
                   

 
 

 
Utbildning i säkerhet för personal med anknytning till 
mediebranschen 
 
Utbildningen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med utbildningen är att verksamma inom 

mediebranschen ska få en ökad förståelse för de hot, risker och sårbarheter som finns mot 

och i mediebranschen. Utbildningen görs mot bakgrund av de svårigheter och risker som 

möter mediebranschen dagligen, men också utifrån de utmaningar som kan kopplas till ett 

läge av höjd beredskap. Dessutom belyses förutsättningarna för mediebranschen inför valet 

2018.   

Kursen riktar sig till informations- och it-säkerhetsansvariga, säkerhetsansvariga och 

redaktionell personal. Vi vändor oss särskilt till dig som har ett strategiskt ansvar i din 

organisation men som också arbetar, eller är nära de som arbetar operativt.  

Några av de ämnen som kommer att tas upp:  

 Omvärldsläget - Hur påverkas Sverige och aktörer i den svenska mediebranschen av 
omvärldsläget?  

 Aktuella cyberhot - Vilka cyberhot exponeras medieföretag särskilt för och vad kan man 
göra för att skydda sig? 

 Systematiskt informationssäkerhetsarbete - Vad innebär ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete och hur bör det ske? 

 Påverkanskampanjer - Vad är påverkanskampanjer i praktiken och hur kan medieföretag 
påverkas? 

 Särskilda hot mot mediebolag och journalister - Exempel på fall, lärdomar och åtgärder.   

 Digitalt källskydd – Att skydda sin information hela vägen.  

 

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Lokal hänvisas i 
receptionen. 
 
Tid: Kursen är en heldagsutbildning och genomförs vid två alternativa tillfällen – måndag 12 
februari och tisdagen 13 februari, kl 0850-1700 (kaffe finns från kl 0830). En lättare lunch 
serveras.  
 
Antal platser är begränsade. Anmälan sker till annica.holmstrom@fhs.se.  
Vänligen fyll i bifogad anmälningsblankett.  

Välkomna! 

Lars Hedström, Försvarshögskolan 
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ANMÄLAN  

 

Utbildning i säkerhet för personal med anknytning till 
mediebranschen 

Kursen är avgiftsfri 

Eventuella kostnader för boende och resor tillkommer 

Kursdatum  

Deltagare 

Adress  

Postnummer  Ort  

Telefon  Mobiltelefon  

E-postadress  

Företag/arbetsgivare  

Befattning/uppgift  

 

Besked om deltagande skickas ut tidigast 2 veckor innan kursstart 

Anmälan skickas till Försvarshögskolan/IHT, per e-post till                                                    

annica.holmstrom@fhs.se 
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