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Svenska kunder

3
Ca 100 KOMMUNER



Omvärldsanalys



Analytikerna

IDC Gartner
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Identiteten är den kritiska bäraren

IDC Gartner
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• År 2020 kommer 80% av digitala accesser vara mobiler 

och icke-managerade PC:s, 5% idag

• År 2020 kommer 60% av de digitala identiteterna som 

interagerar med organisationen komma från externa 

identitetsutställare, idag mindre än 10%

• År 2020 kommer 80% av alla organisationer ge fri 

tillgång till icke-kritisk information

• År 2020, kommer 70% av alla organisationer använda 

attributbaserad kontroll för att skyddsvärd information.

• År 2020, kommer 60% av identitetsinformation och 

intelligens skapa direkt affärsvärde, idag mindre än 5%

• År 2020, kommer Internet av saker omdefiniera 

konceptet Identitetshantering till att omfatta vad personer 

äger, delar och använder

Analytikerna
Gartner

©2013 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved



Aktuella trender och utmaningar
• Mobilitet 

• Öppenhet och transparens gällande 

information/data 

• Molntjänster, t ex Office 365 och Google 

Apps

• Ökat säkerhetsfokus

• Ransomware

• ID-stölder

• Nationella initiativ som t ex:

• e-Legitimation 2.0

• Skolfederation

• SAMBI

• MELKER

• HSA/SITHS

• Självservice och delegerad 

administration 

• Leverera "IT-tjänster" till verksamheten 

• Multisourcing

• Samverkan 

• e-Tjänster

• Digitala livscykler

• Behörigheter

• Attribut

• Internet of Things (IoT)

• Egen omskrivning... "The Identity of Everything"
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Varför Dataskyddsförordningen?



INTEGRITET

&

ÖPPENHET



Så varför dessa mörka rubriker?
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• Transparens och Samtyckeshantering – större krav på öppenhet vad 

gäller behandlingen, information till enskilda ska vara klar och tydlig 

• Privacy by design/default – före och under behandlingen 

(”dataminimering”) 

• Skyldighet att kunna påvisa adekvat hantering – förteckning över 

behandling (även för biträde, lättnad för små / medelstora 

organisationer), personuppgiftspolicy i princip obligatoriskt 

• Konsekvensanalyser – obligatoriska vid behandling med hög risk för 

enskildas fri- och rättigheter

Tydligare skyldigheter och ökat ansvar



• Omedelbar anmälan vid bristande säkerhet 

• Vid dataintrång ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål underrätta den 

nationella tillsynsmyndigheten (senast inom 72 timmar)

• Om det inte är osannolikt att intrånget resulterar i en risk för individers fri- och 

rättigheter

• Dataintrånget ska även kommuniceras till den enskilde om det är sannolikt att 

intrånget påverkar t.ex. skyddet för personuppgifter eller den enskildes integritet

‘Personal data breach’ means a breach of security leading to the accidental or 

unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, 

personal data transmitted, stored or otherwise processed

Dataintrång?



Cyberbrott

John Chamber

CEO, Cisco

1995-2015
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“There are two types of 

companies: those that have been 

hacked, and those who don't 

know they have been hacked”
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Cyberbrott

• Topp 3 branscherna är 

som tidigare offentlig-, 

information och 

finanssektorn
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Cyberbrott
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Källa: Verizon DIBR 2015 - Variety of hacking actions within Web

App Attacks pattern

Hur investerar vi i IT-säkerhet i relation till detta?



Hur går man tillväga?



• Riskanalys

• Datainventering och klassificering enl. exempelvis LOA

• Förstudie

• Vad finns och vad saknas för att hantera definierade risker?

• Prioritera

• Åtgärda

..och inte enligt vattenfallsmodellen

Inte bara teknik..



IAS relaterat till Dataskyddsförordningen



Ett ramverk kring identitet, åtkomst och säkerhet
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Processer, lagar, 
verksamhetsbehov etc.



Intelligent åtkomst
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Hantering av behörighet

Identitetshantering

• Hantera konto/behörighet

• Via beställning

• Automatiserad process

• Certifiera

• Verksamhetens uppgift

• konton/behörigheter

Autentisering och auktorisering

Access Management

• Verifiera vem som får åtkomst, och vad 
krävs för att få det

• Stark Autentisering

• Flera faktorer

Övervakning och kontroll

Security Management

• Upptäck vad som händer

• Intrång

• Annorlunda beteende

• Vem har gjort vad, vart och 
när gjordes det?



• Förebyggande kontroller

• Identitetshantering och processer

• Certifiering av konton och behörigheter

• Åtkomstkontroll och stark autentisering

• Uppföljning

• Loggning/spårbarhet

• Upptäck avvikande beteende

• Påvisa att man lever upp till krav med rapporter

Privacy by design / Privacy by default



Tekniska kontroller



Inför stark autentisering för

administratörer och 

priviligierade användare

Minska risken för intrång

1.



Utmaningen
Access points

IT-infrastructure Access:
User devices, networks, access to 

servers

Building

Enterprise Application Access:
• ePhi and  EMR

• Financial

• Remote

• Kiosks and workstations

Cloud/Web access:
• Web applications

• Intranet information

• Federated access (to or from)

Other
• Execution of transactions

• Signing of transactions

• Business data (storage)

And more…..

Authentication methods

Smart Cards
Contact and Contactless Cards, PKI cards

Biometrics
Fingerpoint, Iris, Vein, Voice

Smartphone
One-Time-Password (OTP), Out-of-Band, 

LiveEnsure

Radius
Cryptocard, Phonefactor, SMS-Passcode etc.

Knowledge based
Secret (phrase) questions, Passwords, 

PINcodes

Tokens
Software tokens, hardware tokens

Other
Social Login, federated authentication,             

Thumb drive, Flash drive+PIN



Advanced Authentication
Authentication methods

Smart Cards
Contact and Contactless Cards, PKI cards

Biometrics
Fingerpoint, Iris, Vein, Voice

Smartphone
One-Time-Password (OTP), Out-of-Band, 

LiveEnsure

Radius
Cryptocard, Phonefactor, SMS-Passcode etc.

Knowledge based
Secret (phrase) questions, Passwords, 

PINcodes

Tokens
Software tokens, hardware tokens

Other
Social Login, federated authentication,             

Thumb drive, Flash drive+PIN

• Authentication 

administration

• Delegation

• PIN caching

• etc.

LDAP

AAF

Access points

IT-infrastructure Access:
User devices, networks, access to 

servers

Building

Enterprise Application Access:
• ePhi and  EMR

• Financial

• Remote

• Kiosks and workstations

Cloud/Web access:
• Web applications

• Intranet information

• Federated access (to or from)

Other
• Execution of transactions

• Signing of transactions

• Business data (storage)

And more…..



E-Mail

Planning

Performance

Travel

sTr@@t78
sTreat78111

1234

Where is it? Welcom123

Userid / 

Password

Userid / 

Password

Hardware token

SMS or Pin

Inspired by Dutch eHerkenning



Single

Sign-On

Choose

E-Mail

Planning

Performance

Travel

Userid / 

Password

Userid / 

Password

Hardware token

SMS or Pin



Arbeta med risk för att 

skydda information och 

hantera avvikande beteende

Minska risken för intrång

2.



Riskbedömning



Riskbaserad autentisering

Risk
Engine

External
Parameters

Geolocation User
Cookies

User History

HTTP
Headers

IP
Address

Device IDUser Profile

Calculated 
Level of Risk

Low risk

Medium Risk

High Risk

Allow 

Access

Confirm

Step-up

Deny 

Access

Resource or 
Application

Financials

HR

Salesforce

Travel Site

Café Menu



Kräv stark autentisering vid behov

Inline with 
Configuration

CURRENT PATTERN

ern
Entered Within Valid 

Range
Standard 
location

Valid Device 
Fingerprint

Login from last 
used device 

present

Valid user 
attributes

Username, 
Password

HTTP 
Header

IP Address 
& History

Known 
Cookie

Device 
Fingerprint

Last Login 
Cookie

User 
Attributes

Valid Cookie

Geo 
Location

PARAMETERS

132
Risk Score
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Behörighetsgranskning
Din kollega Anders Svensson har 
följande behörighet:

Vägledning :
Denna behörighet verkar olämplig.

Applikation: SITHS-kort

Granskningsföremål: Behörighet

Om SITHS-kort

Denna behörighet innebär att användaren tilldelas ett 
SITHS-kort vilket medger inloggning i vård- och 
journalapplikationer.

Detta är en behörighet förknippat med hög risk.

Ett SITHS-kort kostar cirka 2500 kronor per år och 
användare.

50 användare inom organisationen har SITHS-kort.

Handläggare inom socialförvaltningen är de vanligaste 
användarna med denna behörighet.

Behåll

Ta bort

Om Anders Svensson

Titel: Ekonomiassistent

Avdelning: Ekonomi

Placering: Kommunhuset, Säffle

• Anders loggade senast in den 3 november 2015.
• Anders har loggat in med SITHS-kort 1 gång under de 

senaste 180 dagarna.
• 5% av användare liknande Anders har ett SITHS-kort.
• Anders blir den enda användaren inom 

ekonomiavdelningen med ett SITHS-kort.



UserID KJansson

Given name Kalle

Surname Jansson

Gender Man

Relationship Anställd

Number 50342

Department Support

Title Gruppchef

Location Göteborg

Country Sverige

Cost Center 3487

Relationship 

since

8:e Juni 2007

Kalle Jansson
Gruppchef

Miljö Attribut

UserID Kjansson

Date Onsdag, 6:e Juli

Time 02:15 

Location Göteborg

Device Windows 10

Authentication Time-based One-time Password

…. …..

…… ……

….. ….

... …

.. ..

. .

Admin-Time decisions Runtime decisions

UserID Kjansson

Role Gruppchef

Role Gruppchef Göteborg

Role IT-support skola

Role …..

…. …

Roller

UserID Kjansson

Last login Tisdag, 5:e Juli 13:00 

Account Activity Baseline – Göteborg 9 – 5

Historical 

Behaviour

Kopierat 843GB  från /Users/Home/* to 

C:\Personal

…. …..

…. …

Analys

Låg Hög

Personliga Attribut



Erbjud säker och enkel 

åtkomst för mobila 

användare

Minska risken för intrång

3.



Åtkomst oavsett enhet



Mobile Access

• Erbjuder säker åtkomst för applikationer i mobiler utan att 

behöva utveckla nya ‘appar’

• Enkelt att nyttja för både användare och administratör

• Minskad risk vid förlust eller stöld

• Tar bort behovet av att lagra interna lösenord på mobiler



Börja arbeta med 

Priviligierad kontohantering

Minska risken för intrång

4.



Priviligierade konton

• Hantera åtkomst för 

priviligierade användare

• Säkerställ att man endast 

kan göra det man får

• Övervaka och spara (spela 

in) aktivitet i känsliga system 

och applikationer.

Identity Governance 

& Administration

Access Management

& Authentication

User Activity 

Monitoring

Identity-Powered Security 



Kunna påvisa 

regelefterlevnad

Påvisa adekvat hantering

5.



Påvisa kontroll

• Rapportering

• SIEM

• Certifiering

• Övervaka hanteringen

• Leta efter avvikelser

• Vad är ”normalt”?



Generera och distribuera rapporter

• Inkluderar fördefinierade 

rapporter

• Rapporter kan schemaläggas 

och skickas via epost

• Ad-hoc sökningar i insamlat 

loggdata kan sparas som 

rapporter

46



Åtkomst till filer och program



Upptäcka avvikelser

48



Hantera suspekt aktivitet



Kunna hantera, synkronisera 

och rapportera samtycke

Hantera samtycke

6.



• Funktioner för elektronisk signering, hantering och 

rapportering avseende samtycken.

• Synkronisering av samtycken till kopplade system

• Möjlighet att se vart information finns lagrad

• Förenklar framtida borttagning enl. rätten att bli glömd

Samtyckeshantering



Kunna säkerställa individens 

rättigheter och samtidigt 

uppfylla legala krav

Rätten att bli glömd

7.



• Minska antalet konton via federation

• Automatisera skapande/borttagning av konton

• Granskning – Finns det kvar konton som saknar ägare?

• Rapportera – Påvisa regelefterlevnad

Avser konton såväl som personuppgifter



• Börja planera, plocka samtidigt ”lågt hängande frukt”

• Stark autentisering löser många problem

• Ta fram en strategi för identitet, åtkomst och säkerhet

• Isolera inte detta till Dataskyddsförordningen

Sammanfattning
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