
I samarbete med:

Ledning och samordning 
av informations- och 
cybersäkerhet (16 veckor)

32 Yh-poäng | Start 7 maj i Stockholm | Sista ansökningsdag 18 april

Välkommen till en spännande YH-kortkurs, 
Ledning och samordning av informations- och 
cybersäkerhet. 

Ett flertal rapporter visar på det stora kompetens-
behov som finns i Sverige i dag inom informations- 
och cybersäkerhetsområdet. Det är framför allt 
tre samhällsförändringar som påverkar behovet, 
nämligen teknikutvecklingen, cyberhotbilden 
och legala krav. Nu gäller det att kunna arbeta 
systematiskt för att leda och samordna 
informations- och cybersäkerhetsarbetet på ett 
proffsigt och effektivt sätt. 

Här erbjuds nu möjligheten att på deltid vässa 
sig för att kunna möta upp det stora behov av 
kompetens som finns!

Utbildningen genomförs under totalt 16 
veckor. Varje vecka innehåller en lärarledd 
undervisningsdag (fredagar) och en självstudiedag. 
Med en studietakt på 40 procent kan du självklart 
arbeta parallellt med utbildningen.  

Korta utbildningar inom Yrkeshögskolan är ett 
koncept som ger nya möjligheter till kompetens-
utveckling. Utbildningarna passar bra för dig som 
vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av 
omställning. 

25 platser  
på våren  

och 25 platser  
på hösten
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1. Leda och styra informationssäkerhet – 6 YH-poäng
Detta block ger dels en introduktion till ämnet, och dels presenterar hur ledning och 
styrning sker.

• Kursadministration, agenda och disposition
• Informationssäkerhet i Sverige – en översikt
• Analys av relevanta branschstandarder, såsom ISO/IEC 27000-serien, NIST SP 800-serien 

m.m.
• Presentation av ramverk för informations- och cybersäkerhet, såsom CIS Controls, NCSC 

Cyber Assessment Framework m.m.

2. Utredning och forensik - 4 YH-poäng
Utredning, forensik och incidentrapportering är viktiga beståndsdelar när det gäller 
informationssäkerhet:

• IT-forensik och artefakter – att säkra bevis
• Från reaktiv logganalys till ”threat hunting”

3. Omvärldsbevakning och tekniska sårbarheter - 4 YH-poäng
• Ingångar till omvärldsbevakning och systematik för att hålla organisationen à jour med  

tekniska sårbarheter
• Metoder för individuell och situationsanpassad bedömning och klassificering

4. Trender inom informations- och cybersäkerhet - 2 YH-poäng
Detta block fokuserar på trender av olika karaktär inom området.

• Tekniska tillämpningar (autentisering, intrångsdetektering/logganalys m.m.)
• Framtidens utmaningar (big data, algoritmer och artificiell intelligens)

5. Säkerhetsjuridik - 4 YH-poäng
• Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
• Säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585), Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2018:658)
• NIS-direktivet och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  

(SFS 2018:1174)
• Dataskyddsförordningen (GDPR)

6. Analysmetoder - 4 YH-poäng
I detta block presenteras ett urval av de mest använda analysmetoderna:

• Säkerhetsskyddsanalys
• CIS Risk Assessment Method (CIS RAM) och MITRE:s ATT&CK-matris

7. Upphandling och sourcingstrategi - 4 YH-poäng

• Sourcingstrategi och säker leverantörskedja
• Kravställning – från krav och avtal till revision och avslut

8. Kompetensutveckling inom informations- och cybersäkerhet - 2 YH-poäng
Här görs en genomgång av ytterligare möjlighet till kompetensutveckling inom området  
för den som vill, eller behöver, fördjupning för sin yrkesroll:

• Personcertifieringar på informations- och cybersäkerhetsområdet
• Konferenser och mötesforum inom området

9. Motståndarkunskap - 2 YH-poäng
Slutligen presenteras ihotaktörers modus operandi och annan viktig motståndarkunskap:

• Advanced Persistent Threat (APT)
• Ett angrepps anatomi (cyber kill chain)

Summa: 32 Yh-poäng



Ledning och samordning av  
informations- och cybersäkerhet
Start 7 maj i Stockholm. Sista ansökningsdag  
18 april. Max 25 studerande per utbildning.

Behörighetskrav:
• Gymnasieexamen
• Tre års yrkeslivserfarenhet (heltid) inom informations- och 

cybersäkerhetsområdet eller minst ett års yrkeslivserfaren-
het inom området i kombination med relevant eftergymna-
sial examen eller certifiering. 

Urval:
Vid fler sökande än antal platser görs ett urval. Vid urval 
av behöriga sökande till utbildningen används följande 
urvalsgrunder:

• Yrkeserfarenhet
• Tidigare utbildning

Övrigt:
Utbildningen genomförs i samarbete med Försvarsmakten.
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Ledningsgruppen
I utbildningens ledningsgrupp är 
personer från följande företag och 
organisationer representerade:

• Kronan Säkerhet
• Svenska Kraftnät
• Locum
• Projsec AB
• Stockholms stad
• Tryggare Sverige
• Förvaltningsrätten
• Fairdeal Group AB
• Riksdagen
• Secnet
• Combitech
• Försvarsmakten
• Ramboll
• Säkkon
• Arbetsmarknadsförvaltningen
• Företagsuniversitetet

Lars Hagstedt
Lars har bakgrund som yrkesofficer, och är fortsatt verksam i Försvars-
makten som informationssäkerhetschef i myndighetens största 
organisations enhet. Lars har gedigen erfarenhet av säkerhetsskydd 
i allmänhet och informationssäkerhet i synnerhet, och innehar flera 
personcertifieringar inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Lars  
är även en omvittnat uppskattad föreläsare och inspiratör inom området.

Janne Haldesten
Janne är medgrundare av säkerhetsföretaget Sectyne och har över två 
decenniers branscherfarenhet. Han arbetar som rådgivare och expert åt 
myndigheter och företag i Sverige och utomlands, och då främst inom 
områden som rör strategisk informationssäkerhet, teknisk cybersäkerhet, 
cyberoperationer, säkerhetsskydd och skydd av kritisk infrastruktur. Janne 
är fellow hos amerikanska CSFI sedan 2016 och sitter även i SIG Securitys 
styrelse. Janne är en uppskattad föreläsare världen över.  

 
Mattias Pettersson 
Mattias har en teknisk bakgrund med 20 års erfarenhet inom it-drift och 
outsourcing. Han har haft flera olika roller och har bl.a. varit ansvarig för 
säkerheten i leveransen mot ett flertal stora myndigheter och företag. Idag 
jobbar han med it- och informationssäkerhet inom Försvarsmakten.

Alla kursledarna har en gedigen kunskap inom säkerhetsområdet.



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet startar i Stockholm
Yh-kortkursen riktar sig till alla som arbetar med informations- och cybersäkerhet 
och är på totalt 16 veckor. Den startar den 7 maj i Stockholm. Anmäl ditt intresse 
före den 18 april. 

Du ska ha minst tre års yrkeslivserfarenhet (heltid) inom informations- och 
cybersäkerhetsområdet eller minst ett års yrkeslivserfarenhet inom området i 
kombination med relevant eftergymnasial examen eller certifiering. 

När du bokar dig på Företagsuniversitetets hemsida, ska du registrera ett konto. I 
ansökan laddar du upp dina gymnasie betyg samt ditt cv där du noga beskriver din 
yrkeserfarenhet och eventuella eftergymnasiala utbildningar.

ANSÖKAN

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss 
via mejl: kurs@foretagsuniversitetet.se

Det finns en allt större brist på kompetens och 
kunskap för att kunna bedöma och hantera risker 
inom informations- och cybersäkerhetsområdet 

IVAs rapport ”Digitalisering för ökad 
konkurrenskraft” 2019.

I samarbete med:

Ledning och samordning av informations-  
och cybersäkerhet (32 poäng, 16 veckor)

– start 7 maj 2021, avslutas 24 september 2021

– totalt 16 lärarledda dagar, fredagar vecka 18-25  
samt vecka 31-38

– utbildningen pågår i 16 veckor med  
1 lärarledd dag/vecka och 1 självstudiedag/vecka

https://apply.yh-antagning.se/Application/Initiate?educationProviderId=7774f65f-ca35-4b2f-9bd2-86072be2c9e6&admissionRoundId=3c0ea685-c302-401c-a1f9-80a3e1bac738&educationId=873b5088-a5d5-4e3b-a180-6863c08741cb
https://apply.yh-antagning.se/Application/Initiate?educationProviderId=7774f65f-ca35-4b2f-9bd2-86072be2c9e6&admissionRoundId=3c0ea685-c302-401c-a1f9-80a3e1bac738&educationId=873b5088-a5d5-4e3b-a180-6863c08741cb

