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Agenda

• Inledning och bakgrund

• Förarbete

• Genomförande

• Efterarbete

• Lärdomar och tips



Inledning och bakgrund
Vad var problemet?



Inledning och bakgrund



Förarbete
Att ställa upp spelplanen.



Redan de gamla grekerna…



Informationskartläggning och -klassning



Risk- och sårbarhetsanalys



Hotmodellering



Hotmodellering



Målbild



Allmänna handlingar

Offentliga Sekretess
Begränsat 

hemlig
Konfidentiell Hemlig

Kvalificerat 
hemlig

Säkerhetsskydd

Ska kunna hanteras Hanteras enligt särskild ordning



Urval



Metodval

• Strikt konfidentialitet

• Granskning av driftmiljö

• Simulera angrepp utan 
inloggning

• Simulera angrepp med 
inloggning

• Samma person testade alla 
plattformar



Genomförande
Den enkla biten.



Granskning och penetrationstester

• Genomgång av leverantörernas 
eget material.

• Upphandling av 
webbsäkerhetsspecialist

• Genomförande av penetrations-
tester

• Resultatanalys och bedömningar



Resultat

• Ingen var felfri!

• 1 klarade testet med en mindre anmärkning

• 1 klarade testet med små förbättringsområden

• 1 underkändes, men bedömdes kunna rätta sårbarheterna med 
rimliga insatser

• 1 underkändes helt



Analys

• De två som bedömdes uppfylla kraven direkt eller med små 
förbättringsområden byggde båda på Microsoft SharePoint.

• Den leverantören som klarade sig bäst hade genomfört egna 
penetrationstester tidigare.

• Det är ovanligt att kunder testar säkerheten på riktigt.

• Det är svårt att bygga säkert från scratch.



Efterarbete
Den jobbiga delen…



Uppföljning

• Доверяй, но проверяй

• Kontroll av genomförda åtgärder.

• Omtestning av sårbarheter.

• Hantering av pågående projekt.



Lärdomar och tips

• Informationsklassning är en förutsättning.

• Testa och upphandla en tjänst och peka ut den.

• Det är kostsamt och svårt att testa.

• En extern tjänst har alltid en kvarvarande risk.

• En in-house lösning ger större kontroll.

• Glöm inte organisatoriska kontroller.

• Det blir problem när man samverkar mellan myndigheter.



Var ska vi börja?

• Börja med informationsklassning och riskanalys

• Hitta alternativa (kompenserande) kontroller för känsliga data

• Gör det lätt att göra rätt

• Dela upp entreprenader (eller andra projekt) för att minska 
exponeringen



Slut. Frågor?
Rikard Bodforss, rikard@bodforss.se, @rbodforss, 070-312 33 11
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