	myndigheter	och	företag	är	det	nödvändigt	att	skydda	data	mot	externa	angrepp	och	interna	incidenter	
för	att	uppfylla	juridiska	krav	och	erbjuda	säkra	tjänster.	Det	innebär	ett	systematiskt	informationssäkerhetsarbete	som	
omfattar	hela	organisationen	och	kräver	uthållighet	över	tid.	Till	din	hjälp	finns	beprövade	och	strukturerade	metoder	
som	du	får	med	dig	från	utbildningen.		

Du	som	är	ansvarig	för	informationssäkerhet	och	behöver	veta	hur	du	genomför	riskanalyser	och	inför	
informationssäkerhetspolicys	har	stor	nytta	av	kursen.	Lär	dig	hur	du	inför	en	säkerhetskultur	med	hög	awareness	om	
säkerhet.	Med	en	ökad	kunskap	om	cyberhot	och	beteenden	som	orsakar	incidenter	skapar	du	en	trygg	miljö	för	alla	
medarbetare.	

Du	som	är,	ansvarig	för	informationssäkerhet	inom	myndigheter	och	företag:	CISO,	CSO,	IT-säkerhetschefer,	CIO,	
GDPR-ansvarig	har	all	anledning	att	delta	på	kursen!	Även	befattningar	som	Digitaliseringsstrateg,	CDO,	IT-strateg,	
CIO,	IT-chefer,	Projektledare	digitalisering,	Förändringsledare	och	Verksamhetsutvecklare	har	stor	nytta	av	kursen.	

Varmt välkommen till en kurs under ledning av experter på informationssäkerhet!

Kursen	arrangeras	av	Ability	Partner	vars	vision	är	att	förbättra	individers	och	organisationers	förmåga	att	hantera	förändring,	växa	och	uppnå	goda	
resultat.	Genom	att	lära	känna	dig	och	din	organisations	utvecklingsbehov	kan	vi	kontinuerligt	erbjuda	kurser,	utbildningar,	seminarier,	konferenser,	
events,	nätverk	och	konsultativa	tjänster	som	hjälper	dig	i	det	dagliga	arbetet	och	stärker	verksamheten.	Ability	Partner	arbetar	utifrån	ambitionen	att	
erbjuda	evenemang	som	ger	mest	värde	för	pengarna	samt	att	ha	100	%	nöjda	och	återkommande	kunder.	
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se eller 08-694 91 00.
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Introduktion till informationssäkerhetsarbete
	 Vad	är	informationssäkerhet?
	 •	Vad	är	skillnaden	mellan	Informationssäkerhet	och		

	 IT-säkerhet?
	 •	Vilka	roller	och	ansvarsområden	ingår?
	 Lagar	och	regelverk	som	påverkar	ditt	
informationssäkerhetsarbete

	 •	GDPR,	dataskydd	–	en	översikt
	 Vilka	är	orsakerna	till	hot	och	incidenter	inom	
informationssäkerhet?

	 •	Aktuella	hotbilder
	 •	Interna	incidenter	
	 Riskbegreppet
	 •	Tekniska	och	organisatoriska	kontroller
	 Informationsklassning
	 •	Varför	klassar	vi	information?
	 •	Hur	går	man	tillväga	för	att	klassa	information?
	 Informationssäkerhetspolicy
	 •	Varför	behövs	den	och	vad	ska	den	innehålla?
	 Integration	av	dataskydd	i	informationssäkerhetsarbete
	 Relevanta	metoder,	mallar,	dokument	och	annat	material	
	–	som	du	kan	använda	i	ditt	arbete

Att införa ett systematisk och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete – vad som krävs 
och hur du driver arbetet på ett strukturerat sätt
	 Vad	är	ett	ledningssystem	och	hur	hjälper	det	
oss	att	bedriva	ett	strukturerat	och	systematiskt	
informationssäkerhetsarbete?

	 •	Vilka	analyser	bör	vi	göra?
	 •	Kvalitet	och	hållbarhet
	 Om	ISO27001	och	ISO	27	000	som	ledningssystem	för	
informationssäkerhetsarbetet

	 Ledningens	roll	i	informationssäkerhetsarbetet
	 Kompetens	hos	medarbetare	i	organisationen.	Vilken	
kompetens	krävs?

	 Att	kartlägga	organisationens	behov	och	förutsättningar
	 Riskanalys
	 •	Hur	utför	du	en	riskanalys?
	 •	När	utför	du	en	riskanalys?
	 •	Värdering	av	risker	–	prioritering	av	det	förebyggande		

	 arbetet
	 Relevanta	metoder,	mallar,	dokument	och	annat	material		
–	som	du	kan	använda	i	ditt	arbete

	

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet 
i organisationen
	 Informationssäkerhet	på	olika	nivåer?	Vad	innebär	detta?
	 •	Operativ
	 •	Taktisk
	 •	Strategisk
	 Hur	förbättras	verksamhetens	säkerhetskultur?
	 Att	kommunicera	om	informationssäkerhet
	 Kunskapsspridning	om	informationssäkerhet	i	hela	
organisationen

	 •	Awarenessutbildning	–	generell	och	specifik
	 Hur	når	man	ett	tvärprofessionellt	samarbete	kring	
informationssäkerhet?

	 •	Vilka	delar	av	organisationen	är	centrala?
	 Ständiga	förbättringar	av	informationssäkerheten	inom	
teknik	och	arbetssätt

Hur du bygger upp Incident- och kontinuitets-
hantering
	 Rapportering	av	incidenter
	 Incident-	och	kontinuitetshantering
	 Kontinuitetsarbete	vid	incidenter
	 Post	mortem	efter	incidenter	–	Vad	kan	din	organisation	
lära	sig	för	att	händelser	inte	ska	upprepas?

Respektive tema ovan har en föreläsningsdel, interaktiv 
övning i grupp eller individuellt och en genomgång av 
exempel med efterföljande diskussion.

HÅLLTIDER UNDER KURSEN

08:30		 Kaffe.	Registrering	första	dagen.
09:00		 Kursdagarna	inleds
16:30		 Kursdagarna	avslutas

Under dagarna gör vi avbrott för kaffe och lunch. 

KURSPROGRAM 
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ARRANGÖR
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Nöjda röster från tidigare deltagare:
”Mycket genomtänkt upplägg, heltäckande föreläsningar 
inom området och spännande forskning!” 

”Gillar det digitala formatet – över förväntan!”

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Kurskod: INF1672/1673
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Begränsa
t  

antal plats
er  

– anmäl dig  

redan idag
!

Tid och plats
24-25 augusti 2022 – Stockholm

5-6 december 2022 – Stockholm

Pris
13.990 kr exkl. moms.

Mängdrabatt
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så 
betalar person 3, 4, 5 osv endast 7.990 kr per person.

Vad ingår?
I priset ingår dokumentation, fika och lunch.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden  
och gäller vid samtida bokningar. Alla priser är exkl. moms  
och per person.

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN
 Ta del av vilka lagar och regelverk som du behöver ta hänsyn  

 till i ditt arbete med informationssäkerhet

 Få relevanta metoder, mallar, dokument och annat material  
 för ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

 Lär dig mer om hur du arbetar med informationsklassning och  
 riskanalyser 

 Ta del av hur du inför en säkerhetskultur för en säker användning  
 av data och system

 Få kunskap om hur du bygger upp en tillförlitlig rapportering  
 och analys av incidenter för ett ständigt förbättringsarbete  
 inom informationssäkerhet

 Nätverka och diskutera egna utmaningar och utbyt erfarenheter  
 med kollegor från hela Sverige


