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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun genomfört
en säkerhetsgranskning av Vänersborgs kommuns cybersäkerhet enligt SANS CIS 20
Critical Security Assessment. Vidare har intrångstester samt en phishingattack mot Vänersborgs kommun genomförts.
Revisionsfrågan som har varit styrande för granskningen har formulerats enligt följande:

Finns en til(fredstiillande intern styrning och kontroll för en effektiv och
säker hantering av IT?
Efter genomförd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att revisionsfrågan ej

är uppfylld.
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de nio kontrollmålen
för granskningen, vilka redovisas i sin helhet i rapporten.

Kontrollmål i
Finns aktuella och ändamålsenliga styrande dokument och riktlinjer samt är dessa tillräckligt införda?

Ej uppfyllt
Kontrollmål 2
Sker uppföljning kring efterlevnad av de styrande dokumenten?

Ej uppfyllt
Kontrollmål 3
Är IT-driften/användning av IT tillräckligt fri från störningar/incidenter?

Uppfyllt
Kontrollmål 4
Finns det mekanismer för identifiering av hot mot IT-miljön?

Ej uppfyllt
Kontrollmål 5
Har man infört tillfredställande skyddsåtgärder?

Ej uppfyllt
Kontrollmål 6
Har man skapat rätt förutsättningar för att upptäcka säkerhetsincidenter?

Ej uppfyllt
Kontrollmål 7
Finns adekvat förmåga att hantera en säkerhetsincident?
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Ej uppfyllt
Kontrollmål 8
Har organisationen godtagbar förmåga att återställa IT-stödet efter en incident?

Delvis uppfyllt
Kontrollmål 9
Hur säkerhetsmedvetna är kommunens medarbetare avseende bluffliiail?

Delvis uppfyllt
En sekretessbelagd detaljerad rapport med resultat från genomförd säkerhetsgranskning,
intrångstest och phisingattack har lämnats över till IT-chefen i Vänersborgs kommun

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till Vänersborgs
kommun:
PwC rekommenderar att ledningen prioriterar och ökar fokus på arbetet med informationssäkerhet och IT-säkerhet
PwC rekommenderar att man särskilt prioriterar de kontrollpunkter som listats under
rubriken Prioriteringslista för åtgärder för att höja säkerhetsnivån.
Kommunens förmåga att proaktivt förhindra eller upptäcka en cyberattack är begränsad,
cyberförsvarsförmågan bör stärkas och flera rutiner, processer och dokument behöver
upprättas.
Vidare rekommenderar PwC att man bör överväga att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
PwC uppmärksammade inte någon reaktion från IT-säkerhetsavdelningen avseende de
interna testerna vilket tyder det på att det saknas förmåga att identifiera och reagera på
attacker i den interna IT-miljön. Detta bör åtgärdas.
PwC rekommenderar att man förbättrar förmågan att detektera intrång. Centraliserad
loggning i kombination med regelbunden logganalys skulle öka förmågan att detektera
avvikande användarbeteende.
Vidare rekommenderar PwC att man ser över informationssäkerheten och begränsar åtkomsten för lågt privilegierade användare.
PwC att rekommenderar att man ser över rutinen för hantering av lösenord för konton, då
det påträffades ett stort antal servicekonton med identiska lösenord.
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1.

Inledning

1.1.

Granskningsbakgrund

Ett fungerande IT-stöd är av stor betydelse för kommunens verksamheter. Den moderna
informationsteknologin ger möjligheter att höja kvalité, säkerhet och effektivitet i de olika
verksamheterna samt sprida och öka tillgängligheten till information. IT är en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett effektivt och säkert sätt. Stora möjligheter
finns att ytterligare effektivisera verksamheten med IT (t ex underlätta för kunder).
Den snabba utvecklingen av tekniken innebär att det kommer nya risker som måste beaktas genom mobiltelefoner, appar, läsplattor, sociala medier m.m.
Mobiliteten är stor och önskan från allmänhet och olika yrkesgrupper ökar hela tiden
(jobba hemma, tåget, hotell — utanför den ordinarie verksamheten).
Brister i IT-säkerheten medför även risker att verksamheten och dess kunder och intressenter kan påverkas mycket negativt. Exempel på risker är att:
•

Olika lagar inte tillämpas på ett korrekt sätt, exempelvis offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen, Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14), arkivlagen.

•

Systemen är otillgängliga på ett sätt som kan drabba verksamheten allvarligt. Information försvinner. IT-relaterade störningar och problem leder till slöseri med
tid och/eller att kunder drabbas negativt.

•

Förtroendekapital påverkas på grund av oönskad användning av Internet, krångel
och störningar som blir synliga för internetanvändare i allmänhet och brukare i
synnerhet.

1.2.

Sie och revisionsfe-aga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Finns en til nedställande intern styrning och kontroll för en ef fektiv och
säker hantering av IT?
1.2.1.

K071t7'011772Q1

Följande kontrollmål har använts vid granskningen för att besvara revisionsfrågan:
•

Finns aktuella och ändamålsenliga styrande dokument och riktlinjer samt är dessa
tillräckligt införda?

•

Sker uppföljning kring efterlevnad av de styrande dokumenten?

• Är IT-driften/användning av IT tillräckligt fri från störningar/incidenter?
•

Finns det mekanismer för identifiering av hot mot IT-miljön?
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•

Har man infört tillfredställande skyddsåtgärder?

•

Har man skapat rätt förutsättningar för att upptäcka säkerhetsincidenter?

•

Finns adekvat förmåga att hantera en säkerhetsincident?

•

Har organisationen godtagbar förmåga att återställa IT-stödet efter en incident?

•

Hur säkerhetsmedvetna är kommunens medarbetare avseende bluffiiiail?

s.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgörs av SANS CIS 20 Critical Security Controls v6.o. Se Bilaga I —
SANS CIS 20 CSC.

1.4.

Avgränsning

I tid avgränsas granskningen till år 2018 och till granskningens kontrollmål.

1.4.1.

Nominerade system

Alla system i Vänersborgs kommuns interna nätverk ansågs vara nominerade system och
således inom ramen för tekniska tester.

s.5.

Metod

Genomförandet bygger på PwC:s koncept Cybersecurity health check baserat på SANS CIS
20 Critical Security Controls.
Informationsinsamling sker genom workshops och intervjuer, maskinell bearbetning och
skanning samt automatiserade och manuella penetrationstester.

1.5.1.

Säkerhetsgranskning
Genomförande

1.5.1.1.
Genom en säkerhetsgranskning bestående av två delar går vi igenom Vänersborgs kommuns tekniska miljö, dess administrativa rutiner och organisatoriska struktur. Säkerhetsgranskningen görs för att identifiera säkerhetsbrister ur ett tekniskt, administrativt och
organisatoriskt perspektiv inriktat mot informationssäkerhet. Svaren på frågorna redogör
för hur bra Vänersborgs kommun uppfyller önskvärda krav på informationssäkerheten.
Materialet som används utgår från SANS/CIS2o (cisecurity.org) och ISF (securityforum.org). De omfattande kontrollerna och vägledningen hjälper till med aktuella och
framväxande informationssäkerhetsfrågor. Allt sammanslaget gör det möjligt för Vänersborgs kommun att reagera i den snabba takt som hot, teknik och risker utvecklas.

1.5.1.2. Informationsinsamling
Det har genomförts workshops med kommunens IT-avdelning och dess ledning samt utvalda resurser från förvaltningarna och den centrala kommunledningen. Arbetet har utförts med ett stort antal frågeställningar inom teknik, administration och organisation.
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1.5.2.

Intrångstester
Genomförande

1.5.2.1.
Genom en intern penetrationstest går vi igenom Vänersborgs kommuns tekniska miljö
och identifierar eventuella brister.
1.5.2.2. Informationsinsamling
Ett flertal verktyg användes inledningsvis för att kartlägga resurser på Vänersborgs kommuns nätverk. Samtliga resurser som omfattades av testerna kartlades och identifierades.
Dessutom samlades information in från publika källor, så som kommunens hemsida, för
att bistå vid de senare intrångsförsöken.
1.5.2.3. Intrångsförsök
Intrångsförsök gjordes för att påvisa att de potentiella säkerhetsbristerna identifierade
under informationsinsamlingen var reella sårbarheter.
Intrångsförsöket genomfördes med minimal inblandning av driftspersonal hos Vänersborgs kommun.

1.5.3.

Phishingattack
1.5.3.1. Bakgrund
En av de vanligaste attackerna som görs idag är så kallade nätfiskeattacker eller phishingattacker. Dessa attacker går ut på att angriparen försöker att få ut känsliga uppgifter
såsom användarnamn, lösenord, personnummer och kontonummer. Angriparen kan alternativt försöka att infektera offrets dator med skadlig kod för att få en väg in i organisationens nät. Ett exempel på en nätfiskeattack med större omfång var Operation Cloud
Hopper.
För att genomföra en lyckad attack behövs oftast en del ingångsvärden t ex e-postadresser
och namn. Ju mer information angriparen har tillgång till desto enklare är det för angriparen att skräddarsy attacken och på så vis få ett större genomslag.

1.5.3.2. Genomförande
Efter att PwC valt ut ett tema för attacken sattes en domän upp med namnet vanersburg.se vilket är relativt likt kommunens egen domän vanersborg.se. Till domänen skapades en e-postadress postmaster@vanersburg.se med avsändarnamn Postmaster. Med hjälp av de e-postadresser som anskaffats från IT-avdelningen samt den
öppna informationen som påträffats på kommunens webbportal skapades nätfiskeattacken och ett nätfiskemejl med avsändaren Postmaster skickades ut till användarna.
PwC valde att göra en typ av attack där de användare som klickade på länken i nätfiskemejlet hamnade på en inloggningssida som nästan är identisk med Vänersborgs kommuns inloggningssida för webbmail. Den uppmärksamme kunde dock se att adressen inte
helt överensstämmer med kommunens riktiga webbmail samt att certifikatet inte är utfärdat till Vänersborgs kommun.
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2.

Resultat

2.1.

Säkerhetsgranskning

2.1.1.

Sammanfattning

Vid respektive workshop identifierades brister och förbättringspotential.
I den första workshopen, som behandlade Kontrollpunkt 1-2o, kunde brister identifieras.
Flera av dessa brister är av teknisk karaktär och kräver tid, resurser och kompetens för att
åtgärda. IT-avdelningen uppger att deras budget är mycket begränsad och att de har brist
på resurser.
Den andra workshopen, med fokus på organisationen, identifierade också brister. Den
främsta orsaken till flera av dessa brister tycks vara att det inte finns tydliga riktlinjer från
ledningen kring dessa frågor samt att det saknas en roll som aktivt arbetar med informations- eller IT-säkerhetsfrågor.
Kommunen har en viss möjlighet att proaktivt förhindra en extern attack men dess förmåga att upptäcka en cyberattack är begränsad. Rapportens åtgärdsförslag är en möjlig
väg mot att stärka cyberförsvarsförmågan hos kommunen.
Flera av kontrollpunkterna i denna rapport skulle få en högre gradering om det fanns ett
centralt loggningssystem där informationen skulle kunna korreleras och analyseras. Larm
skulle kunna kopplas till händelser och på så sätt förbättra förmågan att upptäcka incidenter.
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2.1.2.

Tekniska säkerhetskontroller samt Efterlevnad av tekniska kontroller

Grafisk sammanställning - CIS 20.
Bilden nedan redogör för resultatet på de CSA kontrollpunkter som hör till ramverket CIS
20. Se Bilaga 2 — Gradering CSA för gradering.

Penetrationstest och ReadTeam- t

I
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Incidenthantering

~

20

1
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2.1.3.

Efterlevnad av administrativa och organisatoriska kontroller

Grafisk sammanställning — Organisationen.
Bilden nedan redogör för resultatet på de CSA kontrollpunkter som hör till ramverket ISF.
Se Bilaga 2 — Gradering CSA för gradering.

Styrning och kontroll

Fysisksdkerhet

~

Informationshantering

Systemanskaffning

Organisation

Fcontinuit etshantering

Efterlevnad

24
Fdrualtningsmodell

23

22
Fd rvalthingssdkerhet

31

Riskhantering

Organisationen
Leverantbr fdrhållanden

21
Hantering av tillgångar

Policys

Mer information finns i den detaljerade rapporten som har överlämnats till kommunens
IT-chef.

2.2. Intrångstester
2.2.1.

Iakttagelser

Det var på den förhållandevis korta tiden möjligt för PwC att kartlägga IT-miljön, identifiera sårbarheter och utnyttja dessa.
Under testerna identifierades lo st. sårbarheter. Av dessa är 5 st. riskgraderade som hög,
3 st. som medel, i st. som låg och i st. som information. Se Bilaga 3 — Riskgradering
intrångstester för information om gradering.
Mer information lämnas i den detaljerade rapport som PwC har lämnat över direkt till ITchefen i Vänersborgs kommun.
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2.2.2.

Bedömning

PwC:s slutsats efter genomförda intrångstester är att det finns en rad åtgärder som bör
vidtas för att höja säkerheten.
Under testerna genomförde PwC en stor mängd skanningar och angrepp mot system, som
bör ha genererat en stor mängd loggar i övervakningsverktyg. Intrångsförsöken som genomfördes bör ha orsakat larm som indikerade att en intern attack pågick, trots detta såg
vi inga tecken på att IT-avdelningen detekterat detta.
PwC upptäckte flera servrar som inte är härdade och innehåller standardlösenord samt att
servrar inte löpande uppdateras.
PwC påträffade ett flertal lokala administratörskonton med identiska lösenord. Utöver det
påträffades flera inloggningsuppgifter i klartext på fildelningsytor.
Dessutom tillåter domänpolicyn svaga administratörslösenord.
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2.3.

Phishingattack

2.3.1.

Iakttagelser

Utförlig information lämnas i den detaljerade rapport som PwC har lämnat över direkt till
IT-chefen på Vänersborgs kommun.
Andelen användare som potentiellt sett skulle kunnat bli av med känsliga uppgifter alternativt fått sin dator infekterad med skadlig kod, är något mindre än liknande aktörer som
Vänersborgs kommun. Vid en sådan här typ av attack kan det dock räcka med att endast
en användare blir av med inloggningsuppgifter alternativt får sin dator infekterad med
skadlig kod för att attacken ska få allvarliga konsekvenser.

2.3.2.

Bedömning

PwC:s slutsats efter genomförd phishingattack är att en medelhög andel av användare
som fick mailet klickade på länken och cirka hälften av de som kom till PwC:s mottagarsida fyllde i sina uppgifter.
Det framkom till PwC att kommunens medarbetare rapporterat phishingattacken och
därefter kontaktade kommunen den mailleverantör som PwC använder sig utav för att
skicka ut phishingmailen. Detta visar på en något högre säkerhetsmedvetenhet än liknande aktörer.
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3. Bedömningar
3.i.

Reuisionell bedömning

Efter genomförd granskning är PwC:s sammanfattande bedömning att revisionsfrågan ej

är uppfylld.

3.2. Bedömning utifrån kontrollmål
Bedömning
Ej uppfyllt
PwC:s bedömning är att det finns vissa styrande dokument.
Dessa är dock sällan uppdaterade.
Ej uppfyllt
Detta sker i en mycket begränsad utsträckning.
Uppfyllt
Relativt nyligen inträffade en större incident, arbetet som
Är IT-driften/användning av IT tillgenomfördes för att återställa miljön till normalläge har
räckligt fri från störninginneburit flera förbättringar. På grund av dessa förbättringar/incidenter?
ar, trots incidenten, bedömer PwC att driften är tillräckligt
fri från störningar.
Ej uppfyllt
Finns det mekanismer för identifieNej, det saknas mekanismer för att identifiera hot mot ITring av hot mot IT-miljön?
miljön.
Ej uppfyllt
Har man infört tillfredställande
Nej, det finns vissa skyddsåtgärder men dessa behöver stärskyddsåtgärder?
kas.
Ej uppfyllt
Har man skapat rätt förutsättningar Nej, kommunen har viss förmåga att proaktivt förhindra ett
för att upptäcka säkerhetsincidenter? angrepp men dess förmåga att upptäcka en cyberattack är
begränsad.
Ej uppfyllt
Förmågan att hantera en incident är begränsad, det saknas
en tydlig och dokumenterad incidenthanteringspolicy som
Finns adekvat förmåga att hantera
innehåller ansvarsfördelning och viktiga beslutsfattare vid
en säkerhetsincident?
en incident samt mallar för rapportering till beslutsfattare.
Det har noterats att delar av ovan nämnda brister berörs i
den befintliga kontinuitetsplanen för IT, men ej tillräckligt.
Delvis uppfyllt
Har organisationen godtagbar förDet finns fortfarande problem med backuplösningen sedan
måga att återställa IT-stödet efter en
incidenten. Dessa problem behöver lösas innan full tillit till
incident?
återställningsförmågan ges.
Delvis uppfyllt
I den phishing-kampanj som utfördes valde ca: lo% av de
utsatta användarna att följa länken i bluffuiailet och cirka
hälften av dessa lämna ut sina kontouppgifter.
Hur säkerhetsmedvetna är kommuKommunens medarbetare rapporterat phishingattacken och
nens medarbetare avseende bluffdärefter kontaktade kommunen den mailleverantör som
mail?
PwC använder sig utav för att skicka ut phishingmailen.
Detta visar på en något högre säkerhetsmedvetenhet än
liknande aktörer.
Kontrollmål
Finns aktuella och ändamålsenliga
styrande dokument och riktlinjer
samt är dessa tillräckligt införda?
Sker uppföljning kring efterlevnad av
de styrande dokumenten?

April 2018
Vänersborgs kommunrevisorer
PwC

13 av 23

Cybersecurity hälsokontroll

I
3.3• Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer.

3.33.

Rekommendationer efter genomförd säkerhetsgranskning

PwC rekommenderar att ledningen prioriterar och ökar fokus på arbetet med informationssäkerhet och IT-säkerhet
Det finns ett antal åtgärder som skulle höja kommunens totala säkerhetsnivå och cyberförsvarsförmåga. På vissa kontrollpunkter är kommunen svag och har förbättringspotential. PwC rekommenderar att man, för att höja säkerhetsnivån, särskilt prioriterar de
kontrollpunkter som listats under rubriken Prioriteringslista för åtgärder i den sekretessbelagda rapporten.
Kommunens förmåga att proaktivt förhindra eller upptäcka en cyberattack är begränsad,
cyberförsvarsförmågan bör stärkas och flera rutiner, processer och dokument behöver
upprättas.
PwC rekommenderar att man ser över möjligheten att centralisera loggar och genomför
regelbundna logganalyser av säkerhetsloggarna.
Vidare rekommenderar PwC att man bör överväga att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

3.3.2.

Rekommendationer efter genomförda intrångstester

PwC rekommenderar att logghanteringen ses över. Vidare rekommenderar PwC att loggarna samlas centralt, samt att det genomförs regelbundna logganalyser av säkerhetsloggarna.
Konfiguration av automatiska larm för att identifiera när loggarna avviker från det normala skulle förbättra förmågan att detektera eventuella intrång.
PwC rekommenderar att rutinen för att härda servrar ses över så att standardlösenord ej
används samt att servrar uppdateras löpande.
Vidare rekommenderar PwC att man ser över rutinen för hantering av lösenord för konton, då det påträffades ett flertal lokala administratörskonton med identiska lösenord.
Utöver det påträffades flera inloggningsuppgifter i klartext på fildelningsytor.
PwC rekommenderar att informationssäkerheten ses över samt att man begränsar åtkomsten till fildelningsytor som kan innehålla lösenord. Vidare rekommenderar PwC att
möjligheten att hantera lösenord på ett säkert sätt t. ex. med hjälp av en lösenordshanterare finns.
Domänpolicyn tillåter svaga administratörslösenord. PwC rekommenderar användning av
slumpmässiga lösenord med en längd som överstiger 25 tecken.

3.3.3•

Rekommendationer efter genomförd phishingattack

PwC rekommenderar att man ytterligare utbildar användarna om hur man upptäcker den
här typen av attack, samt vad man kan göra när man upptäckt den.
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Bilaga Y - SANS CIS 20 CSC
SANS Institute är en internationell samarbetsorganisation för fackfolk inom systemadministration, datasäkerhet och nätverk, grundad 1989 i USA. SANS står för System Administration, Networking, Security. SANS Institute anordnar utbildning, utfärdar certifikat,
bedriver forskning och publicerar nyheter och varningar för virus och andra datasäkerhetsrisker genom Internet Storm Center. SANS är erkända för sin lista över de tjugo viktigaste sårbarheterna i datorsystem, CIS 20 CSC (Center of Information Security 20
Critical Security Controls).

1. Kontroll av skydd mot obehöriga enheter
Skapa mekanismer för styrning och övervakning alla enheter i nätverket så att endast
godkända enheter kan ansluta via nätverket.
Genom att ha kontroll på vilka enheter som skall finnas i nätverket är det lättare att upptäcka enheter som kan innehålla skadlig kod eller andra attackverktyg och som bör isoleras ifrån resterande IT-miljö.
Motsvarar säkerhetskontroll A.8.1.1, A.9.1.2 och A.13.1.1.1 enligt ISO 27002:2013.

2. Kontroll av skydd mot otillåten programvara
Skapa mekanismer för styrning och övervakning alla applikationer så att endast godkända
applikationer kan installeras och ha möjlighet att exekveras skapar goda förutsättningar
att skydda IT-miljön.
En angripare försöker ofta hitta applikationer som innehåller säkerhetsbrister som kan
utnyttjas. Det kan t.ex. göras genom en webbsida som användaren luras att ansluta till,
men det kan även vara inbäddad skadlig kod i ett program en användare luras till att
ladda ner eller installera. Dåligt övervakade system kan sedan köra skadlig kod i bakgrunden och låta någon angripare ta kontroll över maskinen över Internet.
Motsvarar säkerhetskontroll A.12.5.1 och A.12.6.2 enligt ISO 27002:2013.

3. Kontroll av säkerhetsinställningar i servrar, klienter och andra tillåtna
enheter
Specificera och implementera säkerhetsinställningar för klienter och servrar samt använda systematiska processer vid hantering av förändringar.
När en server, dator, mobil enhet eller nätverkskomponent levereras har den oftast konfigurerats med ett antal "grundinställningar". De är oftast anpassade för användarvänlighet
och kanske har inte säkerheten funnits i tillräcklig åtanke. Detta gör att dessa enheter kan
vara lätta att attackera.
Motsvarar säkerhetskontroll A.14.2.4, A.14.2.8 och A.18.2.3 enligt ISO 27002:2013.
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4. Kontroll av kontinuitet och systematik avseende hantering av sårbarheter
Se till att kontinuerligt omvärldsbevaka, kontrollera och åtgärda sårbarheter i applikationer, operativsystem och andra enheter i systemet.
Dagligen kommer det nya rapporter om sårbarheter i applikationer och operativsystem.
Det är ett av det lättaste sättet för en angripare att komma in i ett system.
Motsvarar säkerhetskontroll A.12.6.1 och A.14.2.8 enligt ISO 27002:2013.

5. Kontroll av hantering av administrativa rättigheter
Specificera var och hur ni använder administrativa rättigheter för klienter, nätverksutrustning samt applikationer. Skapa rutiner för uppföljning och efterlevnad.
Dagligen missbrukas användandet av administrativa rättigheter. Inte bara vanliga användare har för höga behörigheter utan även administratörer loggar ofta in med alldeles för
höga rättigheter.
Motsvarar säkerhetskontroll A.8.3.1, A.12.2.1 och A.13.2.3 enligt ISO 27002:2013.

6. Kontroll av logghantering
Samla in, hantera och analysera loggar ur systemet för att underlätta upptäckt och förståelse av samt återställning efter en attack.
För att lättare kunna komma fram till vad som verkligen hänt i nätverket behövs bra kontroll på era loggar. Ibland är dessa enda beviset på att något faktiskt har hänt.
Motsvarar säkerhetskontroll A.9.4.5, A.12.14 A.14.2.1 och A.14.2.6 — A.14.2.8 enligt ISO
27002:2013.

7. Kontroll av skydd kopplade till e-post och webbläsare
Begränsa attackytan och möjligheten för en angripare att manipulera systemen via webbläsare och mailsystem.
Webbläsare och mailklienter är en vanlig attackyta, då de har mycket avancerade tekniska
möjligheter och en stor flexibilitet. En angripare försöker oftast lura en person att klicka
på länkar eller öppna bifogade filer som innehåller skadlig kod och som kan ta vara på de
sårbarheter som identifieras.
Motsvarar säkerhetskontroll A.1o.1.1, A.12.4.1 och A.12.7.1 enligt ISO 27002:2013.

8. Kontroll av skydd mot skadlig kod
Begränsa installation, spridning och exekvering av skadlig kod, samt automatisera uppdateringar, insamling av loggar och motåtgärder.
När man använder Intennet är det lätt att drabbas av skadlig kod eller programvaror som
innehåller exempelvis trojaner. Dessa kan smitta IT-infrastrukturen genom webbläsaren,
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som bilagor i mail eller via olika medier som USB-minnen eller CD/DVD skivor. Modern
skadlig kod klarar i dag ofta av att undvika säkerhetsmekanismer eller helt slå ut dem.
Skyddet bör därför vara rätt konfigurerat, kunna jobba i dynamiska miljöer och använda
mycket automatisering så att det klarar av att skydda mot angrepp utan att man hela tiden
måste övervaka vad som händer.
Motsvarar säkerhetskontroll A.1o.1.1 och A.12.3.1 enligt ISO 27002:2013.

9. Kontroll av hantering av öppna portar, protokoll och tjänster på nätverksanslutna enheter
Begränsa antalet öppna portar, protokoll samt tjänster på alla nätverksanslutna enheter
för att minimera attackytan.
För att hitta möjligheter att attackera ert nätverk kommer en angripare söka efter öppna
nätverksportar eller tjänster som har sårbarheter som kan utnyttjas. Många programvaror
installerar automatiskt nya tjänster som kan vara dåligt uppsäkrade utan att informera
användaren som installerar att det händer.
På grund av det här är det viktigt att ni själva kontrollerar vilka portar som är öppna och
begränsar dessa så mycket som möjligt både ingress (inåt) och egress (utåt) mot er ITinfrastruktur.
Motsvarar säkerhetskontroll A.7.2.2 enligt ISO 27002:2013.

io. Kontroll av återställningsförmåga
Etablera processer och verktyg för backup och följ en metod som gör det lätt att återställa
data vid behov.
När någon attackerar ett nätverk gör de ofta stora förändringar och ibland är det svårt att
veta vad som behöver rensas eller om ni kan lita på alla informationstillgångar. Det är
därför viktigt att man har backuper som snabbt och enkelt kan återställa systemet till hur
det såg ut innan attacken.
Motsvarar säkerhetskontroll A.9.1.2, A.13.1.1 och A.13.1.3 enligt ISO 27002:2013.

1i. Kontroll av konfigurationshantering
Etablera, implementera och hantera era nätverksenheter enligt en konfigurationshanteringsprocess där ni dokumenterar alla inställningar och förändringar som gjorts och görs.
Många enheter som levereras av återförsäljare och leverantörer innehåller standardinställningar för att förenkla installation och driftsättning, inte säkerhet. De enheterna uppdateras inte heller lika ofta som en server eller en klient. Ovanstående kan utnyttjas av en
angripare för att ge av dem kontrollerade enheter högre behörigheter eller nå segment av
nätverket de kanske inte har rättigheter till.
Motsvarar säkerhetskontroll A.9.1.2, A.13.1.1, A.13.1.2 och A.14.1.2 enligt ISO 27002:2013.
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12. Kontroll av förmåga att detektera och förhindra skadlig trafik i nätverken
Detektera och förhindra skadlig kod i nätverkstrafiken.
En angripare fokuserar oftast på enheter de kan nå över Internet. Med rätt skydd kan
många av dessa attacker förhindras direkt i nätverkstrafiken innan de når enheten attacken är avsedd för.
Motsvarar säkerhetskontroll A.9.1.1, A.9.2.2 — A.9.2.6, A9.3.1. och A.9.4.1— A.9.4.4 enligt
ISO 27002:2013.

13. Kontroll av skydd mot dataläckage
Förhindra förlust av data genom att leta efter känslig information i trafiken som lämnar
nätverket.
En angripare som lyckats ta sig in i någon enhet på nätverket kanske inte visar något om
detta för användaren. I stället kan angriparen rikta in sig på att i hemlighet föra ut känslig
information.
Motsvarar säkerhetskontroll A.9.1.2, Al2.4.1, A.12.7.1, A.13.1.1, A.13.1.3 och A.13.2.3 enligt
ISO 27002:2013.

14. Kontroll av accesshantering
Specificera vilka personer och enheter som skall ha rättighet till vilka resurser.
Att separera nätverket och informationen så att endast de enheter eller personer som har
behov att nå vissa delar inom infrastrukturen också är de enda som gör det begränsar och
försvårar avsevärt för en angripare.
Motsvarar säkerhetskontroll Al2.4.1- A.12.4.4 och A.12.7.1 enligt ISO 27002:2013.

15. Kontroll av hantering och säkerhet i trådlösa anknytningar
Etablera processer och verktyg för att kontrollera och underhålla säkerheten i WLANs,
accesspunkter samt trådlösa klienter.
Många attacker startas av en angripare som kommer in i ett nätverk genom en trådlös
accesspunkt. Det är en perfekt lösning då angriparen kan attackera utan att fysiskt behöva
befinna sig i av er kontrollerade lokaler utan det räcker att befinna sig inom det trådlösa
nätverkets räckvidd.
Motsvarar säkerhetskontroll A.8.3.1, A.9.1.1 och A.1o.1.1 enligt ISO 27002:2013-

16. Kontroll av kontohantering
Övervaka och kontrollera era konton kontinuerligt.
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En angripare letar hela tiden efter kontouppgifter som kan användas för att höja sina privilegier. Att ha en process att följa för ett kontos livslängd från det att det skapas tills det
tas bort är mycket viktigt.
Motsvarar säkerhetskontroll A.9.1.1, A.9.2.1— A.9.2.6, A.9.3.1, A.9.4.1— A.9.4.3 och
A.11.2.8 enligt ISO 27002:2013.

17.Kontroll av planering och hantering av säkerhetsutbildning
Analysera vilken kunskapsnivå som finns i organisationen och vad som krävs. Ta fram en
utbildningsplan för att täppa eventuella gap.
Många attacker mot ett nätverk är möjliga pga. felkonfigurerade system och administratörer som av okunskap jobbar med för höga privilegier. Ett annat sätt för en angripare är att
lura en användare att öppna en bifogad fil eller klicka på en lank i ett specialanpassat mail
(phishing).
Motsvarar säkerhetskontroll A.8.3.1, A1o.1.1— A.1o.1.2, A.13.2.3 och A.18.1.5 enligt ISO
27002:2013.

18. Kontroll av uppföljning och hantering av säkerhetsunderhåll
Underhåll säkerheten i applikationer, såväl de som ni skapat "in-house" eller köpt in för
att upptäcka sårbarheter.
En angripare letar efter sårbarheter i alla applikationer. Därför måste applikationer som
skapats, oavsett om det är en applikation utvecklad "in-house" eller en applikation från en
tredj ep arts-leverantör.
Motsvarar säkerhetskontroll A.6.1.3, A.7.2.1, A.16.1.2 och A.16.1.4 — A.16.1.7 enligt ISO
27002:2013.

19. Kontroll av incidenthantering
Hantera incidenter systematiskt och enligt en väl definierad process. Tillse att kunskap
återförs till organisationen för ökad säkerhet.
Att snabbt kunna hantera en incident minimerar skadan är en viktig förmåga. Den största
kostnaden för en incident är den tid som följer då alla anställda inte kan jobba. En bra
incidenthantering minimerar den tiden och därmed också kostnaden.
Motsvarar säkerhetskontroll A.13.1.3 och A.14.2.5 enligt ISO 27002:2013.
2o. Kontroll av skyddsförmåga genom penetrationstest
Kontrollera det totala skyddet mot angripare genom att utföra en kontrollerad attack.
Tester som detta utförs i syfte att hitta sårbarheter som en angripare skulle kunna använda. De metoder och verktyg som används är de samma en angripare skulle kunna använda.
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Motsvarar säkerhetskontroll A.14.2.8, A.18.2.1 och A.18.2.3 enligt ISO 27002:2013.
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Bilaga 2 - Gradering CSA
Följande graderingar används i dokumentet för att redovisa organisationens nivå förhållande till kontrollpunkten. En färg har tilldelats respektive gradering vilken används i den
grafiska sammanställningen.

Gradering

Färg I Beskrivning

5

Kontrollpunkten är uppfylld (81-100%)

4

Kontrollpunkten är till större delen uppfylld (61 % BA%)

3

Kontrollen är delvis uppfylld (41-60%)

2

Kontrollpunkten är till mindre delen uppfylld (21-40%)

1

M

Kontrollpunkten är ej uppfylld (0-20%)
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Bilaga 3 -Riskgradering intrångstester
Följande graderingar används i dokumentet för att redovisa den rislo en viss sårbarhet
utgör.
Grader-ing

-~—
Beslrisming

En sårbarhet med hög risk är något man bör åtgärda omedelbart. De är relativt lätta för en angripare att utnyttja och kan
förse denne med full accesstill de berörda systemen.
Medel

Ensårbarhet med medel risk är oftast svårare att utnyttja och
Jlä ger inte samma tillgång till det drabbade s}mtemet.

i.åg

En sårbarhet med låg risk ger ofta information till en angripare
och kan hjälpa demie i kartläggning utför en attack. Dessa bör
åtgärdas i inån av, tid, men är inte lika laYtiska sam övriga brister.

Infoi-matian
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