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Sammanfattning 
Abstract 
 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV).  
 
Det påstås att evaluering av komplexa/sammansatta system är svårt, om inte omöjligt. Common Criteria (CC) är en ISO/IEC-standard för 
evaluering av produkter och system. Även Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) används för samma ändamål. Jag 
har undersökt vad som är möjligt och denna uppsats beskriver alternativa evalueringslösningar med hjälp av CC/ITSEC, dock primärt enligt 
CC; där fokus hela tiden vilar på ackreditering av system och produkter inom det svenska försvaret. 
 
Metoden som används bygger på kvalitativ och utredande analys vilken baseras på empirisk kunskap inhämtad från nyckelaktörer på 
marknaden samt en teoretisk referensram vilken utgörs av nyckelstandarder och för arbetet/uppsatsen relevanta dokument. 
 
Jag har undersökt SYSn och FTA vilka är två ytterst intressanta lösningar för två olika typer av evalueringssituationer vid informell 
evaluering. Båda lösningarna fokuserar på systemevalueringar men produktevalueringar stöds även de. SYSn och FTA är framtagna av UK:s 
myndighet CESG vid GCHQ. 
 
SYSn är en mer pragmatisk, kostnadseffektiv, snabb (med avseende på total evalueringstid) och flexibel lösning än existerande formella CC- 
och ITSEC-lösningar. Samtidigt bygger SYSn på CEM vilket gör att SYSn åtnjuter många av CC:s och CEM:s fördelar med avseende på 
bland annat återanvändbarhet och god struktur. SYSn erbjuder motsvarande assurans som CC: s EAL (SYS2 ≈  EAL2, SYS3 ≈ EAL3, SYS4 
≈EAL4). Spårbarhet gällande utfall, testprocedurer, använd metodik etc. bibehålls. 
 
FTA å andra sidan är ett avsevärt snabbare evalueringsinstrument där avkall på återanvändbarhet, struktur, dokumentation och förtroende 
görs. FTA är en lösning vilken fokuserar på best effort och ger inga direkta garantier om assuransnivåer etc. När det är ont om tid och inget 
certifikat eller ett formellt utlåtande för evalueringsresultatet efterfrågas är FTA en tilltalande lösning. Evaluering genomförs i enlighet med 
Fast Track Assessment Methodology (FTAM). 

Nyckelord: System, Common Criteria, ITSEC, Evaluering, Certifiering, Ackreditering, IT-Säkerhet, Informationssäkerhet, SYSn, FTA, 
CCRA, SOGIS-MRA, FMV 
Keyword: System, Common Criteria, ITSEC, Evaluation, Certification, Accreditation, IT Security, Information security, SYSn, FTA, CCRA, 
SOGIS-MRA, FMV 
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Abstract 
The Swedish Defence Material Administration (FMV) has commissioned this thesis. 
 
It is said that evaluation of complex/composite systems is commonly considered complex 
and time consuming, if not impossible. Common Criteria (CC) is an ISO/IEC standard for 
evaluation of products and systems. Even Information Technology Evaluation Criteria 
(ITSEC) is being used for the same purpose. This essay finds out what is possible and 
describes alternative solutions for evaluations aided by CC/ITSEC, though CC primarily; 
where focus always lies on the accreditation of systems and products within the Swedish 
defence. 
 
The method used is based on qualitative and investigative analysis, which in turn is based 
on empirical knowledge gathered from key actors in the industry and from a theoretical 
frame of reference, which is composed of key standards and, for this work, relevant 
papers. 
 
I have looked into SYSn and FTA, which are two very interesting solutions aimed at two 
different types of informal scenarios of evaluation. Both solutions focus on the evaluation 
of systems, but they also support evaluation of products. SYSn and FTA are developed by 
CESG in the UK (which is a part of the GCHQ). 
 
SYSn is a more pragmatic, cost effective, fast (in respect of total evaluation time) and 
flexible solution than existing formal solutions based on CC and ITSEC. The fact that 
SYSn is based on CEM implies that SYSn enjoys many of the benefits that are associated 
with CC and CEM in respect of, for example, reusability and good structure. SYSn offers, 
broadly speaking, the same assurance as CC as follows: SYS2 ≈ EAL2; SYS3 ≈ EAL3; 
SYS4 ≈EAL4. Trace ability concerning evaluation results, test procedures, used methods 
and so forth is preserved. 
 
FTA on the other hand is a much faster option offering minor (or in most cases none) 
reusability, less good structure, less documentation and less assurance. FTA focuses on 
best effort and gives no guarantees regarding assurance levels. FTA is an attractive 
solution when there is little to almost none time available for evaluation. Evaluations are 
made in accordance with the Fast Track Assessment Methodology (FTAM). 
 
The report is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV).  
 
Det påstås att evaluering av komplexa/sammansatta system är svårt, om inte omöjligt. 
Common Criteria (CC) är en ISO/IEC-standard för evaluering av produkter och system. 
Även Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) används för samma 
ändamål. Jag har undersökt vad som är möjligt och denna uppsats beskriver alternativa 
evalueringslösningar med hjälp av CC/ITSEC, dock primärt enligt CC; där fokus hela 
tiden vilar på ackreditering av system och produkter inom det svenska försvaret. 

 
Metoden som används bygger på kvalitativ och utredande analys vilken baseras på 
empirisk kunskap inhämtad från nyckelaktörer på marknaden samt en teoretisk 
referensram vilken utgörs av nyckelstandarder och för arbetet/uppsatsen relevanta 
dokument. 

 
Jag har undersökt SYSn och FTA vilka är två ytterst intressanta lösningar för två olika 
typer av evalueringssituationer vid informell evaluering. Båda lösningarna fokuserar på 
systemevalueringar men produktevalueringar stöds även de. SYSn och FTA är framtagna 
av UK:s myndighet CESG vid GCHQ. 

 
SYSn är en mer pragmatisk, kostnadseffektiv, snabb (med avseende på total 
evalueringstid) och flexibel lösning än existerande formella CC- och ITSEC-lösningar. 
Samtidigt bygger SYSn på CEM vilket gör att SYSn åtnjuter många av CC:s och CEM:s 
fördelar med avseende på bland annat återanvändbarhet och god struktur. SYSn erbjuder 
motsvarande assurans som CC: s EAL (SYS2 ≈  EAL2, SYS3 ≈ EAL3, SYS4 ≈EAL4). 
Spårbarhet gällande utfall, testprocedurer, använd metodik etc. bibehålls. 

 
FTA å andra sidan är ett avsevärt snabbare evalueringsinstrument där avkall på 
återanvändbarhet, struktur, dokumentation och förtroende görs. FTA är en lösning vilken 
fokuserar på best effort och ger inga direkta garantier om assuransnivåer etc. När det är 
ont om tid och inget certifikat eller ett formellt utlåtande för evalueringsresultatet 
efterfrågas är FTA en tilltalande lösning. Evaluering genomförs i enlighet med Fast Track 
Assessment Methodology (FTAM). 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV). FMV 
är en civil myndighet direkt under regeringen  och är det svenska försvarets centrala resurs 
för inköp och underhåll av försvarsmateriel. FMV åtar sig även uppdrag åt andra 
myndigheter och företräder den svenska staten i vissa större exportaffärer. 
 
Evaluering av komplexa system är önskvärt om det kan genomföras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Idag anses denna förmåga vara bristfällig i Sverige. Detta resulterar 
bland annat i att ackreditering av komplexa system är förknippat med svårigheter.  
 
Vid evaluering av system och produkter används IT-säkerhetskriterier vilka är verktyg för 
att evaluera produkter och system. Information Technology Security Evaluation Criteria 
(ITSEC) och Common Criteria (CC) är de mest kända och accepterade internationellt. CC 
är det senaste av de två och mer omfattande. CC är resultatet av många års 
utvecklingsarbete i syfte att ta fram kriterier för evaluering av IT-säkerhet och för att 
kunna användas internationellt. Det är en utveckling av de redan existerande europeiska 
och australiensiska kriterierna ITSEC, USA: s kriterier TCSEC och Kanadas kriterier 
CTCPEC. Ett ömsesidigt internationellt erkännande av CC-certifikaten är ett av de 
argument som skulle kunna attrahera marknadsaktörerna att använda sig av CC för att nå 
en bredare marknad. För dedicerade syften, t.ex. inom det svenska försvaret, spelar detta 
mindre roll.  
 
Det finns en vida utbredd uppfattning om att CC inte går att nyttja på ett kostnadseffektivt 
sätt. CC anses vara alltför resurs-, tids- och kostnadskrävande för att kunna motiveras som 
primärt verktyg vid evaluering av system och produkter. CC har de senaste två-tre åren 
tillämpats effektivt inom EU i ett antal produktområden (t.ex. smart cards) men har ännu 
långt kvar för att nå sin fulla potential. Så vitt jag vet finns det ingen uttalad nationell 
policy i något land inom EU som förordar nyttjandet av CC. Inom den svenska 
försvarsmakten finns ej heller policy/direktiv vilka kräver att CC skall användas vid 
granskning av IT-produkter och -system. 
 
I det följande redovisas vad det finns för möjligheter att evaluera olika produkter och 
system med fokus på ackreditering inom det svenska försvaret. På grund av detta inriktar 
jag mig på informella evalueringar då det för det svenska försvaret saknas incitament att 
sträva efter ömsesidigt erkända (Mutual Recognintion (MR)) certifikat. Vad detta får för 
konsekvenser och vad det innebär för verksamheten kommer att göras klart längre fram. 

1.2 Problemformulering 
Det påstås att evaluering och certifiering av komplexa/sammansatta system med stöd av 
CC är svår, om inte omöjligt. Kan alternativa evalueringslösningar med hjälp av kriterier 
för bedömning av IT-säkerheten, där fokus hela tiden vilar på ackreditering av system och 
produkter inom det svenska försvaret, ändå vara en lösning för effektivare evalueringar 
sett ur tids- och kostnadsperspektivet? 
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1.3 Syftet 
Syftet är att undersöka alternativa evalueringsmetoder för evaluering av IT-säkerheten i 
enkla eller komplexa system och produkter i ackrediteringssyfte inom det svenska 
försvaret. 

1.4 Disposition 
Kap 1: Inledning

•Bakgrund
•Problemformulering
•Syfte
•Metod
•Arbetsprocess

Teoretisk referensram

Kap 8.2: Empirisk studie 
Intervjuer

•CESG (UK)
•SYSn
•FTA

•AeroTech Telub (Sv)
•Cyberguard (USA)

Kap 4: Analys
•Utredande
•Kvalitativ

Kap 2: Introduktion till ämnesområdet
•Informationssäkerhet
•Begrepp
•Evaluering och certifiering
•Ackreditering
•M.m.

Kap 3: Common Criteria for IT Security 
Evaluations

•Common Criteria
•CEM (evalueringsmetodik)
•CCRA

Kap 5: Slutsats
Diskussion
Rekommendation

 
Figur 1 Beskrivning av rapportens disposition. 
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1.5 Arbetsprocess 
Efter samråd med handledaren angående syfte och problemformulering har följande 
arbetsprocess anvisats och lagts till grund för genomförandet av uppdraget: 

 

1. Egna erfarenheter och kunskap 
 
 
 
 
 
 
2. Andras erfarenheter och kunskaper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Handledarens synpunkter 
 
 
4. Tidigare arbete inom problemområdet 
 
 
5. Disponibelt material 
 
6. Tillgängliga metoder 
 
7. Arbetets omfattning och ambitionsnivå 
 
 
 
8. Tillgång på tid 
 
9. Nyförvärvade erfarenheter och kunskaper 
 
 
10. Ytterligare synpunkter från handledaren 
 
 
11. Fördjupade litteraturstudier 
 
 
12. Reviderad problemformulering 
 
 
13. Färdigställande av rapport 
 
14. Avstämning med handledaren innan framläggning 
 
 

Vid examensarbetets början var mina egna erfarenheter följande: 
feriearbete som systemtekniker vid FMV 1993-1996, Ledningstekniker vid 
2. Amfibiebataljonen Amf 1 Waxholm 1997-1998, gick ut som bästa 
tekniker vid Ledningssystembataljonen Amf 4 Göteborg, konsult åt FMV 
1998-1999 inom systemintegration och leveranskontroller av LIRKA-
ledningsplatser (idag benämnt AMFBRIG). 

 Andras erfarenheter som jag haft nytta av under examensarbetets gång 
är följande:  
Wladimiros Tsagalidis, M.Sc., CI  FMV 
Per-Olof Sjöberg, M.Sc., CI  FMV 
Övlt MST Ronny Andersson, Tekn C Led FMV 
Magnus Ahlbin, AeroTech Telub 
David Martin, CESG 
Pete Fischer, CESG 
Mike Brown, CESG 
John Longley, CESG 
Soheila Amiri, Cyberguard 
 
Regelbundna möten med handledaren. Synpunkter, kommentarer och 
förbättringar har inarbetats i uppsatsen. 
 
SYSn Assurance Packages Framework (CESG). 
Fast Track Assessment (CESG). 
 
Se källförteckningen för en komplett lista av litteratur. 
 
Utredande och kvalitativ analys. 
 
Uppsatsens omfattning är i huvudsak begränsad till formell och 
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1.6 Metodredovisning 
I detta examensarbete har utredande och kvalitativ analys utnyttjats. 

1.7 Handledningsinstruktioner 

1.7.1 Arbetsmoment som ingår i arbetet 
1. Problematisera området 
2. Strukturera tankegångar och frågeställningar 
3. Samla material inom det aktuella området 
4. Systematisera och analysera materialet samt dra slutsatser från det 
5. Dokumentera  
6. Framställa och disponera i skrift en redogörelse för arbetet 

1.7.2 Anhalter i arbetsprocessen 
1. Problemformulering (bestämma arbetsuppgiften) 
2. Arbeta med materialet 
3. Rapportering 
4. Granskning av arbetet 

1.7.2.1 Problemformulering 
1. Definiera 
2. Sätt upp ambitionsnivå 
3. Avgränsa 
4. Praktiskt genomförbar? 
5. Handledarens synpunkter på problemformuleringen 

1.7.2.2 Arbeta med materialet 
1. Egna erfarenheter och kunskaper 
2. Teoretiska  
3. Empiriska 
4. Analysera resultaten 
5. Tidsplanen 
6. Handledarens synpunkter på det materialet 
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2  Introduktion till ämnesområdet  

2.1 Informationssäkerhet 
Innan vi börjar fokusera på specifika säkerhetsfrågor kan det vara lämpligt med en 
genomgång av vilken typ av säkerhet som vi kommer att diskutera och behandla i detta 
arbete. Ordet säkerhet är ytterst mångfacetterat och kan beröra många olika 
ämnesområden. Generellt handlar samtliga säkerhetsfrågor i någon utsträckning om att 
minimera magnituden av negativa händelser, deras genomslagskraft då de trots allt 
inträffar och att minimera sannolikheten för att dessa händelser skall inträffa. Med andra 
ord: god säkerhet innebär frihet från förluster vid olika typer av hot. Potentiella negativa 
händelser utgör hot fram tills det att de inträffar och sannolikheten för att de skall inträffa 
beskrivs som risken att de gör så. Informationssäkerheten hanterar säkerhet som inbegrips 
i termen Security men inte i termen Safety. 
 
Informationssäkerhet avser säkerhet vid hantering av information avseende önskad 
sekretess, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet (FM01-1 s. 144). I denna rapport vilar 
fokus på IT-säkerhet vilket är en delmängd av informationssäkerhet.  
 
”Med IT-säkerhet avses i denna handbok åtgärder som syftar till att uppnå och 
vidmakthålla den nivå av säkerhet som lagar, förordningar, Försvarsmaktens 
författningar och verksamhetens behov ställer på IT-systemet inklusive dess produkter och 
tjänster. IT-säkerhet är en del i kvalitetsprocessen som bidrar till att IT-systemet kan 
användas på avsett sätt och med avsedd funktionalitet.” (FM01-1 s. 13) 
 
För att veta vilka risker man tar när man driftsätter IT-system och -produkter genomför 
man system- och produktevalueringar där man genom teknisk granskning ser över en 
produkts eller ett systems tillämpning, konstruktion och dokumentation. Dessa genomförs 
med stöd av vissa standarder (bland annat ISO/IEC 15408 Common Criteria och ITSEC) 
och metodikbeskrivningar (bland annat CEM och ITSEM) och för FMV:s del inom ramen 
för livscykelmodellen ISO/IEC 15288. Dessa är centrala för denna uppsats och kommer 
att behandlas mer genomgående längre fram.  

2.2 Begrepp 
Begrepp som är av stor betydelse för denna uppsats behandlas nedan.  

2.2.1 Sekretess 
”Sekretess innebär att innehållet i ett informationsobjekt inte får göras tillgängligt eller 
avslöjas för obehöriga personer.” (FM01-1 s. 12) 

2.2.2 Riktighet (Integritet) 
”Riktighet (integritet) innebär oberörbarhet, helhet med förmåga att upprätthålla ett 
värde genom skydd mot oönskad förändring, påverkan eller insyn.” (FM01-1 s. 12) 

2.2.3 Tillgänglighet 
”Tillgänglighet innebär möjligheten att utnyttja resurser efter behov i förväntad 
utsträckning och inom önskad tid” (FM01-1 s. 12) 
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2.2.4 Spårbarhet 
”Spårbarhet innebär att verksamheten och tillhörande system skall innehålla funktioner 
som gör det möjligt att entydigt härleda utförda operationer till enskilda individer.” 
(FM01-1 s. 12) 

2.2.5 Risk 
”Produkten av sannolikheten för ett framgångsrikt angrepp och därmed uppkommande av 
skada.” (FM01-1 s. 147) 

2.2.6 Sårbarhet 
”Svaghet i ett system eller i en verksamhet, i form av bristande förmåga att motstå hot.” 
(FM01-1 s. 148) 

2.2.7 Säkerhetsfunktion 
”Specifik teknisk egenskap hos ett system genom vilket det, tillsammans med övriga 
säkerhetsfunktioner, upprätthåller säkerheten enligt definierad nivå.” (FM01-1 s. 148) 

2.2.8 Säkerhetsmekanism 
”Teknik som används vid realisering av en säkerhetsfunktion eller delar av denna.” 
(FM01-1 s. 148) 

2.2.9 Infoklassning 
De olika informationsklasser som idag används inom FMV (och som förväntas användas 
inom den svenska Försvarsmakten inom kort) är: 

1. Unclassified (Ö/U) 
2. Restricted (H/R) 
3. Classified (H/C) 
4. Secret (H/S) 
5. Top Secret (KH/TS) 

 
Klass 2, 3 och 4 utgjordes tidigare av en enda klass: Hemlig (H). Denna har delats upp till 
de ovan specificerade. Förändringarna är avsedda att göra det lättare att hantera och utbyta 
information med NATO-länder. 

2.2.10 Evaluering 
”Säkerhetsteknisk utvärdering av ett system eller en systemkomponent gentemot 
specificerade säkerhetskrav samt bedömning av mekanismstyrkan hos ingående 
säkerhetsmekanismer.” (FM01-1 s. 142) 

2.2.11 Certifiering 
”Formellt fastställande av resultatet från en evaluering.” (FM01-1 s. 141) 
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2.3 Roller inom evaluerings- och certifieringsprocessen enligt CC 
Efter införandet internationellt av CC som harmoniserat evalueringsverktyg har följande 
begrepp samt evaluerings- och certifieringsprocesser blivit accepterade av samtliga i just 
dessa processer inblandade parter. 

2.3.1 Sponsor 
Sponsorn är den som bär kostnaderna för eventuella återevalueringar av produkter/system 
och annan verksamhet vilken syftar till att vidmakthålla en produkts eller ett systems 
certifikat (inkl. övervakning av systemets/produktens prestanda och eventuella 
konfigurationsförändringar). Sponsorn kan vara samma organisation som utvecklat TOE. 

2.3.2 Utvecklare 
Utvecklarna kan sägas utgöras av de som är ansvariga för utveckling, integration och 
underhåll av TOE och samtliga med denna produkt/detta system associerade leverabler. 
TOE kan t.ex. vara IS SWERAP eller FV2000. Utveckling, integration och underhåll kan 
skötas av olika organisationer/enheter/avdelningar. 

2.3.3 Evaluerare 
Evalueraren ansvarar för genomförandet av system- och produktevalueringar. 
 
SOGIS-MRA och CCRA (kapitel 2.8) kräver att IT Security Evaluation Facility (ITSEF), 
vilka genomför de formella evalueringarna, ackrediteras (betydelse i detta fall: 
godkännande med avseende på teknisk kompetens i syfte att utföra evalueringar (kapitel 
2.5) av SWEDAC samt licensieras av Certification Body (CB). Enligt SOGIS-MRA och 
CCRA skall ITSEF möta kraven i EN 45001 eller ISO Guide 25. Såväl CB som 
SWEDAC måste godkänna ITSEF. 

2.3.4 Certifierare 
Certifieraren tillhandahåller oberoende bedömanden och åsikter om varje specifik 
evaluerings validitet genom att överse, övervaka och delta i evalueringsprocessen. 
Certifieraren sorterar under en Certification Body (CB). 
 
Certifieringsorganet CB upprättar certifieringsrapporter (CR – Certification Report) och 
utfärdar certifikat i enlighet med ett certifieringsschema efter en lyckad 
evalueringsprocess. CB ansvarar även för övervakning av evalueringsföretagen och deras 
verksamhet.  
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2.4 Evaluerings- och certifieringsprocessen 

Evaluation & Certification
Sponsor (Vendor)

ITSEF
evaluation
facility

Certification Body

Protection Profile (discretionary)Protection Profile (discretionary)
Security Target (product documentation)Security Target (product documentation)

InternationalInternational
coco--operationoperation

LicensingLicensing
&&

OversightOversight
ETR

Per project:Per project:
*  Approval*  Approval
*  Follow*  Follow--upup

Market

Certificates

CCRA

ContractContract

CR

Accreditation

EN 45011

ISO 17025

 
Figur 2 Beskrivning av relationerna inom evaluerings- och certifieringsarbete. Källa: Wladimiros 
Tsagalidis, M.Sc, f.d. chef FMV Certification Body. 
 
Exempel på hur arbetsgången vid evaluering och certifiering enligt CC kan se ut: 

1. Vid behov: Skapa PP. Beskriv TOE: valfritt.  
2. Vid behov: Evaluera och certifiera PP. Evaluering genomförs av ITSEF. 
3. Skapa ST. Beskriv TOE: obligatoriskt. 
4. Evaluera ST. Görs av ITSEF. 

 
Dessa moment skall för FMV:s del passas för ett system in i livscykeln enligt ISO/IEC 
15288 (se kapitel 8.1 för sammanfattande beskrivning av denna):  
 
”Försvarsmaktens IS/IT-livscykelmodell: En gemensam livscykelmodell för all IS/IT-
verksamhet inom Försvarsmakten. Livscykelmodellen bygger på de etablerade 
standarderna ISO/IEC 12207 och 15288.” (FM01-1 s. 143) 

2.5 Ackreditering 
Ackrediteringsprocessen ägs av Försvarsmakten. System kan evalueras och certifieras 
som en del i ackrediteringsprocessen vilken ingår i den övergripande 
systemutvecklingsprocessen. Syftet med ackrediteringsprocessen är att systemet i fråga 
skall kunna godkännas ur säkerhetssynpunkt. FMV har inget krav på formellt certifikat 
utan genomför evaluering och certifiering i syfte att ackreditören skall erhålla förtroende 
för ett system sett ur IT-säkerhetsperspektiv. Viktigast är att FM har förtroende för FMV:s 
leveranser efter utvärdering och godkännande av produkternas/systemens IT-säkerhet. Det 
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är i detta sammanhang som evaluering, och eventuellt certifiering, av produkter/system 
med avseende på IT-säkerhet kommer in i bilden för att utgöra underlag för ackreditering. 
 
FM:s definition av ackrediteringsprocessens syfte ges av följande:  
 
”Syftet med ackrediteringsprocessen är att säkerställa att Försvarsmaktens IS/IT-system 
och produkter hanterar information på ett tillfredställande sätt från säkerhetssynpunkt.” 
(H SÄK IT 2001 s. 48, FM01-1) 
 
Ackreditering: Godkännande från säkerhetssynpunkt (FM01-1 s. 141) 
 
Nämnas skall i detta sammanhang att det även finns en annan betydelse av ackreditering 
vilken nyttjas i andra sammanhang. Denna lyder:  
 
Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella 
standarder. Ackreditering innebär att SWEDAC (org9) fortlöpande prövar att företaget i 
fråga är kompetent att utföra de provningar, analyser, kalibreringar, certifieringar och 
kontroller som det ackrediterats för. 
 
Evalueringslaboratorier (ITSEF) ackrediteras enligt SWEDAC:s definition av 
ackreditering medan system som beställs av FMV ackrediteras enligt den förstnämnda 
betydelsen. Om inget annat nämns är det FM:s betydelse av ackreditering som gäller i 
denna rapport. 

2.5.1 Ackreditör 
Ackreditören är den som i slutändan ansvarar för godkännandet av oberoende 
granskningsrapport med avseende på IT-säkerheten i ett helhetsperspektiv. Det innebär 
att, utöver resultatet från evalueringen av det tekniska systemet, så skall ackreditören ta 
hänsyn till omgivande miljö, nyttjande organisation, rutiner etc.  

2.5.2 Tekniskt ackrediteringsunderlag 
Vid systemutveckling av system vid FMV tas ett antal olika underlag fram. Bland dessa 
finns det ett som benämns Tekniskt Ackrediteringsunderlag (TAU). Den med 
evalueringsmålet (TOE – Target Of Evaluation) förknippade assuransdokumentationen, 
evalueringsresultat samt godkännandet av detta redovisas i TAU. 

2.5.3 Lokal vs. central ackreditering 
Det finns två former av ackreditering: central och lokal. Den huvudsakliga skillnaden 
mellan lokal och central ackreditering definieras enligt H SÄK IT enligt följande: 
 
Ett IT-system som skall användas vid två eller flera förband skall dock, innan det 
ackrediteras enligt vad som anges i första stycket, ha ackrediterats för sådan användning 
av produktägaren (FM01-1 s. 46). Detta benämns central ackreditering 
Innan ett IT-system sätts i drift skall det från säkerhetssynpunkt godkännas (ackrediterats) 
av chefen (SÄ) för det förband som skall använda systemet (FM01-1 s. 46). Detta 
benämns lokal ackreditering. Beslut om ackreditering skall dokumenteras. 
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Figur 3 Här beskrivs kortfattat min uppfattning av ackrediteringsprocessen. 

2.6 Internationellt säkerhetsarbete 
Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) består av producerande och 
konsumerande länder (mer om CCRA längre fram under kapitel 2.8); totalt 19 stycken. De 
producerande har etablerade CB. De konsumerande erkänner produkter med CC-certifikat 
för inhemsk användning. Samtliga har undertecknat CCRA-avtalet för ömsesidigt 
erkännande av CC-certifikat. Bland producentländerna är UK, som vid sidan av sin långa 
erfarenhet utvecklar effektiva evaluerings- och certifieringsprocesser för att uppnå 
tidsbesparande och kostnadseffektiva evalueringar. Då de flesta av dessa evalueringar 
riktar sig mot försvaret är man av förståeliga skäl inte intresserade av certifikat för 
ömsesidigt erkännande, då dessa produkter/system inte skall marknadsföras kommersiellt. 
 
CESG i UK har valts att studeras närmare med anledning av deras alternativa 
evalueringslösningar som beskrivs under avsnitten 4.3.1 och 4.3.2. 

2.6.1 CESG 
Communications-Electronics Security Group (CESG) är den del inom det brittiska 
Government Communications Headquarters (GCHQ) som arbetar med, och ansvarar för 
Information Assurance (IA). 
 
CESG ansvarar tillsammans med Department of Trade and Industry (DTI) för det brittiska 
evaluerings- och valideringsschemat UK IT Security Evaluation and Certification 
Scheme. Common Criteria certifikat delas ut av UK Certification Body (CB) vilken i sin 
tur måste vara godkänd enligt EN 45011 eller ISO Guide 65. 
 
Evaluering genomförs av CommerciaL Evaluation Facilities (CLEF) vilka måste vara 
ackrediterade av UK Accreditation Service (UKAS) i enlighet med ISO 17025. 

2.7 Säkerhetskriterier och deras historik 
I detta avsnitt redovisas de för denna uppsatsen centrala säkerhetskriterierna. 

2.7.1 ITSEC 
År 1991 sponsrade EU-kommisionen utvecklandet av en harmoniserad uppsättning 
säkerhetskriterier för användande inom EU vilken kom att benämnas Information Security 
Evaluation Criteria (ITSEC). De nationer som fick denna uppgift var UK, Frankrike, 
Tyskland och Nederländerna. ITSEC bevarade funktionalitetsklasserna F1 till F10 ur de 
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tyska IT-Security Criteria, Criteria for the Evaluation of Trustworthiness of Information 
Technology (IT) Systems  (1988). De tyska kriterierna är även kända som German Green 
Book. ITSEC tog även in flexibiliteten från UK: s kriterier som gavs ut i form av tre 
manualer vilka blev färdiga år 1989. ITSEC tog även in en effektivitetskomponent vilken 
närmast kan liknas vid amerikanarnas assuranskomponent i deras säkerhetskriterier 
Trusted Computer System Evaluation Criteria (TCSEC), även känd som Orange Book. 
Dessa effektivitetsnivåer benämns E0-E6 och kan liknas vid assuransnivåerna EAL1-
EAL7 i CC.  
 
Kort om ITSEC:s evalueringsprocess kan nämnas att den har som syfte att bestämma 
följande aspekter: 

• Lämplighetstest av funktionalitet (eng. suitability of functionality). 
o Svarar på: –  Ger de valda funktionerna önskad säkerhetsfunktionalitet? 

• Sammanbindning av funktionalitet (eng. binding of functionality). 
o Svarar på: –  Ger de valda funktionerna en samverkanseffekt? 

• Sårbarheter (eng. vulnerabilities). 
o Svarar på: – Finns det sårbarheter i systemets konstruktion eller i hur det 

kommer att bete sig i sin avsedda miljö? Detta avser systemet som genomgår 
evaluering. 

• Lättanvändbarhet (eng. ease of use). 
• Säkerhetsmekanismernas styrka (eng. strength of mechanism). 
o Svarar på: –  Systemets förmåga att stå emot en direkt attack. 

 
Resultaten av dessa subjektiva evalueringar avgör om evaluerarna är samstämmiga om att 
produkten eller systemet svarar mot den föreslagna funktionalitets- och effektivitetsnivån 
(som väljs ut av E0-E6 innan evalueringen påbörjas). 

2.7.2 ITSEM 
Evalueringsmetodiken Information Technology Security Evaluation Methodology 
(ITSEM) bygger på säkerhetskriterierna ITSEC och beskriver hur målet (TOE – Target of 
Evaluation) för en teknisk granskning skall evalueras i syfte att överensstämma med 
ITSEC. 

2.7.3 CC 
Common Criteria (CC) är den idag mest etablerade uppsättningen av säkerhetskriterier. 
CC bygger på tidigare genomfört internationellt arbete inom området och kan sägas vara 
avkomman till US Combined Federal Criteria (utveckling påbörjades år 1992) vilket i sig 
byggde på ITSEC (utveckling påbörjades år 1991) och Kanadensiska kriterier. CC 
behandlas mer utförligt under kapitel 3.1. 

2.7.4 CEM 
Evalueringsmetodiken The Common Methodology for Information Technology Security 
Evaluation (CEM) bygger på säkerhetskriterierna CC och beskriver hur målet (TOE – 
Target of Evaluation) för en teknisk granskning skall evalueras i syfte att överensstämma 
med CC.  
 
Mer om CEM under kapitel 3.2. 
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2.8 Internationella samarbeten 
Certifiering som sker enligt en ömsesidig överenskommelse kallas för Mutual 
Recognition-baserad (MR) certifiering. Exempel på sådana överenskommelser är Senior 
Officials’ Group for Information Security – Mutual Recognition Agreement (SOGIS-
MRA) och Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). 

2.8.1 SOGIS-MRA 
Senior Officials’ Group for Information Security (SOGIS) sorterar under EU-
kommissionen. Under Senior Officials’ Group for Information Security – Mutual 
Recognition Agreement (SOGIS-MRA) godkännes CC samt CEM som evaluerings- och 
certifieringsmetodik för assuransnivåerna EAL1-4. För EAL5-7 stöds ITSEM som 
metodik. Detta gäller inom de EU-länder vilka undertecknat SOGIS-överenskommelsen 
samt EFTA-medlemmar. SOGIS-MRA gäller uttryckligen evaluering och certifiering av 
så väl produkter som system. 

2.8.2 CCRA 
Evalueringar och certifieringar som genomförs i enlighet med CEM är automatiskt 
godkända enligt Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA). CCRA innebär att 
ett certifikat som delas ut av en godtycklig Certification Body (CB) i någon av producent-
medlemsnationerna är giltigt i samtliga CCRA-nationer. Vinsten man gör med detta är att 
en evaluering och certifiering enligt CC som genomförts i nation A ej behöver genomföras 
igen i t.ex. nation B då båda har undertecknat CCRA avtalet. 
 
Internationellt erkänner CCRA certifiering upp till och med EAL4 nivå.  
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3 Common Criteria for IT Security Evaluations 

3.1 ISO/IEC 15408 Common Criteria 

3.1.1 Inledning 
ISO/IEC 15408 Common Criteria (CC) är en internationell IT-säkerhetsstandard och den 
idag mest etablerade uppsättningen säkerhetskriterier för evaluering av IT-produkter. 
 
Evaluering av produkter och system innebär att man genomför teknisk granskning av 
tillämpning, konstruktion och dokumentation rörande avsedd produkt eller system. I 
evalueringsprocessen ingår det att man på ett väl definierat sätt granskar en stor mängd 
dokument samt korsrefererar många koncept och definitioner. 
 
CC är en metastandard; d.v.s. det är en beskrivande standard vilken bland annat erbjuder 
en gemensam fackterminologi och ett ensat sätt för att hantera och värdera 
säkerhetskriterier. 
 
Det huvudsakliga resultatet från en CC-evaluering är ett dokument som benämns 
Evaluation Technical Report (ETR). Detta dokument utgör en detaljerad evaluering av en 
IT-produkt/-system och kräver att författaren besitter goda analytiska kunskaper. I 
evalueringsprocessen deltar olika aktörer och dessa är sponsor, evaluerare, certifierare och 
utvecklare. 
 
ETR ligger till grund för en eventuell CC-certifiering av nämnd produkt eller system. Ett 
certifikat delas ut av en av sponsorn utvald Certification Body (CB). 
 
CC består av följande tre delar: 

• CC Part 1 – Introduction and general model 
o Här förklaras hur CC är tänkt att användas. Vidare förklaras CC:s struktur och 

fokus på återanvändning. Man går även igenom hur del två och tre av CC bör 
nyttjas. 

• CC Part 2 – Security functional requirements 
o Del två av CC används för att specificera funktionalitet som är tänkt att 

tillgodose de säkerhetskrav som specificerats. 
• CC Part 3 – Security assurance requirements 
o Del tre av CC anger hur man ska kunna påvisa att säkerhetskraven blivit 

tillgodosedda med hjälp av de funktioner som man specificerat med hjälp av 
CC del två. 

 
CC kan användas för att evaluera och certifiera redan utvecklade produkter eller system, 
men kan även med fördel användas som ett stödjande verktyg vid systemutveckling.  
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3.1.2 Vad CC inte är 
Det råder stundtals förvirring runt vad CC är och inte är. Följande borde reda ut om inte 
alla så i alla fall en del frågetecken: 

• CC är inte en processtandard. 
• CC kräver inte en process. 
• CC kräver inte att man nyttjar den tillsammans med en livscykelmodell som t.ex. 

ISO/IEC 15288. 
• CC är inte en metodikbeskrivning (även om viss metodik specificeras i 

standarden).  

3.1.3 Protection Profile 
Konceptet Protection Profile (PP) introducerades av säkerhetskriterierna Combined 
Federal Criteria och är menat att beskriva de behov av skydd med avseende på IT-
säkerhet, med så väl funktionella som assuransorienterade krav, som en sponsor anser sig 
ha. PP är ett sammanhållande och icke-tillämpningsspecifikt kravdokument med fokus på 
säkerhetskrav. 
 
Man måste ej beskriva TOE i en PP. 

3.1.4 Target Of Evaluation 
Target Of Evaluation (TOE): Produkt eller system som är mål för aktuell 
evalueringsprocess. TOE kan även vara föremål för en certifieringsprocess. 

3.1.5 Security Target 
Security Target (ST) är ett tillämpningsspecifikt kravdokument (jämför med 
systemspecifikation och systemdesign). Fokus vilar på säkerhetsfrågor men det lämnas 
även utrymme för andra former av krav (t.ex. krav på den fysiska miljö vilken omger 
TOE). 
 
Hur ST utformas är avgörande för evalueringsprocessens resultat och måste genomföras 
med kvalificerad expertis. De olika steg som skapandet av en ST utgörs av (kortfattat): 
 

1. Beskriv miljön som systemet ska existera i. Vilka reglementen, lagar och 
förordningar är tillämpbara och vilka av dessa ska systemet leva upp till? Vilka 
antaganden får vi göra, vilka bör vi göra och vilka bör vi undvika? Vilka hot och 
risker ska systemet kunna hantera? 

2. Definiera de säkerhetskrav som skall hänföras till TOE (och dess omgivning om så 
önskas). 

3. Använd CC Part 2 – Security functional requirements för att specificera 
funktionalitet som skall tillgodose de i steg 2 specificerade säkerhetskraven.  

4. Använd CC Part 3 – Security assurance requirements för att visa att 
säkerhetskraven har blivit tillgodosedda av den funktionalitet som specificerats 
med hjälp av CC del 2. 

5. Utforma en rationale vilken visar hur de valda funktionella och assurans-
komponenterna är lämpliga för att möta de identifierade hoten i den avsedda 
miljön. 
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Enligt Common Criteria (ISO99-1 s. 46) skall en ST utformas enligt följande:  
 

Security Target

ST Introduction

TOE Description

TOE Security 
Environment

Security Objectives

IT Security Requirements TOE Security Requirements

TOE Summary 
Specification

PP Claims

Rationale

Threats

ST Identification

ST Overview
CC Conformance

Assumptions

Organisational Security Policies (OSP)

Security Objectives for the TOE

Security Objectives for the environment

TOE Security Functional Requirements
TOE Security Assurance Requirements

Assurance Measures

PP Additions

Security Objectives Rationale

Security Requirements for the Environment

TOE Security Functions

PP Reference

PP Tailoring

Security Requirements Rationale

TOE Summary Specification Rationale

PP Claims Rationale  
Figur 4 Beskrivning av innehållet i en ST.  

3.1.6 Klass, familj och komponent 
Inom CC existerar det en objektorienterad hierarki vilken nyttjas för att man ska kunna 
specificera krav på ett tydligt och strukturerat sätt. Det är tack vare denna struktur som CC 
ger återanvändningsbara dokument.  
 
CC definierar ett antal huvudinriktningar på säkerhetsfrågor enligt följande bild där CC:s 
olika klasser kan ses: 

Functionality Assurance 
Identification and authentication Development 
Trusted path Testing 
Security audit Vulnerability assessment 
Invocation of security functions Configuration management 
User data protection Life-cycle support 
Resource utilization Guidance documents 
Protection of the trusted security functions Delivery and operation 
Privacy  
Communication  

Tabell 1 Klasser i Common Criteria. Security in Computing (PFL03 s. 293). 
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Under dessa klasser definieras familjer av funktioner eller förtroendebehov (eng. 
assurance needs) och från dessa familjer definieras individuella komponenter. Relationen 
mellan klass, familj och komponent kan tydligare beskrivas enligt följande: 
 

Exempel på klass: 
Identification and 
Authentication.

Familj

Klass

Exempel på familj: User 
Authentication. 

Exempel på komponent: 
Challenge-Response 
Authentication Mechanism

Familj Familj

Komponent Komponent Komponent

 
Figur 5 Relationen mellan klass, familj och komponent i Common Criteria. En klass kan bestå av många 
familjer och en familj kan i sin tur bestå av många komponenter. Bilden är inspirerad av Security in 
Computing (PFL03 s. 294). 
 
Individuella komponenter kombineras sedan till paket av komponenter som tillgodoser 
heltäckande krav på funktionalitet eller assurans. Därefter kombineras paket till 
återanvändningsbara kravuppsättningar för specifika produkter eller system enligt bilden 
nedan:  
 

Familj

Klass

Komponent Paket PP (Protection Profile)
ST (Security Target)  

Figur 6 Från klass till PP och ST. Security in Computing (PFL03 s. 295). 
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Klass, familj och komponent kan kombineras på ett flertal olika sätt för att en Protection 
Profile (PP) eller ett Security Target (ST) ska kunna skapas: 
 

Class C

C 1
Family 

k
Class B

C 1
Family 

k
Class A

Family 
i

Family j

C 2

C i’

C 2

C j’

Family 
k

C 2

C k’

Family l

C 2

C l’

Packages
Reusable set of 
functional or 

assurance 
requirements. 

Optional input to 
PP or ST.

Possible input 
sources for PP

Protection 
Profile

(PP)

Possible 
input 

sources 
for STDependencies

Security
Target

Optional 
extended (non-
CC) Security 
Requirements

C 1

C 1

C 1

C 1

 
Figur 7 Beskrivning av hur klass, familj och komponent förhåller sig till varandra inom Common Criteria. 
En klass kan innehålla en stor mängd familjer som i sin tur innehåller en stor mängd komponenter. Bilden är 
erhållen via Wladimiros Tsagalidis, M.Sc, f.d. chef FMV Certification Body. 

3.1.7 Evalueringsaktiviteter 
Exempel på evalueringssmetoder för att bestämma ett systems assuransnivå: 

• Process- och proceduranalys. 
• Utvärdering av hur specifika processer och procedurer tillämpas och appliceras. 
• Analys av representationen av TOE. 
• Analys av representationen av TOE i relation till kraven. 
• Analys av säkerhetsmålsättningsdokumentet. 
• Analys av utvecklade funktionstester och genom dessa tillhandahållna resultat. 
• Oberoende funktionstester. 
• Risk- och sårbarhetsanalys (inklusive hypoteser om brister). 
• Penetrationstester. 

3.1.8 Viktiga definitioner 

3.1.8.1 Produkt och system 
Det är vanligt med missförstånd när man diskuterar säkerhet; bland annat finns det ofta 
olika definitioner på samma ord. När man arbetar inom ett ämnesområde där många olika 
läror ska samexistera och användas parallellt är det extra viktigt att man är medveten om 
skillnander i definitioner. Två definitioner som på något sätt kan anses vara essentiella för 
denna rapport är definitionen av produkt och system. De jag använder mig av är de som 
CC specificerar, men det är även intressant att se på ITSEC:s definitioner. Dessa följer 
nedan (fritt översatt från engelska): 
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 CC ITSEC 
Produkt En samling av IT-mjukvaror, 

en/flera programvara/-or i ett 
inbyggt system (eng. firmware) 
och/eller hårdvara som erbjuder 
funktionalitet formgiven för 
användning i ett eller flera system. 

 

En samling av IT-mjukvaror 
och/eller hårdvara som 
erbjuder funktionalitet 
formgiven för användning i ett 
eller flera system. 

 

System En specifik IT-installation med ett 
specifikt syfte och operativ miljö. 

 

En specifik IT-installation 
med ett specifikt syfte och 
operativ miljö. 

 
Tabell 2 Jämförelse av hur CC och ITSEC definierar produkt respektive system (ISO99-1 och EUC93). 
 
Skillnad i stort mellan CC-produkt och CC-system: CC-system har en specifik operativ 
miljö. CC-produkt har bara en fiktiv/hypotetisk operativ miljö. 
 
Skillnaden mellan CC och ITSEC är liten och utgörs endast av att raden ”en/flera 
programvara/-or i ett inbyggt system (eng. firmware)” finns under definitionen av produkt 
för CC och inte för ITSEC. 

3.1.8.2 Evaluation Assurance Level (EAL) 
Ett system klassas och evalueras i någon av de beskrivna nivåerna: 

• EAL 1: Funktionellt testat system/produkt. 
• EAL 2: Strukturellt testat system/produkt. 
• EAL 3: Metodiskt testat och kontrollerat system/produkt. 
• EAL 4: Metodiskt designat, testat och utvärderat system/produkt. 
• EAL 5: Semiformellt designat och testat system/produkt. 
• EAL 6: Semiformellt verifierad design och test av system/produkt. 
• EAL 7: Formellt verifierad design och test av system/produkt. 

 
Valet av EAL-nivå görs av sponsorn. 
 
Kostnaden för evaluering och eventuell certifiering är, på något vis, proportionell mot val 
av EAL-nivå. Således är EAL 1 billigast och EAL 7 dyrast. Det är dock allmänt accepterat 
att den gyllene medelvägen är den vilken man bör söka vid evalueringsarbete och således 
är det inte att förvänta bäst resultat bara för att man väljer den högsta EAL-nivån. Det är 
mer komplicerat än så. 
 
EAL-nivån specificerar hur dokumentationen av säkerheten m.m. skall utformas samt 
detaljrikedomen på innehållet; dvs vilka delar av produkten/systemet som ska gås igenom 
och garanterar i sig inte en högre säkerhetsnivå bara för att man väljer en hög EAL-nivå.  
 
Man kan säga att ett val av högre EAL ger ett större förtroende för att systemet uppfyller 
de i ST:n specificerade säkerhetskraven. 
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Att jämföra med ITSEC:s E-nivåer: 
• EAL 1  ingen E-nivå 
• EAL 2  E1 
• EAL 3  E2 
• EAL 4  E3 
• EAL 5  E4 
• EAL 6  E5 
• EAL 7  E6 

3.1.8.3 TOE Security Policy (TSP) 
TOE Security Policy (TSP): En uppsättning regler som styr hur tillgångar hanteras, 
skyddas och distribueras inom en TOE. 

3.1.8.4 Security Function (SF) 
Security Function (SF): En del av, eller delar av, TOE som man måste lita på för att 
upprätthålla/genomdriva en uppsättning nära relaterade regler från TSP. 

3.1.8.5 Security Function Policy (SFP) 
Security Function Policy (SFP): Den handlingsriktning (policy) som en SF 
genomdriver/upprätthåller. 

3.1.8.6 Strength Of Function (SOF) 
Strength Of Function (SOF): En kvalifikation (alt. utmärkande egenskap/kännetecken/ 
lämplig egenskap) hos en TOE SF vilken uttrycker den förmodade minimala 
ansträngningen vilken erfordras för att bekämpa/nedgöra/omintetgöra SF:s förväntade 
säkerhetsorienterade beteende genom en direktriktad attack mot SF:s underliggande 
säkerhetsmekanismer. 

3.1.8.7  TOE Security Functions (TSF) 
TOE Security Functions (TSF): Den kompletta uppsättningen av hårdvara, mjukvara och 
programvaror i inbyggda system (dvs ’hardware, software and firmware’) vilken man 
måste sätta sin tillit till för att korrekt kunna genomdriva/upprätthålla TSP. 

3.1.8.8 TSF Scope of Control (TSC) 
TSF Scope of Control (TSC): Den (uppsättning av) växelverkan som kan ske med eller 
inom ett TOE och vilka lyder under TSP. 

3.1.8.9 TSF Interface (TSFI) 
TSF Interface (TSFI): Den uppsättning av gränssnitt (t.ex. Man Machine Interface (MMI), 
Application Programming Interface (API)) genom vilka resurser inom aktuellt TOE kan 
tillredas åtkomst, förmedlas via TSF alternativt via information tillhandahållen från TSF. 
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3.2 CEM 
The Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM) är en 
metodikbeskrivning för evaluering av produkter och system i enlighet med ISO/IEC 
15408 Common Criteria. De åtgärder som CEM specificerar utgör den lägsta 
prestationsnivån (eng. minimum set of actions) som evaluerarna måste hålla för att kunna 
genomföra en godkänd evaluering. Produkter och system som evalueras i enlighet med 
CEM för EAL 1 – EAL 4 åtnjuter MR enligt CCRA. CEM specificerar vilka handlingar 
det är evaluerarna måste genomföra för att önskad EAL skall uppnås. 
 
CEM täcker endast in evaluering av produkter och system för EAL 1-4. Inom EU täcks 
nivå EAL 5-7 av SOGIS-MRA med stöd av ITSEM.  
 
CEM täcker in följande sex evalueringstyper: 

1. PP-evaluering. 
2. ST-evaluering. 
3. EAL1-evaluering. 
4. EAL2-evaluering. 
5. EAL3-evaluering. 
6. EAL4-evaluering. 

 
CEM föreskriver de olika evalueringsaktiviteterna för respektive evalueringstyp. 
Evalueraren utför sedan dessa aktiviteter genom att utföra detaljerade handlingar vilka 
oftast är uppdelade i arbetsenheter (eng. work units). Evalueringsaktiviteter och  
-arbetsenheter är relaterade till specifika assuranskrav från CC Part 3 – Security assurance 
requirements.  
 
Varje enskild evalueringsaktivitet består av en eller flera evaluerings-subaktivitet /er. 
Varje enskild evaluerings subaktivitet är i sin tur relaterad till en specifik 
assuranskomponent (eng. Assurance Component), vilken i sin tur är en del av en 
assuransfamilj (eng. Assurance Family)som i sin tur är en del av en assuransklass (eng. 
Assurance Class). 
 
CEM:s evalueringshandlingar (eng. CEM Evaluation Actions) utför specifika CC Part 3 
handlingselement (eng. CC Part 3 Evaluator Action Elements). Den minsta beståndsdelen 
i en CEM-evaluering är CEM-arbetsenheterna (eng. Evaluator Work Units) vilka 
specificerar “vad” evalueraren måste göra. Varje arbetsenhet har sedan en hjälpande 
instruktion (eng. Execution Instructions eller Recommendations) vilken beskriver ’hur’ 
arbetet ska göras. 

3.3 CCRA 
Common Criteria Recognition Arangement (CCRA) är en överenskommelse som hör till 
typen Mutual Recognition (MR).  
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4 Evaluering av produkter och system 

4.1 Inledning 
Evaluering av komplexa system är önskvärt om det kan genomföras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Idag anses denna förmåga vara bristfällig i Sverige. Detta resulterar 
bland annat i att ackreditering av komplexa system är förknippat med svårigheter.  
 
Vid evaluering av system och produkter används IT-säkerhetskriterier vilka är verktyg för 
att evaluera produkter och system. Information Technology Security Evaluation Criteria 
(ITSEC) och Common Criteria (CC) är de mest kända och accepterade internationellt. CC 
är det senaste av de två och mer omfattande. CC är resultatet av många års 
utvecklingsarbete i syfte att ta fram kriterier för evaluering av IT-säkerhet och för att 
kunna användas internationellt. Det är en utveckling av de redan existerande europeiska 
och australiensiska kriterierna ITSEC, USA: s kriterier TCSEC och Kanadas kriterier 
CTCPEC. Ett ömsesidigt internationellt erkännande av CC-certifikaten är ett av de 
argument som skulle kunna attrahera marknadsaktörerna att använda sig av CC för att nå 
en bredare marknad. För dedicerade syften, t.ex. inom det svenska försvaret, spelar detta 
mindre roll.  
 
Det finns en vida utbredd uppfattning om att CC inte går att nyttja på ett kostnadseffektivt 
sätt. CC anses vara alltför resurs-, tids- och kostnadskrävande för att kunna motiveras som 
primärt verktyg vid evaluering av system och produkter. CC har de senaste två-tre åren 
tillämpats effektivt inom EU i ett antal produktområden (t.ex. smart cards) men har ännu 
långt kvar för att nå sin fulla potential. Så vitt jag vet finns det ingen uttalad nationell 
policy i något land inom EU som förordar nyttjandet av CC. Inom den svenska 
försvarsmakten finns ej heller policy/direktiv vilka kräver att CC skall användas vid 
granskning av IT-produkter och -system. 
 
I det följande redovisas vad det finns för möjligheter att evaluera olika produkter och 
system med fokus på ackreditering inom det svenska försvaret. På grund av detta inriktar 
jag mig på informella evalueringar då det för det svenska försvaret saknas incitament att 
sträva efter ömsesidigt erkända (Mutual Recognintion (MR)) certifikat. Vad detta får för 
konsekvenser och vad det innebär för verksamheten kommer att göras klart längre fram. 

4.1.1 Evalueringsscenarios 
Det går att dela upp evalueringar på fyra olika evalueringsscenarios: 

1. Enkla system 
2. Komplexa system 
3. Enkla produkter 
4. Sammansatta produkter 

 
Gränsen mellan dessa är dock inte knivskarp utan utgörs snarare av en form av gråzon.  

4.1.1.1 Enkla system 
Ett enkelt system kan sägas utgöras av t.ex. en router (figur 8) vilken har som uppgift att 
agera vägväljare åt data i datornätverk. 
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Router
Ruttar trafik mellan olika nätverk

FDDI

LANLANLANLAN

LANLAN
 

Figur 8 Ett exempel på routrars placering i datornätverk. 
 
Routern är en av de viktigaste enheterna i nätverk som t.ex. Internet. Förutom att som en 
brygga filtrera trafik kan routern samverka med andra routrar för att utifrån rådande 
förutsättningar planera och strukturera upp hur trafik ska skickas genom ett nätverk. 

4.1.1.2 Komplexa system 
Ett komplext system kan utformas på ett flertal olika sätt. Till att börja med bör man vara 
införstådd med hur CC definierar system och produkter (kapitel 3.1.8.1). Ett komplext 
system kan sägas vara uppbyggt av två eller fler enkla system vilka samverkar (eng. 
interconnected systems) och tillåts att utbyta information och/eller data enligt någon form 
av säkerhetsregler. Vanligt förekommande är att de ingående enkla systemen lyder under 
olika säkerhetsreglementen  som enligt CC benämns Organisational Security Policy (OSP) 
(ISO99-1 s. 6). 
 

 
 

System 1

System 1.3System 1.2System 1.1

 
Figur 9 Ett komplext system kan tänkas utgöras av tre stycken ordinära enkla system vilka sedan 
sammankopplas via ett fjärde, även det ett enkelt, system. Det existerar dock många olika varianter. 
 
En vanligt förekommande benämning på System 1 (figur 9) är paraply-system. System 1 
är det system som ser till att de underliggande systemen kan, och ibland även tillåts, 
samverka med varandra. De olika systemen kan ha olika sekretessnivåer (figur 10) vilket 
kan tänkas ställa olika krav på evalueringen av de enkla systemen var för sig, men 
viktigast av allt är att om systemen har olika sekretessnivåer kommer de att evalueras i 

- Med ett komplext system, även benämnt ’system av system’, avser jag i detta 
arbete enbart de tekniska systemen. 
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enlighet med olika assuransnivåer och i slutändan certifieras mot verifierad evaluerad 
nivå. Det vill säga om inte det faktum att de ska sammankopplas tas med i beräkningen 
vid systemutvecklingen. Evaluering av det komplexa systemet där alla dessa delsystem 
ingår blir därmed relativt komplicerad.  
 

System 1

System 1.3System 1.2System 1.1

Restricted Classified

Secret

Top Secret

 
Figur 10 Här tillåts system med olika sekretessklasser att samverka. 
 
Systemet som beskrivs nedan illustrerar detta scenario på ett mer verklighetsanknutet sätt: 
 

Server

Server

Server

Digital 
abonnentväxel

Router

Router

Radio typ 1

Radio typ 2
Nätnav

Arbetsstation Arbetsstation Arbetsstation

Arbetsstation Arbetsstation Arbetsstation

 
Figur 11 Ovan kan ett exempel på ett sammansatt system ses. Systemet ovan kan sägas bestå av ett 
telefonisystem, nätverkssystem och system för extern kommunikation. Olika sekretessklasser kan 
förekomma. Systemavgränsning avgör från fall till fall hur olika system skall definieras. Notera att med 
system avses de tekniska systemen. 
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Ett mer extremt scenario men ändock i samma anda beskrivs i figuren som följer: 
 

Övriga
t.ex. civilt trafikflyg

Samverkande system
Exempel på flöde av information mellan involverade parter

Egna trupper

Planering

Unclassified (Ö/U)

Restricted (H/R)

Classified (H/C)

Secret (H/S)

Top Secret (KH/TS)

Egna trupper

Omkringliggande 
nationer

Scenario:

Egna styrkor opererar i ett 
krisdrabbat område.
Vi samverkar med allierade 
enheter och utbyter strids- och 
ledningsinformation med dessa.
Vi behöver tillhandahålla viss 
lägesinformation till 
omkringliggande länder
Vi bör ange säkra korridorer för 
civilt trafikflyg genom området.

Allierade trupper

Ledning

 
Figur 12 I situationen ovan ses ett ledningssystem vilket skall samverka med ett stort antal olika tekniska 
system och utbyta, alternativt sprida, information med dessa. I vissa fall är det omöjligt att fysiskt separera 
system vid spridande av information och man tvingas därför tillåta att system av olika säkerhetsklasser 
samverkar. Detta är ett exempel på ett ytterst komplext system. 
 
Man kan huvudsakligen tänka sig följande två scenarios vid evaluering av komplexa 
system:  

1. Samtliga delsystem utvecklas, integreras och evalueras parallellt i tiden. Vidare 
genomförs evalueringen av det resulterande komplexa systemet i direkt anslutning 
med utvecklingen av delsystemen. 

2. Delsystemen utvecklas vid olika tidpunkter av olika organisationer/utvecklare. 
Evaluering av respektive delsystem genomförs vid olika tidpunkter och ej med 
hänsyn till att de ska sammankopplas på något sätt i framtiden. Eventuellt måste 
något/några/alla system(en) genomgå en re-evaluering innan de tillåts 
sammankopplas. Denna re-evaluering kan få ytterligare konsekvenser. Avgörande 
för detta är en Vulnerability Analysis (VA) med andra ord sårbarhetsanalys, och 
en Impact Analysis,. 

4.1.1.3 Enkla produkter 
Ett typiskt exempel på en enkel produkt är programvaran för en brandvägg (eng. Firewall) 
vilken enbart utgörs av programvara. Det krävs dock hårdvara och ett operativsystem för 
att fungera och det ideala är att evaluera så väl brandväggs programvara, hårdvara och 
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operativsystem (vilket skulle resultera i en systemevaluering). Tillverkaren av 
programvaran för en brandvägg har dock, i de flesta fall, ej tillgång till operativsystemets 
källkod. Det samma gäller för all eventuell inbyggd programvara i hårdvaran och således 
är detta en försvårande omständighet vid evaluering. Se intervju med Soheila Amiri 
(Cyberguard) under kapitel 8.2.1 för en förklaring till hur experter inom området ser på 
frågan. 
 
En brandvägg placeras mellan t.ex. Internet och ett företagsnätverk, och används för att 
filtrera oönskad datatrafik. 

4.1.1.4 Sammansatta produkter 
Ett typiskt exempel på en sammansatt produkt (eng. composite product) är smarta kort 
(eng. smart card). Dessa produkter består i regel av följande tre komponenter vilka 
evalueras var för sig i en sammansatt evaluering (eng. Composite Evaluation). 

1. Hårdvara 
2. Mjukvara 
3. Gränssnitt hårdvara  mjukvara 

 
Hårdvaran kan ha inbyggd mjukvara (eng. firmware) vilken hanterar specifika funktioner 
relaterade till kortläsningen etc. Dessa funktioner sorterar vanligtvis under komponenten 
’hårdvara’. 

4.1.2 Egendefinierade certifikat 
I vissa fall finns det inget eller ringa behov av att erhålla ett certifikat enligt en mellan 
olika nationer ömsesidig överenskommelse. Det är viktigt att förstå att det finns olika 
typer av certifikat. När man diskuterar CC tenderar missförstånd att uppstå och ibland 
inträffar det att man tror att den enda typen av certifikat som existerar är den typ som 
CCRA förespråkar; nämligen certifikat som bygger på ömsesidig överenskommelse. 
 
 
 
 
Som exempel kan ges att CESG i UK ger ut egna certifikat vid evaluering av system (och 
i ett fåtal fall även produkter) när evaluering har genomförts i enlighet med deras SYSn 
Assurance Packages Framework. Dessa certifikat är dock inte baserade på någon form av 
internationell överenskommelse utan utgör snarare en för CESG:s del egenutvecklad 
kvalitetsstämpel. SYSn ligger inom ramen för UK IT Security Evaluation and 
Certification Scheme och kommer att diskuteras mer längre fram. 

4.1.3 Kort om skillnader mellan myndigheters och privata företags behov 
Det finns en tydlig skillnad mellan myndigheters och privata företags behov och önskemål 
gällande certifikat. Tydligt är att det för myndigheter är av underordnat intresse att få sina 
system ’kvalitetsstämplade’ i syfte att kunna marknadsföra dessa för försäljning. Privata 
företag å sin sida söker i många fall att nyttja certifikat vid marknadsföring av sina 
produkter som t.ex. brandväggar för datornätverk. Dessa certifikats nyttjande kan jämföras 
med S-markeringen av el-produkter i Sverige.  
 

- Certifiering är ett formellt fastställande av ett evalueringsresultat. 
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4.1.4 Kort om FMV:s ackrediteringsproblematik 
Evaluering av komplexa system är önskvärt om det kan genomföras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Idag anses denna förmåga vara bristfällig i Sverige. Detta resulterar 
bland annat i att ackreditering av komplexa system är förknippat med svårigheter. 
 
FMV ser idag ett flertal orsaker till varför ackreditering av system är problematiska. Bland 
dessa kan följande nämnas: 
 

1. Bristfällig kravställning. 
2. Övertolkning av regelverket. 
3. Dålig kunskap hos FM och FMV. 
4. Resursproblem. 

4.2 Formell evaluering 
Formell evaluering enligt Common Criteria (CC) är motiverbart om man kan se en klar 
och tydlig vinst med att kunna visa upp ett certifikat enligt CCRA eller annan MR-
överenskommelse samt önskar marknadsföra produkten på världsmarknaden. Denna typ 
av evaluering ligger utanför detta examensarbetes avgränsning då vi fokuserar på 
informella evalueringar. 
 
För den intresserade: en övergripande beskrivning av CC:s evalueringsprocess ges av till 
exempel The Common Criteria Evaluation Process – Process explanation, shortcomings, 
and research opportunities (DIA02).  

4.3 Informell evaluering 
Informell evaluering är den typ av evaluering som är i fokus för denna uppsats. 
 
En informell evaluering kan se ut på olika sätt. Ett par exempel på tänkbara modeller: 
 

1. Nyttja huvudsakligen samma evalueringsprocess som formell evaluering (vilket 
innebär att den ska ligga inom det nationella CC-schemats gränser), men byt ut 
kriterierna för hur de olika i evalueringen ingående delprocesserna skall prioriteras 
samt utföras. Spårbarhet gällande utfall, testprocedurer, använd metodik etc. 
bibehålls. Om, vilket är troligt, detta resulterar i att evalueringens genomförande 
inte är fullt överrensstämmande med CEM (eller någon annan i framtiden erkänd 
och formaliserad evalueringsmetodik) kan man ej erhålla ett formellt CC-certifikat 
från den av sponsorn utvalda CB. Därmed kan man ej heller erhålla ett certifikat 
enligt CCRA eller SOGIS-MRA. CESG:s SYSn är ett exempel på en sådan 
lösning. SYSn resulterar dock i ett SYSn-certifikat eller närmare sagt ett utlåtande, 
vilket delas ut av CB; men detta certifikat skall ej förväxlas med CCRA eller 
SOGIS-MRA. 

2. Nyttja en evalueringsprocess vilken står utanför de internationella och nationella 
samarbetena inom evaluering. Exempel på en sådan evalueringsprocess är CESG:s 
Fast Track Assessment (FTA). Samma resurser som utför evaluering enligt typ 1 
kan dock förmodas vara lämpliga i modell 2 då denna typ av evaluering ändå, på 
något sätt, har samma mål som modell 1 men dock med andra prioriteringar (t.ex. 
fokuserar FTA på att genomföra evalueringen mycket snabbt). FTA resulterar ej i 
ett certifikat. FTA resulterar i ett utlåtande om systemets (eller produktens) 
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säkerhet vilket aktuell ackreditör kan nyttja som beslutsunderlag när denne skall 
fatta beslut om IT-säkerhetsgodkännande. 

 
Jag kommer i de följande underkapitlena att behandla SYSn och FTA. Till dessa kommer 
jag att knyta an en intervju som genomförts med CESG. 

4.3.1  SYSn 
CESG (kapitel 2.6.1) har, tillsammans med ackreditörer av militära system, utvecklat en 
egen lösning benämnd SYSn Assurance Packages Framework (benämndes ursprungligen 
MODn) vilken baseras på CC och skall appliceras ovanpå CC-metodiken CEM. Syftet 
med SYSn är att uppnå en mer kostnadseffektiv evaluering av system och produkter (med 
betoning och fokus på militära system). Det mer effektiva utnyttjandet av monetära medel, 
personalresurser och tillgänglig tid, erhålls främst genom en minskad mängd 
dokumentation. Den minskade mängden dokumentation kompenseras genom en avsevärt 
ökad mängd sårbarhets- och penetrationstester. 
 
SYSn erbjuder evalueringsformer av system och produkter vilka i stort är direkt 
jämförbara med EAL 2, EAL 3 och EAL 4. Dessa benämns SYS2, SYS3 och SYS4.  
 
SYSn har som huvudmål att göra evalueringsprocessen för framför allt system mer 
kostnadseffektiv och flexibel än övriga idag tillgängliga formella evalueringslösningar 
baserade på CC och ITSEC. Detta uppnås genom framför allt följande: 

• Pragmatiskt tänkande. SYSn prioriterar de aktiviteter vilka bidrar mest till att man 
kan upptäcka sårbarheter i TOE och dess användningsområden. Dokumentationens 
korrekthet är mindre intressant då det kostar avsevärda resurser vilka ej är 
motiverbara med avseende på dess bidrag till förtroendet för systemets säkerhet. 
Detta fokus resulterar även i att mängden observationsrapporter (OR) under 
utvecklingsfasen minskar drastiskt. För att kompensera bortfallet av utförlig 
dokumentation använder man sig av utökade penetrationstester i syfte att detektera 
eventuella säkerhetsbrister i systemen. På detta vis uppnår man motsvarande 
assurans med SYSn som med EALn (n = 2,3,4). 

• Mer effektiv mätning och värdering av utvecklingstester. 
 
Vidare effektiviserar SYSn evalueringsprocessen genom att: 

• Ackreditören skall uppmuntras att deltaga i utformandet av evalueringens riktning 
och form med tillbörlig hänsyn till det övergripande ackrediteringsmålet.  

• Spårbarhet gällande utfall, testprocedurer, använd metodik etc. bibehålls. 
• Tona ned kraven på oberoendet där detta bedöms motiverat; d.v.s. där det inte 

påverkar assuransen. 
• Pragmatisk överenskommelse med avseende på evalueringens baslinje. Det 

förväntas att evaluerarna skall författa Security Target (ST) i samarbete med 
ackreditören där ST skall baseras på standardiserade formatmallar (vilka 
reflekterar aktuella krav samt policies). Samma form av samarbete gäller för all 
annan projektspecifik dokumentation där detta bedöms lämpligt. 

• Analys- och utkastdokumentation där så bedöms motiverbart. Man eftersträvar 
hela tiden en god balans mellan risk och tid. Som certifieraren Mike Brown 
(CESG) uttrycker det: ”Allow draft documentation as ground for decisions if they 
prove reasonable stable”. 
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• SYSn tillåter att man använder ITSEC, CC del 2, hybrider av ITSEC och CC del 2 
eller “rent skriftspråk” vid utformandet av krav i ST:s. Det avgörande är att det står 
fullkomligt klart vad som menas; d.v.s. det skall ej råda några tvivel om vad 
innebörden av kraven i ST är. Detta kommer av att vissa evaluerare är mer vana att 
nyttja ITSEC och en del andra är mer vana vid CC. Detta har visat sig fungera 
mycket bra i praktiken. 

• Avlägsna behovet av en certifieringsrapport (CR). I SYSn ligger Evaluation 
Technical Report (ETR) till grund för SYSn-certifiering (vilket närmare bestämt 
bör ses som ett säkerhetsutlåtande). 

 
Det är ackreditörens uppgift och skyldighet att avgöra om systemet är godkänt ur 
säkerhetssynpunkt. Vidare skall denne förstå risker, affärsverksamhet (eng. business) och 
system. Av denna anledning är det av väsentlig betydelse att ackreditören får en god 
inblick i evalueringsprocessen och den resulterande verksamheten.  
 
Målet med SYSn är att minska de med evalueringen associerade kostnaderna (pengar och 
tid) med 30 %. I praktiken har SYSn visat sig fungera ännu bättre i flertalet fall. 
Genomförandet av en SYSn-evaluering skiljer sig för övrigt inte från formell CC-
evaluering – evalueringsprocessen förändras inte på grund av att man nyttjar SYSn. Något 
förenklat kan det sägas att SYSn utgör en lösning för att prioritera och sortera bland 
evalueringsaktiviteterna. SYSn är vägledaren som gör att CC och CEM nyttjas på ett 
kostnadseffektivt och för systemevalueringar mer lättillgängligt sätt.  

4.3.1.1 Evalueringsbevis 
Evalueringsbevis skall införskaffas som beskrivet i Collection of developer evidence 
(JIL00). Oberoende ITSEF-konsulter bör enligt SYSn ej vara nödvändigt utan evaluerarna 
bör kunna genomföra denna aktivitet tillsammans med utvecklaren. 
Följande specifika överväganden gäller: 

• Utvecklaren eller systemintegratören skall producera TOE, d.v.s. tillämpnings- och 
hjälpdokument (eng. guidance document). 

• Security Target (ST) skall skrivas i samarbete mellan evalueraren och ackreditören 
(om inte sponsorn själv anser sig ha behov av att skriva detta på egen hand). 

• ST kan utformas på olika sätt och fortfarande bli godkänd av SYSn. Detta är en av 
avvikelserna mellan CEM och SYSn. I SYSn är det accepterat att nyttja vanlig 
engelsk text, ITSEC-krav, CC-krav eller en blandning därav när man specificerar 
säkerhetskrav. Det viktiga är att det är fullständigt klart vad som menas.  

• De olika utvecklingsanalyser som krävs av assuransklassen AVA (Vulnerability 
Assessment – Sårbarhetsanalys) kan skapas av evaluerarna i samarbete med 
utvecklaren. 

• Om brister (små eller stora) hittas i existerande dokumentation skall evaluerarna 
åtgärda dessa genom att erhålla skrivet eller verbalt stöd från utvecklaren (se 
Collection of developer evidence (JIL00)). Normalt är att evalueraren intervjuar 
utvecklaren muntligt och dokumenterar svaren.  

• Evaluerare tillåts att rekommendera åtgärder för små brister under förutsättning att 
bristerna är av lokal karaktär och att åtgärderna i sig med stor sannolikhet inte 
kommer att orsaka nya brister i systemet. 
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4.3.1.2 Utdata från evaluering och certifiering 
CB skall ej producera någon certifieringsrapport (CR) utan baserar sitt beslut om 
godkännande på evalueringsrapporten (ETR). Detta syftar till att snabba upp 
certifieringsprocessen. Enligt CESG, ”CR it’s too thick, too technical, and too time 
consuming”. 
 
Följande information skall finnas tillgänglig i ETR för att kompensera förlusten av CR: 

• En användarvänlig specifikation av säkerhetsfunktionerna. CESG föreslår att detta 
löses med hjälp av användarvänliga ST:s via ett ST-bibliotek (som således först 
måste skapas). För närvarande funderar de på hur dessa ST:s ska utformas och 
skrivas. Anledningen till att man rusar långsamt är att ST utgör en stor utgift vid 
evaluering; ibland halva kostnaden, vilket gör det mer än önskvärt att ett eventuellt 
bibliotek av ST:s utformas så genomtänkt som möjligt. 

• Bekräftelse på vilka säkerhetskrav som har och inte har uppfyllts av TOE. 
• En sammanfattning om evalueringens omfattning (d.v.s. hot som motverkas, 

system eller produkt som omfattas av evalueringen, o.s.v.) 
• En beskrivning (eng. record) av den evaluerade konfigurationen. 

4.3.1.3 Skillnad mellan SYSn och CEM 
SYSn appliceras på CEM och kan sägas utgöra ett filter vilket definierar vilka av de i 
CEM definierade aktiviteterna som skall utföras ’by the book’ och vilka som kan 
ignoreras alternativt nedprioriteras. 
 
SYSn Assurance Packages Framework avviker från CEM på alla de punkter där annat ej 
anges i enlighet med följande: 

• Domar/utlåtanden/bedömanden om säkerhet ska endast ges om det 
rekommenderade arbetet (uppgiften; eng. work unit) kan påvisa en klart och 
tydligt bristande förmåga att leva upp till de assuranskrav som man ställer på 
systemet (eller någon av de i TOE ingående komponenterna) och således 
underminerar förtroendet för säkerheten i TOE. På så vis kan CEM-arbetsenheter 
(eng. work units) ses som en checklista för potentiella sätt som TOE eller 
associerade produkter och system kan fallera med avseende på förmåga att 
uppfylla relevanta assuransmål och assuranskrav. 

• De rekommendationer (eng. the guidance) som CEM tillhandahåller för att stödja 
respektive arbetsenhet är endast för information och skall ej följas om de inte 
tillför något för TOE:s förmåga att uppfylla assuranskraven. 

• Till skillnad mot CEM kräver SYSn att Evaluation Technical Report (ETR)  
tillhandahåller bevis och rättfärdigande för alla utlåtanden, bedömanden, åsikter 
och domar endast för de aktiviteter som är mest närbesläktade till det huvudsakliga 
målet med evalueringen; d.v.s. sårbarhetsanalyser och testaktiviteter. 
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4.3.1.4 Principiell säkerhet 
SYSn nyttjar begreppen principiella säkerhetsfunktioner (eng. Principal Security 
Functions), principiella säkerhetsmål (eng. Principal Security objectives) och Principiella 
Security Functional Requirements (SFR). Dessa skall vara i fokus för evaluerarens 
sårbarhetsanalys. Ackreditören och utvecklaren skall assistera evalueraren med att 
identifiera dessa funktioner och mål. 
 
Principiella säkerhetsfunktioner kan identifieras genom att man identifierar vilka 
funktioner som avlägsnar ett hot. De funktioner som enbart försvagar eller mildrar ett hot 
är inte principiella säkerhetsfunktioner utan skall snarare ses som stödjande. 
 
Sårbarhetsanalyserna skall fokusera enbart på de principiella säkerhetsfunktionerna. 
Övriga säkerhetsfunktioner som kan beskrivas som stödjande hanteras via 
penetrationstesterna. Dessa tester täcker även in testning av de principiella 
säkerhetsfunktionerna. 

4.3.2 Fast Track Assessment (FTA) 
Fast Track Assessment (FTA) är en tjänst som CESG tillhandahåller. FTA är en informell 
evalueringslösning vilken utgör en oberoende bedömning av produkter och system mot 
definierade säkerhetskrav. CESG har valt att betona FTA:s informalitet bland annat 
genom att benämna Target Of Evaluation (TOE) för Target Of Assessment (TOA).  
 
FTA resulterar enbart i ett utlåtande vilket ackreditören kan nyttja som bas för beslut om 
IT-säkerhetsgodkännande (d.v.s. inget certifikat). Evaluering enligt FTA är förmodad att 
vara starkt tids- eller kostnadsbegränsad och fokuserar på funktionalitets- och 
penetrationstester som huvudverktyg i syfte att uppnå önskad assurans. 
 
FTA används när det inte finns tid att genomföra en noggrann SYSn-evalueringsprocess 
eller av någon annan liknande anledning. FTA resulterar i en Fast Track Assessment 
Report (FTAR) vilken är inspirerad av CC: s Evaluation Technical Report (ETR), dock är 
FTAR mindre detaljerad än ETR. Evaluering baseras på en ST vilken skall vara utvecklad 
enligt CC (avsteg från CC får göras) och skall innehålla en specifikation av avsedd 
operativ miljö för det evaluerade systemet. På detta vis kan även bland annat de legala 
kraven hanteras. CESG rekommenderar att man undviker att nyttja CC Part 2 – Security 
Functional Requirements (ISO99-2) vid utvecklande av ST då nyttjandet av dessa kostar 
för mycket med avseende på resurser och tid. Istället bör de funktionella kraven 
formuleras på ett lättförståeligt sätt. 
 
Exempel på scenario: Leverantör A har fått i uppgift att sätta samman ett par 
ledningshytter vilka ska skeppas inom loppet av ett par veckor. Datorsystemet i hytterna 
byggs upp med COTS-produkter och man skapar den dokumentation som man hinner 
med. När systemet är integrerat och redo för tester använder man ordentligt med resurser 
för att genomföra funktionalitets- och penetrationstester för att kunna försäkra sig om att 
systemet uppfyller ställda krav på säkerhet. 
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FTA syftar huvudsakligen till att leverera följande: 
• Önskad assurans vid nyttjande av evaluerad konfiguration i avsedd miljö. 
• Kort evalueringstid. 
• Låg kostnad för evaluering. 
• Ett utlåtande om produkten eller systemet är OK för att tas i drift. 
• Hjälp med säkerhetsfrågor. 

 
Resultaten (dokument etc.) från en FTA-bedömning är i praktiken ej återanvändningsbara. 
Bedömning enligt FTA genomförs i enlighet med Fast Track Assessment Methodology 
(FTAM) (UKI01).  

 

- FTA resulterar i sämre förtroende för ett systems förmåga sett ur IT-
säkerhetsperspektiv jämfört med SYSn om tid finns för att genomföra en god 
SYSn-evaluering. Om däremot tidsfaktorn är avgörande är FTA att föredra. 
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4.4 Slutsatser rörande evaluering 
Formell evaluering enligt CC, och eventuellt även ITSEC, är motiverbart om man kan se 
en klar och tydlig vinst med att kunna visa upp ett certifikat enligt CCRA eller dylikt. För 
de som ej prioriterar ett certifikat för mutual recognition kan det vara aktuellt att 
genomföra vissa förändringar av modellen för formell evaluering enligt CC i syfte att 
finna den väg som ur kostnadsperspektiv är mer fördelaktig (kostnad, personella resurser, 
tid, o.s.v.) – det vill säga att forma verktyget ändamålsenligt.  
 
SYSn och FTA är två olika beprövade lösningar vilka CESG i UK erbjuder. SYSn nyttjar 
och tar tillvara på metodiken specificerad i CEM vilket resulterar i att man ej behöver 
utveckla en helt ny metodik samtidigt som resultaten i en SYSn-evaluering åtnjuter 
samma form av återanvändningsbarhet som formella CC-evalueringar då processen i sig 
är likadan. SYSn utgör en pragmatisk lösning där handlingar etc. prioriteras i syfte att 
passa in i en försvarsmakts evalueringsbehov. Vissa delar i en SYSn-evaluering 
överensstämmer fullt ut med CEM medan andra delar inte alls tas upp. SYSn som verktyg 
är avsevärt snabbare än formell CC-evaluering. FTA å andra sidan utgör en än snabbare 
lösning för extremt snabba evalueringar då den fokuserar på best effort. Denna snabbhet 
vinns dock på bekostnad av systemkvalitet med avseende på IT-säkerhet.  
 
Kort jämförelse av evalueringar genomförda enligt MR (t.ex. CCRA och SOGIS-MRA) 
och evalueringar enligt en på egenhand definierad evalueringsstrategi (t.ex. SYSn och 
FTA): 
 

I enlighet med MR Ej i enlighet med MR 
 
Kräver: 

 
Kräver: 

- Nationellt CC-schema. Hanteras av CB. - Strategi som är utvecklad och godkänd av de 
olika deltagarna i utvecklingsprocessen. 

- CEM. - Förmåga att verifiera genomfört arbete; kan 
mycket väl tänkas baseras på CEM. 

- Demonstrerad överensstämmelse med det 
nationella schemat. 

- Demonstrerad överensstämmelse med den 
utvecklade strategin och policyn. 

 
Erbjuder: 

 
Erbjuder: 

- Ömsesidig acceptans av utdelade CC-
certifikat inom det internationella CC-
samfundet. 

- Acceptans av evalueringsresultat inom det 
ramverk som den egenutvecklade strategin 
tillhandahåller. 

 - Eventuellt ett mer kostnadseffektivt 
systemutvecklingsarbete. 

Tabell 3 Jämförelse mellan MR-baserad verksamhet och icke-MR-baserad verksamhet. 
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En jämförelse mellan FTA, SYSn och CEM kan se ut som i tabellen nedan: 
 

Kvalitet FTA SYSn CEM 
    
Återanvändbarhet -- + + 
Objektivitet -- - + 
Kostnadseffektivitet + + - 
Snabbhet ++ + - 
Internationell acceptans - - + 
Utökbarhet - + + 
Heltäckande - + + 
Konsistent - + + 
Förtroende +/- + + 

Tabell 4 Jämförelse mellan FTA, SYSn och CEM.  
 

 
 - Enligt CESG erhålles ett betydligt bättre förtroende för ett systems förmåga sett 

ur IT-säkerhetsperspektiv om man nyttjar SYSn. FTA kan dock, i många fall, 
vara rätt väg att gå när tiden är extremt knapp. 
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5 Slutsats 
Jag har undersökt SYSn och FTA vilka är två ytterst intressanta lösningar för två olika 
typer av evalueringssituationer vid informell evaluering. Båda lösningarna fokuserar på 
systemevalueringar, men produktevalueringar stöds även de.  
 
SYSn är en mer pragmatisk, kostnadseffektiv, snabb (med avseende på total 
evalueringstid) och flexibel lösning än existerande formella CC- och ITSEC-lösningar. 
Samtidigt bygger SYSn på CEM vilket gör att SYSn åtnjuter många av CC:s och CEM:s 
fördelar med avseende på bland annat återanvändbarhet och god struktur. SYSn-certifikat, 
om så önskas, lämnas av den av sponsorn utvalda CB:n och hela SYSn-evalueringen 
ligger inom ramen för UK IT Security Evaluation and Certification Scheme. CESG har 
noterat mer än 30% kostnadsreduceringar i flertalet evalueringsfall och som exempel på 
evalueringstid kan ges att en komplett systemevaluering genomförts enligt SYSn inom 
loppet av tre månader. 
 
FTA å andra sidan är ett avsevärt snabbare evalueringsinstrument där avkall på 
återanvändbarhet, struktur, dokumentation och förtroende görs. FTA är en lösning vilken 
fokuserar på best effort och ger inga direkta garantier om assuransnivåer etc. När det är 
mycket ont om tid för evaluering är FTA en tilltalande lösning. 
 
SYSn: 

• Kostnadseffektivare jämfört med formell CC-evaluering. 
• Ett mer utpräglat pragmatiskt tänkande och arbetssätt. Det viktigaste är att 

ackreditören känner förtroende för evalueringsobjektets IT-säkerhet. 
• Omfattande penetrationstester istället för kubikmeter av dokumentation. 
• Skräddarsytt efter ackreditörens behov. 
• Flexibilitet. 
• Passar in inom UK:s nationella schema och Certificate Maintenance Scheme 

(CMS). 
• Resulterar i ett SYSn-certifikat (ej jämförbart med CCRA- eller SOGIS-MRA-

certifikat) närmare bestämt säkerhetsutlåtande (eng. statement). 
• Återanvändbarhet av dokumentation tack vare att CC och CEM nyttjas som bas. 
• Spårbarhet gällande utfall, testprocedurer, använd metodik etc. bibehålls. 

 
FTA: 

• Best effort 
• Önskad assurans vid nyttjande av evaluerad konfiguration i avsedd miljö. 
• Extremt kort evalueringstid. 
• Låg kostnad för evaluering. 
• Resulterar i ett utlåtande vilket svarar på frågan om produkten eller systemet är 

OK för att tas i drift. 
• Inom ramen för FTA ingår det att CESG tillhandahåller hjälp med säkerhetsfrågor. 
• FTA-dokumentationen är i stort ej återanvändbar då den skräddarsys från fall till 

fall. 
• Evaluering genomförs i enlighet med Fast Track Assessment Methodology 

(FTAM). 
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6 Ordlista 
-- A -- 
Ackreditering (1)   

Godkännande av ett system ur säkerhetssynpunkt. 
 
Ackreditering(2)   

Godkännande av en organisation med avseende på deras tekniska kompetens att utföra 
certifieringsuppgifter. 

 
Användare   

Person, dator eller programvara vilken nyttjar specifik(a) IT-Resurser. 
 
Assurance (eng), Assurans (sv) 

Graden av förtroende till ett systems, eller en produkts, säkerhetsfunktioners förmåga 
att, med hänsyn till korrekthet och ändamålsenlighet, uppfylla de fastställda och 
specificerade säkerhetskraven. Förtroendet är kopplat till en bedömning av systemets, 
eller produktens, förmåga att motverka de på förhand definierade angreppen (dessa 
definieras med fördel efter att en, eller flera, hot- och sårbarhetsanalys(er) 
genomförts). 

 
Autenticering   

Verifiering av identitet (giltighetskontroll av identitet alt. information). 
 
-- B -- 
Brandvägg 
 Program för att filtrera eller stoppa oönskad datatrafik. 
 
-- C -- 
CAU 
 Centralt AckrediteringsUnderlag. 
 
CB 
 Certification Body 
 
CC 
 Common Criteria; IT-säkerhetsstandard ISO/IEC 15408. 
 
CEM 
 Common Evaluation Methodology for Information Technology Security Evaluation. 
 
Certifiering 
 Formellt fastställande av resultatet från en evaluering. 
 
COTS 
 Commercial Off The Shelf . 
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-- D -- 
 
-- E -- 
Evaluering 

Säkerhetsteknisk utvärdering av ett system eller en systemkomponent gentemot 
specificerade säkerhetskrav samt bedömning av mekanismstyrkan hos ingående 
säkerhetsmekanismer. 

 
-- F -- 
FIB 
 Försvarsmaktens Interna Bestämmelser. 
 
Firmware 
 Systemmjukvara, en del av ett operativsystem som lagras i t.ex. ROM. 
 
FM    

Försvarsmakten. 
 
FMV 
 Försvarets Materielverk. 
 
FV2000   

Flygvapen 2000: Flygvapnets nya ledningssystem. 
 
FTAM 
 Fast Track Assessment Methodology. 
 
-- G -- 
GOTS 
 Government Off The Shelf 
 
-- H -- 
Hot 
 Möjlig, oönskad händelse som ger negativa konsekvenser för verksamheten. 
 
HKV 
 Högkvarteret. 
 
-- I -- 
Informationssystem (IS) 

System som behandlar; d.v.s. insamlar, bearbetar lagrar och distribuerar information. 
Innefattar såväl systems tekniska utrustning som dess mänskliga aktiviteter och 
rutiner. 

 
Informationssäkerhet 

Säkerhet vid hantering av information avseende önskad sekretess, tillgänglighet, 
riktighet och spårbarhet. 

 
ITSEC 
 Information Security Evaluation Criteria 
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ITSEF 
 IT Security Evaluation Facility 
 
ITSEM 
 Information Technology Security Evaluation Methodology 
 
IT-System   

Den teknik som används för att realisera ett informationssystem. 
 
IT-Säkerhet 

Avser de åtgärder som syftar till att uppnå och vidmakthålla den nivå av säkerhet som 
lagar, förordningar, Försvarsmaktens författningar och verksamhetens behov ställer på 
IT-systemet inklusive dess produkter och tjänster. 

 
-- J -- 
 
-- K -- 
Kriterie 
 (Avgörande) kännetecken, bevis; det som något bedöms efter. 
 
-- L -- 
LAU 
 Lokalt Ackrediteringsunderlag. 
  
-- M -- 
MUST 
 Försvarsmaktens Underrättelse och Säkerhetstjänst. 
 
-- N -- 
 
-- O -- 
 
-- P -- 
Produktansvarig (PA) 
 Den som handlägger ärenden åt produktägaren avseende produkter. 
 
Produktägare (PÄ) 

Den enhetschef i högkvarteret eller den förbandschef som ger uppdrag om 
framtagande av en viss stödjande produkt. 

 
-- Q -- 
 
-- R -- 
Risk 

Produkten av sannolikheten för ett framgångsrikt angrepp och därmed uppkommande 
av skada. 

 
-- S -- 
SWERAP 
 Swedish Rapid Reaction Unit. 
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Systemansvarig 

Systemansvarig är den som handlägger ärenden avseende produkter och system åt 
systemägaren. 

 
Systemägare (SÄ) 

Den förbandschef som ansvarar för att en produkt tas emot från en produktägare eller 
ett programpaket från en systemintegratör, låter driftsätta produkt respektive paket och 
ansvarar för deras användning inom verksamheten. 

 
Sårbarhet 
 Svaghet i ett system eller i en verksamhet, i form av bristande förmåga att motstå hot. 
 
Säkerhetsfunktion 

Specifik teknisk egenskap hos ett system genom vilket det, tillsammans med övriga 
säkerhetsfunktioner, upprätthåller säkerheten enligt definierad nivå. 
 

Säkerhetsmekanism 
 Teknik som används vid realisering av en säkerhetsfunktion eller delar av denna. 
 
-- T -- 
TAU   

Tekniskt Ackrediteringsunderlag. 
 
-- U -- 
 
-- V -- 
VA 
 Vulnerability Analysis (eng), sårbarhetsanalys (sv) 
 
Validering 

Bekräftelse genom undersökning och framställande av objektiva bevis för att krav 
avseende viss avsedd användning är uppfyllda. 
 

Verifiering 
Bekfräftelse genom undersökning och framställande av objektiva bevis för att 
specificerade krav är uppfyllda. 

 
VoV   

Verifiering och validering. 
 
-- W -- 
-- X -- 
-- Y -- 
-- Z -- 
-- Å -- 
-- Ä -- 
-- Ö -- 
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7 Källförteckning  

7.1 Organisationer 
[org1] Common Criteria http://www.commoncriteria.org 
 
[org2] Computer Security Resource Center (CSRC), http://csrc.nist.gov 
 
[org3] Communications-Electronics Security Group (CESG), http://www.cesg.gov.uk 
 
[org4] Försvarets Materielverk (FMV), http://www.fmv.se 
 
[org5] Försvarsmakten (FM), http://www.mil.se 
 
[org6] FMV Certification Body (FMV CB), http://www.fmv.se/cb 
 
[org7] International Organization for Standardization (ISO), http://www.iso.ch 
 
[org8] ISO/IEC 15288, http://www.15288.com/ 
 
[org9] SWEDAC, http://www.swedac.se 

7.2 Böcker, standarder och övriga dokument 
 [CCR00] Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of 
Information Technology Security (CCRA) (2000) 
 
[CEM99] Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CEM-
99/045), (version 1.0) (1999) 
 
[DIA02] The Common Criteria Evaluation Process – Process explanation, shortcomings, 
and research opportunities (Commonwealth Information Security Center Technical 
Report CISC-TR-2002-003) (2002), Rubén Prieto-Díaz, Commonwealth Information 
Security Center 
 
[DUN96] A guide to the project management body of knowledge (1996), (aka PMIBOK), 
William R. Duncan, PMI Standards Committee  
 
[EUC93] Information Technology Security Evaluation Manual (ITSEM) (version 1.0) 
(1993), EU-kommisionen  
 
[EUC97] Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation 
Certificates (SOGIS-MRA) (version 2.0) (1997), SOG-IS (Senior Officials’ Group for 
Information Security, EU-kommisionen 
 
[FAA02] Acquisition Management System Test & Evaluation Process Guidelines (April 
2002), FAA 
 
[FER98] The Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM) 
(1998), Christina Cheetham (National Security Agency), Karen Ferraiolo (Arca Systems, 
Inc.) 
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[FER99] Security Engineering Best Practices (1999), Karen Ferraiolo (Arca Systems, 
Inc.) 
 
[FEW99] Protection Profile Process Improvement (P3I) (1999), Karen Ferraiolo (Arca 
Systems, Inc.), Jeffrey R. Williams (Arca Systems, Inc.) 
 
[FM01-1] Handbok för Försvarsmaktens Säkerhetstjänst – Informationsteknik (H SÄK 
IT) (2001), Försvarsmakten Högkvarteret, M7745-734061 
 
[FM01-2] Handbok för Programvara i Säkerhetskritiska tillämpningar (H ProgSäk) 
(2001), Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, M7762-000531 
 
[FMV02] Tekniskt Ackrediteringsunderlag IS SWERAP 2.2 – Ledningssystem för 
Ingenjör- och MP-kompani för internationella insatser (TAU IS SWERAP 2.2) (2002), 
Försvarets Materielverk 
 
[ISO00] ISO/IEC PDTR 15446 Information Technology – Security techniques – Guide for 
the production of protection profiles and security targets (januari 2000), version 0.9, ref# 
SC 27 N 2449 
 
[ISO02] ISO/IEC 15288:2002(E) Systems Engineering – System Life Cycle Processes 
(november 2002) 
 
[ISO99] ISO/IEC 15408 Common Criteria for Information Technology Security 
Evaluation (CC) (augusti 1999), version 2.1  
[ISO99-1] CC Part 1 – Introduction and general model, ref# CCIMB-99-031 
[ISO99-2] CC Part 2 – Security Functional Requirements, ref# CCIMB-99-032 
[ISO99-3] CC Part 3 – Security Assurance Requirements, ref# CCIMB-99-033 
 
[JIL00] Collection of developer evidence (version 1.0) (2000), Joint Interpretation Library 
(JIL) 
 
[MCE02] Integrating the Common Criteria With Systems [Security] Engineering Life-
Cycle Processes (juni 2002), Michael McEvilley, Decisive analytics, SPOCK 
 
[NIA02] Integrating security into large system acquisitions (september 2002), NIAP; 
MITRE; GAO; FAA 
 
Common Criteria Evaluation and Validation Scheme for information technology security, 
NIAP 
[NIA99] Part 1 – Organization, management and concept of operations (maj 1999, 
version 2.0) 
[NIA00] Part 2 – Validation body standard operating procedures (maj 2000, version 1.5) 
[NIA02] Part 3 – Guidance to validators of IT security evaluations (februari 2002, version 
1.0) 
[NIA01] Part 4 – Guidance to CCEVS approved Common Criteria Testing Laboratories 
(mars 2001, version 1.0) 
[NIA00] Part 5 – Guidance to sponsors of IT security evaluations (augusti 2000, version 
1.0) 
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[NIA02] Part 6 – Certificate maintenance program (decemeber 2002, version 1.0) 
 
[NIS01] Risk management guide for information technology systems (oktober 2001), 
NIST, ref# 800-30 
 
[NIS03] Guide for the security certification and accreditation of federal information 
systems (juni 2003), NIST, ref# 800-37 
 
[PFL03] Security in computing (third edition) (2003), Charles P. Pfleeger, Shari 
Lawrence Pfleeger, ISBN: 0-13-035548-8 
 
[SIG98] Säkerhetsarkitekturer (1998), SIG Security, ISBN: 91-630-7263-7 
 
[SMI93] Commonsense computer security – Your practical guide to information 
protection (second edition) (1993), Martin Smith, ISBN: 0-07-707805-5 
 
[UKI01] Fast Track Assessment Methodology (version 1.0) (2001), CESG, Crown 
 
[UKI02] SYSn Assurance Packages Framework (version 1.0) (2002), UK IT Security 
Evaluation and Certification Scheme, Certification Body, Crown 
 
[UKI96] UK Certificate Maintenance Scheme – Part 1 – Description of the CMS (CMS) 
(version 1.0) (1996), UK IT Security Evaluation and Certification Scheme, Certification 
Body, Crown 
 
[UKI99] Relationship between accreditation document set and security targets for 
evaluation (version 1.0) (1999), UK IT Security Evaluation and Certification Scheme, 
Certification Body, Crown 
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8 Bilagor  

8.1 ISO/IEC 15288 

8.1.1 Inledning 
FM IS/IT-livscykelmodell bygger på ISO/IEC 15288. Denna nämns här för att ge en 
bakgrund till ackrediteringsprocessen.  
 
ISO/IEC 15288 är en livscykelmodell för system bestående av en eller flera av följande 
komponenter: hårdvara, mjukvara och mänskliga gränssnitt. 
 
ISO/IEC 15288:s syfte är att med hjälp av processer ge en organisation, vilken bedriver 
systemutveckling, stöd när det gäller organisatoriska, kommersiella, 
projektledningsorienterade och tekniska frågor. ISO/IEC 15288 täcker in samtliga faser i 
ett utvecklingsprojekt från koncept till avveckling enligt tabellen nedan: 
 

Livscykelfas Kort om fasens syfte Beslutsalternativ 

1. Koncept - Identifiera intressenternas behov. 
- Utforska koncept. 
- Föreslå hållbara och giltiga lösningar i 
enlighet med givna krav. 

 

2. Utveckling - Förfina systemkrav. 
- Skapa systembeskrivning, -design och 
–specifikation. 
- Bygg systemet. 
- Verifiera och validera systemet. 

Under livscykelfaserna 
finns följande 
beslutsalternativ: 
 
- Exekvera nästa fas. 
- Fortsätt med  

3. Produktion - Producera systemet. 
- Funktionskontroller och testning. 
- Systemintegration. 

aktuell fas. 
- Gå till en föregående 
fas. 
- Försätt all 

4. Driftsättning - Driftsätt systemet enligt användarnas 
behov. 

projektaktivitet i vila. 
- Avsluta projektet. 

5. Underhåll - Tillse att systemets förmåga och 
kapacitet uppehålls enligt specifikation. 
- Vidmakthållande av 
systemfunktionalitet och –förmåga. 
 

 

6. Avveckling - Lagra, arkivera eller förstör systemet. 
 

 

Tabell 5 De olika faserna i ISO/IEC 15288 
 
Riktlinjer för hur ISO 15288 bör tillämpas ges av ISO/IEC 19760. ISO/IEC 12207 som 
behandlar mjukvarutillämpning används med fördel tillsammans med ISO 15288. 

8.1.2 Vad ISO/IEC 15288 inte är 
ISO 15288 erbjuder ej en samling metoder eller procedurer vilka krävs för att kraven på 
en process ska uppfyllas. Vidare innehåller den ej en dokumentmall som beskriver namn, 
format, utryckligt innehåll och lagringsmedia. 
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ISO/IEC 15288 är ej heller tänkt att hamna i konflikt med en organisations policies, 
arbetsmetoder, -procedurer, standarder eller en nations lagar eller reglementen. Eventuella 
konflikter bör lösas innan denna standard tas i drift inom en organisation. 

8.2 Intervjuer i ämnet evaluering av komplexa IT-system 

8.2.1 Cyberguard, Soheila Amiri 
Här följer ett utdrag ur ett brev (mottaget 2003-11-19) från Soheila Amiri. Soheila är en 
erfaren evaluerare vid Cyberguard systems i USA (Cyberguard utvecklar framför allt 
brandväggar). Bakgrunden till brevet är att jag bad om hennes åsikt rörande CC och olika 
typer av system som hon kommit i kontakt med (hennes arbetsområde är främst 
evaluering av brandväggar).  
 
“Hi Magnus, 
  
Nice to hear from you. I am glad to see you are working hard on your thesis and I wish 
you lots of luck. My work has mainly involved the certification of our firewall products 
using ITSEC (the European standard) and Common Criteria as well as a few other 
standards such as ICSA (a firewall specific US standard), FIPS (a us/Canadian standard 
for cryptographic modules) and VPNC (a VPN interoperability and functional 
certification standard). Depending on what you call complex information systems, I would 
think firewalls are one of the most complex systems that have been CC certified to-date. 
Most firewalls have a combination of kernel software and application proxies, plus 
hardware, and sometimes firmware, and in general the main problem I have always seen 
becomes separation of modules for purpose of Common Criteria as the most difficult 
problem. Common Criteria and standards like them are defined at very high level. 
Requirements are very general purpose and don't take into consideration the practicality 
of the implementation of their requirement and its impact on performance of the products 
that are conformant. In general, high security and performance are the two competing 
interests that are at the two ends of the spectrum and vendors such as us strive to achieve 
both at some middle ground. What presents a challenge to us with Common Criteria is to 
define the separation lines of security enforcing modules in products that are 
heterogenious and don't lend themselves to such definitions. 
  
For example, most software based firewall products rely on the underlying operating 
system to achieve their goals. They have components that tie into the kernel modules to 
inspect each and every packet and they have higher-level application proxies that do a 
second round of inspection per protocol and also check for RFC compliance in use of 
network protocols. Some of the CC standards and Protection Profiles that have been 
defined based on CC require no dependency on the OS to achieve the security enforcing 
objectives. As such, it becomes a challenge to draw a line and say these components are 
firewall only and the rest are OS only. So the problem is the lines of separation become 
blurred due to the nature of the firewall products and taking such products through CC 
becomes a challenge. A very unattractive alternative would be to take the entire system 
(firewall and OS) through an evaluation. But that is a very time consuming and costly 
proposition and sometimes impossible because the vendor more than likely does not have 
source license for the OS and can not see the source to even define the detailed design of 
the OS. 
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Having said all of that, however, so far we have been able to CC validate at high level all 
of our products and the bottom line is, it is possible to do so, but with a lot of hard work.” 

8.2.2 AeroTech Telub, Magnus Ahlbin 
Intervju nummer 1: 
Q1: Tror du att det är möjligt att evaluera och certifiera komplexa (militära/civila) IT-
system med stöd av ISO/IEC IS 15408 Common Criteria?  
A1: Jag tror att CC är olämplig för komplexa system, system av system etc. CC kräver bl 
a en "tydlig" TOE, vilken är svårdefinierad för komplexa system. Däremot tror jag att CC 
är användbar på mindre komplexa system med en tydlig funktion. Jag tror också mycket 
på att CC evaluera komponenter (brandväggar, databaser etc.), som bygger systemen 
(även komplexa) för att möjliggöra en hot/säkerhetsbedömning även för komplexa system.  
 
Q2: Hur ser du på nyttjandet av Common Criteria som stöd i en IT-systemevaluering där 
man ej är intresserad av att certifiera systemet? Dvs: man evaluerar men struntar i att få 
ett certifikat. 
A2: Klart användbart. I många sammanhang är certifikatet ointressant utan processen är 
det viktigaste.  
 
Q3: Är du insatt i CESG:s (UK) arbete inom området systemevaluering? (SYSn Assurance 
Packages Framework mm) 
A3: Håller på att sätta mig in i deras tankar, men är inte "färdig" än och vill vänta med att 
kommentera detta. Dock helt klart intressant. 
 
Intervju nummer två: 
Q1: Vad är det egentliga syftet med att CC-certifiera ett militärt system?  
A1: Det ger nog inte så mycket mer än en icke certifierad evaluering. Det eventuellt ger är 
en lite större garanti för hur evalueringen är genomförd.  
 
(Förutsättning för frågorna nedan: Antag att vi evaluerar ett militärt ledningssystem och 
ignorerar certifikatet. Vi nyttjar ETR som grund för ackreditering av systemet i stället för 
CR. ) 
 
 Q2: Vad missar vi? 
A2: Även om ett certifikat inte tas fram så kan det vara en idé att skriva en 
certifieringsrapport. Detta för att certifieringsrapporten är mer sammanfattande och 
enklare att förstå. ETR hänvisar vanligtvis till andra rapporter, vilket kan göra det ganska 
omfattande och svårt att få en helhetsbild. Att skriva en certifieringsrapport kan också ge 
en större garanti för att även ETR är fullständig, eftersom man ju indirekt får en 
granskning av denna.   
 
Alternativt kan ETR Lite användas, se nästa fråga. 
 
Q3: Hur bör ETR modifieras (krävs modifiering?) för att kompensera för den 
förtroendeförlust som vi råkar ut för när vi inte eftersträvar certifiering? 
A3: Man bör använda mallen för ETR Lite. Skillnaden mellan ETR och ETR Lite är att 
ETR Lite är att denna skall kunna användas av utvecklare/användare som ett fristående 
dokument. Denna är alltså mer komplett än en vanlig ETR som mer hänvisar till 
delrapporter. Däremot saknar ETR Lite vanligtvis information om exakt hur och vad som 
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är granskat/testat och hur säkerhetsfunktioner är realiserade, pga. främst kommersiella 
aspekter. Detta eftersom ETR Lite vanligtvis är ett öppet dokument. 
 
Q4: Vad innebär det när man ackrediterar och tar i drift ett system som man inte 
certifierat? 
A4: Certifikatet betyder ingenting, men åtminstone en icke-formell certifieringsrapport 
bör finnas för att fullt förtroende skall erhållas. 

8.2.3 Intervju av CESG 
Anledningen till att vi önskade intervjua CESG är att de erbjuder lösningar inom IT-
säkerhetsevaluering i ackrediteringssyfte samtidigt som de har mångårig erfarenhet inom 
området. 

8.2.3.1 Frågor 
De svar som presenteras utgör kärnan i de svar som erhölls under intervjuerna. Där namn 
redovisas är svaret knutet till en av de fyra intervjuade; om inget namn nämns anses det 
utgöra en delad åsikt hos de fyra. Notera att svaren ej är explicita citat utan är fritt 
sammanfattade av mig. Anledningen till att översättning till svenska ej gjorts är att det då 
kan gå information förlorad på vägen – jag förde anteckningar på engelska.  
 
Q1: Why is it often considered impossible to formally evaluate complex IT-systems using 
CC and CEM? 
A1: [David Martin]: Too large, too messy. Some aspects of CC would break. No sensible 
TOE and no way near simple enough to find a ‘it will work OK if…’. 
[John Longley]: Some of the many possible answers: systems might have some evaluated 
components while others have not which adds to the complexity. Different EAL’s chosen 
for the different systems. No access to the source code. All in all, more complexity adds to 
the number of things one must think about.  
Q2: Is there any purpose to strive for a formal CC-certificate when evaluating military-
complex systems? 
A2: [David Martin]: Portability is a key factor for formal CC-certificate. Complex 
systems are not often repeated. 
[Pete Fischer]: You want to keep your eye on certain areas of risks and formal CC does 
not give that certain flexibility. No certificate but certifiers ‘knows’ which makes it easy 
to talk about security.  
 
Suppose you choose to ignore the formal certificate but still use CC and CEM to evaluate 
the system in accordance with SYSn: 

Q3: Is there anything you're missing? 
A3: SYSn identifies those areas. Need not be perfect; "good enough is good 
enough".  
 
Q4: Does this affect the trust in the system? 
A4: No. The assurance given by SYSn is broadly speaking equivalent to that of 
the corresponding EAL as given by formal CC-evaluation. 
 
Q5: What's the consequence, if any? 
A5: You have to compensate for the loss of trust due to reduction in 
documentation. You do this by increasing the amount of penetration tests and 
vulnerability analysis. 
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Q6: Will the contents of the ETR’s have to be modified? 
A6: SYSn Assurance Packages Framework (UKI02) specifies what changes to the 
ETR that should be made. 
 
Q7: Will you still employ accredited evaluators to perform the evaluation tasks? 
A7: Yes. 
 
Q8: Will the choice of EAL be affected? Will we need to choose higher EAL’s to 
compensate for the loss of trust due to the fact that we’re not formally certifying 
systems? 
A8: No. The assurance given by SYSn is equal, more or less, to the formal CC and 
associated EAL’s. 

 
Concerning informal evaluation of complex IT-systems: 

Q9: What is, in your view, the key enabling set of factors which makes it possible 
to use CC as a tool? 
A9: [Pete Fischer]:  

 It provides a structured approach.  
 It provides for consistency and repeatability. 
 It provides for reusability. 

[David Martin]:  One of CC’s qualities is that it asks ‘how’ something was 
developed. Confidence given by CC makes one sure it doesn’t fall to pieces if one 
or two things are changed. This is quality. You must find a blend of looking at the 
process and at the end-result. 

 
Q10: Is the certification procedure a part of the work before the system gets accreditation 
status within the A, (A = any gov. dpt)? 
A10: If you use SYSn: Yes. If you use FTA: No. 

Q10-1: If yes, do you proceed according to the national scheme? 
A10-1: SYSn fits within the UK IT Security Evaluation and Certification Scheme 
as well as within the UK Certificate Maintenance Scheme. A SYSn certificate 
should not be confused with a formal CC-certificate. 
 
Q10-2: If no; what evaluation method do you use when accrediting systems? 
A10-2: FTA focus on penetration testing and vulnerability analysis and whatever 
amount of documentation one has time to do. 

 
Q11: In case of earlier experience; How do you perform a re-evaluation of a complex IT-
system? 
A11: As usual: identify changed areas and perform re-evaluation as normal. Do a partial 
re-evaluation if it is deemed as enough. Do a full re-evaluation if it seems necessary.  
 
Q12: In what way, if any, is the use of COTS affected by the use of SYSn? 
A12: CESG encourages the use of COTS; especially formally certified COTS. One could 
sponsor the use of SYSn-certification of COTS products if it is not already formally 
certified. This would reduce costs. 
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Q13: Suppose you have four interconnected systems with different assurance levels. 
Would it be possible to evaluate such a configuration? 
A13: Yes, but it would take some serious thinking. 
 
Q14: SYSn says that the accreditor should be brought more deeply into the evaluation 
work. How does this contribute to the system evaluation process? 
A14: The accreditor understands systems, business and risks. And she/he is responsible 
for the accreditation of the system, which is why she/he should participate from the 
beginning and through the entire process.  

 
Q15: Which corners do you feel is best left uncut regarding the evaluation process? 
A15: Don’t cut down on penetration testing and vulnerability analysis. These two are the 
corner stones of the evaluation process.  
 
Q16: SYSn says that the certification report (CR) is not wanted in a SYSn evaluation. Why 
is this? 
A16: The CR is too thick, too technical and too costly. If the Evaluation Technical Report 
(ETR) is correctly written it will be sufficient for the certifier to use that as a basis. 
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