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Måns Jonasson upptäckte säkerhetshålet på Skolplattformen (flickan på bilden är inte med i texten). Foto: TT

Skolplattformen har kritiserats hårt och kostat nästan 1 miljard
att bygga. Nu tvingas Stockholms stad akut att stänga delar av
tjänsten.
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Skolplattformen är Stockholms stads digitala
plattform för alla grundskolor och förskolor. Den är
utvecklad av ett flertal privata företag, som gått
segrande ur offentliga upphandlingar.

Under onsdagsförmiddagen började
programmeraren Måns Jonasson på Twitter berätta
om de säkerhetshål han hittat på plattformen. Måns
Jonasson visade, bland annat via skärmdumpar, hur
en rad uppgifter om elever och lärare som inte ska
vara offentliga gick att nå.

"Det verkar som att jag kan få ut namn och
personnummer på ALLA lärare i Stockholms stad",
skrev Måns Jonasson.

"Och elever", tillade han senare. 

Även elevernas omdömen ska ha gått att komma åt.

Nu meddelar Stockholms stad att plattformen, som
hittills kostat närmare en miljard, delvis stängs ned.
Detta på grund av vad man kallar en "befarad
personuppgiftsincident".

”Den del som är tillfälligt stängd är
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elevdokumentation där det finns personuppgifter
om elever och lärare. Stockholms stad ser allvarligt
på det inträffade”, skriver staden i ett
pressmeddelande.

Enligt Dagens Nyheter krävdes att man var inloggad
för att se uppgifterna. Computer Sweden skriver
vidare att ett enkelt skript i webbläsaren Google
Chromes inbyggda utvecklarverktyg krävdes för att
läckan skulle uppstå. Uppgifterna ska alltså inte ha
varit direkt åtkomliga för vem som helst, men
relativt enkla att gå tag på.

"Det krävs ingen avancerad kunskap för att utnyttja
sårbarheten", säger Anne-Marie Eklund-Löwinder,
säkerhetschef på Internetstiftelsen, till SVT.  

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för ärenden
gällande personuppgifter i Sverige. Under
onsdagseftermiddagen var det oklart om
myndigheten ska granska incidenten. 

"I nuläget har vi inte beslutat om vi ska inleda tillsyn
eller inte", skriver Per Lövgren, pressansvarig på
Datainspektionen i ett sms till Breakit. 

Vid 18-tiden på onsdagen gick Stockholms stad ut
med ytterligare information, efter att under dagen
ha genomfört felsökning med leverantören. I ett
pressmeddelande skriver Stockholms stad att
"personuppgifter i skolplattformen har varit möjliga
att nå genom att i inloggat läge aktivt göra
ändringar i programmeringskoden". 

Lediga techjobb
I samarbete med Monster

Visa alla jobb

LÄS MER
Mats Sundin köper upp svensk tech-startup

2D Animator – ELK Studios

ELK Studios
Stockholm

Create the future of
banking – Innovation Hub
Fullstack Developers

EVRY
Stockholm

https://www.dn.se/sthlm/sakerhetshal-i-stockholms-skolplattform-systemet-stangs/?fbclid=IwAR3JoTKy5GgxTuTaZklaplfE662yRYSfSIuInrWyAkrc2nLfOfQSDESYUKk
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.722339/stockholms-elevers-omdomen-tillgangliga-pa-skolplattformen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sarbarhet-i-stockholms-skolplattform-personuppgifter-kan-ha-lackt
https://www.breakit.se/karriar
https://www.breakit.se/karriar/premium/elk-studios-2d-animator-elk-studios-118
https://www.breakit.se/karriar/premium/evry-create-the-future-of-banking-innovation-hub-fullstack-developers-117
https://www.breakit.se/artikel/21376/mats-sundin-koper-upp-svensk-tech-startup
https://www.breakit.se/artikel/21376/mats-sundin-koper-upp-svensk-tech-startup
https://www.breakit.se/karriar/premium/elk-studios-2d-animator-elk-studios-118
https://www.breakit.se/karriar/premium/evry-create-the-future-of-banking-innovation-hub-fullstack-developers-117


2019-08-27 18)04Kodaren slog larm – nu akutstoppas Skolplattformen i Stockholm delvis - Breakit

Sida 4 av 8https://www.breakit.se/artikel/21404/kodaren-slog-larm-nu-akutstoppas-skolplattformen-i-stockholm

Enligt leverantören har personuppgifter på
skyddade identiteter inte kunnat nås, enligt
pressmeddelandet. 

Johanna Engman är it-direktör i Stockholms stad.

"Åtkomsten till personuppgifter har endast varit
möjlig genom att i inloggat läge aktivt göra
ändringar i programmeringskoden. Det är självklart
allvarligt nog. Vi stängde skyndsamt ner den del av
skolplattformen som berörs för att förhindra
åtkomst. Vi utreder nu händelsen för att kartlägga
omfattningen och åtgärda bristerna", säger Johanna
Engman. 

Skolplattformen ska enligt staden användas av
23.500 anställda samt 140.000 elever. De flesta
kommunala skolor i Stockholm använder sedan
förra läsåret plattformen som kommunikationsväg
mellan lärare, elever och deras vårdnadshavare.

Bygget av plattformen inleddes 2013, då Tieto
vann den första av fem leverantörsupphandlingar.
Senare fick Nova Software och Ping Pong uppdrag
att sköta olika delar av utvecklingen.

Projektet har sedan lanseringen fått svidande kritik.
Detta eftersom plattformen har fungerat dåligt,
vilket gjort att föräldrar har haft svårt att ta del av
viktig information kring barnens skolgång.

Breakit kunde tidigare i år avslöja att staden hamnat
i konflikt med en privat entreprenör kring
Skolplattformen. 

Towe Boström har bidragit till den här artikeln. 
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Blocket skulle utmana Hemnet –
nu ger man upp

  26 aug 2019, kl 13:30

Pernilla-Nissler är vd för Blocket. Foto: Patrik Lindén.

Mäklarna satsar på en egen Hemnet-dödare. 
Då kastar konkurrenten Blocket bostad in handduken.

Personuppgifter – detta gäller

• Om uppgifter om en eller flera registrerade
personer har blivit förstörda eller kommit i
orätta händer kallas det
för personuppgiftsincident.

Visa mer

HEMNET BLOCKET ANNONSERING

mailto:erik@breakit.se
https://www.breakit.se/artiklar/hemnet
https://www.breakit.se/artiklar/blocket
https://www.breakit.se/artiklar/annonsering


2019-08-27 18)04Kodaren slog larm – nu akutstoppas Skolplattformen i Stockholm delvis - Breakit

Sida 6 av 8https://www.breakit.se/artikel/21404/kodaren-slog-larm-nu-akutstoppas-skolplattformen-i-stockholm

! DELA PÅ FACEBOOK

" DELA PÅ TWITTER

DELA PÅ LINKEDIN

Erik Wisterberg
Reporter

I dag berättar vi om att Blocket ska storsatsa på
hyresmarknaden för bostäder. Bland annat testar
man, efter förvärvet av Qasa, ett verktyg som ska
matcha ihop bostadssökande med lediga
förstahandskontrakt. 

Så långt låter det som en offensiv och nyskapande
satsning. Men myntet har två sidor. Bakom "Blocket
storsatsar på bostadsuthyrningen" finns även en
annan nyhet gömd i pressmeddelandet. 

Blocket skrotar nämligen en av sina största
satsningar någonsin: Vanliga bostadsannonser från
mäklarna. 

"Som marknadsplats ser vi inte att mäklardelen på
Blocket uppfyller våra förväntningar på tillväxt.
Blocket ska rikta sitt fokus där vi har störst möjlighet
att växa som bolag och göra en positiv skillnad i
samhället", säger vd:n Pernilla Nissler i
pressmeddelandet.
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Det var 2014 som Blocket slog på stora trumman –
och utmanade dominanten Hemnet. Då var
ambitionerna stora. 

"Vi har gått från att vara ett komplement till Hemnet
till en långsiktig partner med mäklarna. Vår avsikt är
att bli marknadsledande med den här satsningen",
sade den dåvarande vd:n Jan Prokopec till SvD. 

Nu står det alltså klart att dessa ambitioner inte har
blivit verklighet. Schibsted försökte som bekant
tidigare köpa Hemnet, men stoppades av
Konkurrensverket. 

Ägaren Schibsteds årsredovisning för 2018 visar att
intäkterna från bolagets svenska marknadsplatser –
där Blocket är den absolut största – minskade med
4 procent. 

I bakgrunden finns också det faktum att mäklarna
tycks ha tröttnat på att göda feta mellanhänder. De
ska istället storsatsa på en egen Hemnet-utmanare
kallad Bomero. 

Enligt Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket, har
detta inte bidragit till Blockets beslut. 

"Vi har noterat att de gör en sådan satsning, men
detta beror inte på det utan att vi ser en större
potential när det kommer till uthyrning", säger han
till Breakit.

Det finns väl inget som hindrar att har både
mäklarannonser och satsar på uthyrning?

"Detta handlar om att rikta resurser och kraft åt rätt
håll för att sätta allt fokus på uthyrning."
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