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Profil 
Fredrik Söderblom, Senior Security Advisor och grundare av XPD AB.	


Fredrik har genom sin långa tid i IT branschen erhållit kunskaper för att snabbt sätta 
sig in i nya projekt och verksamheter.  Verksamheten har framförallt varit inriktad mot 
säkerhetsområdet vilket lett till ett brett kunnande från såväl baskunskaper till att 
arbeta med säkerhetsmodeller på hög nivå. Denna erfarenhet är mycket uppskattad 
hos kunderna då Fredrik alltid uppskattas av såväl säkerhetsteknikerna som IT-chefer 
för sina expertkunskaper och öppenhjärtiga sätt. 	


Uppdragslängden har varierat från dagar till flera år. Fredrik har ofta rollen som 
arkitekt, beslutsstöd och säkerhetsrådgivare i mer än 20 år och arbetar med uppdrag 
både i Sverige och internationellt. 	


Då Fredrik har haft uppdrag inom multipla olika sektorer med olika affärsmål, 
(försvarsmakten, finansmarknad, statliga myndigheter samt privat näringsliv) så har han 
bred uppfattning om vad som krävs för att en säkerhetsarkitektur ska tillfredsställa 
både affärsmålen samt klara en säkerhetsrevision.	


Fredrik är även en uppskattad lärare samt är även anlitat som föreläsare på 
universitet och konferenser i Sverige och internationellt.	


Fredrik har arbetat med säkerhet sedan 1992, då han designade och implementerade 
den första brandväggen för sin dåvarande arbetsgivare, Hewlett-Packard, i norra 
Europa.	


Färdigheter 

DESIGN OCH ARKITEKTUR	

Fredrik har designat och implementerat ett stort antal perimetersäkerhetssystem hos 
olika kunder i Sverige och internationellt. Lösningarna har ett brett spann, med allt 
från stora, komplexa miljöer till enklare, ej redundanta lösningar.	


AUDIT/GRANSKNING	

Fredrik har genomfört ett stort antal omfattande revisioner av IT-system åt både 
Svenska och internationella kunder. Revisionerna genomförs på plats och i nära 
samarbete med kunden och utförs dels som granskning av tekniska konfigurationer 
och befintlig dokumentation, kompletterat med intervjuer med nyckelpersonal. 	
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UTBILDNING OCH FÖRELÄSNINGAR	

Fredriks långa erfarenhet av design, implementation och felsökning av komplexa IT-
system kombinerat med en pedagogisk ådra och ett intresse att lära ut, har lett till att 
Fredrik är en mycket uppskattad lärare både på egna kurser och som inhyrd talare 
eller lärare.	


Exempel på uppdrag 

SECURITY ADVISOR, FÖRSVARETS MATERIELVERK, 2006 - 2010	

Design och implementation av policy enforcement points i en 
säkerhetssegmentationslösning samt design och implementation av ett säkert BasOS 
baserat på en utvald Linuxdistribution.	


SECURITY ADVISOR, SVENSKA MYNDIGHETER, 2002 - NUTID	

Fredrik har dels tillhandahållit beslutsstöd i it-säkerhetsfrågor, men även varit 
behjälplig vid design samt implementation av nya it-säkerhetslösningar för både civila 
och militära myndigheter.	


SECURITY ADVISOR, KÄRNKRAFTVERK, 2008 - NUTID	

Säkerhetsanalys av befintliga styr och reglerprocesser samt design av nytt 
nätverksskalskydd enligt fastställd zonmodell.	


SECURITY ADVISOR/IS-AUDITOR, MULTIPLA AMERIKANSKA 
SJUKHUS, 2003 - NUTID	

För att säkerställa sig om att sjukhusen bedriver sin verksamhet i enlighet med HIPAA 
(Health Insurance Portability and Accountability Act) lagstiftningen, så genomförs it-
säkerhetsrevisioner som analyserar dels den tekniska plattformen och dess design, 
men även styrande policydokument.	


SECURITY ADVISOR/IS-AUDITOR, MULTIPLA AMERIKANSKA BANKER, 
2006 - NUTID	

IT-säkerhetsrevisioner för att säkerställa att bankerna hade minimerat sina risker vid 
exponering av tjänster, både internt och externt. Revisionerna analyserade typiskt 
överliggande nätverksdesign, teknisk konfiguration av nätverk och säkerhetsutrustning 
samt styrande policydokument.	


IS-AUDITOR, MULTIPLA AMERIKANSKA OFFENTLIGA 
FÖRVALTNINGAR, 2007 - NUTID	

IT-säkerhetsrevisioner av både extern och intern nätverksdesign med anslutningar för 
de lokala polismyndigheterna samt skolor och tjänster såsom SCADA/EMS 
(Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management System), samt analys 
av teknisk konfiguration av nätverk och säkerhetsutrustning och styrande 
policydokument.	
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SECURITY ADVISOR, INTERNATIONELL BANK, 1996-2001	

Fredrik och en kollega gjorde designen för bankens nätverkssäkerhetsinfrastruktur i 
Stockholm, London och New York för skydd av banken vid anslutning till publika 
nätverk. Fredrik ledde även implementationerna i Stockholm (1996-1999), New York 
(1997) och London (1998-1999). 	


Tidigare anställningar 
TDC / SONG NETWORKS / WINEASY, 2001-2002	

Senior Security Advisor	


HEWLETT-PACKARD AB, 1991-2001	

Senior Technical Consultant och Senior System Architect	


DATABOLIN AB, 1984-1991	

Programmerare och Systemprogrammerare, R&D	


Certifieringar 

ISACA CISA (Certified Information Systems Auditor) #12104996	

ISACA CISM (Certified Information Security Manager) #1424795	

HP-UX CSA	
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