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Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI
I SAMFI samarbetar myndigheter med av regeringen särskilt
utpekat ansvar för informationssäkerhetsfrågor i samhället.
MSB avsätter resurser för ett SAMFI-kansli. Övriga SAMFI –
myndigheter bidrar med resurser vid behov och efter
förmåga.
SAMFI:s syfte
SAMFI verkar för säkra informationstillgångar i samhället
avseende förmågan att upprätthålla önskad konfidentialitet,
riktighet och tillgänglighet.
Genom informationsutbyte och samverkan stödjer i SAMFI
deltagande myndigheter varandras arbete avseende
samhällets informationssäkerhet.
I SAMFI medverkande myndigheter
Följande myndigheter samverkar inom SAMFI:
•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

•

Post- och telestyrelsen (PTS)

•

Försvarets radioanstalt (FRA)

•

Säkerhetspolisen (Säpo) och Rikskriminalpolisen (RKP) i
samverkan

•

Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges
Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC)

•

Försvarsmakten (FM)/Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten (MUST)

SAMFI:s aktivitetsområden
SAMFI berör frågeställningar inom huvudsakligen följande
aktivitetsområden:
•

Strategi, handlingsplan och regelverk

•

Tekniska frågor och standardiseringsfrågor

•

Nationell och internationell utveckling inom

MSB-89.5

informationssäkerhetsområdet
•

Informationsaktiviteter

•

Övningar och utbildning

•

Hantering och förebyggande av IT-incidenter

Exempel på verksamheter som
SAMFI medverkar i:
Nationell strategi för
informationssäkerhet
Den nationella strategin för
samhällets informationssäkerhet,
som är framtagen av MSB i
samarbete med SAMFI, är en viktig
förutsättning för informationssäkerhetsarbetet i Sverige.
Handlingsplan för samhällets
informationssäkerhet
För att realisera den nationella
strategin har MSB, i samarbete med
SAMFI, tagit fram en handlingsplan
för samhällets informationssäkerhet.
Den första versionen av
handlingsplanen
publicerades år 2008. Nuvarande
handlingsplan gällande åtgärder som
ska vidtas under åren 2012-2014
fastställdes under 2012.
Metodstöd för
informationssäkerhet
MSB har tillsammans med övriga
SAMFI-myndigheter tagit fram ett
metodstöd. Metodstödet ska vara ett
stöd för alla typer av organisationer
som ska införa och tillämpa ett
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), med utgångspunkt i
internationella standarder i ISO
27000-serien.
Metodstödet finns på:
www.informationssäkerhet.se

Exempel på SAMFI:s arbetsgrupper:

SAMFI:s arbetssätt
Representanter för de myndigheter som ingår i SAMFI träffas
cirka 6 gånger per år för att diskutera pågående arbete och
aktuella frågor inom samhällets informationssäkerhet.
Efter koncensus i SAMFI kan arbetsgrupper tillsättas för att
arbeta med aktuella frågor. En SAMFI-myndighet har rätt
men inte skyldighet att delta i dessa arbetsgrupper.
Exempel på SAMFI:s arbetsgrupper finns i högerspalten.
SAMFI:s historik

SAMFI Ag Handlingsplan
Arbetsgruppen ska stödja MSB i
arbetet med utveckling av
Handlingsplanen för samhällets
informationssäkerhet.
SAMFI Ag Skyddsprofiler
Arbetsgruppen arbetar med
utvecklingen av skyddsprofiler, enligt
standarden Common Criteria, för
prioriterade produktkategorier.
SAMFI Ag Informationssäkerhetskonferens

Regeringens då nya strategi för samhällets
informationssäkerhet föreslogs i propositionen Samhällets
säkerhet och beredskap (2001/02: 158). Strategin skulle i
huvudsak bäras upp av de fyra myndigheterna
Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Post- och telestyrelsen
(PTS), Försvarets materielverk (FMV) samt Försvarets
radioanstalt (FRA).
För att underlätta samarbetet mellan dessa myndigheter

Arbetsgruppen planerar och
genomför den årliga informationssäkerhetskonferensen för offentlig
sektor.
SAMFI Ag Terminologi
Arbetsgruppen ska bearbeta
underlag för den kommande utgåvan
av SIS HB 550 Terminologi för
informationssäkerhet.

bildades SAMFI 2003 och i samband med detta inbjöds även
Försvarsmakten (FM)/Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten (MUST) samt Säkerhetspolisen (Säpo) och
Rikskriminalpolisen (RKP), att medverka. MSB bildades år
2009 och övertog då KBM:s ansvar för SAMFI.
Regeringen har i sin skrivelse Samhällets krisberedskap –
stärkt samverkan för ökad säkerhet (2009/10:124) betonat
betydelsen av gruppens arbete:
•

”SAMFI (…) har en särskilt viktig roll då den syftar till
att åstadkomma samverkan mellan de statliga
myndigheter som har särskilda uppgifter på
informationssäkerhets-området.”
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