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VERKSAMHETEN FÖR CYBERSÄKERHET 
OCH SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG  
VERKSAMHET 

 

FIDI-TELEKOM 
Forum för informationsdelning kring 
cybersäkerhet i telekomsektorn 
 

 

 

 

 

FIDI-Telekom är ett privat-offentligt samverkansforum som 

genom informationsutbyte, omvärldsanalys och framtagande 

av gemensamt material ökar informationssäkerheten inom 

telekomsektorn.  

Bakgrund 
Forum för informationsdelning avseende cybersäkerhet inom 

telekomsektorn bildades 2015 och inkluderar organisationer 

inom telekomsektorn samt MSB/CERT-SE. Deltagandet är 

frivilligt. 

FIDI-Telekom arbetar på olika sätt för att förbättra 

samarbetet och informationsutbytet avseende cybersäkerhet 

inom sektorn. Det övergripande målet är att ständigt 

förbättra sektorns cybersäkerhet och på det viset bidra till att 

stärka svensk nationell cybersäkerhet. 

Ett forum för informationsdelning 
Forum för informationsdelning avseende informationssäkerhet 

(FIDI) bygger på ett brittiskt koncept med så kallade 

Information Exchanges. Erfarenhetsmässigt har dessa visat 

sig utgöra en framgångsrik modell för att dela cybersäker-

hetsrelaterad information mellan och inom staten samt 

näringsliv.  

I Storbritannien finns flera forum grupperade utifrån bransch 

eller andra gemensamma intressen. 

Umgänge och informationsdelning sker enligt överenskomna 

regler där etablerandet av ett personligt förtroende mellan 

deltagarna utgör grundstenen. Andra framgångsfaktorer är 

konkurrensneutralitet, mervärde för alla, jämlikt deltagande, 

engagemang och långsiktighet. Forumen är en process som 

ska fungera över tiden, inte ett projekt som avslutas. 
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651 81 Karlstad Tfn: 0771-240 240 Kontaktperson: 
 Fax: 010-240 56 00 Robert Jonsson  
  Mobil: +46 73-412 26 33  
 registrator@msb.se robert.jonsson@msb.se  
 www.msb.se    

Via MSB bidrar staten med unik information och står också för 

administrationen av forumen. Näringsliv och övriga organisa- 

tioner bidrar med sin kunskap och unika information.  

MSB ser det som nödvändigt att forumen resulterar i såväl ett 

fruktbart informationsutbyte som andra konkreta resultat  

– allt enligt deltagarnas prioriteringar. 

Mötesformer  
Deltagarna träffas 3-6 gånger per år och gruppens arbete 

regleras av formella medlemsriktlinjer. 

Ansvarsfördelning 
Arbetet inom FIDI-Telekom koordineras av MSB/CERT-SE och 

styrs av de gemensamt överenskomna medlemsriktlinjerna. 

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. 


