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Cyber security i praktiken 
 

En kurs med praktisk förankring som ger dig grunderna i cybersäkerhet 
  

Dagligen kan vi läsa om cybersäkerhet och cyberhot, händelser som påverkar de tjänster vi 
använder med våra telefoner och datorer. Det är ett paradigmskifte vi ser där organiserad 
brottslighet och främmande makter har tagit steget ut i vår cyberverklighet med målsättning 
att förstöra, utnyttja och spionera. Detta paradigmskifte ställer nya krav på kompetens och 
driver nya strategier för både verksamhet och säkerhet.  

 Den första kursen på svenska för cybersäkerhet 

 Möt morgondagens cyberhot med start idag 

 Cybersäkerhetens ABC  

 Grundkurs i Cybersäkerhet med praktisk förankring 
 

Målsättning 

Kursen ger grundläggande kunskaper i “Cybersäkerhet” för att kunna styra, förebygga, 
upptäcka och reagera på hot och sårbarheter samt ha förmåga agera utifrån risker.  
 
Efter kursen skall du: 

 Vara medveten om de vanligaste riskerna 

 Förstå vilka komponenter en säkerhetsarkitektur byggs upp av  

 Känna till olika teknologier som ger skydd 

 Kunna reagera på säkerhetsincidenter 

 Ha förmåga att ställa krav och styra säkerhetsarbetet 
 

Målgrupp 
Detta är en grundkurs i cybersäkerhet som vänder sig mot CIO eller IT-chef, linjechefer vars 
ansvarsområde innefattar stort beroende av digitalisering, t.ex. eHandel, media, sociala 
tjänster, spel, Service Managers, processägare av IT-processer, inköpare med ansvar för 
digitala tjänster, IT-strateger och IT-arkitekt. 
 
Förkunskapskrav 
Inga. Men vi rekommenderar att deltagarna har intresse för informationssäkerhet och 
Cyber security i största allmänhet.. 

 
Om BiTA Service Management 
BiTA varit med och drivit utbildningsutvecklingen i Sverige de senaste tio åren inom IT Service Managementområdet och har 
utbildat över 15 000 personer, och vill vi dela med oss av vår samlade kompetens till dig. Med lärare som har en nära 
verklighetsanknytning från konsultuppdrag kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad 
pedagogik på våra utbildningar. När de använder vårt presentationsmaterial och följer vår inarbetade pedagogik, då är de 
oslagbara. Det är inte vi som säger detta, det är våra kursdeltagare! 


