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Kurt Magnusson är Senior Security & Cloud Architecture
Consultant. Han ger oss i denna artikel en ordentlig genomlysning
av grundpremisserna för hållbar IT-säkerhet. Hans utgångspunkt
är människan – medarbetaren, konsulten eller andra användare –
och nödvändigheten i att se auktorisering och accesskontroll som
en verksamhetsfråga, inte en IT-fråga.

Lars Hornborg.

Inledning

I kapitel 12.2 Identity Management diskuteras frågor kring
användaridentiteter och deras tekniska stödfunktioner. I början av
kapitlet nämns lite kring den administrativa delen, en inom många
organisationer mycket förbisedd del av IT-säkerhetsarbetet.

Man kan säga; ”IT-säkerhet börjar hemma”, dvs. internt, inte
primärt med brandväggar, nyckelkort, säkerhets-tokens eller andra
verktyg, även om dessa är kritiska komponenter.

Accesskontroll som ingång till IT-säkerhet

CA 80% AV ALLA IT-BROTT utförs internt, av individer med för
höga eller inaktuella rättigheter. Dagens komplexa hantering av
användaridentiteter och accessrättigheter skapar gratischanser,
som dessa individer utnyttjar.

Baserat på hur det i realiteten ser ut i ett antal organisationer finns
det ett stort behov av att strama upp våra rutiner kring att skapa,
tilldela, ändra och ta bort användaridentiteter samt deras accesser.
Få har lyckats skapa bra processer för detta, samtidigt som vi
måste bli mycket bättre.

Med dagens distribuerade IT-miljöer kan vi dessutom inte begränsa
oss till anställda, vi måste även kunna hantera konsulter samt
leverantörs- och kundrepresentanter eller, inom offentlig sektor,
medborgare. Vi måste kunna registrera vem vi öppnar för,
beslutsansvarig internt, ev. ansvarig externt samt vilken roll
individen givits.

Det är först då vi kan uppfylla de säkerhets- och eventuella
revisionskrav vi kan står under.  Detta gäller speciellt om vi står
under EuroSOX, PCI DSS,BASEL eller SOX-ramverken, för att inte
tala om eventuella ansvarsförsäkringar.

Men varför kan vi inte fortsätta som nu?

Vi har idag avsevärt mer komplexa IT-miljöer än för bara 5-6 år
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sedan. Då hade man allt ”in-house”, blandat ”in-house”/outsourcat
eller helt outsourcat, allt kontrollerat av någorlunda väl fungerande
ansvarsklausuler. När externa användare släpptes in skedde det
oftast via ett modem direkt till ett enskilt system, inte sällan med
begränsade möjligheter att komma vidare.

Idag ser det helt annorlunda ut – anställda byter positioner oftare,
är mer lättrörliga även internt, återfinns ibland i
matrisorganisationer med ”flyktiga” ansvarsroller. Till detta
kommer att modemen har försvunnit och externer har ofta full
nätaccess när de väl släppts in. Många köper numer molnbaserade
tjänster, inte bara från en leverantör, utan kanske från 2-3 stycken.
Samtidigt tenderar ansvarsavtalen för dessa att bli svagare på
kundens bekostnad, medan leverantörerna stärker sina rättigheter.
Vem står för eventuella fel eller förluster?

Ökande ansvar

Vårt ansvar ökar, men det är ingen annan än vi själva som kommer
eller ens kan ta ansvar för vår IT-säkerhet och därmed kontrollen
över vem vi släpper in, var och varför - samt ansvara för att ta bort
folk, när accessen inte längre behövs. Inget av detta kan göras
automatiskt, det är en beslutsprocess där någon måste ta besluten.

Då denna brist är en tendens som ökar måste vi finna bättre
metoder som motverkar detta och istället stärker vår IT-säkerhet.
Att vi inte spelar bort rätten till vår egen intellektuella egendom
eller information som anförtrotts oss, där den förstnämnda idag ofta
är långt mer värd än eventuella produkter och den
produktionsutrustning som vi besitter.

Verksamhetsdata är numera nyckeln till alla organisationers
överlevnad. Den som tappar kontrollen över sin information är en
förlorare samt kan, som lök på laxen, utsättas för olika IT-brott. Vi
har därför en ökande skyldighet att kontrollera vem som kommer
åt den.

Human Resources som grundläggande

säkerhetsfaktor

Efter att i över ett decennium ha arbetat som IT-säkerhetschef
inom ett större, globalt verkande industriföretag, har jag haft min
beskärda del av revisioner och att försöka korrigera de fel man
funnit - något som lett till att jag försökt finna vägar att få miljön att
fungera bättre, med mindre fokus på att rätta funna fel, till fördel
för att se till att de aldrig uppstår.

Allt för att minska både risker och kostnader, för när det går fel, så
kostar det mycket, vilket ibland leder till att verksamheten inte
överlever. Det som jag erfarit under dessa år, är att exakt samma
sex grundfel alltid dyker upp i revisionerna:

1. Felaktiga accessrättigheter [accesskontroll]
2. Inget systematiskt ansvar för accesser [accesskontroll]
3. Vem gjorde vad, när? [ansvarsseparering]
4. Avsaknad av felkorrigering/uppföljning [ledningsansvar]



5. Avsaknad av dokumentering av beslut [ledningsansvar]
6. Felaktig kod, patchar eller inga Best Practice-regler

[ledningsansvar]

Punkterna 1, 2 och delvis 3 har en gemensam nämnare, individerna
som accessar våra IT-system. Individer lika med anställda,
konsulter, externa partnerrepresentanter och [eventuella]
kundrepresentanter.

Bortsett för det tredje området har vi - oavsett det handlar om
privata företag, ideell verksamhet eller myndigheter – normalt
någon form för reglering av hur individer är kopplade till oss. Ett
legalt avtal, vilket också reglerar grunden för deras roller och
därmed deras accesser och tillgänglighet till vår verksamhet, även
den digitala. Det kan vara ett anställningsavtal, eventuellt tillfälligt
sådant, köpekontrakt m m. Och i många fall hanteras avtalen av vår
personalavdelning, HR.

HR som naturlig knutpunkt

HR är den naturliga knutpunkten för att hantera våra
personalresurser, även om konsulter och extern personal allt för
ofta är exkluderade. Men när man ser det ur ett IT-perspektiv är
HR funktionen där man enklast fångar in en individs roller och
förändringar, längre ledigheter [sjukdom/föräldraledigheter],
pensioneringstillfälle [normalt inte samma som sista aktiva
arbetsdag] eller avslutad anställning.

Våra HR-system är skrivna för att hantera dessa typer av
händelser, då de hanterar de legala implikationerna av sådana
förändringar och därför oftast fungerar bra som signal på
accessförändringar. 

Låt HR ta ansvar även för de externa användarna!

Så, varför inte låta HR [om de inte redan gör så] att även ta hand
om konsulter och externa användare? För troligtvis går dessa att
definiera med lämpliga grupper i de flesta HR-system - något som
leder till att vi sparar all individinformation på samma ställe, med
giltiga start- och stoppdatum, revisionssignaler för anställningsroller
samt, i en del fall som vid ledighet eller pension, slutdatum för
faktiskt arbetsperiod.

Därigenom blir HR-systemet den mest trovärdiga datakällan för att
hantera förändringar i våra accesser, en källa som omgående kan
signalera när dessa förändringar sker.
Det vi måste se till är att signalerna når systemägare/-förvaltare,
som då kan initiera eventuell ändring/borttag av individens
rättigheter i sina system. Vi får därmed de signaler som gör att
punkterna 1, 2 och 3 kan kontrolleras på ett tillfredställande sätt, så
att vi eliminerar riskerna och slipper de där förargliga
revisionsanmärkningarna.

Vad är det revolutionerande i detta? 

Det enda som fungerar i längden



Inget, men få har tänkt på det. Efter att under 26 års tid ha
managerat IT-system är min erfarenhet är att de enda
accesskontrollsystem som fungerat tillfredställande är de som
använt sig av HR som grunddata, men de har varit få. Vi tenderar
snarare att skapa megalitiska accesskontrollösningar eller helt
enkelt bara Excel-listor, och ingendera fungerar bra.

Den vanligaste bristen i våra IT-system är att konton finns kvar
efter att individen lämnat rollen eller verksamheten och i de mest
flagranta fall att de fortsatt används av kollegor, utan att IT-
avdelningen/systemägaren kan avgöra om det är motiverat eller ej.

Som jag nämnde i början uppstår de vanligaste IT-brotteten när en
intern person missbrukar en möjlighet.

Samtidigt saknar de där smarta IT-kontrollsystemen en väsentlig
sak – informationen om ändringar från HR. De system jag sett har
hanterat det manuellt, vilket ofta lett till att borttag av konton eller
rättigheter försenats; att de trots sin smarthet bidragit till att öka
riskbilden. Den bästa lösningen är den ”enklaste”. Den med minst
variabler och processteg är den bästa.

Att utifrån en enda finansiellt/legalt motiverad och managerad
datakälla skapa en trovärdig accesskontrollprocess; att via dagliga
körningar gå igenom aviserade HR-förändringar, flagga dessa till
systemägarna för kontroll - ”har denna person fortsatt motiv för
access?” – vad skulle det kunna ge?

Vi skulle kunna hindra en stor mängd inkorrekta accesser och
därmed blockera huvudelen av vår interna riskexponering, att
någon utnyttjar denna möjlighet.
Vi skulle också se en minskad tidsåtgång för revisioner och
korrigeringar, ha färre pinsamma läckage och så kallade
”defacements”. 

Basprocess för att minska auktorisations-

/accessrisker

Nu räcker det inte med att bara låta HR ta kontrollen, de behöver
stöd för att förstå sin roll samt att ändringsdata inte stannar hos
dem, utan flödar vidare genom verksamhetssystemen. Här måste
IT-avdelningen diskutera med HR. Det är nämligen viktigt att de
inser att det är de som sitter med den mest kompletta
informationen samt hur de kan ta in de användargrupper som idag
inte finns med i sina system och dela med sig, att de inte längre är
”HR Only” utan en del i verksamhetens integrerade IT-resurser.

De måste se på hur de kan få fram nödvändiga triggers som larmar
till IT-avdelningens auktorisationssystem när det sker förändringar
i individernas ”anställningsförhållanden”. Med andra ord skapa
meddelande om vilken person, typ av ändring samt eventuellt vem
som är ny chef och/eller slutdatum. När vi kan få ut detta har vi en
grund att gå vidare med.

Men innan vi går vidare för att få detta att fungera måste vi
separera den beslutsmässiga processen från den tekniska



accesskontrollen. Jag fick lära mig detta den hårda vägen av en
kollega – att om vi inte gör det, kommer vi aldrig att få
auktorisationsprocessen att fungera.

De flesta organisationer av lite storlek har nämligen oftast mer än
ett accesskontrollsystem:

Windows (oftast Active Directory)
något Linux/Unix-baserat
ibland stordatorsystem som RACF

De hanterar accesskontroll på olika sätt, något vi inte vill/kan ta
hänsyn till i själva auktorisationsprocessen. Det är också här de
flesta lösningar fallerar. 

Mer om detta senare, nu gäller det att auktorisera nya personer,
validera accessförändringar på grund av ny tjänst eller annan orsak,
samt se till att konton stängs när individen lämnar ”huset”.

Vi låter alltså HR-systemet flagga ovannämnda grundförändringar,
ny person, tjänsteändring, tillfällig ledighet (barn-/sjukledighet)
samt att man slutar. Informationen skall också innehålla vem som
är aktiv chef/arbetsledare, vem som validerar individens rätt eller
upphörande av rätt till accesser.

När man börjar är det oftast samma person som utför detta, chefen,
som ansöker om grundläggande accesser. Senare är det normalt
individen själv, medan vid det vid avslut åter är chefens ansvar.
Oavsett om man är helt ny eller byter tjänst skapar båda fallen en
startpunkt som alla accesser skall byggas eller avslutas kring.

Till detta behöver vi vad som inom
systemunderhållsprocessen ITIL kallas ett CMDB, en Configuration
Management Data Base. En administrativ resursdatabas över alla
individer med access till våra system, vilka system vi har samt i
vilka individen har access till och, om givet i HR, eventuella
slutdatum. Sådan IT-information bör vi inte lägga i HR-systemen,
den hör hemma i CMDB:t. Den behövs dessutom för att bygga ett
beslutsarbetsflöde.

Vi behöver förstås även information om vem som är chef eller
arbetsledare till individen samt systemägare, systemförvaltare och
vilka roller systemen tillåter, vilket ger giltiga accesstyper.

CMDB:t har även manuella accessprocesser, där användaren eller
dennes chef kan söka nya accesser utifrån arbetsbehov. I grunden
används samma persondata som i ovan beskrivna HR-process. De
kommer senare att samspela.

Det bör nämnas att normalt innehåller ett CMDB en hel del annan
information om systemen, deras konfigurering generellt, server-
och nätverksinformation, licensinformation med mera. Men för
överskådlighetens skull lämnar vi dessa delar åt sidan. Vi ser bara
systemlistan, systemägare/förvaltare, roller och individer som skall
hanteras samt deras aktive chef.

När informationen ändras lämnas ett antal förändringsmeddelanden



över från HR till CMDB. Systemets stödprocesser tolkar dessa
ändringar och bygger en ny godkännandekedja:

1. Först ut är chefen, denne/denna verifierar att förändringen är
enligt reglerna. Samma gäller vid en manuell ansökan.

2. Nästa steg i godkännandekedjan är att systemägaren eller
dennes systemförvaltare granskar förändringarna och
ansökningarna. Är de enligt reglerna och kan godkännas eller
saknas någon information, som leder till återsändning till
individen eller vid avslutad anställning, till chefen, för
kommentar? Om allt är som det skall, så OK:ar systemägare/-
förvaltare och förändringen går i stället till utförande.

3. Ibland kan detta innebära att man sedan kan bygga en
automatisk process som föder ett IAM-system [Identity and
Access Management System], som Active Directory eller Oracle
IAM, men oftast betyder det att en tekniker får ett mail om
accessförändringen och gör en manuell korrigering.

Det viktiga är att vissa ändringar, som ofta hanteras av lokala
chefer, som att någon slutar, triggar en automatisk hantering av
detta faktum och tvingar chef och systemägare att stänga accesser
som inte längre skall finnas.

Genom att göra så, minskar vi de interna säkerhetsriskerna med ca
30-40%. Vi tar bort tillfälligheter som kan utnyttjas.

Auktorisationsprocessens praktiska steg

Låt oss se på hur man kan implementera processen. Som tidigare
nämnts handlar det i grunden om användaradministration enligt
IT-manageringsmodellen ITIL.

ITIL är en process som inte borde vara främmande för svenska IT-
förvaltare, då den som British Standard 15000 utvecklades utifrån
samma principer som Dataföreningens Systemförvaltingsmodell
från 1990. ITIL har en del modernare tänk, då den numer som
ISO-process fortsatt utvecklas.

Om vi ser på en graf över stegen som tidigare redovisats ser vi
följande:

Grunden är skapandet av individen i accesskontrollsystemet (alltså
inte i Active Directory eller motsvarande system, utan i ett
administrativt system – CMDB).

http://www.bonnierledarskap.se/sites/default/files/book/images/process-flow-2.jpg


Acceshantering är en juridisk process!

Som tidigare indikerats sker detta normalt av anställande chef, eller
av den kontraktsansvarige i de fall det gäller en extern tillfällig
medarbetare. Och kom ihåg, access till våra system är en juridisk
process. Därför skall giltig ansvarsförbindelse i form av
anställningskontrakt eller annat juridisk bindande dokument finnas.
För den anställde är huvudpersonerna chefen och HR, medan det
för externen är beställaren av tjänsten och (enligt tidigare
rekommendation) HR.

När individen är införd i HR-systemet och denne skall ha någon
åtkomst till IT-stöd bör detta flaggas i HR. Detta är signalen till att
via en överföring från HR-systemet till accesskontrollsystemet
upprätta individen i det sistnämnda, med information om eventuellt
slutdatum, identitet samt arbetsledarens identitet - information
som hjälper att signalera förändringar. 

Nu kan arbetsledaren (chef respektive kontraktshållare) upprätta
grundaccesser, t ex beställa AD-konto och nätaccesser. Detta kan,
om man så önskar, även innefatta tjänster som beställning av
program och hårdvara, men ur vårt perspektiv är det underordnat.

Steg 1: Verksamheten godkänner beställning

Efter grundupprättandet godkänner beställarens arbetsledare
beställningen ur ett verksamhetsperspektiv. Normalt blir det
arbetsledaren som framöver godkänner, men initialt dennes chef.

Om arbetsledaren inte finner en accessbegäran i linje med
arbetsbehovet, returneras begäran. 

Steg 2: Godkännande i förhållande till IT-budget

Därefter behöver någon som sitter på IT-budget för individen, ofta
en IT-representant, godkänna att budget för konto mm finns.

Detta kan kanske synas som något onödigt, men i vissa miljöer och
system kan access kosta att införa, speciellt om det innebär att
utrustning måste anskaffas, till exempel för att klara ökad
belastning. De verksamheter som har denna avcheckning verkar ha
bättre översikt över sina IT-kostnader.

Steg 3: Verifiera eventuell accessrestriktioner

Vi har ett verksamhetsmotiv och vi har finansiering, men vill
systemägaren eller dennes utsedde förvaltare släppa in den nye
medarbetaren i systemet? 

Det kan finnas accessrestriktioner som föregående personer kanske
inte är fullt insatta i. Samtidigt har systemägaren slutligt ansvar för
systemet och skall därför värdera de accesser som ges. Retur här
går till arbetsledaren, för bättre motivering varför access skall ges.

Steg 4: Praktiska definitioner



Efter alla gett OK, får en systemadministratör i uppgift att ordna
den praktiska definitionen utifrån vilket system och vilken roll det
handlar om.  Det handlar inte om den tekniska definitionen, utan att
se efter att alla data för att skapa access finns, om begärd roll går att
implementera samt eventuellt behov av investeringar för att klara
ett konto till mm.

Eventuella problem meddelas systemägaren, annars får
medarbetaren sina basuppgifter för access samt när access
beräknas finnas på plats.

Steg 5: Change Request

Inom ITIL finns ett nyckelbegrepp, ”Change Request” eller CR,
förändringsbegäran. Detta är ett meddelande som lagras i CMDB-
databasen och är beställningen av alla ändringar vi utför. Här
handlar det enbart om accesser, men principen gäller alla ändringar
och arbeten IT-avdelningen eller en outsourcingpartner gör.

För oss är CR:en det meddelande som startar/ändrar/avslutar den
faktiska auktoriseringen av medarbetaren i systemen, men den är
också kontrollfunktionen som våra revisorer och systemägare kan
använda för att checka vilka accesser som begärts och godkänts
samt om fortsatt access är motiverad.

När en statusändring för en individ så kommer från HR, checkas
denne mot CMDB-databasens status, vilka accesser som finns, och
signaler går till systemägare och arbetsledare, så dessa ger OK på
borttag i form av en ny CR eller validerar fortsatt access. 

Steg 6: Skapa/förändra/ta bort konto

När en CR registrerats som godkänd i CMDB finns en accessprofil
för individen i databasen. Denna profil används till att skapa de
faktiska accesskontrollmeddelandena. En del ITIL-databaser kan
kommunicera direkt med bland annat Active Directory, men oftast
handlar det om ett e-postmeddelande till en systemadministrator,
som manuellt upprättar/förändrar eller tar bort kontot. Detta är
vårt sista steg i processen.

Det kan tyckas att ovanstående verkar krångligt, men när man
sitter där med en revisor som talar om att systemet är vidöppet och
någon anställd använt ett gammalt konto för att lägga en betalorder
på 5 miljoner kr till en bank i Portugal, pengar som lyfts inom någon
timme efter att de kom fram, då ter det sig omedelbart mer
smakligt.

Någon gång på tidigt 1990-tal gjordes en liknande kupp mot en
verksamhet i Sverige. Polisen spårade pengarna till en portugisisk
bank, men där tog det stopp, ett av Sveriges största cyberbrott.

Själv har jag sluppit den nesan, mycket tack vare den kollega som
tog fram grundmodellen för processen ovan. Jag fick en process jag
kunnat utveckla och fortsatt drivit ytterligare framåt. Problemet är
att få ledning att förstå hur viktig accesskontrollen är för att
kontrollera cyberkriminalitet, att inte ge någon en gratischans.



Summering

Jag önskar som sagt att jag kunde säga att jag var pappa till
ovanstående process, men nu är det inte så. Efter att företaget jag
tidigare arbetade på - några år innan jag började - fick en rejäl
minnesbeta av våra revisorer, så funderade tidigare nämnda kollega
ut ovanstående samband.

När jag tog över IT-säkerheten ärvde jag så processen och
utvidgade den till att täcka även externa användare, som vi hade
gott om.

Resultatet var att under 12 års tid så var de enda tillfällen vi fick
kritik av våra revisorer när vi hade medarbetare där HR-signalerna
var oklara, som vid pensionering. Där kunde den anställde finnas
kvar i HR-systemet upp till ett halvår efter att de gått hem. Det
samma gällde personer som efter avslut hade aktiva förslag i
företagets förslagssystem - anställningarna flaggades då inte som
avslutade i upp till 3 månader.

Då vi 2004-2009 låg under amerikansk SOX-revision, så får man
konstatera, vi klarade oss bra mycket bättre än våra
systeravdelningar, som främst körde Excel-spåret. 
Det skall erkännas att de flesta HR-avdelningar kommer att
protestera, de kommer inte att känna att detta ligger på deras bord.
Det är bara att via det goda exemplet försöka få dem att se
helheten, för meningen är ju, att alla i organisationen arbetar för
samma mål. Att allt annat är en suboptimering.

Vi kan idag inte ha isolerade öar, IT-domäner som bara är till för
den enskilda avdelningen – vi måste se till helheten. För om inte, så
kommer vi, som jag nämnde i början, att vara extremt sårbara i en
allt farligare elektronisk värld.

Vi måste inse att IT-säkerhet gäller alla, inte bara
säkerhetsavdelningen. Det tål att upprepas, en integrerad värld
ställer andra krav än de vi såg för bara 5-6 år sedan. När vi stoppar
dataflödet, dör organisationen rätt omgående.

 


