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DISA
Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare
DISA är en webbutbildning i informationssäkerhet för
anställda i organisationer. Syftet med utbildningen är
att kostnadsfritt erbjuda en introduktion i
informationssäkerhet för de flesta typer av
organisationer. Utbildningen innehåller filmer,
informativa texter och frågor.

DISA i korthet

• Utbildningen tar ca 30 minuter
att genomföra och är kostadsfri,

• finns på internet eller som
fristående version,

• kräver inga förkunskaper
• innehåller filmer, frågor och
texter.

Vi lever idag i ett informationssamhälle där alla organisationer
och anställda hanterar och kommunicerar större mängder
information än någonsin tidigare. Det är därför viktigt för

DISA består av tio olika avsnitt:

organisationer att deras anställda har bra kunskap om säker

•

Lösenord

informationshantering.

•

Mobila enheter

•

Skadlig kod

Syftet med DISA är att på ett enkelt sätt ge alla medarbetare en

•

Sociala medier

grundförståelse för informationssäkerhet. Utbildningen kan

•

E-post

användas av alla anställda i en organisation eller som en

•

Säkerhetskopiering

introduktionsutbildnig för nyanställda, vikarier, konsulter eller

•

Spårbarhet och loggning

annan inhyrd personal.

•

Smarta telefoner

•

Surfplattor

•

Säkert beteende

Innehåll
DISA tar upp tio områden som är särskilt viktiga för den anställda
att ha kunskap om då det kommer till att hantera information.
Varje avsnitt inleds med en film, som följs av en informationstext
samt en fråga med tre svarsalternativ.
Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra och efter
avslutad utbildning ska användaren ha funderat över vilken
information som är mest skyddsvärd och hur man bäst skyddar
den. Det finns även möjlighet att skriva ut ett personligt intyg.
Tillgång till DISA
DISA kan genomföras direkt på webben utan att laddas ner:
http://disa.msb.se
Det går även att få tillgång till en fristående version av DISA
genom att kontakta MSB (se kontaktuppgifter på baksidan).
Organisationer som önskar drifta DISA i egen regi, t.ex. på det

MSB-89.5

egna intranätet kan göra detta efter att ha tecknat ett
nyttjanderättsavtal med MSB. Denna version av DISA kan även
verksamhetsanpassas. En organisation kan lägga till egna texter
eller hänvisa till egna föreskrifter i DISA.

Genomför DISA på internet:
http://disa.msb.se

Upplägg
1. DISA har tio avsnitt och varje
avsnitt inleds med en film.

2. Efter filmen
ska användaren
läsa en faktatext.

3. Och slutligen
svara på en fråga
om det aktuella
ämnet.

4. Efter genomgången
utbildning kan
användaren skriva ut
ett intyg.
DISA på internet:
http://disa.msb.se/
Mer information om DISA och
informationssäkerhet:
www.msb.se/informationssakerhet
www.informationssakerhet.se
Kontakt DISA:
Verksamheten för samhällets
informations- och cybersäkerhet
Växel MSB: 0771-240 240
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