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Roll: Säkerhets- och systemarkitekt,
systemutvecklare, kravställing
Född: 1969
Branscherfarenhet sedan: 1993

Martin har bred kompetens inom ITsäkerhetsområdet med över 20 års erfarenhet i
olika roller. I synnerhet har Martin djup kompetens
inom områdena PKI, åtkomstkontroll,
behörighetshantering, identitetshantering,
systemarkitektur med mera.
I grunden är Martin systemutvecklare med stor
kunskap inom PKI och åtkomstkontroll (Access
Management). Java och Spring Framework är
förstavalet vid utveckling.
Martin har stor erfarenhet från samtliga
projektfaser och är en tillgång i uppdrag inom såväl
förstudie, problemformulering och kravställning
som implementation, test, utbildning och
förvaltning.
Som konsult har Martin djup kompetens och stor
yrkesstolthet. Han har också ett kundorienterad
sätt och är mycket uppskattad lagspelare.

Martin Lindström, Litsec AB
e-post: martin.lindstrom@litsec.se
Telefon: 08-410 183 40
Mobil: 070-361 98 80
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Uppdrag/projekt (Urval)
Expert, Utvecklare
2016 - pågående
Pensionsmyndigheten
Bistår med expertis och som utvecklare för inloggningslösningen som tas fram för
Pensionsmyndighetens nya webbplats. Specifikt anpassades Open Source-programvaran Shibboleth till
att betjäna inloggningar mot Svensk e-legitimation (eID2). Utvecklingen bedrevs i Java/Spring
Framework i en microservices arkitektur.
Teknisk expert, SAML-expert
2012 - pågående
e-legitimationsnämnden
Bistår med teknisk kompetens rörande identitetsfederationer, SAML och digitala underskrifter för
utformande av den nya generationen e-legitimationer (eID2). Detta innebär utredningar och
framtagande av arkitektur, krav, standarder, profiler och referensimplementationer.
Teknisk expert
2014 - pågående
eIDAS EU-projekt
Representerar Sverige inom den tekniska gruppen för EU-projektet eIDAS, vilket syftar till att
underlätta legitimering över landgränserna.
Teknisk expert, Svensk e-legitimation
2014
Kronofogdemyndigheten
Delaktig i anpassningar av Kronofogdemyndighetens inloggningslösning för anslutande till
federationen för Svensk e-legitimation.
PKI-expert
2014
SAP, Tyskland
Genomförde en kartläggning av SAP:s befintliga PKI-struktur, samt föreslog hur en framtida arkitektur
skall byggas upp.
Expert, Svensk e-legitimation
2014
Pensionsmyndigheten
Bistod med expertis rörande övergång till federationen för Svensk e-legitimation, samt anpassning av
befintlig signerings/underskriftslösning.
Teknisk expert
2012 - pågående
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, TRM
Bistod med teknisk kompetens rörande i första hand Access Management-system och krav samt
realisering av autentiseringsmetoder. Detta innebar utredningar, kravarbete och samt ansvar för
systemutveckling. Autentiseringslösningen som togs fram är en SAML-baserad lösning som
implementerar stöd för Svensk e-legitimation och Totalförsvarets eID. Utveckling mot
portalplattformen Liferay har också utförts.
Säkerhetsarkitekt, PKI-expert
2012
ATG
Ansvarig för införande av en lösning där certifikat utfärdades och användes på spelterminaler. Utförde
också anpassningar av befintligt Access Management-system (Oracle AM) för certifikatbaserad
autentisering.
Säkerhetsarkitekt, e-legitimationsexpert
2011-2012
Skatteverket
Integration av inloggning med Mobilt BankID för tjänsten för inkomstdeklaration. Utfördes genom
anpassningar till Oracle Access Manager och Oracle Federation Services.
Säkerhetsarkitekt, utredare

2011
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Kommun i Stockholms län
Utredning av informationssäkerhet inom skolan för kommunen. Utredningen syftade till att påvisa hur
säkerhet (integritet och konfidentialitet) garanterades och uppfylldes för personal, elever och invånare
gällande Barn- och ungdomsnämndens satsning på IT i skolan
Systemarkitekt, utvecklingsansvarig
2010 - 2011
Previa
Ansvar för framtagning av ett identitetshanteringssystem för hantering av Previas kunder och
kundanställda. Enligt kundens önskemål har samtliga system tagits fram med hjälp av Open Sourceramverk. Bland annat har Spring Framework och CouchDB dokumentdatabas använts.
Säkerhetsarkitekt, systemutvecklare
2010
Skolverket
Ansvarade för att ta fram en signeringstjänst som används för att lärare ska digitalt signera ansökan
om lärarlegitimation. Tjänsten är en fristående tjänst som ska användas för flera av Skolverkets
funktioner.
Säkerhetsarkitekt, systemutvecklare
2008 – 2011
Premiepensionsmyndigheten (PPM)
Ansvarig säkerhetsarkitekt med ansvar för e-legitimationsinloggning, framtagande av en tjänst för
digitala underskrifter med e-legitimationer samt SOA-säkerhetsramverk.
Säkerhetsexpert, utbildning
2009
Verva
Ansvarade för att ta fram en skräddarsydd utbildning, samt en bok, ”Federering och federerade
identiteter för det offentliga IT-Sverige” (ISBN: 978-91-977682-0-7), för Vervas räkning.
Säkerhetsexpert, IdM-expert
2007 - 2008
Arbetsförmedlingen
Arkitekt och utvecklingsansvarig för att ta fram en Identity Management lösning för användning inom
Arbetsförmedlingen. Lösningen byggdes med Sun Identity Manager.

Kompetens/verktyg
Område
Operativsystem
Utvecklingsplattformar
Språk

Utvecklingsverktyg
(generella)

Kompetens/verktyg
Microsoft Windows, Unix, Linux
Java EE, Spring Framework
Java
C++
XML
HTML/CSS
JavaScript
Eclipse
Microsoft Visual Studio .Net

*Erfarenhet
10+ år
10+ år
10+ år
10+ år
10+ år
10+ år
10+ år
5-10 år
5-10 år

Webbservrar,
applikationsservrar,
webbpublicering

Apache
Tomcat
Microsoft IIS

10+ år
10+ år
5-10 år

Versionshantering

Subversion
Git
RUP
ITIL

5-10 år
5-10 år
5-10 år
3-5 år

Metoder/modeller

Annan kompetens
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Område
Språk

Kompetens
Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande (tal och skrift)

*Erfarenhet delas in i klasserna 1-3 mån, 4-12 mån, 1-3 år, 3-5 år, 5-10 år, 10+ år.

Utbildning
Uppsala Universitet, 1989-1994
Magisterexamen i datavetenskap, Datavetenskaplig linje (160 p) med inriktning
datakommunikation.
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