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Informationssäkerhet.se
Information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av
information i samhället

Informationssäkerhet.se är en webbplats för alla som
arbetar med informationssäkerhet. Webbplatsen
erbjuder ett sammanhållet och praktiskt stöd för
systematiskt informationssäkerhetsarbete från svenska
myndigheter.

Om Informationssäkerhet.se
Bakom Informationssäkerhet.se står
MSB i samarbete med följande
myndigheter:







Försvarsmakten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Post- och telestyrelsen
Polisen
Säkerhetspolisen

Myndigheterna har alla ett särskilt
ansvar för samhällets informationssäkerhet och ingår i
samverkansgruppen för
informationssäkerhet (SAMFI).
Informationsinnehållet tas fram
gemensamt av samverkande
myndigheter i SAMFI. MSB har det
redaktionella ansvaret för
Informationssäkerhet.se.

Alla organisationer har behov av stöd för att kunna arbeta
systematiskt med informationssäkerhet. Informationssäkerhet.se
är en samlingsplats för den hjälp som svenska myndigheter kan
erbjuda inom området. Syftet är främst att underlätta arbetet
med informationssäkerhet i den offentliga sektorn, men de flesta
andra typer av organisationer kan också ha nytta av det stöd
som erbjuds.
På Informationssäkerhet.se erbjuds ett praktiskt stöd för
systematiskt informationssäkerhetsarbete.
På webbplatsen finns bland annat:


Metodstöd för införande av ett ledningssystem för

MSB-89.4

informationssäkerhet


Vägledningar och praktiska verktyg



Nyheter inom området

Innehållet riktar sig i första hand till dem som leder och
samordnar arbetet med informationssäkerhet i verksamheten.

Läs mer på:
www.informationssäkerhet.se

Metodstöd för införande av LIS
Alla typer av organisationer som vill arbeta systematiskt med
informationssäkerhet kan ta hjälp av metodstödet. Syftet är att
underlätta arbetet med att införa och tillämpa ett ledningssystem
för informationssäkerhet (LIS).
Metodstödet består av ett flertal vägledningar som har koppling
till de internationella informationssäkerhetsstandarderna i ISO
27000-serien. Tillsammans täcker vägledningarna de viktigaste
områdena en organisation behöver för att införa och tillämpa ett
LIS. Det står givetvis en organisation fritt att välja ut och
använda sig av de delar som passar den enskilda verksamhetens
behov.
Metodstödet förvaltas av MSB.

Utöver metodstödet för införande av ett LIS, innehåller
webbplatsen även information om signalskydd, sammanställning
av relevanta rättsliga regelverk, nyheter, länkar till andra
myndigheters publikationer inom området o.s.v.
Informationen finns att hämta i form av t ex PDF-filer, filmer,
länkar till andra webbplatser och e-learning-produkter. Materialet
på webbplatsen utökas och uppdateras kontinuerligt.

Ta del av metodstödet och övrigt stöd i arbetet med
informationssäkerhet på: www.informationssäkerhet.se
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