
Sikkerhetstesting gjennom 
utviklingsløpet



Det har aldri vært mer snakk om sikkerhet i IT verdenen enn nå. Det er ikke så rart med 
tanke på alle datalekkasjene, cryptolocker og wiper malwaren som florerer på etheren om 
dagen. Men selv om fokus og snakk fra både fagfolk og media om sikkerhet er større enn før, 
så smeller det også mye mer enn tidligere. 

Ikke så rart kanskje, ettersom vi hele tiden digitaliserer mer og mer og produserer data hvert 
eneste nanosekund. I motsetning til naturlige stoffer, som vi kjemper for å bevare og utnytte 
mest effektivt, så bare vokser datamengdene. 

Mange beveger seg mot, eller er allerede i, skyen. Dette medfører nye krav og metoder for 
sikring av data. I fremtiden vil nok dataene alene ha en del sikkerhetskontroller innebygget, 
men frem til da så er vi sterkt avhengig av å legge kontrollene på applikasjonene og infra-
strukturen som behandler de. 

Men hvordan vet vi at vi har brukt riktig kontrollere på riktig steder? Hvordan vet vi om de 
tiltakene vi har iverksatt er tilstrekkelige?

For å kunne svare på slike spørsmål må man ha testrutiner som genererer 
metrikker. Sikkerhetstesting er noe man må gjøre kontinuerlig gjennom hele 
applikasjonens levetid; fra ide til utfasing. 

5 faser: Slik utfører du sikkerhetstesting 
gjennom utviklingsløpet



Begynn med klassifisering av applikasjonene

Uavhengig om du har autonome utvikler-team eller rigide sikkerhetsstrategier, så 
må alle applikasjoner som skal utvikles først klassifiseres. Her kan man benytte 
OWASP sin ASVS (Application Security Verification Standard) eller egen utviklede 
klassifiseringer. 

Spørsmål man skal stille seg er:

          Behandler applikasjonen sensitive data?
 Er applikasjonen kritisk for virksomheten eller samfunnet?
 
I OWASP ASVS har man i hovedsak 3 applikasjonskategorier:

 Level 1: Retningslinjer for alle applikasjoner
 Level 2: Retningslinjer for applikasjoner som behandler sensitive data
  som  krever beskyttelse
 Level 3: Retningslinjer for applikasjoner ansett som virksomhets- eller  
 samfunnskritiske

Hvert enkelt nivå har et sett med må krav og bør krav vedrørende
sikkerhetskontroller som skal implementeres. 
Slike retningslinjer skaper forutsigbarhet for både produkteiere og utviklere. 
Det kan være tilfeller hvor det er usikkerhet rundt hva som klassifiseres som sensitivt. 
Mye er det lett å finne svar på ved å besøke 

Datatilsynets informasjonssider (GDPR krav vedrørende personsensitiv informasjon) 
eller lovkrav i Sikkerhetsloven, Personvernloven, Statistikkloven, Arkivloven, etc. 
Ved usikkerhet spør Personvernombudet og/eller en jurist. 
Har man ikke slike roller i virksomheten så ta direkte kontakt med Datatilsynet.



Neste steg er de fem forskjellige fasene i SDLC (Software Development Lifecycle). 
OWASP Testing Guide 4.0 definerer fem faser:

 Fase 1: Pre-utvikling
 Fase 2: Design
 Fase 3: Utvikling
 Fase 4: Deployment
 Fase 5: Forvaltning

For å ivareta sikkerheten under hver enkelt fase benytter man forskjellige 
test-teknikker:

 Manuelle analyser og vurderinger
 Trusselmodellering
 Kildekodeanalyse
 Penetrasjonstester
 

Ulike test-teknikker for de forskjellige fasene i 
utviklingen



Fase 1: Pre-utvikling 
Gå igjennom SDLC metodikken i virksomheten.

 Benytte bare godkjente verktøy
 Klassifisere applikasjonen i henhold OWASP ASVS eller tilsvarende
 Vurdere hvordan virksomhetens policies (retningslinjer) dikterer krav til 
 applikasjonen og hvordan dette kan håndheves
 Vurdere hvordan virksomhetens standarder dikterer krav til utviklingsmetodikk,  
 arkitektur, sikkerhetskontroller

Fase 2: Design
Design-fasen er hvor man definerer kravene ut i fra:

 Virksomhetens generelle krav
 Lover
 Lovhjemler
 Metodikk
 Infrastruktur
 Sensitivitetsgrad   

Mye av dette vil være tilrettelagt og åpenbart hvis man benytter definerte 
klassifiseringsmetodikker som OWASP ASVS. Design-fasen er hvor man bestemmer 
arkitekturen som igjen dikterer protokoller. Her setter man opp grafiske skisser (
sekvensielle flytdiagram) ut i fra brukerhistorier som beskriver applikasjonens 
interaksjoner mellom:
   Aktører
 Forhold mellom alle elementer
 Protokoller
 Tiltenkte handlinger
 Alternative handlinger
 Spesielle krav
 Betingelser

Når det grafiske diagrammet for brukerhistorier er ferdig går man over det igjen, men 
denne gangen fra tankesettet til en angriper. Her definerer man potensielle trusler 
og angrepsvektorer. Truslene skal dokumenteres i et risikoanalyse dokument som tar 
høyde for trusler innenfor konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
Angrepsvektorene man definerer på dette stadiet er grunnlaget for Abuse-Cases man 
tester for i utviklingsfasen.



Fase 3: Utvikling
Utviklingsfasen er der hvor kode produseres, testes, bygges og testes igjen. 
Utviklerne implementerer produkteiers brukerhistorier og verifiserer at de fungerer 
som forventet med enhetstester. 

Før ny utviklede artefakter kan integreres med resten av kodebasen må enhetstester 
ligge på et tilstrekkelig nivå, samt at kode ikke kan sjekkes inn uten at den har vært 
igjennom QA fra en senior utvikler eller arkitekt (programmerende arkitekt). Når det 
kommer til sikkerhetstesting i denne fasen deler man det inn i to kategorier:

Funksjonelle
Dette er funksjonelle krav (hva applikasjonen SKAL gjøre):
  Applikasjonen skal bare vise gitt informasjon til autoriserte brukere
  Passord må minimum være 16 tegn langt og bestå av store og små 
  bokstaver, spesialtegn og tall
  Lås kontoer etter et visst antall feilede påloggingsforsøk
 Slike sikkerhetstester utføres oftest med enhetstester og er ofte enkle å 
 verifisere (asserts)
 Tar ofte utgangspunkt i brukerhistorier (Use-cases)
 Eksempler på verktøy: JUnit, NUnit, etc.  

Risikodrevet
Risikodrevne krav (hva skal applikasjonen IKKE gjøre):
  Brukere skal ikke ha mulighet til å destruere eller manipulere data
  Applikasjonen skal ikke utføre handlinger på ikke-validert input
  Brukere skal ikke kunne hente ut informasjon om systemet via 
  feilmeldinger
 Slike sikkerhetstester kan utføres med enhetstester, men vil også kunne trenge  
 andre måter som proxy verktøy (OWASP Zap, Burp Suite), sniffere (Wireshark,  
 Fiddler, TCPDump) eller andre spesielle verktøy.
 Tar utgangspunkt i misbruk-historier (Abuse-cases) fra Trusselmodellering 
 utført i Fase 2



Under utvikling benytter mange virksomheter automatiske scanner verktøy som ver-
ifiserer at kildekode adherer til en gitt standard og at applikasjonen ligger på adekvat 
testdekning. Man kan også benytte automatiske scannere for sårbarheter (som f.eks. 
Snyk eller Burp Enterprise). OWASP sier følgende om slike scannere:

 De oppdager ikke feil i logikk
 De forstår ikke kontekst
 De krever ofte manuell gjennomgang for å verifisere eller avkrefte funn



Fase 4: Deployment
Etter at alle bruker- og misbrukerhistorier er testet og verifisert, gjennom 
verifiserte og godkjente verktøy, samt at design og arkitektur er vurdert og analysert, 
skal applikasjonen deployes til et miljø. Dette miljøet skal ha gjennomgått egne 
risikovurderinger og sikkerhetstester slik at man kan raskt få oversikt over hvordan 
miljøet endres ved deployment av en ny applikasjon samt, hvordan applikasjonen som 
frem til nå har vært testet i et vakuum, blir påvirket av omliggende applikasjoner. 
Man skal alltid tenke på hvordan andre applikasjoner kan misbrukes for å få tilgang til 
sin applikasjon, og vice versa.

Her vil man ofte benytte penetrasjonstest verktøy og infrastruktur scannere for å 
verifisere konfigurasjoner:

 Nettverk
 Servere
 Brannmurer
 Lastbalanserer
 Proxier

Det anbefales å benytte konfigurasjonsstyring i form av (Puppet, Ansible, Chef, Salt, 
e.l.) som ved første deployment kan konfigureres til en forventet baseline. Slik at man 
enkelt kan få alarmer ved avvik, samt automatisk korrigering. Logging og 
monitorering er nøkkelen for ha kontroll på dette.

Man skal i denne fasen sikkerhetsteste at:
 Applikasjonen ikke benytter default eller svake passord
 Mellomvaren ikke benytter default eller svake passord
 Applikasjonen og brukere ikke kjører med mer rettigheter enn nødvendig   
 (Laest-Privilege)
 Vurdere om backup og restore løsninger er tilstrekkelig
 Backup ivaretar Konfidensialitet, Integritet og Tilgjengelighet for data og 
 brukere
 Man benytter penetrasjonstester, enhets- og systemtester, akseptansetester og  
 konfigursasjonsanalyser for å verifisere sikkerheten i denne fasen.



Fase 5: Forvaltning
Når en applikasjon er produksjonssatt og er i forvaltning er det viktig at den logger 
metrikker. Man vil da kunne sette en baseline på hva som er normal oppførsel for 
applikasjonen. Dette gjør det mulig å detektere anormal oppførsel og agere på 
hendelser tidlig.

De fleste applikasjoner er under konstant endring i hele sitt livsløp i form av 
videreutvikling eller patching, antall brukere endres, eller den underliggende 
infrastrukturen endres. Ved slike endringer må man revurdere applikasjonens 
risikostatus. Dette gjøres ved:
 Regresjonstester
 Helsesjekker
 Oppdaterte trusselmodelleringer

Enhver applikasjon anbefales å ha Sårbarhetsdatabaser. Dette er en oversikt over 
applikasjonens svakheter (både nåværende og tidligere). Man vil aldri ha en 
applikasjon uten risiko, og de fleste vil befinne seg i en situasjon der du har 
sårbarheter du er klar over. Årsaken til at man har sårbarheter kan være:
 Finnes ingen fiks
 For dyr å fikse
 Velger å akseptere risikoen
 Manglende kompetanse

Disse sårbarhetene er det viktig å ha kontroll på. Man bør derfor ha en database om 
disse som inneholder informasjon på:
 Type sårbarhet
 Rot årsak
 Mulige tiltak
 Påvirkede applikasjoner
Man vil da kunne vurdere eksisterende svakheter ved f.eks. sprint planleggingsmøter 
om de skal prioriteres inn i sprinten eller ikke.



Har man gode metrikker og utfører alle ovenfor nevnte steg for virksomhetens 
applikasjoner, blir det mye lettere å forstå din risikoapetitt, og planlegge dette inn i 
den overordnede sikkerhetsstrategien.

Det sies at antall sårbarheter per 1000 linjer kode ligger på mellom 7-10. Ergo, 
store applikasjoner bør testes oftere enn mindre enkle applikasjoner, og én test 
alene kan redusere antallet med opp til 25%.

Metrikker hentet ut fra test data støtter opp under blant annet:
 Blir vi sikrere utviklere
 Reduserer vi angrepsflaten
 Møter vi alle sikkerhetskrav
 Hvilken sikkerhetsaktivitet er mest effektiv
 Hvilke verktøy er mest effektive
 Har vi tilstrekkelige sikkerhetskontroller
 Har vi for mye sikkerhetskontroller
 Hvor mange registrerte feil har vi
 Hvilke team finner flest eller minst sikkerhetsfeil

Elsk dine testere og husk at vi alle er på samme lag og bare ønsker at våre data 
behandles, lagres og distribueres på så trygg og forsvarlig måte som mulig.

Metrikker og rapportering




