
Hvordan kan vi utvikle og etablere 
sikrere løsninger? 

Kasus: for mobiltelefoner og nettbrett 

 



Side 2 

SpareBank 1  

• Finanshus  

– Forvaltning 805 mrd. 

– Bank, forsikring, eiendomsmegling, inkasso, etc. 

– ca 6500 ansatte og ca 1,7 mil kunder 

 

• I tillegg er vi et programvareutviklingshus: 

 

– Utvikling og forvaltning av banksystemer 

– Utvikling og forvaltning av kundeløsninger 

 

 

 

Mobilbank privat og Mobilbank bedrift 

Budsjettkalkulator 

Ukepengeapp 

Engangskode app Venneregnskap 



Side 3 

Hva har vi i verktøykassa? 

• Prinsipper og krav 

• Godpraksis (preakseptere løsninger) 

• Sikkerhetsarkitekten 

• Risikovurdering 

• Sikkerhetstester 

• Bomstasjoner 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Side 4 

Prinsipper og krav 

• Lovpålagte krav  

• Marked eller kunde krav 

• Bransje krav eller prinsipper 

• Egne krav eller prinsipper 



Side 5 

Risikovurdering vs. 
Godpraksis/preaksepterteløsninger 

Risikovurdering  Godpraksis (bestepraksis) 

Fremsette og vurdere 
risikohypoteser 

<> Beskrivelse av prinsipper eller 
løsninger med akseptabelt 
risikonivå  

 
 

Beskrive effekten ved ulike 
sikkerhetstiltak 

<> Beskrivelse av tiltak 
 

Kartlegge risiko ved nye 
sårbarheter 

Mer eller mindre detaljerte 

Oppfølging av tiltak Forenkler og standardiser 

Krav til omgivelser 
 

Er generelle og konsekvens kan 
være dårlig tilpasset  



Side 6 

Eksempler på tiltak som kan representere god praksis 
for løsninger til egne ansatte  
 

 

 

• Bruk en MDM løsning  

• Få oversikt og evnen til å styre 

• Skill mellom private og virksomhetens data 

• Egen sandboks til virksomheten? 

• Kjenn igjen autoriserte enheter 

• Sertifikat? 

• Autentiser bruker med passord 

• Passord, BankID, etc.? 

• Husk baksystemer (webserver) 

• OWASP top10 

• Være forsiktig med skytjenester 

• Har du kontroll? 

• Oppdag og håndter enheter som er rootet og 
jailbreaket  

• Ukjent tilstand.. 

 

 



Side 7 

Sikkerhetsarkitekten 

• Fasilitere sikkerhet i løsninger 
 

• Representerer IT sikkerhet i utviklingsprosjekter  
– Ansvarlig for å levere en risikoanalyse 

– Etablere nødvendig tiltak i løsning eller arkitektur 

 

 



Side 8 

Jobb nr.1: Få kontroll på risiko 

• Få oversikt over trusler  
– Hva kan skje ? 

– Blackroom øvelser og ta med 
forretningssiden! 

– Noen Game Over scenarios? 

 

• Gjennomfør risikovurderinger 
– Start så tidlig som mulig i et prosjekt 

– Beskriv hva som risikovurderes  

– Beste praksis ved vurdering av teknolog og 
prinsipper kan være en snarvei i mangel på 
risikovurdering, men kanskje ikke av løsninger 
og tjenester? 

 

 

 

Viljen til å ta 
risiko må 
ikke være 
større enn 

evnen!  



Side 9 

Trussel/uønsket hendelse Konsekvens 

Tap (og sanering/arv) av enheter  Eksponering av tilganger og informasjon 

Brukssituasjonen (bruk i usikre /offentlige 
omgivelser) 

Eksponering av tilganger og informasjon 

Svak brukerautentisering  (ingen bruker på 
klientplattform ) 

Angrep eller benektelse 
 

Skyggebruk av skytjenester  (BOYA)  Eksponering av informasjon, svekket 
informasjonsintegritet 

Programvare som gjør mer enn den skal - 
Mobile Malware 
 

Kompromitterte tilganger og informasjon. 
Direkte økonomisk tap, m.m. 

Telefonen oppfattes som eller er ”privat” 
domene (BYOD)   

Ufordring for MDM! Reduserte muligheter for 
policystyring og utøving av sikkerhetsregime. 

Alltid på og flere tilkobling (WiFi, Bluetooth, 
NFC, 3G, 4G, GSM, ..)  

Kompleks kommunikasjonskontroll og stor 
angrepsflate. 

Manglende oppdatering av OS og programvare Sårbarheter blir ikke terminert, operasjonelt 
krevende  

Jailbreak og rooting Fjerne sikkerhetskontroller, default passord, 
malware, etc.  

Fjernkonfigurasjon (som USSD) via 
Pushnettverk, SMS, E-mail, QR, etc.  

Viderekoblinger,  factory reset , wipe, etc.  



Side 10 

Owasp Top 10 Mobil trusler 
https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-_Top_Ten_Mobile_Risks 



Side 11 

Hva påvirker trusselbildet? 

• Mangler i eget sikkerhetsregime 

– Tiltak og motstandskraft 

– Hva kan du styre og hva kan du ikke styre? 

– Evne til oppdage (What you can’t see, you cant’t fight…) 

– Vilje (og evne til håndtere hendelser) 

 

• Motivasjonen til angripere  

– Politisk, økonomisk, tilfeldig, .. 

 

• Hva er det som øker risikoen knyttet til en gitt teknologi? 

– Utbredelse,  

– Gevinstpotensial,  

– Sikkerhetsegenskaper,  

– Tilgang på verktøy, 

– Grensesnitt til brukere (mulighet for phishing) 

 

 

Trusselbildet 
endres 
gjerne  

plutselig! 



Side 12 

 
Kunde- 
løsning 

Hvem skal bruke løsningen? 

Offentlig 
løsning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansatt- 
løsning 

Krav og mulighet til kontroll Mindre Større 



Side 13 

Motivasjons 

aksen 

Teknologi aksen 

Politisk Økonomisk 

Enkel 

Avansert 

Phishing 

Web 
trojaner 

APT 

DDOS 

?? 



Side 14 

Malware på mobilen 

• Ikke helt som på PC: 

– Brukeren har ”selv” installert malware, og den kan fjernes. 

– Mye brukt til SMS svindel (Super Battey Charger), men kan også benyttes 
til spionasje m.m.… 

– Når vil vi se Drive By Malware tilsvarende Pcer? 

 

 

 

 

• Status: 

 

– Økning fra 2011 til 2012: 780%  

– 99% av all malware angriper Andriod.  

– www.mobilesandbox.org rapportert 43.000 ondsinnet apps av totalt 
300.000 i 2012 (det fleste fra rusiske og asiatisk tredjeparts butikker) 

 

ZitMo 

http://www.mobilesandbox.org/


Side 15 

Test – ikke anta! 

• Dokumentert er ikke implementert! 

 

• Verifiser at sikkerheten er på plass 
– Sikkerhetstest 

– Revisjoner 

– Øvelser 

– Etc. 

 

• Hvordan fremskaffes data til testformål?  
 

 

 



Side 16 

Risikovurdering vs. sikkerhetstest 

Risikovurdering  Sikkerhetstest 

Fremsette og vurdere 
risikohypoteser 

<> Verifikasjon av sikkerhetsnivå 

Beskrive effekten ved ulike 
sikkerhetstiltak 

> Verifikasjon av sikkerhetstiltak 

Kartlegge risiko ved nye 
sårbarheter 

< Påvise sårbarheter  

Oppfølging av tiltak 

Krav til omgivelser 
 



Side 17 

Noen tips til sikkerhetstester… 

• Sikkerhetstesten skal være relevant (ikke for gamle); 

– trusselbildet og sårbarheter kan endre seg 

– testobjektet skal være aktuell versjon og identisk med det som skal i produksjon 

• Sikkerhetstesteren må være kompetent;  

– nødvendig og oppdatert kompetanse 

– benytte god testmetodikk  

• Bruk riktig verktøy 

– Beskriv hvilke verktøy som er benyttet og 

– hvordan er verktøyet brukt 

• God miljøbeskrivelse  

– hva er testet (testobjekter) 

– hvordan er det testet (testriggen) 

• Hvilke tester er gjennomført 

– og hva ble resultatet  

• Funn 

– beskriv relevante funn detaljert og ta med eksempler 

– sårbarheter skal kunne verifiseres og funn gjenskapes 

• Retest når nødvendig  

– Funn som blir rettet må testes på nytt 



Side 18 

Bomstasjoner 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Passering av bomstasjoner for 
godkjenning før pilot og 
produksjon 
– Risikovurdering og sikkerhetstester 

– Eskalering av risiko som ikke 
aksepteres – hvem er stakeholder? 

 



Side 19 

Takk for oppmerksomheten 
Vidar.eide@sparebank1.no 


