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Pressmeddelande  

Candidator är nu godkända för certifieringen ISO/IEC 27001:2013.  

Candidator har nu blivit godkända för certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013. Det ligger mycket arbete 
bakom och vi är glada att nu stå med certifikatet i handen. Den 15 februari var allting på plats och 
certifieringen gick igenom.  

Information i olika former är en av våra allra viktigast tillgångar. Vi behöver därför vara försäkrade om 
att vi hanterar och skyddar vår information på rätt sätt. Certifieringen ISO 27001 är en internationellt 
erkänd standard. Att vara certifierad visar att man bedriver ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete i organisationen och skyddar sina informationstillgångar.  

”Att vi nu har certifieringen ISO 27001 visar att vi uppfyller säkerhetskraven inom sekretess, integritet 
och tillgänglighet vilka är de tre viktigaste områdena inom informationssäkerhet. Nu har vi försäkrat oss 
om att vi tänker rätt i vårt arbete med informationssäkerhet. Med denna ISO-standarden i ryggen blir 
det lättare att leva upp till lagar och krav, som till exempel dataskyddsförordningen GDPR. Vi får också 
en process för hur vi hanterar risker.” säger Mathias Johansson, säkerhetschef på Candidator.  

Det är ett gediget arbete som ligger bakom för att bli godkänd i alla led. Det handlar om att först 
identifiera och hantera olika typer av information, utifrån en bestämd klassificering och dess 
intressenter. Man identifierar risker och vidtar åtgärder för att minska riskerna, och säkerhetsställer att 
det finns både skalskydd och tekniska skydd mot intrång och hot. Det kan handla om att skydda till 
exempel kod eller ritningar.  

”I och med att vi nu är certifierade så vet man att vi håller en viss nivå i vårt säkerhetsarbete, och att vi 
blir kontrollerade regelbundet av en extern, oberoende organisation hur vida vi följer rutinerna. Den 
erkända standarden på ISO 27 001 hjälper oss att stärka vårt varumärke ytterligare hos kunder och 
andra intressenter.” säger Mathias.  

 

Kontaktpersoner 
Mathias Johansson, Säkerhetschef, 0322 65 36 59, mathias.johansson@candidator.se 

 

 

 

 

 

Candidator AB har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Vara, Skövde, Bergen, Oslo och Alingsås, där bolaget idag förfogar över 
sammanlagt fyra toppmoderna datahallar som dygnet runt, året om, levererar stabil och effektiv IT-drift till bolagets cirka 400 
avtalskunder. Candidator har sedan starten 1997 visat en stark tillväxt och har idag cirka 300 anställda. Bolagets strategi är att bygga 
långsiktiga kundrelationer genom att kombinera hög servicenivå med effektiva IT-lösningar som ger kunden tydliga affärsmässiga 
fördelar. 
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