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Förord 

 

Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet 

Stockholms län, IT-forum, beställde av Certezza AB i december 2013. 

Uppdraget har genomförts under perioden januari-mars 2014 under 

ledning av Thomas Nilsson med stöd av Tomas Rzepka, Conny Balazs, 

Joacim Häggmark och andra kollegor på Certezza. Ett stort tack till de 

kommuner och leverantörer som har medverkat i de intervjuer som 

genomförts inom ramen för uppdraget. 

 

Stockholm den 30 april 2014. 
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2 Sammanfattning 
Den mobila användningen inom kommunal vård och omsorg väntas öka 

lavinartat. Viktiga drivkrafter är behov av nya arbetssätt och att införandet 

av mobila lösningar ger helt nya möjligheter. Mobila enheter leder dock till 

nya utmaningar varför vägledningar och stöd inom området efterfrågas. 

 

Denna guide avseende säkerhet i mobila enheter är tänkt som en 

vägledning för flera av de val som ett införande är kantat med. Guiden 

omfattar även en översikt kring säkerhetslösningar för mobila enheter med 

utgångspunkt från de säkerhetskrav som ställs vid åtkomst till vård- och 

omsorgssystem med hänsyn tagen till De 16 principer för samverkan som 

länets kommuner enats om. 

 

Det är en omfattande författningsreglering som berör mobila lösningar för 

vård och omsorg. Denna guide har dock inte som ambition att inventera de 

alla utan har valt att avgränsa det till personuppgiftslagen (1998:204) och 

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Utmärkande för de mobila 

tillämpningar som används inom vård- och omsorg är att de behandlar 

känsliga personuppgifter i sin verksamhet och att lösningarna ska anpassas 

därefter. Vägledningar i denna guide är avgränsade till att enbart omfatta 

de tekniska skyddsåtgärderna. 

 

Ett införande ska alltid föregås av informationsklassificering av de 

informationstillgångar som kommer att tillgängliggöras för mobil 

användning varpå de tekniska och organisatoriska skyddsåtgärderna ska 

anpassas till resultatet av informationsklassificeringen. Ett införande bör 

också föregås av en risk- och sårbarhetsanalys som tar sikte på att 

förebygga risker samt öka möjligheten att kunna hantera incidenter om de 

inträffar. 

 

För att tillgängligöra information till de mobila enheterna har tre 

huvudalternativ identifierats såsom fjärrstyrt virtuellt 

skrivbord/applikation, webbapplikation eller plattformsspecifik applikation 

som i dagligt tal brukar kallas appar. Dessa alternativ har tydliga för- och 

nackdelar ur så väl ett användarperspektiv som ett säkerhetsperspektiv. 

Intervjuerna med företrädare för Solna stad, Södertälje kommun och 

Stockholms stad, samt deras leverantörer av omsorgssystem, ger vid 

handen att det är plattformsspecifika applikationer - appar - som är den 

självklara åtkomstmetoden för dem.  
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Verksamhetens tydliga val av plattformsspecifika applikationer - appar - 

leder till att de mobila enheterna utöver redan identifierade tekniska krav, 

såsom stark autentisering och kommunikationskryptering, också ställer 

krav på kryptering av lokalt lagrad information och ökat krav på spårbarhet. 

 

I valet av autentiseringsmetod är det viktigt att poängtera betydelsen av De 

16 principer för samverkan som tydligt uttrycker teknik- och 

leverantörsneutralitet vilket påverkar utformningen av den faktiska 

applikationen. Applikationen ska utformas på ett sådant sätt att den kan 

dra fördel av redan existerande ekosystem av identiteter, både inom och 

utom den berörda verksamheten - det som i dagligt tal kallas federation. 

Denna guide ger djupare vägledning för att i möjligaste mån vägleda 

systemleverantörerna rätt. 

 

I valet av plattform för mobila enheter är det tydligt att vare sig Google 

Android, Apple iOS eller Microsoft Windows 8, utgör ett självklart val. 

Guiden har istället valt att lyfta fram varje plattforms egenheter i form av 

tekniska styrkor och svagheter.  

 

En helt avgörande del i en mobil lösning för vård och omsorg är 

kravställning. I resonemanget som förs i denna guide är det tydligt att det 

inte finns en given väg utan det finns en rad vägval som har starka 

beroenden till verksamhetsystem, IT-infrastruktur, befintliga 

säkerhetslösningar, mängd utförare etc. 

 

I ett led att förenkla kravställningen har vi identifierat krav som kan riktas 

mot den mobila applikationen, appen, mot de mobila enheterna och mot 

applikationsservern. Dessa kan sammanfattas enligt följande. 

 

Krav på mobila applikationen appen: 

 Kryptering av data lagrad på mobil enhet. 

 Federerad identifiering av användare. 

 Identifiering av enhet. 

 Kryptering av kommunikation. 

 Radering av data vid utloggning. 

 Loggning och tidssynkronisering. 

 Återkommande säkerhetsgranskning. 
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Krav på mobila enheterna: 

 Kryptering av lagringsmedia. 

 Skärmlås. 

 Möjlighet till tvingande inställningar och säkerhetsfunktioner. 

 Möjlighet att installera extra skalskydd som antivirus, brandvägg, 
etc. 

 Stöd för kortläsare/smarta kort (i förekommande fall). 

 Stöd för NFC (i förekommande fall). 

 Stöd för VPN (i förekommande fall). 
 

Krav på applikationsservern: 

 Skalskydd som antivirus, brandvägg, etc. 

 Intrångsdetektering eller motsvarande. 

 Federerad identifiering av användare. 

 Identifiering av enhet. 

 Kryptering av kommunikation. 

 Begränsad vy för mobil access. 

 Loggning och tidssynkronisering. 

 Återkommande säkerhetsgranskning. 

3 Bakgrund 
Mobilitet är en självklarhet i dagens samhälle och användningen av smarta 

mobiler och surfplattor har ökat kraftigt inom kommunerna i Stockholms 

län. Inom området vård- och omsorg planerar kommunerna för ett fortsatt 

införande av mobila lösningar där en viktig drivkraft är behov av nya 

arbetssätt. Införandet av mobila lösningar innebär både möjligheter och 

utmaningar och det finns behov av vägledningar och stöd inom området.  

 

Inom KSL/IT-forum Stockholms län finns ett behov av att komplettera de 

nationella vägledningarna med en guide avseende säkerhet i mobila 

enheter. Detta har resulterat i denna guide som beskriver de grundläggande 

tekniska vägvalen och vilka faktorer som ska beaktas. Guiden omfattar även 

en översikt kring säkerhetslösningar för mobila enheter med utgångspunkt 

från de säkerhetskrav som ställs vid åtkomst till vård- och omsorgssystem 

med hänsyn till De 16 principer för samverkan1 som länets kommuner 

enats om. 

 

Denna guide ska även vara möjlig att använda inom andra 

verksamhetsområden i kommunerna.  

                                                        
1
 http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/andra-verksamheter-inom-ksl/it-forum-stockholms-lan/de-16-

principerna-for-samverkan.html 
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4 Författningskrav och riktlinjer 
Det är en omfattande författningsreglering som berör mobila lösningar för 

vård och omsorg. Syftet med guiden är inte att inventera de alla utan har 

valt att avgränsa det till personuppgiftslagen (1998:204) och 

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Avgränsningen görs mot bakgrund 

av bedömningen att kravbilden för mobila lösningar inte nämnvärt 

förändras då dessa två författningsregleringar kan anses utgöra grunden för 

annan reglering och även har sitt ursprung i annan berörd 

författningsreglering. 

4.1 Personuppgiftslagen 
I personuppgiftslagen (1998:204), PuL, finns regler som ska skydda 

människor mot att deras personliga integritet inte kränks genom 

behandling av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av 

personuppgifter i hela samhället för verksamhet som bedrivs av såväl 

myndigheter som enskilda. Lagen är i högsta grad styrande på mobila 

tillämpningar inom vård- och omsorg. 

 

Enligt 3 § PuL är en personuppgift all slags information som direkt eller 

indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det gäller även 

krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som 

exempelvis IP-adresser, som också räknas som personuppgifter om de kan 

kopplas till fysiska personer. 

 

En avgörande fråga är vad som avses med "behandling av personuppgifter". 

Enligt 3 § PuL avses allt som görs med personuppgifter, vare sig det sker 

med en dators hjälp eller inte, som behandling av personuppgifter. Exempel 

på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, 

lagring, bearbetning, ändring, återvinning, inhämtning, användning, 

utlämnade genom översändning, spridning eller annat tillhandahållande av 

uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller 

förstöring. Så snart personuppgifter på något sätt hanteras är det fråga om 

en behandling som faller under personuppgiftslagen om behandlingen är 

helt, eller delvis automatiserad eller avser ett manuellt personregister som 

är sökbart enligt särskilda kriterier. 

4.1.1 Känsliga personuppgifter 

Utmärkande för de mobila tillämpningar som väntas användas inom vård- 

och omsorg är att de behandlar känsliga personuppgifter i sin verksamhet. 

Med känsliga personuppgifter avses enligt PuL uppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 

eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa eller 
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sexualliv. Hanteringen av dessa register styrs ofta av speciallagar, s.k. 

registerförfattningar som gäller före personuppgiftslagen, t.ex. 

patientdatalagen, apoteksdatalagen och lagen om receptregister. Nämnda 

lagar ställer i regel krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontrol, som 

exempelvis ska föregås av stark autentisering, och innehåller ofta 

bestämmelser om tystnadsplikt.  

4.1.2 Personuppgiftsansvar 

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel 

aktiebolag, stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar 

personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som 

ska behandlas och vad de ska användas till, allt under förutsättning att 

behandlingen är tillåten enligt personuppgiftslagen.  

4.1.3 Personuppgiftsbiträde 

Det är inte ovanligt att den personuppgiftsansvarige får hjälp med 

”databearbetningen” av någon annan som då benämns 

personuppgiftsbiträde. Enligt personuppgiftslagen får ett 

personuppgiftsbiträde bara behandla personuppgifter enligt instruktioner 

från den personuppgiftsansvarige och det ska finnas ett skriftligt avtal som 

reglerar hur biträdet ska behandla uppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder 

som ska vidtas vilket inte minst måste beaktas vid användning av mobila 

tillämpningar inom vård- och omsorg. 

4.1.4 Regelrätta krav 

Datainspektionen anser att säkerhetskraven i 31 § PuL innebär att känsliga 

personuppgifter endast får lämnas ut via öppna nät till identifierade 

användare vars identitet är säkerställd med en teknisk funktion som 

exempelvis e-legitimation, engångslösenord eller motsvarande. 

4.2 Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i 
hälso- och sjukvården  

I Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14) har särskilt andra kapitlet 5 § och 

11 § samt fjärde kapitlet 10 § direkt bäring på mobila lösningar. 

2 kap. 5 § Om vårdgivaren använder öppna nät för att hantera 

patientuppgifter, ska denne ansvara för att det i ledningssystemet finns 

rutiner som säkerställer att: 

 överföring av patientuppgifter görs på ett sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av uppgifterna, och 

 åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. 
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Av första kapitlet 3 § följer att med stark autentisering avses en kontroll av 

en uppgiven identitet som innebär att identiteten kontrolleras på två olika 

sätt. Detta kan tolkas som två faktorer i enlighet med den allmänt 

vedertagna definitionen av stark autentisering är faktorerna kan vara något 

man har, vet eller är. 

 

2 kap. 11 § Vårdgivaren ska ansvara för att det i ledningssystemet finns 

rutiner som säkerställer 

 att det av dokumentationen av åtkomsten (loggarna) framgår vilka 
åtgärder som har vidtagits med patientuppgifterna, 

 det av loggarna framgår vid vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt 
åtgärderna har vidtagits, 

 användarens och patientens identitet framgår av loggarna, 

 systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna 
görs, 

 genomförda kontroller av loggarna dokumenteras, och loggarna 
sparas i minst tio år. 
 

4 kap. 10 § Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att 

det går att rätta eller förstöra de patientuppgifter som enligt 8 kap. 3 § och 

4 § patientdatalagen (2008:355) ska rättas eller förstöras.  

Detta gäller även om uppgifterna finns lagrade i ett centralt eller lokalt 

register inom vården, finns säkerhetskopierade eller är överförda till något 

annat medium för lagring. 

4.2.1 Regelrätta krav 

I samrådsyttrande2 från Datainspektionen om användning av anställdas 

egen utrustning i tjänsten framgår följande: 

 

”För att arbetsgivarens kontroll av den anställdes tjänstehandhavande 

ens ska vara tekniskt/praktiskt, och juridiskt, möjlig krävs förmodligen 

att det läggs sådana tekniska begränsningar på utrustningen att 

tjänsterelaterade uppgifter och privat data ’kapslas in’ var för sig. Risken 

för att arbetsgivaren tar del av uppgifter av rent privat karaktär måste 

minimeras.” 

 

I samrådsyttrande (474-2014) från Datainspektionen med avseende på 

stark autentisering framgår följande: 

 

”Alla autentiseringslösningar har svagheter som måste beaktas som ett 

led i det övergripande säkerhetsarbetet. Dessa svagheter kan utgöra 

särskilda risker och bero på lösningens egen utformning eller på hur den 

                                                        
2
 http://www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/samradsyttranden/mall2/ 
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integreras med en e-tjänst. Ett införande bör därför föregås av en risk- 

och sårbarhetsanalys som tar sikte på att förebygga risker och att kunna 

hantera incidenter om de inträffar. 

 

Datainspektionen är av uppfattningen att lösningar för att tillhandahålla 

stark autentisering ska ha egenskaper som innefattar att användaren ska 

kunna förlora kontrollen över ett av sätten att kontrollera identiteten 

(autentiseringshjälpmedlen) utan att säkerheten för personuppgifterna 

åsidosätts samt att användaren ska kunna upptäcka och vidta åtgärder 

om kontrollen ändå förloras.” 

5 Rekommendationer för skydd av data 
I denna guide utgår vi från att det är känsliga personuppgifter som 

tillgängliggörs varför resonemanget utgår från tekniska åtgärder som kan 

antas ge ett tillräckligt skydd. De organisatoriska åtgärderna är avgränsade 

från denna guide men är samtidigt helt avgörande för den samlade bilden 

av skyddsåtgärder. Ytterst är det den informationsägaren som självständigt 

och på eget ansvar ska se till att tillämpliga regelverk efterlevs och att 

personuppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder 

omgärdas av ett tillräckligt skydd. 

5.1 Informationsklassificering och riskanalys 
Före införandet ska en informationsklassificering3 genomföras av alla de 

informationstillångar som kommer att tillgängliggöras för mobil 

användning och de tekniska som organisatoriska åtgärderna anpassas till 

ett för ändamålet tillräckligt skydd. Ett införande bör också föregås av en 

risk- och sårbarhetsanalys4 som tar sikte på att förebygga risker och öka 

möjligheten att kunna hantera incidenter om de inträffar.  

 

Det bör poängteras att detta synsätt inte på något sätt är unikt för just 

mobila enheter utan är att betrakta som ett standardförfarande. Mobila 

enheter bör i möjligaste mån inte hanteras som separata företeelser utan 

ska behandlas på samma sätt som övriga enheter, såsom stationär och 

bärbara datorer, används vid informationsåtkomst. 

5.2 Åtkomstmetoder 
För att tillgängligöra information på enheten finns tre huvudalternativ. 

Fjärrstyrt virtuellt skrivbord/applikation, en webbapplikation eller en 

plattformsspecifik applikation som i dagligt tal brukar kallas app. 

                                                        
3
 https://www.informationssakerhet.se/Banners/Verksamhetsanalys.pdf 

4
 https://www.informationssakerhet.se/Global/Metodstöd%20för%20LIS/Riskanalys.pdf 
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5.2.1 Virtuellt skrivbord 

Ett sätt att minska kraven på den mobila enheten är att implementera en 

lösning som ger möjlighet att koppla upp sig till ett virtuellt skrivbord där  

användaren får tillgång till applikationen.  

 

Fördelarna är att mycket lite information lagras på enheten. Till 

nackdelarna hör att enheten alltid måste ha kontakt med serversidan av 

systemet, vilket förutsätter nätverkskontakt, samt att uppkoppling via 

mobilt Internet kan medföra fördröjning vilket påverkar 

användarupplevensen negativt. Applikationerna är i många fall inte 

anpassade för en pekskärm vilket även det påverkar användarupplevelsen. 

5.2.2 Webbaserad applikation 

Den största fördelen med en klassisk webbaserad applikation är att 

lösningen blir plattformsoberoende. Det finns dock stora begränsningar i 

hur en klassisk webbaserad applikation kan interagera med hårdvara som 

exempelvis smarta kort och blåtand. En klassisk webbaserad applikation 

har inte heller samma förutsättningar som en plattformspecifik applikation 

app att interagera med operativsystemet för att nå olika interna funktioner i 

den mobila enheten. En klassisk webbaserad applikation har heller inte 

samma förutsättningar att kryptera offline-data som en plattformspecifik 

applikation app har. I och med HTML5 öppnas nya möjligheter vilket leder 

till att en tidigare klassisk webbapplikation nu kan närma sig en apps 

egenskaper vilket måste beaktas. Med fördel från fall till fall. 

5.2.3 Plattformspecifik applikation app 

En applikation som körs på den mobila enheten och är anpassad för den 

samma ger i de flesta fall en bättre användarupplevelse samt möjlighet att 

användas utan kontinuerlig kontakt med server (offline-läge). Det ställer 

dock högre krav på att applikationen skyddar data som lagras lokalt på ett 

adekvat sätt.  

5.2.4 Vägval inom den kommunala omsorgen 

Inom ramen för uppdraget har Solna stad, Södertälje kommun och 

Stockholms stad samt deras leverantörer av omsorgssystem intervjuats.  

 

Den sammantagna bilden efter dessa intervjuer är att dessa omsorgsgivare 

och deras systemleverantörer har tveklöst valt en plattformsspecifik 

applikation app som åtkomstmetod. Detta uppdrag färgas i flera delar av 

det mycket tydliga vägvalet. Se vidare avsnitt 9. 
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5.3 Skydd i lager 
I och med att den mobila enheten ska hämta data från det centrala systemet 

så ökar exponering av det centrala systemet. För att minimera exponering 

av det centrala systemet bör den mobila enheten kommunicera via ett 

separat lager som enbart exponerar det data den mobila enheten behöver.  

 

Om det då finns en sårbarhet på den mobila enheten eller 

kommunikationslänken så kan informationsförlutsen därmed minimeras. 

Kommunikation mellan olika lager bör separeras med brandvägg och 

skyddas med så kallad Intrusion Prevention System (IPS).  

Publikt nätverk

WebService DatalagerBrandväggBrandvägg

Mobil enhet

VPN

 
Möjlighet finns att dra fördel av vad exempelvis en 3G/4G-operatör 

erbjuder i form av extra lager. Se appendix B för ett resonemang kring 

detta. 

5.4 Autentisering  
När användningen sker inom vård och omsorg handlar det oftast om 

känsliga personuppgifter och även direkta patientuppgifter. Om öppna nät 

används, vilket både Internet och telenätet räknas till, så leder detta till att 

åtkomst måste föregås av stark autentisering. 

5.5 Auktorisation 
Det bör inte vara möjligt att ladda hem mer information till den mobila 

enheten än vad som behövs för att utföra dagens eller möjligtvis veckans 

arbete. I användning för hemtjänst är det bästa om behörigheten kan vara 

kopplad till schemat så personalen endast kan få upp information om 

vårdtagare som de är schemalagda hos. En annan möjlighet är att 

behörigheten är kopplad till ett hemtjänstområde. Det bör även vara möjligt 

att samma användare ska kunna se mer och ha fler behörigheter i 

huvudsystemet men att informationen begränsas vid användande av mobil 

klient. 
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5.6 Kryptering vid överföring av data till/från 
mobil enhet 

All kommunikation mellan den mobila klienten och servrarna där 

informationen tillhandahålls måste vara säker, förslagsvis genom att 

använda TLS 1.2 eller VPN med tillräckliga krypteringsalgoritmer samt 

servercertifikat och klientcertifikat, eller motsvarande, som självfallet 

valideras av båda parter. Tillämpning bör ske minst i enlighet med 

branschstandard5. 

5.7 Kryptering av data på mobil enhet 
Då det inte går att lita helt på den mobila enhetens egna funktioner för 

kryptering föreslår vi att applikationen även ska kryptera eget data. Här bör 

standardbibliotek användas och kryptering utföras med tillräckligt starka 

krypteringsalgoritmer. Nyckeln ska helst vara unik per användare och 

enhet. Nyckeln ska inte lagras på det lokala lagringsmediet utan laddas ner 

från servern och tillfälligt lagras i RAM för att undvika att andra 

applikationer på den mobila enheten kan läsa denna nyckel. Alternativt att 

krypto-operationer görs utanför den mobila enheten. När sessionstiden är 

slut eller om fel pinkod/lösenord till applikationen används för många 

gånger i rad ska kryptonyckeln raderas från minnet och stark autentisering 

krävas för att åter logga in i applikationen och för att återfå kryptonyckeln.  

5.8 Minimera datamängd på mobil enhet 
Datamängden på den mobila enheten ska minimeras. Vad som är minimal 

datamängd kan exempelvis bero på mobiltäckningen i det aktuella området. 

Under gynnsamma förutsättningar går det bra att ladda ner nödvändig 

information inför varje nytt uppdrag medan det under sämre 

förutsättningar kan leda till att all information för dagens aktiviteter laddas 

ner inför ett arbetspass. 

 

När lokal information inte längre är nödvändig, t.ex. vid avslutande av 

arbetspass, bör det finnas en funktion där användaren gör en 

”dagsutloggning” vilket innebär att all lokalt lagrad information överförs till 

verksamhetssystemet och sedan raderas permanent från den mobila 

enheten. 

  

                                                        
5
 https://www.ssllabs.com/projects/best-practices/ 
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5.9 Spårbarhet 
Spårbarhetskraven har gemensamt att det ska gå att utläsa VEM som har 

gjort VAD och NÄR. För att säkerställa att samtliga ingående komponenter 

ha gemensam tid som är spårbar till den svenska nationella tidsskalan 

UTC(SP) föreslås en användning av NTP6. Mobila enheter som hämtar 

tiden från mobiloperatörens nät (exempelvis 3G) kan antas för ändamålet 

ha tillräckligt god tidssynkronisering. 

 

I alla loggar ska användarens unika identitetsbegrepp finnas angiven. 

Servern ska logga varje läsning, skrivning och förändring av data. 

Serverloggar bör lagras på separat system, exempelvis via syslog eller 

liknande. I de fall klienten arbetar i ett frånkopplat läge och bearbetar data 

lokalt bör likartad loggning finnas i den mobila enheten. 

Samtliga loggar bör i möjligaste mån vara icke antastningsbara, exempelvis 

genom signering, så att loggdata skyddas mot påverkan. 

5.10 Central styrning av inställningar och 
säkerhet 

Central styrning av de mobila enheterna, så kallad Mobile Device 

Management (MDM), underlättar anpassningar av de mobila enheterna 

vilket leder till ett förhöjt skydd i de fall det krävs. Exempel på 

anpassningar är skärmlås och regler för vilka applikationer som förutsätts 

respektive inte tillåts etc. Lösningen kan också användas för att radera en 

förlorad/stulen enhet. Sammantaget ger detta tekniska skyddsåtgärder som 

kan ses som motvikt eller kombination till organisatoriska skyddsåtgärder. 

Uppdraget är av beställaren avgränsat från denna typ av funktionalitet 

varför vi endast samlat de mest grundläggande kraven i denna guide. Se 

vidare avsnitt 10. 

6 Val av metod för stark autentisering 

6.1 Engångslösenord 
Engångslösenord innebär att användaren har tillgång till en enhet som kan 

generera eller få koder skickade till sig (SMS). Dessa koder kan användas en 

(1) gång när användaren loggar in mot det centrala systemet.  

 

Engångslösenord används i kombination med användarens vanliga 

lösenord. Användarna måste således presentera något de vet (lösenordet) 

samt något de har (engångskoden) vilket resulterar i två faktorer som måste 

kunna uppvisas vid inloggning. Varje enhet som kan generera 

engångskoder är knuten till en specifik användare. 

                                                        
6
 RFC5905-RFC5908 
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Exempel på system för engångslösenord: 

 
Dosa som genererar 

engångskoder. 

 
Smart kort med display för 

engångskoder. 

 

 
Kodkort där användaren uppmanas att 
presentera den information som finns i 
specifik rad/kolumn. Noterbart är att 
kodkort är dupliceringsbara och ska 

hanteras därefter. 

 

 
Lösenord i mobilen via SMS 
eller lokalt installerad app. 

 
USB-nyckel som kan generera 

engångskoder. 
Finns i NFC-utförande som trådlöst kan 
skicka engångskoder till telefoner som 

stöder NFC. 
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6.2 Certifikat 
Certifikat innebär att användaren har ett nyckelpar som är matematiskt 

sammankopplade, och utgörs av en publik nyckel och en privat nyckel. 

Detta nyckelpar tillsammans med en identitet (t.ex. användarnamn i 

katalogtjänst) signeras av en certifikatsutfärdare. De som litar på 

certifikatsutfärdaren kan då verifiera de personer som kan visa upp ett 

signerat certifikat. När användaren loggar in signeras inloggningen med 

användarens privata nyckel. Systemet kan verifiera signeringen med 

användarens publika nyckel. Den privata nyckeln ska inte delas med någon, 

medan den publika nyckeln är just publik. 

 

Det säkraste sättet att lagra personliga certifikat är på ett så kallat smart 

kort. Kortet skyddar den privata nyckeln vilket innebär att en angripare 

måste stjäla kortet samt veta kortets PIN-kod för att kunna använda det. 

Kortet låser sig dessutom om fel PIN-kod anges för många gånger, ett skydd 

som certifikat på fil saknar. 

6.2.1 Integrerad kortläsare i mobil enhet 

Det finns ett fåtal mobila enheter som har integrerad kortläsare. Dessa är 

ännu relativt sällsynta, speciellt för enheter med mindre formfaktor, och 

relativt dyra.  

6.2.2 Kortläsare ansluten via sladd (USB) 

Anslutning av extern kortläsare via sladd kräver att enheten har en USB-

port och drivrutin för aktuell kortläsare. Det kan dock upplevas som 

opraktiskt att bära runt på en enhet med extern kortläsare. 

6.2.3 Kortläsare ansluten trådlöst via blåtand 

På marknaden finns ett antal kortläsare som kan anslutas trådlöst via 

blåtandsprotokollet. Dessa kortläsare är dock ganska otympliga att bära 

med sig och drivs av batterier som behöver laddas med jämna mellanrum. 

6.2.4 Kortläsare integrerad i skal till mobil enhet 

Ett fåtal tillverkare har tagit fram skal till olika modeller av mobila enheter 

där kortläsaren integrerats i själva skalet. Fördelen är att kortläsaren blir en 

integrerad del av enheten, dock är dessa skal relativt dyra. 

6.2.5 Trådlös avläsning via NFC 

Med vissa typer av smarta kort finns det möjlighet att kommunicera med 

chippet (där nycklarna lagras) trådlöst. Detta sker v via 

närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) 7 och via den är 

det möjligt att utföra inloggning med smarta kort trådlöst. Detta kräver 

dock en speciell typ av kort samt att enheten har en NFC-läsare inbyggd. 

                                                        
7
 http://nfc-forum.org/ 
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Det krävs också att enheten har stöd för PC/SC8 via NFC eller att 

tillverkaren av kortet kan tillhandahålla ett API för detta. 

 
Exempel på smart kort där signering kan ske trådlöst via NFC-protokollet. 

6.3 Extern verifiering av identitet (s.k. derived 
credentials) 

Med extern verifiering av identitet menas att autentisering sker på annan 

enhet eller i annan applikation än den egentliga applikationen.  

Applikation

Mobil enhet

Verifieringstjänst

PC med smart kort

1. A
nvändarnamn

2. Användarnamn

3. Identifiering

4. Autentisering OK

 
1. Användaren startar applikationen på mobil enhet och anger sitt 

användarnamn. 
2. Applikationsservern skickar användarnamn till verifieringstjänst. 
3. På användarens PC får användaren en begäran om att auktorisera 

inloggning av mobil applikation. Användaren godkänner denna 
inloggning med hjälp av sitt smarta kort eller annan 
tvåfaktorsautentisering. 

4. Om verifieringstjänsten godkänner inloggningen skickas ett signerat 
godkännande till applikationen som tillåter access till applikationen 
under en förutbestämd tidsperiod.  

 

Exempel på befintliga lösningar inom detta område är Mobilt BankID och 

OAuth2 (se vidare appendix A). 

  

                                                        
8
 http://www.pcscworkgroup.com/ 



KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN 
 
 

 

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg  20(44) 
 
 

6.4 Biometri 
Biometri är ett samlingsnamn för metoder där användaren autentiseras 

genom att läsa av någon del på personens kropp, främst fingeravtryck men 

även iris, röst, m.fl. Vanligtvis kombineras biometri med någon annan 

faktor. Tyvärr har dessa system gång på gång visat sig vara relativt lätta att 

lura, exempelvis Apples fingeravtryckssensor i iPhone 5S som knäcktes 

bara några dagar efter att telefonen kom ut på marknaden. Dessutom kan 

tekniken kännas utlämnade och upplevas som ett intrång i den personliga 

integriteten. Biometriska lösningar begränsas också av att det inte finns 

naturliga sätt att utföra en spärr, annat än anatomiskt. 

6.5 Vikten av rutiner och processer 
Oavsett teknisk lösning för stark autentisering är det av yttersta vikt att 

rutiner och processer utformas som gör det möjligt att garantera tillit till 

uppgiven elektronisk identitet. Här är rekommendationen att följa Sambis 

(Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg)  

tillitsramverk för tillitsnivå 3 (tillitsnivå benämns också Level of Assurance 

förkortat LoA)9 och därigenom tillse att de lösningar för stark autentisering, 

med tillhörande processer och rutiner, som påförs möter Sambis kravbild. 

Detta leder till att de egna lösningarna för stark autentisering accepteras av 

andra huvudmän som är medlemmar i Sambi vilket väsentligt förenklar 

samvaro över huvudmannagränser.  

6.6 Jämförelse av olika tekniska lösningar för 
stark autentisering 

Utmaningen med autentisering på mobila plattformar är urvalet av 

gränssnitt för olika typer av identiteter och hur praktiska dessa är att 

använda. Engångskoder och certifikat kan erbjudas i en mängd olika 

former. 

Bärare Kräver Fördel Nackdel 
Engångskoder via 
SMS 

 Infrastruktur 
för att 
verifiera 
engångskoder
. 

 Infrastruktur 
för att skicka 
engångskoder 
via SMS. 

 Mobilnummer 
till 
användarna. 

 Relativt enkelt 
att 
implementera. 

 Engångskod bör 
inte skickas till 
samma enhet 
där applikation 
körs. 

 Kostnad för 
SMS.  

Mjukvara för 
generering 
engångskod 

 Infrastruktur 
för att 
verifiera 

 Kostnadseffektiv.  Generering av 
engångskod bör 
ske på separat 

                                                        
9
 http://www.sambi.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/SAMBI-Bilaga-2.pdf 
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Bärare Kräver Fördel Nackdel 
engångskoder
. 

 Distribution 
av 
applikation. 

enhet. 

 Något komplex 
utrullningsproce
ss. 

Kodkort  Infrastruktur 
för att 
verifiera 
engångskoder
.  

 Distribution 
av kodkort. 

 Kostnadseffektiv. 
 

 Koderna är ej 
skyddade. 

 Klarar inte 
tillitsnivå 3. 

 Extra utrustning 
som är lätt att 
tappa 
bort/glömma. 

Dosa eller smart 
kort med display 
med engångskoder 

 Infrastruktur 
för att 
verifiera. 
engångskoder  

 Distribution 
av dosor. 

 Enkelt att 
använda. 

 Engångskoder 
kan med vissa 
typer av dosor 
skyddas med 
PIN-kod. 

 Extra utrustning 
som är lätt att 
tappa 
bort/glömma. 

USB-enhet/Smart 
kort med funktion 
för engångskoder 

 Infrastruktur 
för att 
verifiera 
engångskoder
. 

 Distribution 
av USB-
enheter/smart
a kort. 

 USB- eller 
NFC-
gränssnitt på 
mobil enhet. 

 Enkelt att 
använda - kan 
integreras mot 
applikationen så 
att användaren 
ej behöver skriva 
in engångskod. 

 Kräver 
anslutningsmöjl
ighet mot enhet. 

 Extra utrustning 
som är lätt att 
tappa 
bort/glömma. 

Mjuka certifikat  
(lagring i fil) 

 Stöd för 
lagring av 
certifikat i 
applikation, 
exempelvis 
PKCS12. 

 Kostnadseffektiv  Lätt att kopiera 
från enhet. 

 Tillitsnivå 3 
ställer höga krav 
på en bärares 
säkerhets-
egenskaper 
vilket särskilt 
måste beaktas. 

 Kräver 
klientprogramva
ra 

USB-enhet med 
säker lagring av 
nycklar 

 USB-port och 
applikationsgr
äns-snitt för 
att läsa enhet. 

 Enkelt att 
använda 
- kan integreras 
mot 
applikationen så 
att användaren 
enbart behöver 
knappa in PIN-
kod för att få 
access. 

 Kräver 
anslutningsmöjl
ighet mot enhet. 

 Extra utrustning 
som är lätt att 
tappa 
bort/glömma. 

 Kräver 
klientprogramva
ra 

Certifikat på smart 
kort 

 Kortläsare 
eller NFC och 
applikationsgr

 Enkelt att 
använda 
- kan integreras 

 Kräver 
anslutningsmöjl
ighet mot enhet. 
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Bärare Kräver Fördel Nackdel 
äns-snitt för 
att läsa enhet. 

mot 
applikationen så 
att användaren 
enbart behöver 
knappa in PIN-
kod för att få 
access. 

 Extra utrustning 
som är lätt att 
tappa 
bort/glömma. 

 Kräver 
klientprogramva
ra 

Certifikat lagrat på 
SIM-kort 
(GSM/3G/4G) 

 Stöd från 
operatören för 
att lagra 
certifikat på 
SIM-kort. 

 Ingen extern 
utrustning som 
kan tappas bort. 

 Kräver 
sammarbete 
med 
mobiloperatör 

 Relativt osmidig 
att flytta mellan 
enheter 

 Operatörens 
potentiella 
åtkomst till 
nyckelmateriale
t måste beaktas. 

 Kräver 
klientprogramva
ra 

Certifikat lagrat på 
MicroSD avsett för 
lagring av nycklar 

 Plats för SD-
kort och 
drivrutin för 
enhet. 

 Ingen extern 
utrustning som 
kan tappas bort. 

 Relativt osmidig 
att flytta mellan 
enheter. 

 Kräver 
klientprogramva
ra 

Certifikat lagrat på 
enhet i chip (TPM10) 

 TPM-chip 
eller annan 
hårdvara som 
skyddar privat 
nyckel från att 
kopieras. 

 Ingen extern 
utrustning som 
kan tappas bort. 

 Enheten blir 
personlig. 

 Kräver 
klientprogramva
ra (gäller ej 
Windows 8) 

Extern verifiering av 
identitet (s.k. 
derived credentials) 

 Integration 
mellan mobil 
enhet samt 
centralt 
system för 
verifiering av 
enhet. 

 Inga speciella 
hårdvarukrav, 
USB-portar, 
kortläsare, NFC, 
etc. 

 Tillgång till 
annan enhet 
(dator) där stark 
autentisering 
kan ske. 
 

 

6.7 Exempel på tillverkare av 
autentiseringslösningar 

 

Mjukvara och hårdvara för generering av engångskoder: 

 http://www.emc.com/security/rsa-securid/rsa-securid-software-
authenticators.htm 

 http://www.gemalto.com/products/otp_display_card/ 

 http://www.pointsharp.com/products/pointsharp-id/tokens 

 http://www.vasco.com/products/client_products/single_button_digipass/sin
gle_button_digipass.aspx 

 http://www.yubico.com/ 

                                                        
10
 Trusted Platform Module – Hårdvaruchip för säker generering och lagring av kryptografiska nycklar. 
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Smarta kort med NFC-interface (Dual interface): 

 http://www.gemalto.com/products/IDPrime_MD/ 

 http://www.hidglobal.com/products/cards-and-credentials/pivclass/pivclass-
smart-card 

 

Lagring av certifikat på SD-kort: 

 http://www.certgate.com/products/cgcard/ 

 http://www.go-trust.com/products/ 

 http://www.safenet-inc.com/data-protection/authentication/secure-mobility/ 

7 Val av mobil enhet 

7.1 Mobila plattformar 
I denna guide begränsar vi oss till, enligt Gartner11, de tre vanligaste 

plattformarna för smarta telefoner och surfplattor, nämligen Google 

Android (78% marknadsandel enligt Gartner), Apple iOS (16%) samt 

Microsoft Windows (3%).  

 

Vi har valt att titta på tre olika scenarion för att förklara de olika 

skyddsmekanismer som bör finnas på plats för att skydda data som ska 

lagras på den mobila enheten.  

De skyddsmekanismer vi fokuserar på är: 

 Kryptering av lagringsmedia – Skydd av data som lagras lokalt 

 Skärmlås – Skydd av enhet från obehörig access 

 Skalskydd – Antivirus och brandväggar för att skydda enheten från 
skadlig kod 

 Stöd för tvåfaktorsautentisering – Hur tvåfaktorsautentisering kan 
implementeras på respektive plattform 

 Central styrning av inställningar – Förhindrar användaren från att 
t.ex. stänga av skärmlåset eller installera otillåtna applikationer 

 VPN – Ett privat nätverk som möjliggör att servern inte behöver 
exponeras ut mot Internet 

7.1.1 Generella funktioner i samtliga plattformar 

Tvåfaktorsinloggning mot applikationen med dosa kan implementeras på 

alla plattformar då det inte ställer något specifikt krav på enheten utan 

snarare applikationen.  

 

Vidare finns ett brett stöd bland tillverkarna för s.k. Mobile Device 

Management-system där enhetens inställningar kan styras centralt.  

Många tillverkare av säkerhetslösningar tillhandahåller även VPN-klienter 

för respektive plattform för att säkra kommunikationen mellan enheten och 

organisationens interna nätverk. 

                                                        
11
 http://www.gartner.com/newsroom/id/2665715 
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En funktion som erbjuds på flera plattformar är säkerhetskopiering av 

information på enheten till leverantörens molntjänst eller programvara, 

exempelvis AirDroid, Apple iCloud/iTunes, Google Drive, Microsoft 

OneDrive, Samsung Kies med flera. Dessa bör stängas av via central policy 

så att känslig information inte hamnar på andra platser än avsedda. 

7.2 Google Android 
Google tillhandahåller Android som en öppen plattform vilken tillverkare 

av mobiltelefoner och surfplattor kan använda sig av för att få ett modernt 

operativsystem och tillgång till ekosystem för distribution av applikationer 

(Google Play). Tillverkare av Android-enheter anpassar ofta systemet vilket 

gör det svårt att exakt veta vilka funktioner som finns tillgängliga i form av 

kryptering av lagringsmedia, etc. 

 

Android är en typisk enanvändarenhet vilket innebär att det inte finns 

några standardmässiga funktioner som kan separera olika användare av 

samma enhet vilket måste beaktas. 

 

Säkerhetsmässigt kan det noteras att det i emellanåt distribuerats skadlig 

kod via Googles programbutik (Google Play) samt att krypteringen av 

lagringsmedia inte kan anses tillräckligt starkt då krypteringsnyckeln inte 

skyddas i hårdvara. Ytterligare en svaghet är uppdateringar av 

säkerhetsbrister. När Google släpper säkerhetsuppdateringar kan det ta 

månader innan tillverkarna av telefonen får ut dessa till enheten. Google 

försöker lösa detta genom att uppdatera systemet via Google Play för 

kritiska komponenter, men detta problem får anses vara olöst för tillfället. 

Till fördel för Android så är plattformen öppen och går att anpassa. 

Samsung har exempelvis tagit fram en variant av Android för att stärka 

säkerheten som heter Samsung Knox12. Samsung Knox gör att enheten blir 

mer motståndskraftig mot olika typer av attacker, erbjuder central 

hantering samt separerar arbetsapplikationer från privata applikationer. 

Vi gör bedömningen att Android kan användas under förutsättningen att 

enheten styrs via central policy för vilka applikationer som får installeras, 

vilka säkerhetsmekanismer som ska vara påslagna (kryptering av 

lagringsmedia i kombination med starkt lösenord, skärmlås, etc.) samt att 

enheten uppdateras med de säkerhetspatchar som tillverkarna 

tillhandahåller. Antivirus bör installeras på enheterna. 

                                                        
12
 http://www.samsung.com/global/business/mobile/solution/security/samsung-knox/ 
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7.2.1 Kryptering av lagringsmedia 

Några Android-enheter på marknaden stöder inte kryptering, därför måste 

denna funktion verifieras för avsett märke/modell. 

 

För att aktivera kryptering av lagringsmedia i Android måste enheten 

skyddas med en PIN-kod eller lösenord. Denna PIN-kod/lösenord används 

sedan för att generera en nyckel för kryptering av lagringsmedia. Det finns 

två krypteringsfunktioner för lagringsmedia i Android. Dels enhetens 

inbygga lagringsmedia, dels externa SD-kort om enheten har stöd för dessa. 

Konfiguration av dessa två lagringsytor sker med separata inställningar. 

Det är viktigt att även kryptera det externa SD-kortet då applikationer och 

applikationsdata kan lagras där. 

 

Angrepp kan ske genom att forcera den kod som valts för att kryptera 

enheten. Då Android som standard inte låser enheten efter ett antal 

misslyckade försök rekommenderar vi därför att inte enbart använda siffror 

som PIN-kod/lösenord, utan ett mer kraftfullt lösenord bör används för att 

kryptera lagringsmedia. Vidare är det viktigt att enheten har en skyddad 

s.k. boot loader som raderar enheten om någon försöker ta bort skyddet. 

7.2.2 Skärmlås 

För att skydda enheten från obehörig access bör skärmlås med PIN-kod 

eller lösenord vara aktiverat. Då säker kryptering av lagringsmedia krävs 

bör alfanumeriskt lösenord användas. Skärmlåset bör aktiveras per 

automatik efter en kort tids inaktivitet. 

 

Android stöder även upplåsning med ansiktsigenkänning samt mönster 

men dessa går inte att använda i kombination med kryptering av enhet. 

I senare versioner av Android är det möjligt att tillåta applikationer som 

kan nås utan att ange PIN-kod eller lösenord för skärmlås, s.k. Lock Screen 

Widgets. Denna funktionalitet bör stängas av då det är en möjlig väg att ta 

sig in i enheten eller ta del av känslig information. 

7.2.3 Skalskydd 

För Android finns ett antal antivirusprogram. Dessvärre är flertalet allt 

annat än verksamma varför vi rekommenderar en nogsam utvärdering av 

tänkbara skydd. 

7.2.4 Stöd för tvåfaktorsautentisering 

Det går att ansluta kortläsare till Android via USB och trådlöst via blåtand. 

Dessa läsare är dock inte speciellt praktiska då de inte integrerats i något 

skal utan sitter via en USB-sladd eller ansluts direkt i USB-kontakten.  
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Vissa Android-modeller har även stöd för NFC vilket medför att smarta kort 

med NFC-gränssnitt eller andra lösningar, ex. Yubikey Neo kan användas. 

 

Då många Android-enheter har stöd för externa SD-kort så är ett annat 

alternativ att använda speciella SD-kort som är byggda för att lagra 

kryptografiska nyckelpar. Dessa SD-kort fungerar precis som smarta kort 

men har en annan formfaktor. 

 

Det finns idag inget sätt att koppla tvåfaktorsautentisering till upplåsning 

av telefonen utan att göra anpassningar av operativsystemet, exempelvis 

genom s.k. rootning13. 

7.3 Apple iOS (iPhone/iPad) 
Apples operativsystem iOS erbjuder en plattform som är säker men 

samtidigt inte lika anpassningsbar som exempelvis Android. Apple 

kontrollerar allt från hårdvara, mjukvara till vilka applikationer som finns 

tillgängliga i företagets programbutik AppStore. 

 

iOS är en typisk enanvändarenhet vilket innebär att det inte finns några 

standardmässiga funktioner som kan separera olika användare som 

använder samma enhet vilket måste beaktas. 

 

Säkerhetsmässigt kan det noteras att tilltrots en stor marknadsandel 

uppdagas relativt få säkerhetsbrister och väldigt få applikationer i AppStore 

har innehållit skadlig kod. En orsak är att Apple inte släpper in 

tredjepartsapplikationer speciellt djupt i systemet, men det innebär å andra 

sidan att det inte är möjligt att tillverka något antivirus för en iOS-enhet. 

  

                                                        
13
 https://en.wikipedia.org/wiki/Android_rooting 
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7.3.1 Kryptering av lagringsmedia 

När PIN-kod eller lösenord för skärmlås konfigureras aktiveras per 

automatik kryptering av enheten. Krypteringsnyckeln skyddas av ett 

hårdvaruchip och är inte kopplad till PIN-kod eller lösenord. Forcering av 

PIN-kod eller lösenord är svårt då enheten låser sig efter ett antal felaktiga 

försök. Det går också att konfigurera så att enheten raderar alla information 

om någon skriver in felaktig kod för många gånger.  

7.3.2 Skärmlås 

Skärmlåset kan aktiveras med PIN-kod, lösenord samt fingeravtryck 

(enbart iPhone 5S). Upplåsning med fingeravtryck bör dock undvika då det 

skyddet kan kringgås genom att lyfta fingeravtryck från enheten och skapa 

en avbildning som sedan kan användas för att låsa upp enheten. 

Forcering av PIN-kod och lösenord är mycket svårt då enheten låser sig 

efter för många felaktiga försök. 

 

Från iOS 7 finns det möjlighet att nå vissa funktioner i telefonen utan att 

ange PIN-kod. Denna funktionalitet bör stängas av då det är en möjlig väg 

att ta sig in i enheten eller ta del av känslig information. 

7.3.3 Skalskydd 

Då Apple inte tillåter några applikationer att agera på en nivå i 

operativsystemet som krävs för exempelvis antivirus ska fungera så finns 

inga sådana applikationer till iOS. Applikationer i Apples programbutik 

AppStore är dock strängt kontrollerade samt installation av applikationer 

från andra källor än AppStore inte möjligt. 

7.3.4 Stöd för tvåfaktorsautentisering 

För Apples produkter finns ett fåtal tillverkare av skal med integrerad 

kortläsare. Dessa skal är väl integrerade med enheten men har en relativt 

hög kostnad. För att använda kortläsaren måste applikationen som ska 

använda kortet använda programmeringsgränssnitt (API) som 

tillhandahålls av tillverkarna av skalen eller deras samarbetspartners. Vissa 

skal innehåller även fingeravtrycksläsare. 
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Skalen ovan kommer från Precis Biometrics14 och kan exempelvis användas 

tillsammans med Secmaker NetiD Access15 för att möjliggöra användning 

av SITHS-kort på iPhone/iPad. 

 

Då Apple valt att inte integrera stöd för NFC i sina produkter kan inte NFC-

teknik användas. Det finns heller ingen USB-port men det går att köra 

adaptrar som möjliggör anslutning av USB-enheter. Detta är dock inte 

speciellt praktiskt och vid våra tester med exempelvis Yubikey får 

användaren upp en varning om att enheten inte stöds av iOS, trots att den 

fungerar. Detta kan vara väldigt förvirrande för användaren. 

7.4 Microsoft Windows 8.1 (RT/Pro/Enterprise) 
Microsoft Windows 8 är en vidareutveckling av Microsoft Windows som är 

anpassad för pekskärmar. Det finns flera utgåvor av Windows 8 och det är 

inte helt lätt att navigera vilka funktioner som erbjuds. Dels så finns 

Windows 8 för telefoner. Denna version är en helt egen plattform men med 

liknande utseende som övriga utgåvor. Windows 8 finns även i två utgåvor 

för surfplattor, Windows RT samt Windows 8 Standard, Pro och Enterprise.  

Windows RT är anpassad för en annan processorarkitektur (ARM) och kan 

därför inte köra klassiska Windowsapplikationer som är framtagna för Intel 

x86/x64 varför vi gör bedömningen att Windows RT är en parentes.  

 

Windows 8 Standard, Pro och Enterprise kan dock ses som ett traditionellt 

Windows-system som kan köra de flesta skrivbordsapplikationer som är 

skrivna för Intel x86/x64. Windows RT samt Windows 8 standard saknar 

även funktionalitet för att anslutas till Microsoft Active Directory, något 

som är vanligt bland organisationer för att enklare kunna hantera en stor 

mängd klienter. 

 

                                                        
14
 http://www.precisebiometrics.com/precise-mobile-toolkit-ios 

15
 http://secmaker.se/net-id-access 
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Generellt sett håller Microsoft Windows en god standard när det gäller 

säkerhet trots att plattformen sammantaget har den största 

marknadsandelen vilken gjort den till hackarnas primära måltavla. 

Microsoft har med tiden blivit väldigt duktiga på säkerhet och släpper 

säkerhetsuppdateringar så fort något nytt upptäcks. Dessutom är det 

möjligt att med tredjepartsverktyg höja säkerheten, exempelvis med hjälp 

av antivirus, brandväggar och intrångsdetektering.  

7.4.1 Kryptering av lagringsmedia 

Windows 8.1 stöder kryptering av lagringsmedia på enheter som har 

märkningen ”InstantGo”16. Krypteringsnyckeln lagras i förekommande fall i 

ett TPM-chip som skyddar nyckeln från obehörig access. För att få tillgång 

till TPM-chip måste systemet startas från systempartitionen, d.v.s. det går 

inte att starta från USB-minne eller liknande för att kringgå 

diskkrypteringen. För Windows RT kallas funktionen Device Encryption 

och har begränsad funktionalitet. I Windows Professional och Enterprise 

kallas funktionen BitLocker och för att kryptera minneskort och USB-

minnen kan Bitlocker To Go användas. Windows RT kan dock läsa 

minneskort och USB-minnen krypterade med Bitlocker To Go. 

 

För att använda kryptering måste enheten vara kopplad till ett Windows 

Live-konto eller ansluten till Microsoft Active Directory. Detta för att 

krypteringsnyckeln säkerhetskopieras till vald tjänst för att senare kunna 

användas för att låsa upp enheten ifall hårdvara byts ut eller andra åtgärder 

som ger tillgång till TPM. 

 

Windows RT kan enbart använda Windows Live/Onedrive för 

säkerhetskopiering av krypteringsnyckel. Det är heller inte möjligt att 

använda Microsoft BitLocker Administration and Monitoring (MBAM) eller 

PIN-kod för att skydda TPM på Windows RT-system. För att en Windows 

RT-enhet ska kryptera måste en användare med administrativa rättigheter 

logga in på enheten. 

 

Vi rekommenderar Windows 8 Professional eller Enterprise för att uppnå 

hanterbar kryptering av lagringsmedia. 

7.4.2 Skärmlås 

Windows 8 erbjuder en mängd olika sätt att låsa upp enheten. Bild-

lösenord, biometri, PIN-kod, lösenord, smarta kort samt möjlighet för 

tredjepart att implementera egna s.k. credential providers.  

 

                                                        
16
 http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/using-device-encryption 
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Windows RT kan dock inte integreras mot Microsoft Active Directory på ett 

sådant sätt att inloggning på enhet kan kontrolleras mot central 

katalogtjänst. Det går således inte heller att erbjuda kortinloggning såvida 

inte en credential provider för detta implementeras av tredjepart. 

 

För de enheter som har stöd för NFC och PC/SC via NFC är det möjligt att 

utföra inloggning med smarta kort trådlöst. 

7.4.3 Skalskydd 

Windows 8 innehåller inbyggt antivirus (Windows Defender) samt 

brandvägg. För de enheter som är baserade på x86/x64-plattformen kan 

samma skalskydd implementeras som för vanliga klientdatorer. Windows 

RT bygger dock på en annan plattform (ARM) vilket innebär ett smalt 

utbud av skalskydd utöver det inbyggda. 

 

I och med att Windows-plattformen (x86/x64) är väldigt utsatt för virus 

och attacker är det viktigt att ha fungerande skalskydd på enheten. Till 

skillnad mot Android och Apple iOS så har Windows-plattformen en hel del 

tjänster som lyssnar på inkommande nätverkstrafik så det är extra viktigt 

att låsa ner och härda plattformen så att enbart de funktioner som behövs 

är igång. 

7.4.4 Stöd för tvåfaktorsautentisering 

Beroende på enhet kan Windows erbjuda alla typer av 

tvåfaktorsautentisering. Ett fåtal enheter (främst surfplattor) har inbyggd 

kortläsare, exempelvis Dell Latitude 10 Tablet17. 

 

De flesta enheter på marknaden erbjuder NFC-gränssnitt. Dock så är det 

viktigt att leverantören kan erbjuda drivrutin som sammankopplar NFC 

med tjänsterna för smarta kort, s.k. PC/SC-drivrutin. 

 

Windows 8.1 erbjuder också något som kallas för virtuella smarta kort18. 

Alla modeller stödjer inte detta, men funktionen kan verifieras på Microsoft 

sajt (se fotnot). Då används hårdvaruchip (TPM) för att lagra nyckelpar i 

enheten. Precis som med ett vanligt smart kort skyddas privat nyckel med 

PIN-kod och access till nyckel blir låst om fel PIN-kod anges för många 

gånger. Enheten får dock anses personlig om denna funktion används då 

det inte går att flytta detta certifikat mellan enheter. 

                                                        
17
 http://www.dell.com/se/foretag/p/latitude-10-tablet/pd 

18 Understanding and Evaluating Virtual Smart Cards, Microsoft http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=29076 
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7.5 Jämförelse av mobila plattformars 
säkerhetsegenskaper 

De plattformar vi tittat på har olika förmågor att skydda det data som lagras 

på enheten. Det finns egentligen ingen plattform som är säkrare än den 

andra, utan riskerna måste hanteras olika beroende på vilken plattform 

som ska säkras. 

 

Syftet med den sammanfattande tabellen nedan är inte att betygssätta 

plattformarna utan att ge en enkel överblick över respektive plattforms 

förmågor. Tabellen kan användas för att identifiera vilka ytterligare 

åtgärder för respektive plattform för att uppnå önskad skyddsnivå. 

Kontroll Android Apple iOS Windows 8.1 

Kryptering av 
lagringsmedia 

Ja, nyckel baserad 
på användarens 
lösenord. 

Ja, nyckel skyddad i 
hårdvara. 

Ja, nyckel skyddas i 
förekommande fall i 
TPM-chip på de 
enheter som erbjuder 
funktionen19. 

Skärmlås PIN-kod eller 
lösenord. Om 
enheten inte 
krypteras kan även 
ansiktsigenkänning 
samt mönster 
användas. 

PIN-kod, lösenord 
eller fingeravtryck 
(iPhone 5S) 

Lösenord, Virtual 
Smart Card i TPM, 
fingeravtryck och bild-
lösenord. 

Möjlighet till 
central styrning 
av inställningar 
och säkerhet 

Ja, via Google Apps 
Mobile Management 
eller tredjepart. 

Ja, via Apple 
Configurator eller 
tredjepart. 

Ja, via Microsoft 
Active Directory20, 
Microsoft Intune eller 
tredjepart. 

Möjlighet att 
installera extra 
skalskydd som 
antivirus, 
brandvägg, etc. 

Ja Nej Ja 

Stöd för 
kortläsare/smarta 
kort 

Ja, kortläsare finns 
dock inte i något 
praktiskt utförande. 
Vissa modeller 
stöder NFC. 

Ja, via skal. Ja, finns enheter med 
integrerad kortläsare, 
stöd för NFC på vissa 
modeller samt virtuella 
smarta kort i TPM-
chip. 

Stöd för NFC Ja, vissa modeller. Nej Ja, vissa modeller. 

Stöd för VPN-
klient 

Ja, inbyggd och 
tredjepart. 

Ja, inbyggd och 
tredjepart. 

Ja, inbyggd och 
tredjepart. 

                                                        
19
 Kräver ett Microsoft-konto eller Active Directory-anslutning (Vilket i sin tur kräver Windows 8.1 Pro eller 

Enterprise) 
20
 Enbart Windows 8.1 Pro och Enterprise 
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8 Andra användningsfall 
Denna guide har tagit fasta på att det i huvudsak är enanvändarenheter som 

figurerar på marknaden inom ramen för vad som kan anses vara mobila 

enheter. Det faktum att dessa enanvändarenheter sannolikt kommer att 

användas i andra scenarion än de ursprungligt tänkta behöver givetvis 

belysas och beaktas i varje tänkt införande.  

8.1 En mobil enhet - flera användare 
Det finns ett antal utmaningar utöver de som redan behandlats som 

behöver uppmärksammas. Det gäller framför allt det faktum att flertalet 

mobila enheter är tillverkade med utgångspunkt från att det är en 

användare som ska använda den mobila enheten. Vi har i samband med 

intervjuerna inom ramen för uppdraget noterat att detta inte är att betrakta 

som självklart i den faktiska användningen.  

 

Om en och samma mobil enhet ska användas av flera olika individer så 

måste detta särskilt beaktas vid design av säkerhetslösningen. Detta har 

avgränsats från denna guide. 

8.2 En utförare - flera uppdragsgivare 
När det gäller utförare med fler uppdragsgivare så kan dessa hamna i en 

situation där varje uppdragsgivare har sin lösning för mobila enheter som 

inte är förenlig med användning i någon annan uppdragsgivares miljö. Det 

skulle leda till att en utförare har en mobil enhet per uppdragsgivare. Detta 

är ett högst sannolikt scenario om säkerhetslösningen designas med 

utgångspunkt att bara se till den enskilda uppdragsgivarens behov.  

 

Om lösningen ska designas med utgångspunkt från att utföraren har sin 

egen mobila enhet så uppstår problem om för stor vikt av uppdragsgivarens 

lösning förlitar sig på en MDM-lösning. Att en utförare ska inordna sig i fler 

än en MDM-lösning är ett högst tvivelaktigt scenario. 

 

Om en och samma mobil enhet ska användas i relation med flera 

uppdragsgivare så måste detta särskilt beaktas vid design av 

säkerhetslösningen. Detta har avgränsats från denna guide. 

9 Dagens systemlösningar 
Inom ramen för uppdraget har vi varit i kontakt med fyra av de större 

systemleverantörer av mobila hemtjänstsystem, dels i syfte att fånga upp 

eleganta lösningar som kan komma andra till del, dels i syfte att ta 

temperaturen på hur mycket av de gängse kraven som faktiskt avspeglar sig 

i de mobila hemtjänstsystemen. 
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9.1 Tydlig app-trend 
Alla systemleverantörer har valt att göra appar och alla stödjer Android. 

Endast en leverantör hade stöd för iOS och en annan skulle snart släppa en 

version för Windows 8.  

9.2 Stark autentisering är ingen självklarhet i en 
app 

Stödet för stark autentisering är i dagsläget bristfällig. Endast en 

systemleverantör har stöd för certifikat och då begränsat till SITHS-kort 

och Apple iOS. En systemleverantör har stöd för engångslösenord. 

Resterande två har bara stöd för användarnamn och lösenord. En 

systemleverantör stödjer idag SAMLv221, men det var oklart vilka SAMLv2-

profiler, och en annan håller på med att implementera SAMLv2-stöd. För 

vägledning vad gäller SAMLv2-stöd se appendix A. 

9.3 Kryptering med oklar nyckelhantering 
I samtliga fall är kommunikationen med servern krypterad, men verifiering 

av klientkommunikationen är blandad. Vissa verifierar den inte alls medan 

en systemleverantör både verifierar klientcertifikat, IMEI nummer och 

blåtandenhets MAC-adress.  

 

Alla appar krypterar själv lokalt lagrad information, men det var inte alla 

som visste vilken krypteringsmetod som användes eller hur 

kryptonycklarna hanterades vilket är illavarslande. Här är kravställningen 

och möjligheten till verifiering av efterlevnad av yttersta vikt. 

9.4 Offline-stöd 
Alla utom en app har möjlighet att arbeta offline. Den systemleverantören 

vars app inte kunde köras offline kan med små medel ändra detta om det 

finns en kundefterfrågan av offline-stöd.  

9.5 Opersonliga enanvändarenheter 
I de flesta fallen behöver den mobila enheten inte vara personlig utan det 

gick t.ex. att hämta ut en telefon på morgonen och sen kanske samma 

person använder en annan telefon nästa dag. Alla leverantörer hade också 

funktioner som innebär att lokal data på den mobila enheten raderades i 

slutet av arbetspasset.  
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10 Kravställning 
En helt avgörande del i en mobil lösning för vård och omsorg är 

kravställning. I resonemanget som förs i denna guide är det tydligt att det 

inte finns en given väg utan det finns en rad vägval som har starka 

beroenden till verksamhetsystem, IT-infrastruktur, befintliga 

säkerhetslösningar, mängd utförare etc.  

I tabellerna nedan har vi samlat vad som kan anses vara rimliga krav för 

mobila lösningar inom vård och omsorg uppdelat på tre områden: 

 Mobil applikation app 

 Mobil enhet 

 Applikationsserver 

10.1 Mobil applikation app 
Krav Beskrivning 
Data bör kunna 
lagras lokalt 

Då det inte kommer att vara möjligt för 
applikationen att ha en konstant uppkoppling 
till server behöver data kunna lagras lokalt. Data 
bör skyddas med kryptering samt att enbart 
nödvändig data för att användaren ska kunna 
utföra sin arbetsuppgift lagras. När arbetspasset 
avslutas synkroniseras data till server och 
raderas från enhet. 

Kryptering av data 
lagrad på mobil 
enhet 

Information på enheten ska krypteras för att 
skydda information från obehörig åtkomst. 
Krypteringen ska använda erkända algoritmer 
och metoder samt nycklar av god kvalité 
Förmågan för operativsystemet på enheten att 
tillhandahålla kryptering kan påverka 
användarupplevelsen negativt vilket innebär att 
applikationen bör kunna kryptera sitt eget data. 
Som exempel skulle detta kunna implementeras 
på följande sätt. När användaren loggar in i 
applikationen för första gången genereras en för 
användaren unik area i applikationen. Denna 
area krypteras med en nyckel som genereras av 
applikationsserver. Dekrypteringsnyckeln finns 
tillgänglig i RAM så länge användaren är 
inloggad, detta för att tillgodose access utan 
nätkoppling. När användaren loggar ut eller 
sessionstiden upphör raderas nyckel från RAM 
och inloggning mot server måste ske för att 
hämta krypteringsnyckel. 
Krypteringsnyckel ska inte lagras på den lokala 
enhetens permanenta lagringsutrymme. 
Krypteringsnyckel ska vara unik för varje 
användare och mobil enhet. 
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Krav Beskrivning 
Kryptering av 
kommunikation 

Kommunikation mellan klient och server ska 
kryptereras minst i enlighet med 
branschstandard22. 

Autentisering Applikationen ska implementera ett gränssnitt 
för att stödja aktuella autentiseringsmetoder 
såsom smarta kort, engångslösenord med flera. 
Autentisering bör ske via SAMLv2 och OAuth 
2.0 för att nyttja befintlig infrastruktur för 
federerade identiteter. Se appendix A för 
vägledning. 
Sessionstiden i applikationen bör vara 
begränsad så att obehöriga ej kan komma åt 
känsliga data i det fall en enhet tappas bort eller 
blir stulen. 
Utloggning bör vara designad så att klient och 
server stänger gällande sessions-id så att det ej 
går att återanvända samt att utloggning sker mot 
SAMLv2 IdP. 
För att klara offline-läge kan den starka 
autentiseringen implementeras med en längre 
sessionstid men då ska applikationen efter en 
kortare tids inaktivitet låsas med skydd av PIN-
kod eller lösenord (ej skärmlåset). Efter ett fåtal 
antal felaktiga inloggningar ska sessionen 
stängas och kryptonyckel raderas från minnet så 
att en stark autentisering krävs för att fortsätta. 

Enheten ska kunna 
identifieras som 
godkänd enhet 

Primärt bör Mutual-TLS användas, dvs. 
klientcertifikat provisionernas till enheten som 
sedan applikationen presenterar för 
applikationsserver vilken i sin tur verifierar 
certifikatet. Alternativt kan applikationen läsa 
ett unikt ID för enheten, exempelvis IMEI, och 
presentera detta för servern. Servern ska 
verifiera att detta ID är auktoriserat att hämta 
data. Används ett ID som inte exponeras externt, 
exempelvis MAC-adress för blåtandsadapter, så 
kan det enkelt fångas upp av närliggande 
utrustning för replay-attack och bör ej användas. 

Radering av data vid 
utloggning 

Vid avslutat arbetspass ska information som 
finns på enheten synkroniseras med den 
centrala servern. Därefter ska lokalt data 
raderas. Om en annan användare sedan nyttjar 
enheten finns ingen information som kan 
aggregeras och frågeställningar kring delade 
enheter är löst. 
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Krav Beskrivning 
Loggning I alla loggar ska användarens identitet och en 

korrekt tid framgå. 
Klienten ska logga varje gång offline-
autentisering sker (i applikationen, ej skärmlås), 
när mer känslig data läses samt när data ändras 
eller läggs till.  

Säkerhetsgranskning En oberoende säkerhetsgranskning av 
applikationen bör utföras med jämna 
mellanrum. Nya säkerhetsproblem uppdagas 
varje dag vilket innebär att systemet måste 
granskas med väl avvägda interval för att 
upptäcka och bygga bort dessa säkerhetsluckor. 
Exempelvis årligen och i samband med större 
förändringar. 

 

10.2 Mobil enhet 
Krav Beskrivning 
Styrning av 
enhetens 
funktioner 

Det bör vara möjligt att styra enhetens funktioner. 
Det bör vara möjligt att: 

a. Tvinga skärmlås/pinkod. 
b. Tillåt ej applikationer/widgets på låst 

skärm 
c. Kryptera lokalt lagringsmedia. 
d. Centralt uppgradera operativsystem och 

applikationer. 
e. Centralt låsa och radera borttappad/stulen 

enhet. 
f. Provisionera certifikat och andra 

inställningar, exempelvis inställningar för 
trådlösa nätverk.  

g. Blockera installation av 
tredjepartsapplikationer då detta kan 
äventyra säkerheten för andra 
applikationer på enheten. 

h. Hindra backup till leverantörens 
molntjänst/programvaror. 

i. Hindra åtkomst från enheter där 
säkerhetsmekanismer kringgåtts med 
hjälp av s.k. jailbreak eller rootning. 

j. Begränsa användningen av blåtand i 
möjligaste mån och inte tillåta 
annonsering, s.k. ”discoverable”. 

Förbud för ej 
supporterade 
enheter  

Enheter som inte längre erhåller 
säkerhetsuppdateringar från tillverkaren bör tas 
ur drift så snart det är möjligt. 



KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN 
 
 

 

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg  37(44) 
 
 

Krav Beskrivning 
Vid användande av 
engångskoder 

Generering av kod för tvåfaktorsautentisering bör 
inte genereras eller skickas (SMS) till den enhet 
där inloggning ska ske. 

VPN För att skydda enheten, data som transporteras 
samt internt infrastruktur bör VPN användas. All 
kommunikation från enheten bör tunnlas till 
central VPN-serverför att motverka olika typer av 
attacker på enheten. Om VPN används behöver 
inte applikationsserver för mobil applikation 
exponeras direkt mot internet. 

Antivirus Installera antivirus på enheter som erbjuder 
denna möjlighet. 

 

10.3 Applikationsserver 
Krav Beskrivning 
Skydd i lager Kommunikation mellan olika lager bör separeras 

med brandvägg och skyddas med så kallad 
Intrusion Prevention System (IPS).  

Autentisering Autentisering bör ske via SAMLv2 och OAuth 
2.0 för att nyttja befintlig infrastruktur för 
federerade identiteter. Se appendix A för 
vägledning. 
Sessionstiden i applikationen bör vara 
begränsad så att obehöriga ej kan komma åt 
känsliga data i det fall en enhet tappas bort eller 
blir stulen. 
Utloggning bör vara designad så att klient och 
server stänger gällande sessions-id så att det ej 
går att återanvända samt att utloggning sker mot 
SAMLv2 IdP.. 

Enheten ska kunna 
identifieras som 
godkänd enhet 

Primärt bör Mutual-TLS användas, dvs. 
klientcertifikat provisionernas till enheten som 
sedan applikationen presenterar för 
applikationsserver vilken i sin tur verifierar 
certifikatet. Alternativt kan applikationen läsa 
ett unikt ID för enheten, exempelvis IMEI, och 
presentera detta för servern. Servern ska 
verifiera att detta ID är auktoriserat att hämta 
data. Används ett ID som inte exponeras externt, 
exempelvis MAC-adress för blåtandsadapter, så 
kan det enkelt fångas upp av närliggande 
utrustning för replay-attack och bör ej användas. 

Kryptering av 
kommunikation 

Kommunikation mellan klient och server ska 
kryptereras minst i enlighet branschstandard23. 

                                                        
23
 https://www.ssllabs.com/projects/best-practices/ 



KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN 
 
 

 

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg  38(44) 
 
 

Krav Beskrivning 
Begränsad vy för 
mobil access. 

I servern bör det vara möjligt att begränsa vad 
som ska vara synbart från mobila klienter. Det 
bör också bara vara möjligt att begränsa så att 
klienten endast får den informationen som 
behövs t.ex. genom koppling till schemat.  

Loggning I loggen ska alltid användarens identitet, korrekt 
tid samt klientens IP-adress framgå. 
Applikationsservern ska logga autentiseringar, 
vilken data som laddas ner samt vilken data som 
ändras eller läggs till. Servern ska även ta emot 
klientens logg och lagra den. 
Serverprogramvaran bör också innehålla 
funktionalitet för att ta fram vilka vårdtagare en 
anställd tittat på, vilka anställda som har tittat 
på en specifik vårdtagare samt funktioner för att 
hitta onormal användning.  

Säkerhetsgranskning En oberoende säkerhetsgranskning av 
applikationen bör utföras med jämna 
mellanrum. Nya säkerhetsproblem uppdagas 
varje dag vilket innebär att systemet måste 
granskas med väl avvägda interval för att 
upptäcka och bygga bort dessa säkerhetsluckor. 
Exempelvis årligen och i samband med större 
förändringar.  
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Appendix A - Mobila tillämpningar i en federation 

 

Bakgrund 

De nationella identitetsfederationer som växer fram i Sverige bygger på 

SAMLv2-standarden. SAMLv2 hanterar nativt de fall när användaren 

nyttjar en webbläsare för att ansluta sig till en E-tjänst som förstår 

SAMLv2-protokollet, via en såkallad Service Provider (SP). Det är inte 

tillräckligt för att möta upp de behov som uppstår när mobila appar önskar 

använda sig av federationsinfrastrukturen.  

 

Två varianter 

Mobila appar kan delas in i två huvudkategorier: 

 Nativ-appar – exekverar lokal kod på användarens enhet. 

 HTML5-appar – består av ett så kallat web kit (en lokal webbläsare i 
appen) som ansluter till en webbapplikation. 

 

Det finns också hybrid-appar som kombinerar båda kategorierna i sin 

implementation. 

 

HTML5-appar är i sig relativt enkla att använda i en SAMLv2-baserad 

identitetsfederation eftersom traditionell Web SSO kan användas i den 

webbläsare som är integrerad i appen. Appen agerar precis som en 

traditionell webbläsare i det fallet. 

 

Nativ-appar är inte nödvändigtvis utrustade med ett web kit (även om detta 

förekommer i nativ-appar) och kan därmed inte nyttja traditionell SAML 

Web SSO för att hantera autentisering av användaren.  

 

Två vägar 

För att få en app utan web kit att interagera mot federationsinfrastruktur 

finns det två huvudsakliga alternativ. 

 

1) Utveckla appen så att den agerar i enlighet med en SAML-profil som 

används inom ramarna för de identitetsfederationer man önskar verka 

inom. Exempelvis kan appen skrivas så att den tillämpar SAMLv2 ECP-

profilen vilken är framtagen för att bl.a. användas av klientapplikationer 

som ej är webbläsare. En stor nackdel med detta tillvägagångssätt är att det 

är ett dåligt utbud av kodbibliotek som tillämpar ECP-profilen och risk 

finns att hela SAML-stödet i själva appen behöver utvecklas, inklusive hur 

ECP-profilen tillämpas. 
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2) Utveckla appen så att den kombinerar SAMLv2 med annan teknologi 

som är enklare att använda i mobila plattformar, företrädesvis OAuth 2.0-

protokollet. På detta vis kan en nativ-app låta användaren autentiseras via 

SAMLv2-protokollet för att därefter auktorisera appen i fråga att exekvera 

som den autentiserade användaren. Det senare sker via OAuth 2.o-

protokollet. Notera att appen inte nödvändigtvis behöver ha ett web kit 

integrerat utan man kan låta appen växla ut användarautentiseringen till 

den mobila enhetens standardwebbläsare. På detta vis behöver appen i sig 

ej heller hantera någon del av SAMLv2-protokollet utan det kan hanteras 

som traditionell SAML Web SSO i enhetens standardwebbläsare. En annan 

stor fördel med detta scenario är att det finns ett större utbud av 

kodbibliotek att använda sig av för att tillämpa OAuth 2.0 i appen utan att 

behöva skriva denna kod helt på egen hand. Detta gäller vid utveckling för 

samtliga tre dominerande mobila plattformar (Android, iOS, samt 

Windows). 

 

Det är dock i sammanhanget viktigt att tänka på spårbarhetsaspekten när 

SAMLv2 och OAuth 2.0 kombineras eftersom en växling sker mellan 

protokollen och att den part som ställer ut så kallade OAuth 2.0 grants på 

grundval av ett SAML-intyg också ansvarar för spårbarheten vid själva 

växlingen. 

 

OAuth 2.0 

OAuth är ett öppet auktorisationsprotokoll vilket tillför delar som SAMLv2 

inte omfattar. Exempelvis tillför OAuth 2.0 auktorisation och ett delegerat 

synsätt som möjliggör tillämpningar att agera företrädare för en 

autentiserad användare och ges åtkomst till informationsobjekt och 

tjänster. 

 

Bakrunden till OAuth finns i integration mellan diverse system som 

Twitter, Facebook, Google, Yahoo m.fl. och OAuth 1.0 (RFC5849) togs fram 

baserat på dessa erfarenheter. Den första versionen kom dock att bli lite av 

ett fiasko som standard betraktat och ett nytt arbete startades för att ta tag i 

den fraktionering som uppstått och för att standardisera runt OAuth 2.0 

(RFC6749). OAuth 2.0 är i vissa avseenden en förenkling samtidigt som det 

är en anpassning till lite mer generella behov. OAuth 1.0 och OAuth 2.0 är 

inte kompatibla.  

 

OAuth 2.0 använder olika så kallade grant types för att utfärda 

auktorisationsdata till applikationer, exempelvis: 

 Authorization code 

 Implicit 

 Application access 
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Dessa bör väljas med god omsorg beroende på hur man avser nyttja Oauth 

2.0 och vad användaren av en app avser att nyttja en OAuth 2.0 grant till. 

 

Exempel på tillämpning av OAuth 2.0 i kombination med 

SAMLv2 för en mobil app 

Följande exempel visar hur OAuth 2.0 kan användas i kombination med 

SAMLv2 i en mobil app för att autentisera användaren samt erbjuda 

användaren möjligheten att låta appen exekvera i användarens user 

context. Observera att detta är ett exempel och det finns flera varianter på 

hur detta scenario kan implementeras. 

 

 
 

Flödet i ovanstående skiss består av: 

1. Användaren nyttjar funktion i lokal app som kräver auktorisation, 
kan exempelvis ske då appen startar eller ska hämta information 
från en tjänst. 

2. Användaren riktas om till SAML IdP för autentisering av den SAML 
SP som tillhandahåller OAuth 2.0 Authorization Service. Detta sker 
eftersom Authorization Servicen kräver att användare autentiseras 
innan en OAuth 2.0 grant utfärdas. 

3. Den lokala appen lämnar över autentiseringen till enhetens 
webbläsare, detta sker genom att appen lämnar vidare redirect-
URL:en till enhetens standardwebbläsare (appen kan också 
exekvera detta i ett integrerat web kit om så önskas). Användaren 
autentiserar sig därefter mot IdP:n. 

4. IdP:n utfärdar SAML-intyg efter godkänd autentisering och riktar 
tillbaka klienten till SAML SP:n. 

5. Användaren visar upp SAML-intyget och autentiseras mot SAML 
SP:n och tillhörande Authorization Service. 

6. Användaren ombeds godkänna att lokal app auktoriseras att 
exekvera i användarens user context 

7. Den lokala appen erhåller authorization grant och är nu aktoriserad 
att exekvera i användarens user context. 
 

En användare kan på ovanstående sätt kvittera ut authorization grants för 

att komma åt resurser, exempelvis Web Service API:er eller andra typer av 

resurser appen önskar komma åt som användaren. En separat 

authorization grant ställs ut för de resurser som appen anropar med hjälp 

av OAuth 2.0-protokollet. Känslan av SSO uppnås dels genom SP-sessionen 
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samt IdP-sessionen, så SP-sessionen är aktiv och/eller IdP-sessionen är 

aktiv kommer användaren att uppnå känslan av SSO då en app 

auktoriserats att exekvera i användarens user context. Det senare sker via 

traditionell SAMLv2 Web SSO. 

 

Notera att olika autentiseringsmetoder hanteras på IdP-sidan och via 

SAMLv2-protokollet. Själva appen behöver inte hantera autentiseringen 

utan den går i webbkanalen med hjälp av enhetens webbläsare. Som vid all 

form av autentisering är det av stor vikt att välja autentiseringsmetoder 

som möter upp kvalitetskraven och samtidigt går att praktiskt använda i de 

typer av enheter som användarbasen använder sig av. 

 

Det är viktigt att notera att användaren auktoriserar en lokal app att 

exekvera i användarens user context men samtidigt är det enheten som är 

den egentliga säkerhetsgränsen bl.a. eftersom flera appar kan tänkas fråga 

efter authorization grants som en redan autentiserad användare. Med andra 

ord bör enheten betraktas som auktoriserad istället för en enskild app, om 

man tänker till hela miljön som kan tänkas exekvera på den mobila 

enheten.  

 

Fler användningsområden 

Slutligen bör också noteras att OAuth 2.0 inte enbart är reserverat för 

nativ-appar. Det går utmärkt att använda liknande flöden för exempelvis 

rika klienter på en traditionell dator, HTML5-appar och/eller 

webbapplikationer. Kombinationen av SAMLv2 och OAuth 2.0 är ett 

plattformsoberoende sätt för olika typer av tillämpningar att kunna dra 

nytta av SAML-baserade identitetsfederationer utan att behöva bygga in 

SAML-stöd i enskilda tillämpningar eftersom man kan låta SAML-

protokoller hanteras i en separat webbkanal utanför applikationen. På detta 

vis går det med andra ord att kunna använda traditionell SAMLv2 Web SSO 

för tillämpningar som inte nödvändigtvis exekveras i en webbläsare. 
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Appendix B - Säkerhet i mobila 

kommunikationslösningar 

TeleoperatörKlient

Internet

Applikationsserver
Brandvägg

VPN-tunnel

VPN-tunnel mellan teleoperatör och kund 
som skyddar obehöriga från insyn.

GSM (2G)/3G (UMTS)/4G (LTE)

SIM-kort används för att 
verifiera behörig klient.

 

Med ett eget s.k. Access Point Name (APN) kan mobila enheter med betrott 

SIM-kort få access till ett eget nätverk hos operatören som står i anslutning 

till den egna infrastruturen via en VPN-tunnel. Detta gör det möjligt för den 

mobila enheten, så länge anslutning sker via mobiloperatörens nät, att nå 

interna resurser utan någon speciell programvara installerad (ex VPN-

klient) och organisationen behöver därmed inte publicera känsliga system 

mot internet. 

 

De svagheter som finns i detta system är dels att GSM (2G) inte 

tillhandahåller någon stark kryptering24, dels att enbart teleoperatören 

verifierar klientens SIM-kort medan klienten inte verifierar operatören. 

Detta medför att en angripare dels kan dekryptera det data som skickas 

genom att avlyssna radiofrekvenserna för GSM samt att det är möjligt att 

utföra en ”Man-in-the-middle”-attack och utge sig för att vara en operatör 

till vilken klienten ansluter sig. Tidigare har dessa attacker enbart kunnat 

utföras med relativt dyr hårdvara, men priserna sjunker och avlyssning av 

GSM-trafik kan genomföras med en USB-dongel som kostar några 

hundralappar medan en falsk basstation kan byggas för cirka 10 000 SEK. 

3G/4G lider inte av dessa problem men det är möjligt för en angripare att 

lura en klient att nedgradera från 3G/4G till GSM, och därmed kunna 

utföra attackerna ovan. Det går ofta att låsa klienten till att enbart använda 

3G/4G, detta innebär dock sämre täckning och är således ofta inte ett 

alternativ. 

 

Även teleoperatören i sig är en risk då anställda hos operatören dels kan 

läsa det data som passerar genom deras system, dels har de möjlighet att nå 

organisationens interna resurser genom den VPN-tunnel som är upprättad. 

                                                        
24
 https://srlabs.de/decrypting_gsm/ 
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Slutligen finns det en risk att en användare med ett eget APN delar sin 

enhet, exempelvis som en trådlös accesspunkt, vilket leder till annan kanske 

icke önskvärd utrustning ges otillåten access. 

 

 


