SGSI – hos Kustbevakningen
FAKTA

Fler borde ansluta sig till säkert intranät
SGSI (Swedish Government Secure Intranet) är en krypterad och leveranssäker
förbindelse för kommunikation inom och mellan svenska och europeiska
myndigheter. En av de svenska myndigheter som använder förbindelsen sedan
länge är Kustbevakningen. Deras it-driftchef Anders Hjelmberg tycker att fler borde
ansluta sig. Det skulle både minska risken för informationsläckage och öka
leveranssäkerheten av informationen inom och mellan de anslutna myndigheterna.

Fördelarna med SGSI är flera. Framför allt är det ett säkert och krypterat system, men lika
viktigt är att det även är leveranssäkert. Eftersom SGSI bygger på en egen infrastruktur
drabbas det inte av driftstörningar eller sabotage såsom överbelastningsattacker mot
internet. Att informationen som skickas via
SGSI är krypterad minskar förstås risken för
att den hamnar i orätta händer.
– Vi på Kustbevakningens it-avdelning kallar
lite på skoj SGSI för Statens Gemensamma
Säkra Intranät. Men faktum är att SGSI är en
kommunikationstjänst för säker
kommunikation mellan organisationer i både
Sverige och Europa, säger Anders Hjelmberg.

Det finns flera användningsområden för SGSI
Den svenska Kustbevakningen har varit ansluten till SGSI i cirka tio år. Myndigheten
använder systemet inom flera olika områden. Det kanske viktigaste användningsområdet
gäller det så kallade Sjöbasis, ett it-system som samlar in, bearbetar och delar
sjölägesinformation. Andra myndigheter anslutna till SGSI kan komma åt informationen i
Sjöbasis. Men även insamlandet av information som sker från flertalet andra myndigheter
sker via SGSI.

Ett annat användningsområde hos Kustbevakningen är säker mejlväxling med andra SGSIanslutna myndigheter. Att mejlen krypteras och skickas via SGSI är inget användarna själva
märker eller behöver ta hänsyn till.
Kustbevakningen har också möjlighet att ha säkra videokonferenser tillsammans med
anslutna myndigheter.
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Ser bara fördelar
Anders Hjelmberg ser bara fördelar med att
myndigheten är ansluten till och använder SGSI.
– Det finns ett stort behov av utbyte av information i
dagens myndighetssverige och det är viktigt att detta
görs på ett säkert sätt. Jag förstår helt ärligt inte
varför det inte finns krav på att alla myndigheter ska
vara anslutna till SGSI, avslutar Anders Hjelmberg.
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