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AVLED NINGEN FÖR CYBERSÄKERHE T
O C H SÄKRA KOM MUN I KA TI ON ER

FIDI-FINANS
Forum för informationsdelning om informationssäkerhet i
finanssektorn
FIDI-FINANS är ett forum för att dela information mellan
stat och näringsliv avseende
informationssäkerhetsaspekter inom finanssektorn.
Forumet bildades 2009 och inkluderar privata aktörer,
statliga myndigheter samt MSB/CERT-SE.
Ett forum för informationsdelning
FIDI bygger på ett framgångsrikt brittiskt koncept med så kallade
Information Exchanges för att dela säkerhetsrelaterad
information mellan stat och näringsliv. Deltagandet är frivilligt
och aktörerna bidrar med kunskap och unik information vilket är
grunden för ett fruktbart informationsutbyte och andra konkreta
resultat – allt enligt deltagarnas prioriteringar.
Om forumet
Det övergripande målet med formuet är att förbättra
finanssektorns informationssäkerhet och därigenom bidra till att
stärka svensk nationell informationssäkerhet samt att på lämpligt
sätt förmedla valda delar av informationen eller resultat av
forumets arbete till andra organisationer som står inför likartade
utmaningar.
Möten och informationsdelning sker enligt överenskomna regler
där förtroendet mellan deltagarna utgör grundstenen. Dessa
riktlinjer reglerar exempelvis vilka organisationer och personer
som får tillträde till forumet samt hur information som delas får
spridas. Arbetet inom FIDI-FINANS koordineras och administreras
av Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig
verksamhet vid MSB. Deltagarna träffas cirka tio gånger per år.
Forumet ska inte konkurrera med, eller ersätta,
branschorganisationer eller andra branschspecifika
intresseorganisationer och övertar inte myndigheternas ansvar på
området.
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.

Samverkande parter


Bankgirot



Euroclear



Försvarets radioanstalt



Handelsbanken



Länsförsäkringar



Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap



Nasdaq



Nordea



Nordnet Bank



Polisen - Nationellt
bedrägericenter



Riksbanken



Riksgälden



Skandinaviska Enskilda Banken



Skandiabanken



Swedbank



Svenska Bankföreningen



Svensk Exportkredit



Svenska
Fondhandlareföreningen



Svensk Försäkring



Säkerhetspolisen



Ålandsbanken

Kontakt
Andreas Engberg
Avdelningen för cybersäkerhet och
säkra kommunikationer
andreas.engberg@msb.se
+ 46-10 240 4321

Håll dig uppdaterad via:




Cert.se
Informationssäkerhet.se
Msb.se

https://www.msb.se/sv/amnesomra
den/informationssakerhetcybersakerhet-och-sakrakommunikationer/

