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VERKSAMHETEN FÖR CYBERSÄKERHET  
OCH SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG          
VERKSAMHET  

 

FIDI-DRIFT 
Forum för informationsdelning om  
informationssäkerhet för  
leverantörer av it-drift 

 

Syftet med FIDI-DRIFT är att vara ett privat–offentligt samverkans- 

forum som genom informationsutbyte, omvärldsanalys och produktion 

av gemensamt informationsmaterial ökar informationssäkerheten för 

leverantörer av it-drift. 

 

Bakgrund 

Det moderna samhället blir allt mer beroende av it för att 

samhällsfunktioner ska fungera. Samtidigt sker en ökad 

användning av leverantörer av it-drift och andra it-relaterade 

tjänster, vilket medför möjligheter men även risker i samhället. 

Tidigare incidenter visar att driftstörningar hos en it-

driftleverantör kan få omfattande konsekvenser för samhället.  

 

För att förebygga och hantera informationssäkerhetsrisker i 

samhället finns det ett behov av att stärka det förebyggande 

arbetet. Samverkan mellan leverantörer av it-drift är ett led i det 

arbetet.  

 

Ett forum för informationsdelning 

FIDI bygger på ett brittiskt koncept med så kallade 

Information Exchanges. Erfarenhetsmässigt är detta en 

framgångsrik modell för att dela säkerhetsrelaterad information 

mellan stat och näringsliv. 

 

FIDI-DRIFT bildades hösten 2016 och inkluderarar leverantörer 

av it-drift samt MSB/CERT-SE. Dessa aktörer och MSB bidrar med 

kunskap och unik information vilket är grunden för ett fruktbart 

informationsutbyte och andra konkreta resultat – allt enligt 

deltagarnas prioriteringar. 

 

Möten och informationsdelning sker enligt överenskomna regler 

där förtroendet mellan deltagarna utgör grundstenen. Andra 

framgångsfaktorer är konkurrensneutralitet, mervärde för alla, 

jämlikt deltagande, engagemang och långsiktighet. Forumet 

skapar förutsättning för en hållbar process över tid. 

 

 

Samverkande parter: 

Basefarm 

CGI 

DXC Technology 

EVRY Sweden AB 

Microsoft 

MSB 

IBM 

Proact 

Tieto Sweden AB 
 
 
Kontakt 

Andreas Rappe 

Verksamheten för cybersäkerhet 

och skydd av samhällsviktig 

verksamhet, MSB 

andreas.rappe@msb.se 

+ 46-70 283 6779 
 

 

Håll dig uppdaterad via: 

� Cert.se 

� Informationssakerhet.se 

� Msb.se: msb.se/Forebyggande 

/Informationssakerhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

651 81 Karlstad Tfn: 0771-240 240 Kontaktpersoner: 
 Fax: 010-240 56 00 Andreas Rappe  
  Tfn: 010-240 44 91  
 registrator@msb.se Mobil: 070-283 67 79  
 www.msb.se andreas.rappe@msb.se   

Mötesformer 

Deltagarna träffas 4-6 gånger per år. Deltagandet i forumet är 

frivilligt.   

 

Ansvarsfördelning 

Arbetet inom FIDI-DRIFT koordineras och administreras av 

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig 

verksamhet vid MSB och styrs av överenskomna 

medlemsriktlinjer. Dessa riktlinjer reglerar exempelvis vilka 

organisationer och personer som får tillträde till forumet samt hur 

information som delas får spridas. 

 

Kostnadsfördelning 

Varje deltagande organisation står för de kostnader som 

deltagandet i forumet medför samt de åtgärder som respektive 

organisation vidtar eller åtar sig att vidta till följd av arbetet. 

 


