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Vi är en del av Knowit Insight 

vilket innebär att vi har ett nära 

samarbete med management-

konsulter inom exempelvis 

agila metoder, HR och strategi-

frågor, vilket förstärker vårt säker-

hetserbjudande ytterligare. Vi 

finns på sex orter i Sverige och 
Norge.

LÅNG ERFARENHET

Nyckeln till vår framgång är 

konsulternas långa erfarenhet 

och att vi brinner för vad vi gör. 

Vi tycker helt enkelt att säkerhet 

är både spännande och roligt. 

Vår vision är en säker digital 

värld där alla medborgare känner 

sig trygga.

 Vi har många av Nordens mest 

spännande kunder, allt från blå-

ljusmyndigheter till banker och 

mindre kommunikationsbolag. 

Vi arbetar med hela spannet av 

säkerhetsfrågor, från strategiska 

ledningsfrågor till djup teknik 

inom till exempel it-forensiska 

utredningar och säkerhetsana-

lyser av mobila plattformar.

BÅDE TEKNIK OCH MANAGEMENT

Eftersom vårt säkerhetskunnande 

omfattar både teknik och mana-

gement har vi förståelse för en 

verksamhets olika behov och 

krav. Vi löser våra kunders mest 

utmanande frågeställningar. För 

oss ska säkerhet alltid bidra till 

affärsnyttan och vara en del av 
att ständigt förbättra våra 

kunders verksamheter.

 Vi levererar även säkerhet 

som en outsourcad tjänst till 

våra kunder, vilket innebär att 

de snabbt får tillgång till hela 

vår samlade kompetens.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

På Knowit har vi ett uttalat affärs-
mässigt förhållningssätt till säker-

het. Säkerhet har inget egenvärde, 
den ska bidra till våra kunders 

verksamhetsmål och lönsamhet. 

Detta innebär att vi inte tar alla 

projekt och vi offererar inte i alla 
upphandlingar. Vi väljer helt enkelt 

bort sådant som vi inte tror på.

Vilka är vi?

Knowit Secure är Nordens 

snabbast växande konsultbolag 

inom it- och informationssäkerhet och

 passerar snart fyrtio medarbetare. 
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 VÅRA TJÄNSTER 
Managementtjänster  60%

Tekniska säkerhetstjänster  40%
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 ARBETSLIVSERFARENHET 
0-4 år   11%

5-9 år   11%

10-14 år   11%

Mer än 15 år  67%

  11 MIKAEL TANNER

 VÅRA KUNDER 
Bank och finans  20%

Försvar och blåljusmyndigheter  15%

Handel   15%

Övrig offentlig sektor  15%

Övrig privat sektor  35%
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Vi sticker ut 

I vår senaste medarbetarunder-

sökning fick vi i genomsnitt 4,5 
av 5 på̊ frågan om hur våra 
kollegor trivdes på̊ jobbet och i 
Universums ranking över 

Nordens mest attraktiva 

arbetsgivare har Knowit place-

rat sig högst bland konsultbola-

gen enligt studenter inom it.

 Vi tror på att hjälpa varandra 

och vi kan med stolthet säga att 

vi har samlat många av de 

skickligaste, kunnigaste och 

trevligaste konsulterna hos oss.

 Vi är även stolta över att vara 

vänföretag till UNHCR och att vi 

bistår med teknisk hjälp till 

Refugees Welcome Sweden.

TRE SAKER ÄR EXTRA 
VIKTIGA FÖR OSS: 
verksamhetsnytta, 

innovation och att 

vara riktigt bra på  

säkerhet. Viktigast  

av allt är att såväl 

kunder som konsulter

trivs och utvecklas.

FR
EJ

A W

ESTERLUND



 KNOWIT INSIGHT  DIN AFFÄR. SÄKER.   I   7

Bankföreningen
 
COMPLIANCE, MÅNGA 
INTRESSENTER OCH KOMPLICERAD 
INFRASTRUKTUR

Bankföreningen hade en stor 

utmaning i att följa upp säker-

heten i bankernas gemensamma 

finansiella infrastruktur. Tretton 
medlemsbanker ville följa upp 

säkerheten hos ett femtiotal 

infrastrukturleverantörer. Vi löste 

problemet genom att leverera 

en tjänst där de regelbundet får 

skräddarsydda rapporter och pre-

sentationer om säkerhetsläget. 

 Tjänsten bygger på ett verktyg 

för självdeklarationer där leve-

rantörerna rapporterar sin säker-

hetsnivå, så kallad compliance. 

I uppdraget ingår också att hålla 

regelverket uppdaterat, omvärlds-

bevakning, beredskap för säker-

hetstester av infrastrukturen samt 

stöd i säkerhetsfrågor till banker 

och underleverantörer. Det här 

är ett av flera exempel där våra 
kunder väljer att köpa en tjänst 

istället för en specifik konsult. 

Brandwatch

AGILT SÄKERHETSTEST  
AV INNOVATIVT VERKTYG

Brandwatch hjälper marknads-

förare fånga, analysera och dela 

insikter från sociala media genom 

att använda sig av en sofistikerad 

teknisk plattform för social avlyss-

ning och analys. Tänk dig ett stort 

antal microservices uppkopplade 

mot världens sociala nätverk. Inte-

grationer, ny teknik och morgon-

dagens utveckling kräver nya 

angreppssätt för säkerhetstest-

ning. Med en innovativ och agil 

metod har Knowit säkerhetstestat 

Brandwatchs system.

Migrationsverket
 
ATT EFFEKTIVISERA VERKSAM-
HETEN GENOM BÄTTRE HANTERING 
AV BEHÖRIGHETER

Migrationsverkets hantering av 

behörigheter var i vissa avseen-

den ineffektiv och bromsade 
verksamheten samtidigt som 

andra myndigheter behövde 

tillgång till myndighetens infor-

mationstillgångar. Knowit levere-

rade en IAM-strategi (Identity 

and Access Management) som 

innebar att de skulle:

•  flytta ut IAM ur verksamhets- 
 systemen

•  kvalitetssäkra identitets-

 information

•  automatisera behörighets-

 tilldelning på kort sikt

•  använda identitetsattribut för  

 behörighetsstyrning

•  nyttja federativa lösningar

Just nu pågår ett projekt för att 

implementera strategin i verk-

samheten.

Vi arbetar endast med säkerhet 

med fokus på it- och informations-

säkerhet och överlåter därför 

med varm hand övriga uppdrag 

till våra kollegor i koncernen. Det 

leder till att vi ständigt utvecklas 

och fördjupar oss inom säker-

hetsområdet.

 Våra konsulter har i snitt över 

15 års erfarenhet inom området 
och sammanlagt ett fyrtiotal 

relevanta certifieringar som till 
exempel CISSP, CISM, CISA  
och CSSLP.
 För att ytterligare ligga i fram-

kant verkar vi för ett nära sam-

arbete med universitet och hög-

skolor. Många av våra konsulter 

är också aktiva i ideella organi-

sationer som SEC-T, OWASP 

och Cloud Security Alliance. 
Sedan 2012 är Knowit Secure 
ett ackrediterat QSA-bolag.

Vi strävar ständigt 

efter att hitta nya  

lösningar för att  

hantera den snabba 

digitaliseringen  

och att effektivisera 
våra kunders verk-

samheter. 

»Knowits 

säkerhets-

konsulter var 

trevliga, nyfikna 
och levererade 

långt över för-

väntan!«
CONNY NYKVIST
BRANDWATCH

VI HAR SAMMANLAGT ETT FYRTIOTAL RELEVANTA 
CERTIFIERINGAR, BLAND ANNAT INOM:

Innovation
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Sverige ligger på tredjeplats i 
världen när det gäller innovation. 

Spotify, Klarna, Mojang. Stock-

holm har nästan lika många 

start-ups som Silicon Valley. 
Våra gamla kronjuveler H&M 

och Ikea är två av de tio bola-

gen i världen som expanderar 

snabbast. Vi är innovativa och 

ser inga begränsningar. Tempot 

skruvas upp. Tekniken används 

till max. För oss som arbetar med 

säkerhet är det bara att spänna 

fast säkerhetsbältet och njuta av 

åkturen. Nedan är några råd på 

vägen. 

1. BLI BÄST PÅ INCIDENTER

En utmärkande trend är att pro-

dukter snabbt når stora markna-

der. Det tog femtio år innan tv:n 

fick en miljard användare, det 
tog femton år innan lika många 

hade internet. Meddelandeap-

parna tog det två år för. För att 

klara konkurrensen måste pro-

duktutveckling gå i vansinnig fart. 

Det finns två sätt att hantera detta 

ur ett säkerhetsperspektiv: att ha 

utvecklare och arkitekter som kan 

säkerhetsfrågor i ryggmärgen 

eller att bli expert på att hantera 

incidenter. Helst båda två.

2. INGEN SÄKERHET  
UTAN SÄKER KOD

Företag stöttar inte längre sin 

verksamhet med it, de är digitala 

verksamheter. Infrastrukturen 

blir allt mer standardiserad och 

säker. Brottssyndikat och stater 

vill ha våra affärshemligheter 
och patent. Den i särklass största 

drivkraften är pengar.  Attackerna 

riktas mot vår svaga punkt, egen-

utvecklad kod.  

3. ALLT ÄR IT

Vi har blivit bra på system som 

stödjer kontorsmiljöer medan 

många har sämre kontroll på 

system utanför kostymzonen. 

Då menar jag allt från produk-

tionssystem och styrsystem till 

sakernas internet. Det blir en allt 

större risk att inte ha en helhets-

syn, speciellt när allt är ihop-

kopplat. Vad är värst för dig, om 

en hackare tar över fabriksrobo-

tar eller om hen tar sig in på 

webbservern?

4. TA HAND OM PENGARNA

Datorrelaterade bedrägerier i 

Sverige har ökat med hundra 
procent mellan första kvartalet 

2015 och första kvartalet 2016. 
De motsvarar nu mer än åtta-

tusen kronor per person eller två 

procent av BNP. Det är riktade 

attacker med välformulerade 

mail och länkar. Det är därför 

värt att se över utbetalnings-

processerna.

5. PERSONLIGA INTEGRITETEN  
I FOKUS

År 2018 får vi ett nytt regelverk 
som är till för att skydda den 

personliga integriteten, Data-

skyddsförordningen. Den är 

mest omskriven för sina stora 

sanktionsbelopp men intressan-

tast är att den ställer krav på en 

bra riskprocess, snabb incident-

hantering och en vettig system-

utveckling. Ta reda på vad lagen 

innebär för just din organisation. 

6. IDENTITETSHANTERING ÄR 
OLJAN I MASKINERIET

Vi har inte längre tid att ha våra 

medarbetares identiteter spridda 

och dubblerade i verksamhets-

systemen. Det är dyrt, sänker 

kvalitén och säkerheten. Vi måste 

snabbt kunna få tillgång till 

information beroende på var  

vi är och vad vi gör. Dessutom 

måste vi kunna lita på våra 

samarbetspartners identiteter  

(sk federationer). Ett första steg 

är att göra en strategi för hur  

du vill ha det.

      Cybersäkerhet  
– 10 råd för att överleva

SÄKERHETSARENAN IDAG

ÅSA SCHWARZ har 20 års erfarenhet som informations-
säkerhetskonsult och arbetar idag även som marknads- och 

försäljningschef på Knowit. Utöver detta skriver Åsa krönikor 

inom it- och informationssäkerhet och hon är även verksam 

som skönlitterär författare. Hennes böcker har översatts  

till 17 språk och kommande bok är en hackerthriller.

7. VÅGA INVESTERA I MEDARBETARE

Under de senaste åren har antalet 

specialister inom cybersäkerhet 

inte ökat samtidigt som branschen 

växer med mellan åtta till tio 

procent per år. Trettiofem procent 

av alla säkerhetschefer har svårt 

att genomföra förändringar på 

grund av kompetensbrist. De 

bolag som vågar anställa nyut-

examinerade eller utveckla befint-
liga medarbetare, kommer kunna 

ta ett steg före sina konkurrenter.

8. STÅ PÅ BARRIKADERNA

Tiden när en säkerhetschef kan 

sitta på sitt rum och skriva policys 

är förbi. Arbetet innebär till stor del 

att motivera dina medarbetare 

och marknadsföra nya arbetssätt. 

Känner du dig inte helt säker på 

hur du ska göra, ta hjälp av andra 

på bolaget: marknadsförare, so-

cionomer eller förändringsledare.

9. SKAPA GRÄNSÖVER- 
SKRIDANDE TEAM

Säkerhet är ett tvärvetenskapligt 
område. Ändå jobbar fortfarande 

jurister, tekniker och riskmanager 

ofta för sig. Om de istället arbe-
tade tillsammans skulle vi få en 

bättre riskbild, göra smartare 

prioriteringar och skapa verklig 

förändring. 

10. TA RISK OCH TA KONTROLL

Enligt MicroMarketMonitor kom-

mer marknaden för GRC-tjänster 

(Governance, Risk and Control) 

växa med nästan femton procent 

per år. Det är inte konstigt. Det 

är bara att titta på den brokiga 

bild jag målat upp med en ske-

nande innovation, it i alla prylar 

och expanderande företag. För att 

inte tala om in- och outsourcing. 

Vi måste våga ta risker men 

veta varför. Men viktigast av allt: 

vill vi vara världsbäst på innova-

tion, måste vi vara lika bra på att 

hantera incidenter. För något 

kommer förr eller senare gå 

riktigt, riktigt fel.

Texten är skriven av vår egen Åsa Schwarz och har 
publicerats i tidningen Aktuell Säkerhet (2016:4).
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trender uppkommer alltid nya 

sårbarheter och nya möjligheter 

för illasinnade. För många av 

våra kunder är säkerhet högt 

prioriterat och på Knowit arbetar 

vi med att testa alltifrån internet-

banker och nätbutiker till journal-

system, hårdvara och spelauto-

mater. Allt som kan kopplas 

upp kan medföra sårbarheter. 

Som pentestare gäller det därför 
att vara kreativ och tänka utanför 

boxen. Vi måste tänka annorlunda 

och försöka hitta nya vägar samt 

nya metoder för att kunna iden-

tifiera en sårbarhet.

DÅ KONTRA NU

Enligt Henning är det huvud-

sakligen samma problem och 

samma typ av sårbarheter som 

går att återfinna hos kunderna 
som för tio år sedan.

 – Det som jag däremot kan se 

är att fler verksamheter väljer att 
anpassa sina lösningar utifrån 

standardiserade applikationer 

eller ramverk. Det kan vara att 

ursprungslösningen inte passar 

den egna verksamhetens utform-

ning eller dess specifika behov. 
De verksamhetsspecifika anpass-
ningarna innebär en ökad risk och 

det är ofta här vi kan identifiera 
de flesta sårbarheterna hos våra 

kunder.

 Ytterligare något som har för-

ändrats är användningen av 

molntjänster.

 – Ett företags användande av 

molntjänster kan möjliggöra en 

mer effektiv driftslösning jämfört 
med en intern hantering. De 

flesta molntjänster har även 
tydliga rutiner kring säkerhet, 

men att integrera en specifik 
molntjänst med verksamhetens 

egna lösningar kan visa sig vara 

problematiskt. Det är därför 

viktigt att utförliga säkerhets-

tester genomförs för att säker-

ställa att implementationen inte 

för med sig sårbarheter som 

kan utnyttjas vid ett eventuellt 

angrepp mot verksamheten 

och/eller dess kunder.

EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

– I många fall kan en enda 

hackad server vara tillräckligt 

för att uppnå full kontroll över 

en verksamhets infrastruktur. 

Under ett penetrationstest 

upptäcker vi ofta flera olika 
sårbarheter i såväl applikationer 

som infrastruktur. Vi kan också 

upptäcka bristande rutiner vid 

driftsättning och uppdateringar 

av en verksamhets servrar. 

 Bristande rensning efter att 

installationer har slutförts kan 

innebära att filer som innehåller 
de användarnamn och lösenord 

som har använts vid installatio-

nen finns kvar på servarna. 
Tillgång till dessa uppgifter kan 

ge en icke-behörig användare 

administratörsbehörigheter i 

applikationer, databaser eller i 

AD:t. Hur allvarlig en sårbarhet 

är beror såklart på vem som 

kan utnyttja den, vad den kan 

utnyttjas till samt vilka konsek-

venser som kan uppstå. Ofta 
kan också kombinationer av 

flera olika sårbarheter möjliggöra 

angrepp mot en verksamhet.

SÄKERHETSARENAN IDAG
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»Ingen dag  
är den andra  
lik för en pene-
trationstestare.
Det beror på 
att säkerhets-
arenan har 
förändrats«

Sårbarheternas 
   utveckling 

Ingen dag är den andra lik för 

penetrationstestaren Henning  

Myhrer. Det beror på att säker-

hetsarenan har förändrats. Allt 

blir mer komplext i takt med att 

företag i allt större utsträckning 

anpassar sina lösningar, använder 

sig av Bring Your Own Device, 
utbredningen av Internet of 

Things samt att exempelvis 

SCADA-lösningar kopplas till 
verksamhetssystemen. Många 

verksamheter har idag ett större 

säkerhetsfokus jämfört med 

bara några år sedan. Trots det 

behöver företag fokusera på 

säkerheten i sina lösningar än 

mer, menar Henning.

EN PENETRATIONSTESTARES 
VARDAG

– Som penetrationstestare, även 

kallat pentestare, får jag testa 

nya lösningar hela tiden. I takt 

med utvecklingen och tekniska 

HENNING MYHRER är 

en mycket rutinerad 

penetrationstestare 

med 10 års erfarenhet. 
Han har en bakgrund 

inom utveckling och 

har tidigare arbetat 

med bland annat  

drift av banklösningar. 

Intresset för sport, 

framför allt fotboll 

och innebandy, är lika 

stort som hans intresse 

för säkerhet – en riktig 

sportfantast med 

säkerhetstänk med 

andra ord!
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I takt med samhällets utveckling 

blir våra fordon alltmer uppkopp-

lade och självkörande bilar är 

ett högst aktuellt ämne. Under 

de senaste två åren har även 

intresset för och betydelsen av 

fordonssäkerhet ökat markant, 

detta efter att ett antal forskare 

bevisat att de kunde hacka sig 

in i och komma åt uppkopplade 

bilar. Enligt Dennis Selin, säker-
hetskonsult på Knowit, ligger 

det både i samhällets intresse 

och i den enskilde förarens 

intresse att koppla upp fordonen. 

Nästan alla premiumbilar är 

redan uppkopplade och enligt 

Dennis dröjer det inte många år 

förrän detta gäller majoriteten 

av alla bilar.

DRIVKRAFTER

– Det finns många drivkrafter 
bakom fordonsuppkopplingen. 

Den mest framträdande är män-

niskors behov av uppkoppling, 

idag frågar barnen inte efter 

antalet hästkrafter i föräldrarnas 

    

  Passion 
för säkra fordon

bil utan vilka tjänster som bilen 

erbjuder. Det kan också röra  

sig om ekonomiska incitament. 

Genom att dra nytta av realtids-

information från bilen kan företag 

exempelvis skicka riktade erbju-

danden till förare och på så sätt 

använda sig av uppkopplingen 

på ett kommersiellt sätt. Bil-

verkstäder kan undersöka ett 

fordon remote, kartlägga 

eventuella fel snabbt och 

reparera eller uppdatera bilen 

med en ny mjukvara utan att 

föraren behöver uppsöka en 

verkstad. Med informationen 

kan också smarta trafikflödes-
system, som på ett betydande 

sätt kan bidra till ett mer håll-

bart samhälle, tas fram.

NYA SÄKERHETSBEHOV

Enligt Dennis har fordonsindus-

trin alltid lagt stor vikt vid säker-

heten i bilar. Det finns här en 
hög kompetens inom system-

säkerhet, det vill säga inom alla 

skydd i en bil som syftar till att 

undvika eller reducera de risker 

som finns i vår trafikmiljö, till 
exempel i form av en krock. 

Dessutom finns en stor erfaren-

SÄKERHETSARENAN IDAG

het av att hantera skydd mot 

stöld och otillåten fysisk åtkomst 

till bilen. 

 – Bilar tillhör en produktgrupp 

som tidigare inte har haft samma 

behov av it- och informations-

säkerhet som exempelvis bank-

industrin eller försvarsindustrin, 

men detta håller definitivt på att 
förändras. De nya säkerhetsbe-

hov som utvecklingen har fört 

med sig handlar om »cyber-

security«. Syftet med det är att 
hindra otillåten åtkomst till bilen 

och dess information genom att 

uppkopplingen utnyttjas. Utveck-

lingen och de nya säkerhets-

behoven gör enligt mig fordons-

säkerhet extra intressant.

RISKER MED UPPKOPPLINGEN

Numera finns ett stort intresse 
för att försöka hacka sig in i och 

komma åt uppkopplade bilar. 

En del vill endast visa att det 

faktiskt är fullt genomförbart att 

via uppkopplingen ta sig in i en 

DENNIS SELIN har en lång bakgrund inom fordons-

industrin där han har varit verksam i över 15 år. Han har 
en gedigen erfarenhet inom produktutveckling med 

fokus på elarkitektur och verksamhetsutveckling.  

Sedan 12 år tillbaka arbetar han på Knowit där han bland 
annat har varit kundansvarig mot ett antal kunder inom  

fordonsindustrin. Numera är säkerhet hans stora passion.

»Bilar tillhör en 
produktgrupp 
som tidigare
 inte har haft 
samma behov 
av it- och infor-
mationssäkerhet 
som exempelvis 
bankindustrin 
eller försvars-
industrin, men 
detta håller  
definitivt på att 
förändras«

specifik bil för att stjäla informa-

tion eller ta fysisk kontroll över 

bilen remote. Det finns också 
illasinnade hackers som är ute 

efter att stjäla bilar eller som 

utnyttjar sina kunskaper i syfte 

att hota förare eller biltillverkare 

för att tjäna pengar. 

 – Inom fordonsindustrin läggs 

mycket fokus på att säkra bilarna 

mot dessa nya risker, men då 

antalet uppkopplade bilar hela 

tiden ökar samtidigt som intresset 

för att hacka sig in i dem fort-

sätter att växa står man inför en 

viktig utmaning – där säkerstäl-

landet av förarens, passagerar-

nas och andra trafikanters 
säkerhet såklart är viktigast.
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»Många 
lösenord 
hackas och 
sprids på 
grund av 
bristande 
förståelse 
för säker 
utveckling«

MATS PERSSON har tidigare jobbat som konsult,  

utvecklare och produktchef på Columbitech, ett säker-

hetsproduktbolag som han var med och startade år 2000. 
Han har arbetat med utveckling av VPN-produkter anpassade 

för alla typer av mobila enheter och mobila nätverk. Han  

har också lång erfarenhet av kundprojekt i olika roller som  

projektledare, arkitekt, rådgivare, produktspecialist samt 

utvecklare. Sedan slutet på 2014 arbetar han som  
säkerhetskonsult på Knowit.

      Vikten av säker  
     systemutveckling

testning i agila metoder samt 

i nymodigheter som DevOps. 
Den kanske viktigaste aktivite-

ten är utbildning av utvecklare 

och testare så att vi lär oss göra 

rätt från början. Vi på Knowit vill 

gärna vara med från början i 

olika projekt och inte bara 
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SÄKERHETSARENAN IDAG

hoppa in på slutet då det är 

dags för ett penetrationstest 

innan leverans. 

 – CSSLP-certifieringen 
handlar mycket om metod och 

vilka aktiviteter som är viktiga 

att genomföra under hela 

projektets livscykel för att 

säkerställa en leverans som 

uppfyller höga säkerhetskrav. 

Certifieringar, oavsett om det 
är CSSLP eller CISSP, medför 
att personer som arbetar inom 

området får ett gemensamt 

språk där man använder 

samma terminologi, vilket 

underlättar.

I februari 2016 tog kollegan Mats 

Persson en CSSLP-certifiering 
(Certified Secure Software Life-
cycle Professional), en certifiering 
inom säker systemutveckling.  

I Sverige kan idag färre än tio 
stycken stoltsera med den bed-

riften, trots att säker utveckling 

är högst aktuellt.

 – Det sker så otroligt många 

attacker mot system idag. Många 

lösenord hackas och sprids på 

grund av bristande förståelse 

för säker utveckling. Det råder 

en form av hets bland företag 

om att släppa sina produkter så 

snabbt som möjligt till markna-

den – det gäller att vara först, 

man får inte tänka för länge.

SÄKRA TIDIGT

– Man måste hitta en balans 

mellan en snabb leverans och 

säkerhet. En av utmaningarna är 

hur man tidigt får in aktiviteter 

kring säker utveckling och 
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»Med fler sår-
barheter måste 
vi skydda oss 
bättre«

          Nya säkerhets-      
             skyddslagen

MARIA MÖRK har över 25 års erfarenhet inom säkerhetsskydd 
och arbetar idag som säkerhetskonsult på Knowit. Hennes karriär 

påbörjades hos Polisen år 1988. Två år senare blev hon anställd som 
civilhandläggare på en operativ enhet inom Säkerhetspolisen (Säpo) 
där hon arbetade med kontraspionage. Där har hon även haft rollen 

som informationssäkerhetschef under tio års tid. Utöver detta har 

Maria tidigare arbetat med informationssäkerhet vid Europol.

Dagens samhälle är ett helt annat 

än samhället på 1990-talet. Tek-
niken har utvecklats i ett rasande 

tempo och numera lever vi i en 

digital verklighet. Genom att 

koppla ihop system skapar vi 

alltfler beroenden, vi förlitar oss 
på våra it-stöd och utan dem är

risken stor att vi står där hand-

fallna. Eventuella elavbrott, drift-

stopp eller andra störningar kan 

leda till att samhället stannar 

upp. Knowits säkerhetskonsult 

Maria Mörk har lång erfarenhet 

inom säkerhetsskydd och hon 

menar att det blir alltmer tydligt 

att det finns annat än uttalade 
attacker som kan slå ut vår 

samhällskritiska infrastruktur.

 

SÄKERHETSARENAN IDAG

NYA TIDER, NYA BEHOV

– Säkerhetsskydd handlade 
förut bara om rikets säkerhet 

och Försvarsmakten. Numera 

använder vi oss av it-arenan på 

ett helt annat sätt. Vi är alltmer 

uppkopplade och definitionen på 

säkerhetsskydd måste därmed 

vidgas. Om banktransaktioner, 

el-, vatten- och matförsörjning 

brister eller störs fungerar inte 

samhället, Sverige är inte stabilt 
och säkert då.

 Den befintliga säkerhets-

skyddslagen infördes 1996 med 
bakgrund i en förstudie som 

genomfördes år 1994-1995. 
 – Då var allt väldigt analogt, 

det var inte så många som hade 

internet eller mobiltelefon. Värl-

den ser alltså helt annorlunda ut 

idag och verksamheter arbetar 

på ett annat sätt, menar Maria.

NYA LAGEN

I december 2011 beslutade den 
dåvarande regeringen att utse 

en särskild utredare med upp-

drag att se över den svenska 

säkerhetsskyddslagstiftningen. 

Syftet med detta var att anpas-

sa lagstiftningen för att på ett 

bättre sätt skydda de verksam-

heter som är av betydelse för 

rikets säkerhet samt till de krav 

som det internationella samar-

betet ställer. Utredningen slut-

fördes i mars 2015 med förslaget 
att en ny säkerhetsskyddslag 

ska införas (SOU 2015:25).
 – För att följa med utvecklingen 

kommer den nya lagen att om-

fatta fler verksamheter än tidi-
gare. Detta gäller verksamheter 

som är att anse som särskilt 

skyddsvärda verksamheter, 

exempelvis flygplatser och 
hamnar. I takt med teknikens 

framfart uppkommer fler sårbar-
heter och med fler sårbarheter 
måste vi skydda oss bättre. Vi 

måste skydda vår information 

och vissa verksamheter kommer 

då behöva anpassa sig efter 

tydliga regler och krav för att 

uppnå en lämplig säkerhetsnivå.
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   0-day: en felande 
länk i säkerhetskedjan

PATRICK MATTSSON arbetar som säkerhetskonsult 

på Knowit. Med snart 20 års erfarenhet i branschen 
sammankopplar han olika grupperingar på ett dynamiskt 

och opretentiöst arbetssätt. Fokus ligger på att testa, kring-

gå och skapa säkerhetsmekanismer som förbättrar skyddet 

utan att produktiviteten påverkas. Med kaffe, humor och 
musik skapar han en kreativ arbetsmiljö med sina kollegor.

SÄKERHETSARENAN IDAG

MASKERADE LÄNKAR

Sårbarheten som Patrick identi-
fierade innebär att en maskerad 

länk kan döljas i den URL som 
normalt kommer från ProxySG 
tillsammans med varningsmed-

delanden om farliga webbsidor. 

Vanligtvis kontrollerar produkten 

vilken webbplats användaren för-

söker besöka och jämför denna 

adress mot ett antal regler för 

att bedöma om användaren får 

fortsätta eller ej. I de fall produk-

ten konstaterar att webbplatsen 

är okänd eller bedömer att den 

är tveksam ger den ifrån sig en 

varning. När varningsmeddelan-

det visas för användaren kan 

denne varken utröna att sidan 

är falsk eller att den har för-

ändrats av någon med syfte att 

skicka vidare användaren till en 

hemsida som exempelvis 

innehåller skadlig kod. När 

användaren sedan i god tro 

klickar på »acceptera« hämtas 

sidan med skadlig kod. Hem-

sidan sparas även permanent 

En 0-day vulnerability (noll-
dagarssårbarhet på svenska) är  

en sårbarhet som är okänd för 

leverantören och som därmed 

kan utnyttjas. Om någon med 
onda avsikter upptäcker den 

först kan konsekvenserna bli 

förödande beroende på hur 

allvarlig sårbarheten är.

 I slutet av 2015 bidrog säker-
hetskonsulten Patrick Mattsson 

till att göra världen lite säkrare 

genom att hitta och rapportera 

in en 0-day till företaget Blue 
Coat. Patrick identifierade sår-
barheten i säkerhetsprodukten 

Blue Coat ProxySG Secure Web 
Gateway, vilket något förenklat 

kan beskrivas som en applika-

tionsbrandvägg som skyddar 

användarna från att få in skadlig 

kod från internet.

i webbläsaren så när användaren 

försöker surfa till sidan nästa 

gång hämtas sidan med skadlig 

kod direkt.

HÖG SÅRBARHET

Användare kan alltså, helt 

ofrivilligt, styras om till vilken sida 

som helst och detta utan att se 

vad som händer. Denna sårbar-

het graderades till hög enligt 

US-CERT/NIST och tack vare 
Patrick har Blue Coat fått möjlig-

heten att täppa till detta säker-

hetshål.

GUSTAV NORDENSKJÖLD

PATRICK MATTSSON
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      Saving Ryan’s Privacy

individer blir mer medvetna om 

sina rättigheter kan en organi-

sations bristande efterlevnad 

ha en negativ påverkan på kund-

förtroendet och varumärket, 

vilket på sikt kan vara ännu 

värre än de ekonomiska 

sanktionerna.

INBYGGD INTEGRITET

Privacy by Design handlar om 

att ta hänsyn till integri-

tetsaspekter genom hela 

systemutvecklingsprocessen 

och att inkludera skyddsmeka-

nismer redan från början. Det är 

ett proaktivt arbete där ledordet 

är minimering – att med så lite 

data som möjligt uppnå en så 

hög kvalitet som möjligt i en 

specifik process. Konceptet 
handlar även om att avidentifie-

ra eller anonymisera data 

samtidigt som transparens 

gentemot den enskilda indivi-

den måste råda.

 – Mängden data som lagras 

har en stor betydelse för 

människors integritet. I detta 

avseende är det av stor vikt att 

denna information är avgränsad 

efter ett specifikt syfte. Skulle 

Privacy by Design (eller inbyggd 

integritet) har funnits länge, men 

på senare tid har det uppmärk-

sammats alltmer. Anledningen 

till detta är införandet av den nya 

dataskyddsförordningen som 

träder i kraft den 25 maj 2018.  

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR

– Egentligen har Privacy by 

Design varit aktuellt sedan 

internet blev allmänt tillgängligt 

runt 1994-1995, menar säker-
hetskonsulten Mikael Tanner. 

Tidigare har det funnits många 

olika lagar med varierande 

tolkningar inom EU, men med 

den nya förordningen kommer 

nya förutsättningar råda. Exem-

pelvis riskerar den som inte 

uppfyller kraven att drabbas av 

en sanktionsavgift på upp till 20 
miljoner euro eller 4 procent av 
organisationens globala om-

sättning. I takt med att enskilda 

SÄKERHETSARENAN IDAG

MIKAEL TANNER arbetar som säkerhetskonsult 

på Knowit och har en unik kombination av djup juridisk

 kompetens inom säkerhetsområdet samt en bred teknisk 

bakgrund. Han kommer närmast från Säkerhetspolisen (Säpo) 
där han bland annat har arbetat med säkerhetsskydd, 

interna regelverk och underrättelsearbete. Mikael har även 

en mångårig erfarenhet från det privata näringslivet, i form av 

såväl kund som leverantör avseende it-relaterade frågor.

informationen hamna i orätta 

händer är den då inte nöd-

vändigtvis särskilt användbar 

eftersom den sannolikt har 

begränsats med ett annat syfte 

i åtanke än det som den med 

illegitima avsikter har.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Att konkretisera konceptet 

Privacy by Design och den nya 

dataskyddsförordningen är enligt 

Mikael en utmaning:

 – Det finns nämligen inte 
något generellt tillvägagångs-

sätt eller någon allmän strategi 

som passar alla verksamheter. 

Privacy by Design innefattar 

istället ett antal vägledande 

principer som ligger till grund 

för en sund behandling av 

information. Utgångspunkterna 

för en organisations arbete med 

detta bör vara den egna verk-

samhetens karaktär och rådande 

hotbild. Frågan måste tidigt 

lyftas till ledningsnivå och det 

förväntade resursbehovet bör 

även ses över.
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Våra tjänster

TA KONTROLL 
NULÄGE+
Inom kort kommer dagens 

nationella lagstiftning om skydd 

av personlig information (PUL)
att ersättas av EU:s nya data-

skyddsförordning. Vi har tagit 

fram en metod för att identifiera 
nuläget och planera för fortsatt 

arbete. Vi underlättar en snabb 

och kostnadseffektiv omställning 
till nya arbetssätt enligt data-

skyddsförordningen.

COMPLIANCE AS A SERVICE

Vi följer löpande upp underleve-

rantörer eller delar av din verk-

samhet och jämför med såväl 

interna som externa säkerhets-

krav samt regelverk. För att göra 

detta använder vi oss bland 

annat av självdeklarationer 

och tekniska kontroller. Med 

Compliance as a Service får din 
organisation regelbundet skräd-

darsydda rapporter och presen-

tationer om säkerhetsläget.

KARMA

Med KARMA erbjuder vi dig en 

affärsdriven riskhantering i form 
av både metod- och applika-

tionsstöd. KARMA är ett enkelt 

och effektivt riskverktyg i arbetet 
med att identifiera din verksam-

hets risker, rangordna dem uti-

från deras påverkan på affärs-

mål och därefter skapa en 

hela vägen från IAM-strategi 

och process- och verksamhets-

analys till att definiera roller 
samt andra kritiska attribut för 

en effektiv åtkomstkontroll. 
Givetvis kan vi också medverka 

vid ett införande där identiteter 

hanteras i automatiserade och 

kvalitetssäkrade processer 

genom hela livscykeln.

PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Indu-

stry Data Security Standard) 
är en säkerhetsstandard inom 

betalkortsindustrin som syftar 

till att skydda betalkortsuppgifter. 

Våra konsulter har arbetat med 

PCI DSS sedan starten 2005 
och vi har även varit med och 

utvecklat standarden. Med 

erfarenheter från globala hand-

lare, tjänsteleverantörer, banker 

och intrångsutredningar har vi 

stött på alla sorters problem 

och vi vet vilka lösningar som 

fungerar. Vi är även ackredi-

terade att genomföra gransk-

ningar som en Qualified Security 

Assessor (QSA).

VERKSAMHETSNÄRA LIS

Vi hjälper din organisation att 

implementera ett LIS, Lednings-
system för Informationssäkerhet 

enligt ISO/IEC 27000, som 
stödjer din affär och är lätt att 

förvalta. För att uppnå detta 

utformar vi ledningssystemet så 

att ert arbete med informations-

säkerhet blir en naturlig del av 

de verksamhetsprocesser som 

redan finns och används, till 
exempel riskhantering, system-

utveckling och förvaltning.

SECURITY AS A SERVICE

Med Security as a Service får 
du tillgång till hela vår kompe-

tens, antingen som en tjänst 

eller som en outsourcad 

funktion. Denna kan exempelvis 

omfatta ett antal av våra tjänster 

i ett funktionsåtagande med 

blandad kompetens och erfaren-

heter över tid. Det enda ni be-

höver göra är att fatta beslut 

om risknivå och vilka mätpunk-

ter som ska gälla för ert företag. 

Vi sköter det operativa samt 

redogör för ert säkerhetsläge 

på en regelbunden basis.

AWARENESS

Den svagaste länken i en 

organisations säkerhetsarbete 

är oftast användaren av it- 

systemen. Genom att belysa 

riskfyllt beteende och illustrera 

hur attacker och bedrägerier 

kan vara utformade hjälper vi 

din verksamhet med att höja 

det allmänna säkerhetsmedve-

tandet hos såväl personal som 

ledning. Vi arbetar för ett lång-

siktigt förändrat beteende-

mönster och på ledningsnivå 

fokuserar vi även på hur säker-

hetstänk kan inkluderas i 

styrning, strategier och mål-

sättning.

BAKGRUNDSKONTROLL

Bakgrundskontroller kan använ-

das som ett sätt att förebygga 

och eliminera eventuella risker 

vid exempelvis rekryteringar 

och val av underleverantörer. 

De kan också utgöra en del av 

ett helhetsåtagande vid mer 

omfattande säkerhetsarbeten. 

Med vår samlade erfarenhet 

INCIDENTHANTERING OCH  
IT-FORENSIK

Vi har lång erfarenhet av att 

arbeta förebyggande med 

it-säkerhetsincidenter, som 

exempelvis dataintrång och 

överbelastningsattacker. Vi 

etablerar och förbättrar din 

verksamhets rutiner gällande 

incidenthantering med fokus  

på att tidigt upptäcka och 

hantera denna typ av händelser. 

Vi har även möjlighet att arbeta 

reaktivt i form av it-forensiska 

utredningar där vi genomför 

bevisinsamling och utreder 

händelser.

SECURITY OF THINGS

Internet of Things innefattar 

olika typer av föremål som har 

försetts med inbyggda datorer, 

sensorer och en internetupp-

koppling. Dessa föremål erbjuder 

enorma möjligheter samtidigt 

som de innebär en ökad risk. 

Sätten att skydda dessa system 

skiljer sig många gånger från 

traditionell it-säkerhet, inte 

minst då patchhantering och 

behörighetshantering försvåras 

avsevärt. Vi har lång erfarenhet 

av denna typ av uppdrag från 

exempelvis tillverkningsindu-

strin, sjukvården och energi-

branschen, där vi har hjälpt 

såväl tillverkare av dessa 

system som deras kunder.

SÄKER UPPHANDLING

Som ett stöd vid era upphand-

lingar erbjuder vi expertkompe-

tens inom kravhantering för 

informationssäkerhet och 

personuppgiftshantering. Vi 

stöttar ert arbete vid utvärdering 

och upphandling av specifika 
lösningar genom att definiera 
säkerhetskrav och utvärdera 

leverantörernas mognadsgrad 

samt leveranskapacitet inom 

it- och informationssäkerhet.

prioritetsordning för de åtgärder 

som kan reducera identifierade 
hot och risker på bästa sätt. 

KARMA är en förkortning av 

Knowit Affärsdriven Riskhante-

ring med Metod och Applika-

tionsstöd.

SÄKERHETSVERIFIERING

Syftet med säkerhetsverifiering 
är att utvärdera den tekniska 

säkerhetsnivån i ett specifikt 
system och identifiera eventu-

ella sårbarheter. Granskningen 

fokuserar på de aspekter av 

lösningen som är exponerade 

och mest utsatta. Vi utgår ifrån 

en beprövad metodik som kan 

anpassas efter er verksamhet 

och inkluderar testfall för vanligt 

förekommande sårbarheter i 

såväl standardlösningar som 

egenutvecklade applikationer.

SÄKRA  
VERKSAMHETEN
IDENTITETS- OCH BEHÖRIGHETS-
HANTERING (IAM)

Syftet med IAM (Identity and 
Access Management) är att 

säkerställa att rätt person får 

tillgång till rätt information vid 

rätt tillfälle. På så sätt möjlig-

görs nya affärer och samarbe-

ten samtidigt som informations-

säkerheten bibehålls eller 

rentav förstärks. Vi har ett 

heltäckande erbjudande inom 

IAM-området och vi hjälper dig 

från såväl polisiär som militär 

underrättelse- och utrednings-

verksamhet erbjuder vi en 

högkvalitativ produkt där vi 

samlar in, bearbetar och ana-

lyserar information som kan 

vara avgörande för att fatta rätt 

beslut i svåra situationer.

SÄKRA SYSTEMEN
SÄKER SYSTEMUTVECKLING

Säker systemutveckling handlar 
om att minimera risker genom 

att proaktivt arbeta med säker-

het under utvecklingen istället 

för att åtgärda problem i efter-

hand när de upptäcks. För att 

uppnå detta bör säkerheten tas 

i beaktande under hela utveck-

lingsprocessen, från krav och 

design till utveckling samt test. 

Knowit ger stöd i etableringen 

och upprätthållandet av säker-

hetsfunktioner och aktiviteter 

under hela processen. På så 

sätt säkerställer vi att era app-

likationer uppnår en lämplig 

säkerhetsnivå och uppfyller 

relevanta krav.

PRIVACY BY DESIGN

Privacy by Design är en metodik 

som explicit krävs i den nya 

dataskyddsförordningen. Säker-
hetskonsulterna på Knowit 

förklarar konceptet och hur det 

kan tillämpas i utveckling och 

förvaltning av era system. Knowit 

kan även hjälpa till med själva 

utförandet för att optimera 

systemen så att de uppfyller 

dataskyddsförordningens krav 

inom området.
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»Chansen att 
få samarbeta 
med den spets-
kompetens 
som finns hos 
Knowit Secure 
är nästan 
oemotståndlig 
om man är  
intresserad av 
säkerhet!«

ANNA BORG

har under de senaste tio åren 

varit verksam på den internatio-

nella marknaden där hon bland 

annat har arbetat inom rollerna 

IT and Information Security 
Specialist, Data Privacy Officer 
och Information Security Risk 
Manager. Annas kompetens är 

främst inom riskhantering, 

säkerhetsstyrning och efterlev-

nadskontroll. Sedan maj 2016 
arbetar hon som säkerhets-

konsult på Knowit. 

FREJA WESTERLUND 

»Genom att vara 
omtänksamma, 

affärsmässiga och 
innovativa förändrar 

vi synen på risk 
och säkerhet«

EMMA SVENSSON

KOM PÅ VÅRA SEMINARIER Kunskap gör mest nytta om vi sprider den. Därför ordnar 

vi seminarier om it- och informationssäkerhet två till fyra gånger per år under 

samlingsnamnet Secure Experience. Avsikten är att sammanföra aktuella ämnen 

med kunniga talare och intresserade deltagare för en eftermiddag med mycket 

kunskapsutbyte, men även för trevligt mingel och umgänge. VILL DU KOMMA? 

Maila ditt namn och var du arbetar till secure@knowit.se. Alla är välkomna!

SVERIGE

knowitsecure.se

@KnowitSecure
secure@knowit.se

Åsa Schwarz
marknads- och  

försäljningschef

+46 72 704 70 80
asa.schwarz@knowit.se

Klarabergsgatan 60
SE-111 21 Stockholm
+46 8 700 66 00

Platensgatan 8
SE-582 20 Linköping
+46 13 21 05 60

Östra Hamngatan 16
SE-411 09 Göteborg
+46 31 711 27 30

Stortorget 9
SE-211 22 Malmö
+46 40 630 24 00

NORGE

knowitsecure.no

@KnowitSecureAS
secure@knowit.no

Jorunn Terjesen

VD Knowit Secure AS
+47 99 28 29 35

jorunn.terjesen@knowit.no

Universitetsgata 7

NO-0164 Oslo
+47 970 29 000

Tollbodgaten 1

NO-4836 Arendal
+47 918 63 065
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DIN AFFÄR. DIGITALISERAD. I en värld där allt är digitalt är vi managementkonsulterna som är sprungna ur digita-

liseringen. Knowit är ett av få nordiska företag som förenar kreativ styrka och strategisk kompetens med passion 

för teknologi. Vi har levererat hundratals sådana lösningar under 15 års tid. DET ÄR VÅR AFFÄR.

KNOWIT INSIGHT
Managementkonsulter        KNOWIT.SE/INSIGHT
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