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Ekelöw InfoSecurity AB 

Ekelöw är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom 
informationssäkerhet 
 

• Ekelöw grundades år 2000. 

• 56 konsulter med 20 års genomsnittlig branscherfarenhet. 

• Fyra affärsområden 

1. Risk management 

2. Informationssäkerhet 

3. IT-säkerhet 

4. Säkerhetsskydd 

• Ekelöws uppdragsgivare har ofta mycket höga säkerhetskrav och verkar inom 
samhällsviktig verksamhet.  

• Produkt- och leverantörsoberoende 
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Ackreditering – en förutsättning för 
att din organisation  

ska kunna hantera information på 
ett tillräckligt säkert sätt.  

   Jaak Akker 

2013-12-03 



Vad är ”ackreditering av system”? 

• Formellt beslut att ett visst 
informationssystem kan godkännas för drift 
med användning av en beskriven uppsättning 
säkerhetsfunktioner. 

• SIS ”Terminologi för informationssäkerhet” HB 550 

 

 

 

 

 

• J.A Kursivering 
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Varning! 
Ackreditering innebär ett godkännande av 

ett systems säkerhetsmekanismer. 
Utan komplettering med processer för  
dess handhavande och 
personal som handhar det är ackreditering 

VÄRDELÖST 



Vad? 

• Hur går det till? 

• Vilka formella metoder finns i Sverige? 

• Vad har de för fördelar och begränsningar? 

• En bakgrund om behov och metoder, samt 
erfarenheter utifrån ett konsultperspektiv. 
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Hur vet vi vilka säkerhetsmekanismer 
som ska finnas? 

Beskriv verksamheten 

• Vilket data finns 

• Hur viktigt är det att data är 

–Riktigt (ex Skatteverkets regelverk) 

–Tillgängligt (produkter till salu) 

–Hemligt (organisationshemligheter, 
Coca-colas recept) 
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Hur vet vi vilka säkerhetsmekanismer 
som ska finnas? 

 

–Vilka är hoten? 

•Är driftmiljön intern/extern? 

•På vilket sätt är informationen 
åtråvärd för antagonister? 
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Hur vet vi vilka säkerhetsmekanismer 
som ska finnas? 

• Regelverkskrav (lagar, företagsstandarder) 

• Skydd mot specifika hot 

– Identifiering av attackvektorer och aktörer 
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Hur starka ska 
säkerhetsmekanismerna 

vara? 
• Säkerhetsmekanismerna SKALL 

åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med 
beaktande av 

– a) de tekniska möjligheter som finns, 
b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 
c) de särskilda risker som finns med behandlingen 
(HRS-analys) 
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Vilka formella metoder finns i Sverige? 
Vad har de för fördelar och begränsningar? 

 
• PCI-DSS 

– Fördelen är att det är en tydlig, strukturerad och 
vedertagen metod 

– Begränsningen är att den bara är tillämplig om man 
handskas med betalkort 

• Stockholms stad 

• Försvarsmaktens metod för ackreditering 
– Beskriven i H SÄK IT 2006 (rev. 2008) 

• Det som jag inte känner till är: 
– ………. 
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Behov  

• Formell dokumentation av ett systems 
”säkerhetsvärdighet” 
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Vilka är nödvändiga för en 
ackreditering? 
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1 person – systemägaren 
(sen kan hen ju behöva hjälp 
Av sakkunniga inom flera  
områden 



Metoder och erfarenheter utifrån ett 
konsultperspektiv 

• Redovisad metod är ”generisk” 

• Erfarenheter: 

– Okunniga människor tror att säkerhetsarbetet är 
klart när ackrediteringen är klar 

– Det fungerar faktiskt när man arbetar strukturerat 
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jaak.akker@ekelow.se  

0709 43 64 73 
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