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Vem är jag?

Mottagare av Svenskt Näringslivs Säkerhetsstipendium 2018

Mottagare av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj 

som tilldelas personer för unika och betydelsefulla insatser inom något 

av akademins områden

Valdes 2013 som första svensk in i Internet Hall of Fame där jag  

hamnar i sällskap med internetpionjärer som Vint Cerf och Steve 

Crocker. 

Årets säkerhetsprofil 2012 med motiveringen att hon är den kompletta 

säkerhetspersonen med bred och djup kunskap kring IT-

säkerhetsfrågorna.

Ledamot av:

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelning XII, 

Informationsteknik 

IRI (Institutet för Rättsinformatik) vid Stockholms universitet 

MSB:s informationssäkerhetsråd

Styrelsen för IEDR (Irlands toppdomänadministratör)

Styrelsen för Trafikverket

Styrelsen för Stöldskyddsföreningen

Vald till Trusted Community Representative och deltar som Crypto

Officer i nyckelgenereringen för DNSSEC i rotzonen för internet, utsedd 

av den internationella organisationen ICANN (Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers). 

Medlem i The Registry Services Technical Evaluation Panel (RSTEP), 

en teknisk grupp vars främsta ansvar är att utvärdera ansökningar från 

helt nya generiska toppdomäner (gTLD:er).

http://internethalloffame.org/inductees/anne-marie-eklund-l%C3%B6winder






Säkerhet är

en outnyttjad konkurrensfördel

en styrka, inte ett hinder



Säkerhet…

Är relativt

Är en dialog





Det blir fel ibland därför att….

Verksamheter som inte förstår hotbilden inte heller tar säkerhetsarbetet på allvar

Medarbetarnas kunskaper tas för givna

Ny teknik och nya arbetssätt skapar nya risker och hot 

Ny teknik – nya processer – nya rutiner – kräver kompletterande utbildning i 

säkerhet

Vi tror att våra medarbetare följer säkerhetsregler bara för att de finns, men…



Hur kan det se ut?

Okunniga, pragmatiska, nyfikna, nöjeslystna medarbetare

Bristfälliga rutiner, stödfunktioner och system

Bristande kunskap på ledningsnivå

Dålig kännedom om policy, anvisningar och instruktioner

Undermålig uppföljning av avvikelser/förseelser/missbruk

Bristande kontroll av hur mycket medarbetarna vet om IT- och 

informationssäkerhet



Vad behöver styrelser veta?

Har man kartlagt vad som är verksamhetskritiska tillgångar?

Var står verksamheten idag? Har styrelsen formulerat mål för 

informationssäkerheten? 

Finns det ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet som fastställts 

av ledningen? Är det spritt i organisationen?

Finns det någon process för bedömning av informationssäkerhetsrisker? Hur ser 

riskbilden ut?

Hur är vår säkerhetsnivå jämfört med andra verksamheter inom samma område?



När det oönskade händer

Finns det någon systematisk incidenthantering?

Finns det en kontinuitetsplan upprättad som anger hur svåra 

situationer ska hanteras?

Är dessa rutiner och processer fastställda, dokumenterade, 

införda och testade, och underhålls de regelbundet?



Säkerhet är inte 

en produkt – det 

är en process

Bruce Schneier, 1999


