




… och jag anser, att om jag i min klocka kan 

få reda på hur långt min bil kan ta sig…

… så borde väl för bövelen en sjuksyrra 

kunna ”få en pling” på nåt lämpligt sätt om 

att det är dags att ge Börje Karlsson i sal 7 

en spruta…



Af besvärlige inloggningar              845    967   1812





Men först ett par korta ord om Net iD Enterprise:

• Vad ?

• Avtal ?

• Leveranser ?

• När ?



1809

1803

1709

1703

1607

1511

1507Windows 10

Windows 11

Windows 12

Windows 13

Windows 14

Windows 15

Windows 17

Windows 18 Släpps i slutet av maj 2019 











Men det är inte alltid man kan lösa ett problem 

med en workaround…

Som t.ex. fönsterproblemet med uthopp till 

WebCert från Cosmic…



• Avtal ?

• Leveranser ?

• När ?

Alldeles snart klart !

Så snart avtalet är klart !

Jag hoppas få bygga en 6.8 

eller 6.8.1 innan jag sätter mig i 

bilen och åker till midsommar 

Sunne !





Låt oss ta avstamp i en verklig 

historia som nyligen utspelat 

sig ute på fältet…











Men så kom:

7.0
Uppdatering från 6.8 som 

rullat länge och väl utan 

större problem

Tripp

Trapp

Trull







Så vad hade vi gjort?











Å inte nog med det…

Vi hade infört aktiveringsfunktionen på ett sånt sätt 

att den lilla hemligheten som ökar säkerheten:

Inte las på kortet, utan på varje enhet (ridå)

=>

Om användaren tog sig förbi aktiveringen på 

iPad1, så dök den upp igen på iPad2, iPad3, 

iPad4…





Vi hade försökt:

- Tänka till

- Tydlig information

- Låta ett flertal kunder testa i förväg

- Testa ”som om vi hade haft noll koll”

- Trycka på skärmen som vilda bestar !



Men det dög inte, möjligen eftersom:

1. Vi hade inte någon som tryckte på larmet mitt i testandet

2. Testarnas grundstressnivå kanske är ”för låg”

3. Vi är yrkesskadade

4. Kundens representanter lider också av 1, 2 och 3



Alltså…

- Gå hem, tänk igen, gör bättre

- Släpp en ny version



Summering:

• De som loggar in till patientinformation tänker inte nödvändigtvis som vi i IT-

svängen

• Om något kan användas ”fel” så kommer det att användas ”fel”

• Ovanstående gäller ”hela stacken”, från hårdvara till journalsystem och allt där 

emellan



Tillbaka till ordningen =>



Låt mig först säga något om biometri…



När vi i detta läge använder 

biometri för att logga in i våra 

telefoner…

Betyder det att omsorgs- eller 

journalsystemet vet vem vi är?

NEJ



Jonas Öholms 

högra pekfinger

För ni tror väl inte att…

Apple jämför 

det inkomna 

fingeravtrycket 

med sitt 

”original”

En iPhone 8



Jonas Öholms 

högra pekfinger

För ni tror väl inte att…

Nordea jämför 

det inkomna 

fingeravtrycket 

med sitt 

”original”

En app



Biometri

1) Det är lättast att använda biometri för att ”logga in i en apparat”

- Själva bilden av t.ex. fingeravtrycket får INTE lagras alls

- ”Hashen” av bilden får INTE lämna apparaten

2) Det är lite krångligare att logga in mot en tjänst/server med biometri.

- Man får använda biometrin för att skydda ”något som finns lokalt”

- Detta ”något” måste sedan skickas till tjänsten/servern för kontroll

3) Det kan vara ibland vara trivsamt att ersätta en PIN-kod till ett kort eller 

annan ID-bärare med biometri



Man kan registrera 5 fingrar (10 med nåt trick)

eller



eller





Låt mig nu säga något om FIDO2…

































… precis som med:
- Mobilt BankID
- Freja eID
- Net iD Access

- Och ALLA andra koncept ni kan hitta!!!



Detta om biometri och FIDO2





Två urgamla behov:

… att kunna ”visa vem man är”

… att kunna ”sätta sitt märke” på viktiga handlingar



Påstående 1

§1 Det finns inte ETT rätt sätt att ta reda på ”om du är du”



Påstående 2

§2 Var inte rädd för ”overkill” om metoden är väl spridd (igenkänning)



Påstående 3

§3 I långa loppet ”vinner” lösningar med en matematiknära bas
(PKI med eller utan certifikat)



Påstående 4

§4 En gammal teknik är inte per definition dålig (jämför t.ex. med hjulet)



Påstående 5

§5 Lämplig lösning för att ta reda på ”om du är du” styrs av sammanhanget



Påstående 6

§6 Människans inblandning gör att du ändå inte VET





Alltså: det här med att:
- Visa vem man är

- Sätta sitt märke på handlingar

Är bara till en viss del teknik…

Mycket handlar om beteenden och situation

Beakta det när du spikar dina topp 3 

inloggningskoncept !!!



Exempel på användningsfall:

• Tjänsteperson på kontor med egen stationär dator (lätt fixat)

• Tjänsteperson på kontor med egen laptop (lätt fixat)

• Tjänsteperson på ett äldreboende eller på ett sjukhus/vårdcentral
(lite knivigare)

• Tjänsteperson inom hemtjänsten som åker runt som en skåpade ekorre
(kan vara ganska mycket knepigt)

• Tjänsteperson med handskar och munskydd (krångligt)

• Skolelever från åk 1 (gaaaahhhh!!!)

• Privatperson i ryggläge i egen soffa (FIDO2)



Delade enheter



Osv. t.ex. 30 st.

Anta att en hemtjänstgrupp har 30 anställda 
som jobbar i 3-skift…

De har 10 st. lånetelefoner

Anta vidare att ID-växling från t.ex. kort till 
”mobilt ID” tar endast 3 minuter…

Då tar det:
3 x 30 x 10 = 15 timmar

… innan alla 10 telefonerna har alls ID på sig
… och då har problemen bara börjat!



Så vad göra?



Inom en byggnad

Ute på fältet

Inloggning på annan enhet
- Ta tillvara befintlig kortinfrastruktur

Inloggning på samma enhet
- Låt personalen ha egna prisvärda enheter
- Eller låt dem ha sina IDn på en Yubikey
- Spara tid genom att personalen kan åka direkt till 
brukaren istället för att först behöva passera 
kontoret för att hämta ut enheten

- Eller kör nån ”blipp-lösning” med PIN (ej PKI)



Slutkläm med lansering



Om man inte behöver ha sitt foto tryckt på sin ID-handling, 

dvs. för vissa användningsfall lämnar konceptet med 

rektangulär plast…

Men, samtidigt vill använda PKI, FIDO2, U2F, OTP, Windows-

inloggning, dubbelriktad TLS, Net iD Access osv… utan att 

behöva ha ett helt verktygsbälte med pinnar/donglar



…trumvirvel

Jag ger er…

Ännu en pinne:



ID-växling





Varför inte då använda en och samma lilla device tillsammans med SecMakers produkter för att göra allt detta:

1. Loggar på SecMakers AD/Windows med “traditionell PKI” för WinLogon (använder förstås USB-C änden) Produkt: Net iD 

Enterprise

2. Använder min Yubikey mot webbsidor som kör traditionell PKI och dubbelriktad TLS Produkt: Net iD Enterprise

3. Använder min Yubikey med FIDO2 mot mitt Microsoft-konto (https://login.live.com) (WebAuthn/CTAP2)

4. Använder min Yubikey för stark autentisering mot Dropbox/Salesforce/Google (U2F)

5. Använder min Yubikey för stark autentisering och signering i webbläsarna Edge och Chrome med Net iD Access for Windows 

Produkt: Net iD Access

6. Rycker min Yubikey och Windows låser Produkt: Net iD Enterprise

7. Sätter min Yubikey i min Mac och loggar in i operativsystemet med PIN-koden (använder även här USB-C änden) Produkt: 

Net iD Enterprise

8. Använder min Yubikey mot webbsidor (kör Chrome) som kör traditionell PKI och dubbelriktad TLS Produkt: Net iD 

Enterprise

9. Använder min Yubikey för stark autentisering mot Dropbox/Salesforce/Google (U2F)

10. Använder min Yubikey för stark autentisering och signering i webbläsarna Safari och Chrome med Net iD Access for macOS 

Produkt: Net iD Access

11. Drar ”ut på stan” och idkar ett mobilt arbetssätt…

12. Öppnar Safari på min iPhone XR och logga på t.ex. applikationen ”Treserva” (Net iD Access via Lightning-kontakten) 

Produkt: Net iD Access

Noter:

a) Tricket är förstås att ge ut certet från en CA gjorts betrodd i sitt eget AD), annars lirar inte punkt 1 på min. Produkt: Net iD Portal

b) Jag kan just nu inte använda USB-C änden på denna Yubikey på Android-telefoner, men det beror bara på att Yubico ännu inte 

färdigställt ett SDK för Android men det är på gång

https://login.live.com/


Kan det vara så att Yubico

har en inloggningens 

schweitzerkniv på gång ???



Frågor på det?

(komplicerade frågor som kräver 30 minuters svar tar vi efteråt här utanför)

Om inte, tack för mig och:


