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Vem är jag?

• Jag är en positiv men något paranoid 49-åring som lever söder om Göteborg med min familj. Jag 
ser mig själv som en tålmodig och pragmatisk problemlösare.

• Jag arbetar som Information Security Controller på Essity Hygiene and Health AB sedan 2017.

• Jag har ett genuint intresse och passion för IT och informationssäkerhet. Jag tror på ett riskbaserat 
förhållningssätt till säkerhet med flera lager av säkerhetsmekanismer.

• I min nuvarande roll har jag bland annat ansvar för klientsäkerheten, antimalwarelösningen, 
epostskyddet och Essitys SIEM-lösning.

Jonas Rendahl – en kort presentation
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Ett ledande globalt hygien- och hälsobolag

med visionen ”att öka välbefinnandet genom ledande                          
lösningar inom hygien och hälsa”
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Namnet Essity kommer av de engelska orden 
”essentials” och ”necessities”.

Vi är ett globalt ledande hygien- och hälsobolag
som erbjuder produkter för ”everyday necessities”. 

Hygien och hälsa är grunden för alla människors 
välbefinnande.

Bättre hygien och hälsa är nödvändiga förutsättningar 
för ett bättre liv och våra produkter och lösningar har 
en viktig roll för att öka välbefinnandet.

Därför heter vi Essity

Detta är Essity5
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Nettoomsättning 2019

129
miljarder SEK

Försäljning i cirka

150 länder

Börsvärde

212
miljarder SEK den 
31 december 2019

Medarbetare, cirka

46 000
Detta är Essity

Essity, ett ledande globalt
hygien- och hälsobolag



Incontinence Products 

Professional Hygiene

Consumer Tissue

Medical Solutions

Baby Care

Feminine Care

1

1

2

4

5

6

Globala marknadspositioner

Källa: Informationen har sammanställts av Essity för presentationsändamål baserande på statistik från externa , marknadskällor inklusive IRI, snabbmarknader RISI, Price Hanna Consultants, SmartTRAK samt National Macro Economics.
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Position nummer 1 eller 2 i cirka 90 länder inom minst en kategori

Detta är Essity
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SAP Compliance

• För att säkerställa att Essity följer såväl GDPR som andra legala och 
regulatoriska krav så har Essity en compliance-process som innebär 
att:

• Alla administratörskonton i SAP använder break-glass funktionalitet

• Vi jämför alla in- och utloggningar i SAP mot ärenden i vårt supportverktyg 

oVi använder agileSI (LogPoint for SAP) för extrahering av loggarna ur SAP 
och vidarebefordring till SIEM-verktyget

oKorrelering av loggarna sker i SIEM-verktyget LogPoint

• agileSI ägs sedan i somras av LogPoint och har döpts om till ”LogPoint for 
SAP”



Public

LogPoint for SAP

• Essity använder agileSI pga.:
• Enkel integration mellan SAP och 

Essitys SIEM-verktyg LogPoint
• Bra support
• För att möjliggöra korrelering av loggar 

i ett centralt manipulationssäkert 
verktyg separerat från SAP
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SAP Security
• Med hjälp av agileSI och Essitys SIEM-verktyg övervakar vi och försöker detektera anomalier i 

kontoinloggningarna från våra SAP-miljöer i en central lösning 

• Vi övervakar också alla inloggningar för att kunna detektera brute-force försök

• I SIEM-verktyget har vi sedan flertalet metoder för att enkelt skapa olika typer av alertfunktioner
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Sammanfattning
• Essity använder LogPoint for SAP (agileSI) för att extrahera loggar ur SAP och skicka dem vidare 

till vårt SIEM-verktyg LogPoint

• Det primära syftet med loggningen är compliance samt kontosäkerhet i SAP

• I framtiden har vi för avsikt att utöka beteendeanalysen av SAP-loggarna för användaranomalier 
inuti SAP
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