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Digital informationssäkerhetsutbildning 

för alla (Disa)  

Disa är MSB:s grundutbildning i informationssäkerhet. 

Syftet är att ge de flesta typer av organisationer 

möjlighet att kostnadsfritt erbjuda sin personal en 

introduktion i informationssäkerhet och på så sätt 

komma närmare att minska glappet mellan 

digitaliseringens möjligheter och risker. Utbildningen 

innehåller filmer, fördjupande texter, frågor och en 

checklista som knyter an innehållet till den egna 

organisationens regler.  

Vi lever idag i ett informationssamhälle där information 

bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än 

tidigare. Både på vår arbetsplats och i vårt privatliv hanterar vi 

dagligen stora mängder information. Därför är det viktigt för 

organisationer att deras anställda har bra kunskap om säker 

informationshantering.  

Syftet med Disa är att på ett enkelt sätt ge en grundförståelse 

för informationssäkerhet. Utbildningen kan användas av alla 

anställda i en organisation eller som introduktionsutbildning 

för nyanställda, vikarier, konsulter eller annan inhyrd personal.  

Innehåll 

Disa tar upp tio extra viktiga områden för att medarbetare ska 

kunna arbeta informationssäkert. Varje avsnitt inleds med en 

film följt av en fråga med tre svarsalternativ och uppmaningen 

att fylla i en checklista med frågor om vad personens egen 

organisation har för regler på området. Vissa filmer har också 

fördjupande text.  

Tillgång till Disa 

Disa finns öppet på webben via 

https://webbutbildning.msb.se/utb/DISA/ och går att ladda 

ner för import i organisationens eget system. Då omfattas den 

av en creative commons-licens, CC BY-SA 4.0.   

 

Disa i korthet  

Utbildningen tar cirka 30 minuter att 

genomföra och är kostnadsfri. 

Den ligger öppet på internet eller 

som fristående version i 

organisationens egna system. 

Disa kräver inga förkunskaper. 

Utbildningen innehåller filmer, 

frågor, fördjupande texter och en 

checklista som knyter an till 

organisationens egna regler.  

Disa består av tio avsnitt:  

 Säkert beteende 

 Lösenord 

 Säkerhetskopiering 

 Molntjänster 

 E-post 

 Sociala medier 

 Granska avsändaren 

 Skadlig kod 

 Utanför arbetsplatsen 

 När det blir fel 

 

För mer information om Disa, om 

nedladdning och om licenser: 

www.informationssakerhet.se/komp

etensutveckling/msbs-

webbutbildning-disa/.  

För frågor om Disa: 

informationssakerhet@informations

sakerhet.se  
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