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SVISA – Stöd för verksamheters  
informationssäkerhetsarbete  
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har till 

uppgift att stödja och samordna samhällets informationssäkerhet. 

I enlighet med detta uppdrag driver myndigheten projektet 

SVISA. SVISA erbjuder en gemensam plattform för myndigheter 

och organisationer med uppgifter inom informations-

säkerhetsområdet att arbeta i samverkan för att stödja andra. 

Målet med projektet är att ta fram stöd för att underlätta 

systematiskt informationssäkerhetsarbete i både offentlig och 

privat verksamhet. Arbetet i projektet bedrivs i tre områden: 
 

• Ramverk, modeller och metoder  

En av de högst prioriterade uppgifterna är att ta fram stöd-

material för införande av ett ledningssystem för informations-

säkerhet. En gemensam modell för klassificering av informations-

tillgångar har tagits fram och publicerats tillsammans med SIS, 

Swedish Standards Institute. Flera andra stöddokument, bland 

annat rörande verksamhetsanalys, hur man fastställer säkerhets-

åtgärder och hur ledningen engageras i arbetet är under 

framtagande. För att säkerställa att det som produceras är på 

rätt nivå och praktiskt användbart publiceras och remissas allt 

material på webbplatsen www.informationssäkerhet.se innan det 

fastställs. 
 

• Vägledningar och informationsmaterial 

Arbetet inom området inriktas bland annat på informations-

material riktat till ledningen i en organisation. Ett 

informationspaket om behov och användning av säkra 

kryptografiska funktioner mm har redan färdigställts och finns att 

hämta på www.informationssäkerhet.se och www.msb.se.  
 

• Produktkrav och upphandling 

En viktig del av arbetet med informationssäkerhet är ändamåls-

enliga produktkrav och goda rutiner vid upphandling. Inom 

området sker arbete med rekommendationer för kravställning vid 

upphandlingar.  
 

• Deltagare 

Frågorna som SVISA behandlar är av stor betydelse för hela 

samhället. Därför är en så bred representation som möjligt av 

samhällets aktörer centralt. I dagsläget deltar representanter för 

Försvarets Radioanstalt, Försvarets materielverk, Post- och 

Telestyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Ett antal intresse-

organisationer på informationssäkerhetsområdet; 

Dataföreningen, Sig Security och ISACA, stödjer arbetet. 

 

 

SVISA i korthet  
Målet med projektet är att ta fram 
rekommendationer, vägledningar och 
annat material som ska underlätta 
och stödja informationssäkerhets-
arbete i både offentlig och privat 
verksamhet.  
 
Genom projektet genomförs ett 
flertal av de organisationsrelaterade 
åtgärdsförslagen i den handlingsplan 
för samhällets informationssäkerhet 
som togs fram år 2008.  
 
Arbetet i SVISA-projektet kommer 
att slutföras i december 2011.  
 
Flera myndigheter och organisationer 
samarbetar inom ramen för projektet 
som samordnas av MSB.  
 
FM, FRA, FMV, MSB, PTS och RPS 
ingår i projektets referensgrupp. 
 
Arbetet med dokumenten bedrivs i 
tre olika områden: 
 

• Ramverk, modeller och metoder 
• Vägledningar och informations-

material  
• Produktkrav och upphandling 

  
Allt material som tas fram inom 
SVISA publiceras på webbplatsen 
www.informationssäkerhet.se  
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