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Utveckling av en webbapplikation med säkerhet i fokus
Oskar Olofsson 2017-06-01

Sammanfattning
Webbapplikationer är en form av datorprogram som körs i en webbläsare. Web-
bapplikationer har många fördelar, en av dessa är att de inte behöver installeras 
på varje dator. Samtidigt medför de också ett högre krav på säkerheten eftersom
kommunikationen sker via internet. Examensarbetet som rapporten baseras på 
går ut på att utveckla en webbapplikation för ledighetshantering på företaget 
CGI i Sundsvall. Tidigare har personalen på kontoret använt sig av ett Excel-
dokument för att hantera ledighetsansökningar. Arbetet inleddes med att en 
kravspecifikation utformades, några funktioner som efterfrågades var att web-
bapplikationen skulle synkroniseras med deras befintliga kontosystem, ta ställ-
ning till rådande lagar i PUL och GDPR, kategorisering av ledigheter och möj-
lighet att generera rapporter. Utöver utvecklingen ska säkerheten i teknikerna 
och verktygen som valts utvärderas. Arbetsprocessen inleddes med att undersö-
ka och välja ut vilka verktyg som skulle användas. Därefter utvecklades appli-
kationen enligt agila principer. Utvärderingen utfördes genom att jämföra funk-
tionerna i webbapplikationen med de i kravspecifikationen och undersöka sä-
kerheten i applikationen genom att undersöka information om säkerheten i 
verktygen som samlats via relevant litteratur. Förhoppningen var att samman-
ställa en helhetsbild över hur webbapplikationen motsvarar de krav som ställdes
och hur säker den är. Dessutom har det gjorts en etisk granskning utifrån det 
data som lagras, och vilka konsekvenser ett intrång skulle medföra. Efter utvär-
deringen konstaterades att webbapplikationen uppfyllde i princip alla krav, men 
att vissa säkerhetsaspekter kan förbättras.

Nyckelord: CGI, PUL, GDPR.
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Abstract
Web applications are a form of computer software running in the browser. They 
have many advantages, one of them is that they do not need to be installed on 
each computer. However, they also impose a higher security requirement, as 
communication is via the Internet. The project on which the report is based on 
aims to develop a web application for vacation management for employees at 
the company CGI in Sundsvall. Previously the employees used an Excel docu-
ment to handle vacation applications. In the beginning of the work a require-
ment specification was designed, some features requested where that the web 
application should be synchronized with their existing account systems, consi-
dering of current laws in PUL and GDPR, categorization of vacations, and abili-
ty to generate reports. In addition to the development, the safety of the techno-
logies and tools chosen is evaluated. The work process began by investigating 
and selecting which tools would be used. Thereafter, the application developed 
according to agile principles. The evaluation was performed by comparing the 
features of the web application with those in the requirements specification, and
evaluating the security of the application through investigating information 
about the security of the tools gathered through relevant literature. The hope 
was to compile an overall picture of how the web application corresponds to the
requirements and how secure it is. In addition, there has been an ethical review 
based on the data stored and the consequences that an attack would have. After 
the evaluation, it was found that web application in principle fulfilled all requi-
rements, but that certain security aspects could be improved.

Keywords: CGI, PUL, GDPR.
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1 Introduktion
Introduktionskapitlet beskriver bakgrund, mål och avgränsningar som gäller för
projektet.

Att  utveckla  datorprogram som webbapplikationer  har  många  fördelar,  pro-
grammet behöver inte installeras på varje dator utan kan köras via en webbläsa-
re. Samtidigt medför webbapplikationer generellt högre krav på säkerheten än
traditionella applikationer eftersom all kommunikation sker via internet.

Arbetet som ligger till grund för rapporten går ut på att utveckla en webbappli-
kation som ska ersätta ett befintligt system för ledighetshantering på företaget
CGI i  Sundsvall.  Utvecklingen utförs  av rapportens  författare  och Sebastian
Försth, Mittuniversitet.

Webbapplikationen utvärderas utifrån en jämförelse av slutversionen och krav-
specifikationen. Dessutom kommer säkerheten utvärderas genom en litteratur-
studie av säkerheten i de verktyg och tekniker som använts, och hur de eventu-
ella brister som hittas förhåller sig till webbapplikationen.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Företaget CGI använder sig av ett Excel-dokument där de anställdas ledigheter 
läggs in och sparas, lösningen är varken praktisk eller säker. Problem som upp-
står är till exempel att då en användare redigerar dokumentet är det låst för alla 
andra. Det finns inte heller någon begränsning för vilken användare som kan 
ändra vad i dokumentet.

Därför togs det fram ett förslag om att göra ett nytt system i form av en web-
bapplikation. Några krav som ställdes var att konton skulle synkroniseras med 
deras befintliga kontosystem, webbapplikationen ska ta ställning till rådande la-
gar i PUL och GDPR, rapporter ska kunna genereras utifrån sparad data och le-
digheterna ska vara indelade i kategorier.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är att utveckla webbapplikationen och jämföra den med 
kravspecifikationen och att utvärdera säkerheten utifrån de verktyg och tekniker
som använts. Där förhoppningen är att sammanställa en helhetsbild av hur väl 
projektet lyckats och hur bra säkerheten är.

Utöver detta kommer det att göras en etisk granskning baserat på det data som 
lagras och vilka konsekvenser ett dataintrång skulle medföra.

1
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1.3 Avgränsningar

Rapporten riktas till personer med grundläggande kunskaper inom mjukvaruut-
veckling.

Undersökningen avgränsas för utvärdering av webbapplikationen utifrån krav-
specifikationen och av säkerheten baserat på de verktyg och tekniker som an-
vänts.

Rapportens författare har fokuserat på utvecklingen av servern i projektet och 
Sebastian Försth har utvecklat klienten. Bara övergripande information om hur 
själva applikationen är konstruerad presenteras, ingen programkod behandlas.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Målen med arbetet är att:

• Utveckla webbapplikationen.

• Utvärdera den utvecklade webbapplikationen utifrån en jämförelse med 
kravspecifikationen.

• Utföra en säkerhetsutvärdering av valda verktyg och tekniker.

1.4.1 Kravspecifikation

En kravspecifikation konstruerades som specificerar att webbapplikationen ska

• vara  ett  lättanvänt  verktyg  där  samtliga  CGI-medlemmar  på
Sundsvall/Härnösands-enheten ansöker om ledighet,

• ersätta nuvarande ledighetslista i Excel,

• kunna sorteras på följande sätt: per team, per uppdrag, per datumperiod,

• hämta personinformation från Microsoft Active Directory,

• innehålla följande typer av ledighet: semester, föräldraledighet, tjänste-
ledighet, utbildning, vilodag eller beredskap och nationaldagsledig,

• vara uppdelad på år, månad, vecka (veckonummer), veckodag samt da-
tum,

• innehålla Sveriges nationella helgdagar och vara markerade så att med-
lemmen förstår,

• innehålla CGI´s lediga dagar,

2
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• ha möjlighet att generera rapporter i Excel för vidare hantering och om-
sortering,

• innehålla okej på ledighet av uppdragsgivare,

• innehålla kommentarsfält,

• kunna generera ett automatiskt e-postmeddelande till chef när medlem-
men ansökt om ledighet samt svar huruvida det har mottagits/lästs/atte-
sterats av chef,

• ta hänsyn till PUL/GDPR,

• vara spårbar via e-postkvittens.

1.4.2 Säkerhetsutvärdering

Webbapplikationens säkerhet ska utvärderas genom att undersöka säkerheten i
några av verktygen och teknikerna samt hur de implementerats i webbapplika-
tionen. Verktygen och teknikerna som ska undersökas är: 

• SSL/TLS.

• JWT.

• Microsoft Active Directory.

1.5 Översikt

Kapitel 1 presenterar en övergripande bild av syftet med projektet, vilka pro-
blem som ska lösas och vilka avgränsningar som gjorts. Kapitel 2 beskriver den
bakomliggande teorin för teknikerna och verktygen som använts under arbetet. 
Kapitel 3 ger läsaren en förståelse för arbetsgången för projektet och upplägget 
av undersökningen. Kapitel 4 visar den övergripande konstruktionen av appli-
kationen med speciell fokus på hur de olika komponenterna kommunicerar med
varandra. Kapitel 5 presenterar arbetets resultat i form av bilder på den färdiga 
webbapplikationen, en jämförelse med kravspecifikationen och information 
från litteraturstudien. I kapitel 6 diskuteras slutsatsen baserat på hur väl projek-
tet lyckades utifrån de krav som ställdes och säkerheten i webbapplikationen.
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2 Teori
I detta kapitel presenteras teorin bakom de tekniker och verktyg som använts 
för utvecklingen och undersökningen. Kapitel 2.1 – 2.6 presenterar verktyg och 
designmönster som använts i utvecklingen. Kapitel 2.7 – 2.10 presenterar teorin
bakom säkerheten och säkerhetsaspekter i de verktyg som ska utvärderas. Kapi-
tel 2.11 presenterar datalagringslagar som projektet tar hänsyn till.

2.1 Javascript

Javascript är ett scriptspråk som framförallt används för webbsidor, det används
också utanför webbläsare i form av Node.js. Det är dynamiskt prototypbaserat
multi-paradigmspråk som stödjer en funktionell och objekt-orienterad program-
mering. [1]

2.2 Node.js

Node.js  är  en Javascript-runtime som är baserad på Chrome’s V8 Javascript
motor och använder en eventdriven, icke blockerande I/O modell som gör det
effektivt.  Node.js  paketekosystem npm är  det  största  ekosystemet  av  öppen
källkodsbibliotek i världen. [2]

2.2.1 Node Packet Manager (NPM)

Node Packet Manager har två huvudsakliga funktioner: [3]

• Onlineförvaring av Node.js paket/moduler.

• Kommandoradsprogram för att installera Node.js paket och utföra bero-
ende- och versionshantering.

2.2.2 Express

Express är ett Javascript-ramverk utvecklat för Node.js, det används för att för-
enkla dess API och innehåller hjälpmedel för att organisera applikationer. [4]

2.3 Angular 2

Angular 2 är ett plattformsoberoende Javascript ramverk skrivet i öppen källkod
som används för att skapa webbapplikationer. Några fördelar med att Angular 2:
[5] 

• Om en applikation tar lång tid att ladda, så är den fortfarande responsiv.

• Använder serverrendering för snabba vyer på mobiler.

4
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• Fungerar bra med språk som kompilerar till Javascript.

• Använder beroendeinjektion för att  upprätthålla applikationer utan att
skriva för lång kod.

• Har en komponentbaserad approach. Illustreras i figur 1 nedan.

Figur 1: Angular 2, arkitektur.

2.4 MongoDB

MongoDB är en flexibel och skalbar generell databas som utgörs av dokument.
Dokumenten är de fundamentala enheterna i databasen. Varje dokument har ett
eget ID som är markerat som ”_id” bland dokumentets attribut. Dokumenten
samlas i Kollektioner. En MongoDB instans kan innehålla flera databaser som
var och en kan innehålla kollektioner av dokument. [6]

2.5 Model View Controller

Model View Controller(MVC) är ett designmönster inom programvaruutveck-
ling. 

Modellen(Model) beskriver miljön där applikationens data sparas, den tar ingen
hänsyn till vyer eller kontroller utan representerar endast hur data ska lagras. 

Vyer(View) är det som presenteras för användaren via HTML, CSS och Java-
script.

Kontrollern(Controller) är länken mellan modellen och vyn. Den sköter uppda-
teringen av vyerna då modell ändrats och vise versa. [7]

5
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2.6 HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är ett applikationslagerprotokoll som an-
vänds för överföring av hypermediadokument. HTTP är designat för kommuni-
kation mellan webbläsare och webbservrar. Det är ett statuslöst protokoll vilket
innebär att servern inte behåller någon data mellan förfrågningar. [8]

2.6.1 Förfrågningsmetoder

HTTP definierar en uppsättning metoder som indikerar vilken typ av handling
som ska utföras på en given resurs. Dessa är: [8]

• GET, används för att hämta data.

• HEAD, hämtar data utan svarsinnehåll.

• POST, skickar data till servern.

• PUT, ändrar innehållet i en given resurs med data som skickas med.

• DELETE, raderar en specificerad resurs.

• CONNECT, etablerar en tunnel till servern identifierad av resursen.

• OPTIONS, beskriver kommunikationsinformation för resursen.

• TRACE, gör en meddelande loop-back test längs vägen till resursen.

• PATCH, används för att delvis ändra en resurs.

2.7 Säkerhet i webbapplikationer

Det här kapitlet är baserat på forskningspublikationen Web Application Security
Assessment by Fault Injection and Behaviour Monitoring  av Yao-wen Huang,
Shih-kun Huang, Tsung-Po Lin och Chung-Hung Tsai. [9]

Runt om i världen sker en ökning av antalet attacker mot webbapplikationer. De
flesta nätverk är skyddade av brandväggar och port 80 på webbservrar ses som
den enda öppna dörren. Många webbapplikationer skrivs dessutom av MIS in-
genjörer som ofta har lägre kunskap om säker applikationsutveckling jämfört
med till exempel ingenjörer på Microsoft och andra stora mjukvarubolag.

Säkerheten i webbapplikationer kan utökas genom en ökad tillämpning av säkra
utvecklingsrutiner. Trots många försök och mycket litteratur inom området för
att främja sådana rutiner hittas ständigt nya sårbarheter.

Det har gjorts framgångsrika försök att identifiera säkerhetsbrister i UNIX pro-
gram med statisk analys. Denna teknik fallerar dock när det gäller att ta hänsyn
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till  beteendet  hos  webbapplikationer.  De  flesta  är  överens  om att  det  är  de
många interaktioner som sker på webbapplikationer som gör säkerheten till en
svår uppgift.

Med dynamisk analys är svårigheten att tillhandahålla effektiva gränssnittsme-
kanismer. Eftersom webbapplikationer interagerar med användare genom webb-
läsare och agerar enligt användarens inmatningar så måste en sådan gränssnitts-
mekanism imitera både användaren och webbläsaren.

2.8 SSL/TLS

Transport Layer Security (TLS) och Secure Sockets Layer (SSL) protokollen
används för att autentisera servrar och klienter för att sedan kryptera meddelan-
den mellan de autentiserade parterna.

I autentiseringsprocessen skickas ett meddelande från en SSL/TLS klient till en
SSL/TLS server. Varefter servern svarar med informationen som krävs för att
autentisera sig. Klienten och servern utför också ett utbyte av sessionsnycklar.
[10]

2.8.1 Säkerhet

Detta kapitel är baserat på säkerhetsbrister som Ivan Ristić tar upp i boken Bul-
letproof SSL and TLS, understanding and deploying SSL/TLS and PKI to secure
servers and web applications. [11]

De flesta hot mot SSL/TLS kommer kommer i en form som kallas man-in-the-
middle attack. Vilket betyder att utöver de två parter som konverserar finns en
illvillig part. Om parten avlyssnar konversionen kallas det för en  passive ne-
twork attack. Ett annat fall är då parten aktivt manipulerar trafiken och då kallas
det för active network attack.

2.8.1.1 Begränsningar

Utöver oavsiktliga svagheter så är TLS känt för att ha flera begränsningar influ-
erade av sin plats i OSI lagret och speciella designproblem.

• Kryptering skyddar innehållet av en TCP uppkoppling, men metadatan
för TCP och alla lägre lager förblir i klartext. Därför kan en passiv ob-
servatör bestämma IP-addressen av sändaren och mottagaren. Informa-
tionsläckage av denna typ är inte på grund av fel i TLS utan en begräns-
ning av den nuvarande lagerbaserade nätverksmodellen.

• Det förekommer, även på TLS lager, mycket information som exponeras
som klartext. Första handslaget är aldrig krypterat, vilket tillåter en pas-
siv observatör att: 

7
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1. Lära sig om klientens kapabiliteter och använda dem för att bygga
upp en modell av systemet, detta kallas fingerprinting.

2. Undersöka SNI information för att bestämma den avsedda virtuella
värden.

3. Undersöka värdens certifikat och när klientcertifikaten används.

4. Potentiellt erhålla tillräckligt med information för att identifiera an-
vändaren.

Det finns möjlighet att undvika dessa brister, men det görs inte i vanliga 
implementationer.

• Även efter att krypteringen har gjorts förblir en del protokoll informa-
tion i klartext. Observatörer kan se subprotokollet och längden på varje
meddelande.  Beroende på vilket  protokoll  som används,  kan längden
avslöja användbara ledtrådar om den underliggande kommunikationen.

2.8.1.2 Public Key Infrastructure (PKI)

Det finns ett stort problem i hur PKI fungerar idag. Vilken CA som helst kan ut-
färda certifikat för alla namn utan att behöva söka godkännande från ägaren till
domännamnet. Det finns flera hål som kan utnyttjas, i många fall är det verifie-
ringsprocessen som är målet. Genom att övertyga en CA de är ägare av ett do-
männamn kan en angripare få ett certifikat utfärdat. I andra fall är det säkerhe-
ten i själva CA som är målet. Om en CA har dålig säkerhet kan en angripare ge-
nerera certifikat för alla webbsidor.

2.8.1.3 Certifikat

Ett problem med certifikat är att många bibliotek och applikationer skippar cer-
tifikatvalidering helt och hållet. Webbläsare kontrollerar certifikat men presen-
terar bara varningar som kan förbipasseras. Anledningen till problem med certi-
kat är många, däribland:

• Miskonfigurerad virtuell hosting.

• Insuffient name coverage.

• Self assigned certificates and private Cas.

• Certifikat used by appliences.

• Exipired certificates.

• Misconfiguration.
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Eftersom webben är fylld av opålitliga certifikat, är det troligt att de flesta av
dessa opålitliga certifikat inte är ett resultat av en attack. Detta är något av en
obekväm sanning när det kommer till TLS, då hela dess syfte är att skydda an-
vändare från  man-in-the-middle attacker, men då en attack väl sker så är allt
som sker att det presenteras en certifikatvarning i webbläsaren.

2.8.1.4 Implementationsproblem 

Mjukvaran vi skriver idag är osäker, av flera anledningar. Först och främst är de
programmeringsspråk och bibliotek som används oftast inte skrivna med säker-
het i fokus. OpenSSL, det mest använda SSL/TLS biblioteket är inget undantag.

Ett annat problem har med ekonomin kring att skriva mjukvara att göra. I da-
gens samhälle uppmuntras det att skriva klart program så fort som möjligt ge-
nom att minimera den tid och pengar som spenderas. Detta utan att tänka på de
långsiktiga problem med osäker programkod.

2.8.1.5 Protokollattacker

Insecure renegotiation är ett protokollproblem som först upptäcktes av March
Ray och Steve Dispensa i augusti 2009. Problemet existerade eftersom det inte
fanns någon kontinuitet mellan gamla och nya TLS strömmar även om båda tog
plats över samma TCP anslutning. Med andra ord så verifierar inte servern att
samma part är bakom båda konversationer.

En man-in-the-middle angripare kan utnyttja problemet i tre steg:

1. Fånga upp en TCP anslutningsförfrågan från en klient till en server.

2. Öppna en ny TLS anslutning till servern och skicka attacklasten.

3. Fortsättningsvis operera som en transparent proxy mellan klienten och
servern. Angriparens attacklast och klientens data kommer att ses som
samma dataström från servern.

2.9 JSON Web Token (JWT) 

Detta kapitel är baserat på boken The JWT Handbook skriven av Sebastián E.
Peyrott. [12]

JWT är en standard för att säkert skicka fordringar i lagringsbegränsade miljöer
som bland annat kan användas för:

• autentisering

• auktorisering
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• federerad identitet

• klientsessioner

• klienthemligheter.

2.9.1 Säkerhet

2.9.1.1 Signature stripping

En vanlig metod för att attackera signerade JWT är att ta bort signaturen. Signe-
rade JWT konstrueras från tre olika delar: header, payload och signatur. Dessa
tre delar är kodade separat. Därför är det möjligt att ta bort signaturen och sedan
ändra  headern  för  att  göra  JWT osignerad.  Oansvarigt  användande av  vissa
JWT verifieringsbibliotek kan resultera i att osignerade JWT blir antagna som
giltiga. Detta kan enkelt lösas genom att se till att applikationen inte verifierar
osignerade JWT som giltiga.

2.9.1.2 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Cross-site request forgery attacker försöker utföra förfrågningar mot sidor där
användaren är inloggad genom att lura användarens webbläsare att skicka för-
frågningar från en annan sida. För att lyckas med detta måste en speciellt utfor-
mad sida innehålla adressen till målet. Ett exempel är en html bildtagg inbäddad
i en skadlig sida som pekar till attackens mål.

Bildtaggen ovan kommer att skicka en förfrågan till adressen varje gång sidan
som innehåller den laddas. Om en användare tidigare loggat in på sidan som ad-
ressen hänvisar till och sidan använder en cookie för att hålla sessionen aktiv
kommer cookien också att skickas. Om målsidan inte tillämpar några CSRF mi-
tigationstekniker så kommer förfrågan att bli hanterad som en giltig förfrågan
från användaren.

Vanliga CSRF mitigationstekniker är att använda speciella headers som läggs
till förfrågan endast när de utförs från rätt källa. CSRF attacker är bara möjliga
då JWT sparas som cookies.

2.9.1.3 Cross-Site scripting (XSS)

Cross-site scripting attacker ämnar till att placera Javascriptkod i pålitliga sidor.
Den injekterade Javascripten kan sedan hämta JWT från cookies och local sto-
rage. Om ett JWT läcker innan det utgår kan en obehörig användare använda
det för att komma åt skyddade resurser. Vanliga XSS attacker sker på grund av
otillräcklig verifiering av data som skickas till servern.
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2.10 Microsoft Active Directory

2.10.1 Konstruktion

Active Directory är ett register som utgörs av begrepp som skogar, domäner och
förtroenden. En skog är en kollektion av datapartitioner och domäner. En do-
män är en hierarki av objekt i en datapartition som är replikerad mellan en eller
flera domänhanterare. Ett förtroende är en överenskommelse mellan två domä-
ner eller skogar för tillåtelse av säkerhetsprinciper. Det vill säga en tillåtelse för
användare i en skog eller domän att utnyttja resurser i en annan domän eller
skog. [13]

2.10.2 Säkerhet

Detta kapitel är baserat på forskningspublikationen Threat modelling for Active
Directory skriven av David Chadwick. [14]

Säkerhetskraven i Active Directory kan ses från två perspektiv: Säkerhetskra-
ven på designen av webbapplikationen eftersom den har lite eller inget förtroen-
de i klienten och det externa nätverket, och säkerhetskraven på Active Directory
eftersom det har begränsat förtroende för webbapplikationen. 

2.10.2.1 Spoofing

Spoofing kan anta två former. Antingen kan en angripare försöka förfalska en
användare eller förfalska Active Directory. I det första fallet försöker angriparen
gissa eller hämta användarens uppgifter för att sedan maskera sig som använda-
ren vid anslutning till Active Directory. I det senare fallet lurar angriparen klien-
ten till att information kommer från Active Directory när så inte är fallet.

Spoofing är resultatet av sårbarheter i klienten eller nätverket. Det kan uppnås
genom  social  manipulation,  vilseleda  operationer  eller  modifiera  data  som
skickas. Användandet av SSL kan motverka de sista två och social manipulation
kan motverkas genom utbildning av användare.

2.10.2.2 Tampering

Tampering innebär att en angripare försöker modifiera Active Directory data
antingen vid överföring till klienten eller då det sparas i Active Directory ser-
vern. Detta kan ske på grund av sårbarheter i nätverket, Active Directory Infor-
mation Base eller  applikationsservern. Hot mot applikationsservern kan upp-
komma av maskerade, dåligt konfigurerade åtkomstkontroller och injektion av
modifikationsoperationer via applikationsservern.

2.10.2.3 Repudiation

Repudiation är när en användare nekar till utförandet av specifika handlingar el-
ler transaktioner. Att tydligt granska vem som gör vad motverkar denna typ av
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hot. Granskningen bör ske av både Active Directory servern och applikations-
servern.

2.10.2.4 Information Disclosure

Information Disclosure inträffar då en användare får tillgång till  information
som inte är avsedd för denne. Det kan ske på grund av sårbarheter i nätverket,
Active Directory eller applikationsservern. Genererande av felaktiga sökningar
eller  modifierade förfrågningar kan återge användbara felmeddelanden, vilka
kan förse angripare med värdefull information. Detta motverkas genom att av-
lägsna värdefull information i meddelanden som är avsedda för klienten. Appli-
kationsservern bör också kontrollera vilken typ av sökningar som klienten tillåts
utföra.

2.10.2.5 Denial of Service

I en denial of service attack så nekar angriparen tillgång till Active Directory
servern för normala användare. Detta kan riktas genom sårbarheter i Active Di-
rectory servern och applikationsservern. Denial of service attacker är ofta svåra
att skydda sig emot. Angriparen kan försöka överbelasta Active Directory ser-
vern. Det enklaste sättet att krascha servern är att använda överdrivna resurser
från servern. Till exempel genom att utföra CPU- eller nätverksintensiva söko-
perationer.

2.10.2.6 Elevation of Privileges

Elevation of Privileges kan inträffa då en angripare antingen maskerar sig som
en användare med högre privilegium än sitt eget eller modifierar data i Active
Directory genom att till exempel lägga till en användare i en grupp. Otillåten
modifiering av Active Directory data kan motverkas genom att inte godkänna
några modifikationsoperationer från applikationsservern.

2.11 Datalagringslagar

2.11.1 Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen gäller från 1998 och har som avsikt att skydda människors
integritet vid behandling av personuppgifter. Lagen baseras dataskyddsdirekti-
vet, som utgår från gemensamma beslut som tagits inom EU. Personuppgiftsla-
gen reglerar hur  personuppgifter får behandlas och bygger framförallt på god-
kännande och information till registrerade. [15]

2.11.2 General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR eller dataskyddsförordningen är ett nytt regelverk som träder i kraft i
maj 2018 och gäller alla i EU länder, den kommer att ersätta personuppgiftsla-
gen. Många av de nya reglerna liknar de i personuppgiftslagen men innehåller
några nyheter:
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• För uppgifter som behandlar stöd av samtycke, eller uppfyllande av ett
avtal, ska den registrerade ha rätt att hämta uppgifter som lämnats av
denne för överföring till annan tjänst. Det kallas dataportabilitet.

• Då det planeras en personuppgiftsbehandling som innebär särskilda ris-
ker för registrerade ska det göras en bedömning av vilka konsekvenser
behandlingen kan få.

• Dataintrång eller oavsiktlig förlust av uppgifter måste anmälas till Data-
inspektionen inom 72 timmar. Det kan också krävas att de registrerade
blir informerade.

• Organisationer  som behandlar  känsliga  uppgifter  eller  uppgifter  som
kartlägger individers beteenden måste utse en person i organisationen
som bevakar dataskyddsfrågor.

• En sanktionsavgift kan utdömas av Datainspektionen för den som bry-
ter mot dataskyddsförordningen. Avgiften bestäms utifrån om överträ-
delsen var avsiktlig, hur allvarlig den bedöms vara, vilka åtgärder som
vidtagits och om överträdelsen gett en ekonomisk vinst. [16]
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3 Metod
Metodkapitlet beskriver hur arbetet med projektet har utförts, vilka tillväga-
gångssätt, verktyg och undersökningsmetoder som använts och hur de utförts.

3.1 Arbetsprocess

Arbetsprocessen bestod av tre faser, inledningsvis utfördes en undersökning av
olika alternativ för verktyg och tekniker att använda till utvecklingen. Den and-
ra fasen som var den mest omfattande bestod av själva utvecklingen. Tredje och
sista fasen utgjörs av driftsättningen av den färdiga webbapplikationen.

3.1.1 Inledande undersökning

Under undersökningen fastställdes vilka verktyg som skulle användas för ut-
vecklingen av applikationen. Det baserades på stöd för webbutveckling, modu-
laritet och support. Olika verktyg undersöktes, Angular 2 valdes som klienttek-
nik på grund av stor support från Google. Node.js valdes som serverteknik ef-
tersom det använder Javascript. MongoDB valdes som databas på grund av en-
kel integration med Node.js.

3.1.2 Utveckling

Utvecklingen skedde enligt agila principer. Genom regelbundna återkopplingar
med inblandade på CGI kunde projektet styras i rätt riktning. Det förenklades
genom att använda ett dokument med flikarna: att göra, pågående och färdigt. I
figur 2 illustreras utvecklingsprocessen.
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Figur 2: Utvecklingsprocessen.

Utvecklingen itererade i sprintar, längden på varje sprint valdes till fyra veckor.
Sprintarna inleddes med ett möte med handledaren där arbetet utvärderades och
fortsatt arbete bestämdes, uppgifterna delgavs olika prioritet beroende på vad
som ansågs viktigast.

All  programkod skrevs i  textredigeraren Atom[17].  Både server och databas
kördes lokalt på utvecklingsdatorn under arbetet.

3.1.3 Driftsättning

Efter att projektet färdigställts migreras webbapplikationen över från den lokala
utvecklingsmiljön till företagets servrar. En domän skapas och ett TLS/SSL cer-
tifikat genereras för att säkerställa en säker anslutning.

3.2 Utvärdering

Utvärderingen behandlar både jämförelse mellan webbapplikationen och krav-
specifikationen och redogörelsen för säkerheten i verktygen.

3.2.1 Kravspecifikationsutvärdering

Den färdiga webbapplikationen presenteras och jämförs med kravspecifikatio-
nen vilket används för att sammanställa hur bra projektet lyckats. Detta genom
att sätta upp en tabell där varje krav besvaras utifrån om det har uppnåtts eller
inte. För varje krav motiveras också varför det anses vara uppfyllt eller inte.
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3.2.2 Säkerhetsutvärdering

Säkerhetsbedömningen utförs genom att undersöka säkerheten i JWT, SSL/TLS
och Active Directory via en litteraturstudie och strävar efter att presentera de
brister  som hittas.  Svårigheten med litteraturstudien är  att  hitta  relevant  och
uppdaterad litteratur samt välja ut de delar som är intressanta. För att hitta litte-
raturen används sökmotorn Google genom att söka efter teknikerna.

Litteraturen som valts för SSL/TLS är Bulletproof SSL and TLS, understanding
and deploying SSL/TLS and PKI to secure servers and web applications skriven
av Ivan Ristić[11]. För JWT används The JWT Handbook skriven av Sebastián
E. Peyrott[12]. Forskningspublikationen Threat modelling for Active Directory
skriven av David Chadwick[14] används för att utvärdera säkerheten i Active
Directory. Utöver detta används publikationen Web application security assess-
ment by fault injection and behaviour monitoring  skriven av Yao-wen Huang,
Shih-kun Huang, Tsung-Po Lin, Chung-Hung Tsai[9] för att undersöka teorin
bakom säkra webbapplikationer.

Det antas att studien av ovan nämnda verktyg och tekniker är tillräcklig efter-
som det är de som hanterar all trafik av data som behöver skyddas.

3.2.3 Etisk bedömning

Den etiska frågan om datalagringen hanteras framförallt genom att undersöka
vilka möjliga konsekvenser ett intrång skulle kunna få men även genom anpass-
ning till rådande lagar i PUL och GDPR. Dessutom diskuteras etiken bakom
uppgifterna som sparas och hur den personliga integriteten påverkas av de upp-
gifter som går att visa i webbapplikationen.
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4 Konstruktion
Konstruktionskapitlet presenterar hur webbapplikationen är uppbyggd med 
hjälp av beskrivningar, skisser och diagram.

4.1 Systemarkitektur

Konstruktionen består av fyra huvudsakliga komponenter: Angular 2 klient, No-
de.js server, Microsoft Active Directory register och MongoDB databas.

Klienten skickar och tar emot förfrågningar och data från servern som är anslu-
ten till en databas för lagring av ledigheter och kontoinformation. Servern an-
sluter endast till Active Directory vid autentisering. I figur 3 nedan visas en 
överblick av systemet.

Figur 3: Övergripande systemarkitektur.

4.1.1 Server

Servern är programmerad i Node.js och utgår ifrån en fil kallad server.js, där de
flesta komponenter som används inkluderas och en databasanslutning initieras.
Servern startas via en https modul och en fil kallad api.js inkluderas för  att skö-
ta förfrågningar.  I  api.js inkluderas olika filer  med kontrollfunktioner för att
hantera förfrågningarna, vidare använder kontrollfunktionerna sig av olika mo-
dellfiler med scheman för att hantera databaskopplingen. Filstrukturen består av
mapparna controllers, models och routes som illustreras i figur 4, utgångsfilen
server.js filen ligger utanför dessa.

Figur 4: Filstruktur server.
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Vid inloggning till applikationen skickas användardata från klienten till servern
via en POST-förfrågan med användardata. Väl på servern startas en funktion
som ansluter och skickar vidare användardata till Active Directory via ett No-
de.js  ramverk som underlättar  behandlingen. Om inloggningen lyckas startas
två processer på servern, den ena kontrollerar om användaren finns i databasen
sedan tidigare. Om användaren inte finns skapas en ny användare baserat på
data som hämtas via Active Directory. Det som hämtas är: användarnamn, för-
namn, efternamn och e-postadress. Den andra processen skapar ett JWT baserat
på användarens användarnamn och en nyckel som finns sparad i en konfigura-
tionsfil på servern. JWT giltighetstid sätts till en timme och skickas sedan till
klienten där det sparas i webbläsarens lokala lagring.

Resterande förfrågningar till servern skickar med JWT vars giltighet och signe-
ring kontrolleras innan förfrågningen får fullföljas. API:t är utformat med GET,
POST, PUT och DELETE metoder för de olika delarna som sparas.  Server-
strukturen illustreras i figur 5 nedan.

Figur 5: Övergripande serverkonstruktion.

4.1.2 Databas

Databasen är byggd i MongoDB med ramverket Mongoose[18] som sköter ser-
verkommunikationen. De utformades med hänsyn till vad som behöver lagras
och utgörs av fyra kollektioner, som är utformade som scheman i Mongoose.
Dessa kollektioner är: team, användare, ledigheter och helgdagar. Konstruktio-
nen kan beskrivas med ett ER-diagram som visas i figur 6.
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Figur 6: ER-diagram över databasen.

4.1.3 Klient

Klienten är byggd i Angular 2 och hanterar alla vyer som renderas. Det data
som presenteras hämtas genom att skicka förfrågningar till servern tillsammans
med ett JWT för autentisering. Eftersom Angular 2 byggs som en ensidesappli-
kation vilket innebär att sidan inte behöver uppdateras då en ny vy öppnas. Alla
olika vyer är egna komponenter, vilket kan vara allt från en hel sida till en del-
vy i en annan sida. Klientens filstruktur beskrivs i figur 7 nedan.

 Figur 7: Klientens filstruktur.

Klienten har inbyggda säkerhetskontroller som säkerställer att användaren är in-
loggad och att privilegiumnivån är korrekt. I huvudkonstruktorn finns en funk-
tion som loggar ut användaren om servern skickar tillbaka ett meddelande om
att ett ogiltigt JWT använts. Då en ledighet öppnas kontrolleras att användaren
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antingen är teamledare för den anställda som skapat ledigheten eller att det är
ledighetskaparen själv. I kontrollpanelen utförs en kontroll av att användaren
har administratörsrättighet.

Alla säkerhetskontroller baseras på information som hämtats genom att skicka
JWT till servern. Vilket förhindrar manuell manipulation av webbläsarens loka-
la lagring för att ändra uppgifter.
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5 Resultat
I detta kapitel redovisas de resultat som utvecklingen av webbapplikationen och
utvärderingarna lett fram till.

5.1 Webbapplikation

Här presenteras resultatet av utvecklingen i form av bilder på webbapplikatio-
nen och beskrivningar av funktionaliteten.

När webbapplikationen öppnas visas inloggningssidan som visas i figur 8, här
anges användarnamn och lösenord.

Figur 8: Inloggningssida.

Vid lyckad inloggning öppnas välkomstsidan som visas i figur 9 och som inne-
håller olika val för vilket ärende användaren har på sidan, vilka är att granska
kalendern eller ansöka om ledighet. En teamledare har utöver detta valet att be-
svara ansökningar.

Figur 9: Välkomstsida.
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Kalendersidan är uppdelad i två komponenter, dels en kalender och en kompo-
nent som visar medlemmarna i en lista och en nedrullningsmeny för val av vil-
ket team som ska visas. Beroende på vilket team som valts filtreras både med-
lemslistan och de ledigheter som visas i kalendern. Figur 10 visar förutom ka-
lendern och medlemskomponenten även en navigeringsmeny längst upp som
visas på alla sidor.

Figur 10: Kalendervyn.

Genom att klicka på en användare i listan visas rutan i figur 11. Där använda-
rens kommande ledigheter och ledighetsansökningar syns.

Figur 11: Kommande ledigheter.

För att ansöka om ledighet öppnas ansökningskomponenten som innehåller in-
matningsfält  för  startdatum,  slutdatum,  typ,  godkänd av  uppdragsgivare  och
kommentar. Ansökningsvyn visas i figur 12.
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Figur 12: Ansökningsvyn.

Då en konsultchef trycker på en ledighet så öppnas sidan som visas i figur 13
med all information som den anställda lagt till angående ledigheten, här finns
även funktionalitet för att acceptera/avslå ansökan och skicka e-post till den an-
ställda. Sidan kan också öppnas av den anställda som skapat ledigheten, då vi-
sas istället en knapp för borttagning av ledigheten som endast går att använda
om ledigheten ännu inte hunnit behandlas.

Figur 13: Ansökningsinformationssida.

Konsultchefer har också möjlighet att öppna en ansökningslista där alla ansök-
ningar som gjorts av någon i dennes team presenteras. I ansökningslistan som
visas i figur 14 finns möjlighet att exportera ledigheterna till ett Excel-doku-
ment och godkänna alla obesvarade ansökningar med ett knapptryck.
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Figur 14: Ansökningslista.

Förutom själva grundvyerna har det också skapats en kontrollpanel där funktio-
ner för att hantera team, helgdagar och konton byggts. Teamhanteringen visas i
figur 15, helghanteringen visas i figur 16 och kontohanteringen visas i figur 17.

Figur 15: Teamhantering.

Figur 16: Helgdagshantering.
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Figur 17: Kontohantering.

I kontohanteringssidan finns möjlighet att klicka på inställningssymbolen för ett
konto och då öppnas en inställningspanel som visas i figur 18.

Figur 18: Inställningspanel konto.

Från inställningspanelen finns möjlighet att ta bort och lägga till vilka team an-
vändaren är medlem i. Användaren kan också tilldelas administratörsrättigheter.
Vid borttagning av kontot  raderas  också alla  ledigheter  som användaren har
gjort.

5.2 Utvärdering utifrån kravspecifikation

Genom att jämföra webbapplikationen med kravspecifikationen har det konstru-
erats en sammanställning av resultatet.

Krav Resultat

Lättanvänt verktyg där samtliga CGI-
medlemmar på Sundsvall/Härnösand 
enheten ansöker om ledighet.

Uppfyllt. Inloggningen är 
synkroniserad med det befintliga 
systemet vilket betyder att anställda 

25



Utveckling av en webbapplikation med säkerhet i fokus
Oskar Olofsson 2017-06-01

enkelt kan använda 
webbapplikationen.

Ersätta nuvarande ledighetslista i Ex-
cel.

Uppfyllt. Alla funktioner finns i 
webbapplikationen.

Kunna sorteras på följande sätt: per 
team, per uppdrag, per datumperiod.

Uppfyllt, webbapplikation kan sortera 
per team och datumperiod. Genom att 
skapa ett nytt team per uppdrag kan 
även uppdrag sorteras.

Hämta personinformation från 
Microsoft Active Directory.

Uppfyllt. Konton synkroniseras vid 
första inloggningen.

Innehålla följande typer av ledighet: 
semester, föräldraledighet, 
tjänsteledighet, utbildning, vilodag 
eller beredskap och nationaldagsledig.

Uppfyllt, nationaldagsledig visas 
istället under helgdagar och är 
gemensamt för alla medlemmar.

Vara uppdelad på år, månad, vecka 
(veckonummer), veckodag samt 
datum.

Uppfyllt. Inställningar i kalendern 
möjliggör olika uppdelningar.

Innehålla Sveriges nationella 
helgdagar och vara markerade så att 
medlemmen förstår.

Uppfyllt, helgdagar markeras röda i 
kalendern och synkroniseras en gång 
per år.

Innehålla CGI´s lediga dagar. Uppfyllt, eftersom möjligheten att 
lägga in egna helgdagar finns.

Möjlighet att generera rapporter i 
Excel för vidare hantering och 
omsortering.

Uppfyllt. Konsultchefer kan välja att 
exportera sitt teams ledigheter och 
allas ledigheter.

Innehålla okej på ledighet av 
uppdragsgivare.

Uppfyllt. Genom kontrollruta i 
ansökningsvyn.

Innehålla kommentarsfält. Uppfyllt. Implementerad i 
ansökningsvyn.

Generera ett automatiskt e-
postmeddelande till chef när 
medlemmen ansökt om ledighet samt 
svar huruvida det har 
mottagits/lästs/attesterats av chef.

Ej uppfyllt, på grund av svårighet att 
skapa ett speciellt konto för 
automatiska e-postmeddelanden.

Ta hänsyn till PUL/GDPR. Uppfyllt. Eftersom det finns möjlighet
att radera all information som rör 
enskilda individer på begäran.

Vara spårbar via e-postkvittens. Ej uppfyllt. Även här på grund av 
svårighet att skapa ett speciellt konto  
för automatiska e-postmeddelanden.
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5.3 Säkerhetsutvärdering

Enligt  kapitel  2.7 beskrivs  att  problematiken med att  utvärdera  säkerheten i
webbapplikationer är de många interaktioner som sker vid användandet, det är
alltså svårt att analysera beteendet hos en webbapplikation. 

Genom att jämföra teorin för säkerheten i verktygen med webbapplikationens
implementation har följande konstaterats.

5.3.1 SSL/TLS

Enligt kapitel 2.8.1.1 kan en angripare kan på grund av bristerna i SSL/TLS
protokollet komma åt användarens  och serverns IP-adresser. Vid första hand-
slaget kan certifikaten bestämmas och potentiellt erhålla tillräckligt med infor-
mation för att identifiera användaren.

I kapitel 2.8.1.2 presenteras att det finns risk för att en angripare får en CA att
utfärda ett certifikat för domänen. Eller genom dålig säkerhet hos en CA gene-
rerar ett eget certifikat. Användare som ignorerar varningsmeddelanden om ett
opålitligt certifikat kan också vara ett problem.

Enligt kapitel 2.8.1.5 kan en Insecure Renegotiation attack utföras om angripa-
ren lyckas fånga upp en TCP förfrågan och skapa en TLS anslutning mot ser-
vern.

5.3.2 JWT

Varken en Signature Stripping attack eller Cross-Site Request Forgery som be-
skrivs i kapitel 2.9.1.1 och 2.9.1.2 är möjliga då webbapplikationen inte accep-
terar osignerade JWT och JWT inte sparas som cookies.

För  att  lyckas  med en  Cross-Site  Scripting attack  som presenteras  i  kapitel
2.9.1.3 skulle en angripare behöva injektera Javascript i en användares webblä-
sare. Kommentarsfältet för ledighetsansökningar skyddas inte inte mot HTML-
kod och därför skulle det gå att utföra en Cross-Site Scripting attack, detta skul-
le kräva att angriparen är inloggad som användare.

5.3.3 Active Directory

Webbapplikationen har endast kontakt med Active Directory vid inloggning. All
typ av data accepteras i inmatningsfältet vilket kan innebära en risk. 

Eftersom  SSL/TLS  används  skulle  det  via  spoofing som  beskrivs  i  kapitel
2.10.2.1 inte gå att hämta lösenordet då uppgifter skickas från klient till servern.
Annan typ av social manipulation går aldrig att undvika fullständigt.

Tampering som presenteras i  kapitel 2.10.2.2 kan användas för att  modifiera
data och skulle kunna medföra att autentiseringen inte går igenom och ingen
data återfås.
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I kapitel 2.10.2.4 och 2.10.2.5 beskrivs Information Disclosure och Elevation of
Privilegies,  vilka inte är möjliga att genomföra eftersom att den enda gången
användaren utför en operation som påverkar vilken information som kommer
att finnas tillgänglig är vid inloggningen.
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6 Slutsats
I Slutsatsen diskuteras de resultat som erhållits genom utvecklingen och under-
sökningarna.

6.1 Webbapplikation

I princip alla krav uppfylldes. Vissa oberäknade svårigheter ledde till att några
funktioner fick lösas på andra sätt. Automatiskt genererade e-postmeddelanden
skulle kräva ett speciellt konto som inte gick att skapa. Därför löstes det istället
genom att öppna användarens e-postklient med färdig text.

6.2 Säkerhet

Säkerheten är ett stort område med många delar att ta hänsyn till, vid undersök-
ningen konstaterades att webbapplikationen har vissa brister. Därmed har arbe-
tet visat att trots försök att göra webbapplikationen säker garanterade det inte en
felfri webbapplikation. En lärdom som kan dras av detta är att det är viktigt att
vara kritisk mot de system som utvecklas då det troligtvis går att hitta brister i
säkerheten.

6.2.1 SSL/TLS

SSL/TLS säkerställer att data som skickas från klienten till servern krypteras
och löser därför ett stort problem. Lösenordet som skrivs in vid inloggning kan
inte hämtas av en angripare. De brister i SSL/TLS som undersökts gör inte web-
bapplikationen osäker. Även om en angripare skulle identifiera en användare
kan informationen inte användas för att orsaka någon skada.

6.2.2 JWT

Den enda attacken som behöver beaktas är Cross-Site Scripting, som konstate-
rades vara möjlig att utföra i kommentarsfältet för ledighetsansökningar. Detta
skulle kräva att angriparen är inloggad, vilket innebär att angriparen också skul-
le behöva ha tillgång till användarnamn och lösenord för en användare innan at-
tacken kan utföras. Cross-Site Scripting bör därför inte utgöra någon stor risk,
om det däremot hade varit möjligt att utföra en sådan attack utan att logga in
hade det varit ett större problem.

6.2.3 Active Directory

Den enda kontakten som applikationen har med Active Directory är vid autenti-
sering. En angripare kan från webbläsaren alltså endast skicka data till Active
Directory från användarnamnsfältet och lösenordsfältet. Denial of service skulle
kunna utföras eftersom det inte finns någon gräns på hur ofta förfrågningar kan
skickas. Det kan lösas genom att använda en tidsgräns på hur många gånger in-
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loggningsförsök får göras under en viss tid till exempel. Hur Active Directory
hanterar överbelastningsattacker har inte undersökts.

6.3 Arbetsprocess

Modellen för arbetsprocessen fungerade bra,  genom en itererande utveckling
kunde arbetet utvärderas och styras i rätt riktning under projektets gång. Tiden
för varje sprint hade dock kunnat göras kortare eftersom det hade möjliggjort
snabbare och mindre ändringar efter varje utvärdering.

6.4 Etiska aspekter

Systemet lagrar personalens ledighetsinformation  till dess att kontot blir bortta-
get. Anledningen är att det kan finnas anledning att hämta gammal ledighetsdata
för att undersöka hur länge en person varit ledig under tidigare år, eftersom det
kan påverka framtida ledigheter.

Enligt PUL och GDPR måste data som rör en användare tas bort om använda-
ren begär det. Vilket är en av anledningarna till att det skapades en kontobort-
tagningsfunktion i webbapplikationen.

Ett intrång skulle medföra att data angående anställdas ledigheter från och med
det att dem börjat jobba på CGI kan kommas åt. Eftersom inga uppgifter utöver
användarnamn, förnamn och efternamn samt e-postadress sparas för användar-
na är det ledighetsinformationen som får anses vara mest värdefull. Om anställ-
das ledighetsinformation skulle komma ut kan det få stora konsekvenser för den
personliga integriteten. Därför är säkerhet av stor vikt i den här typen av web-
bapplikation.

Webbapplikationen möjliggör att användare kan se varandras ledigheter, vilket
dels är positivt eftersom det ger möjlighet för anställda att välja ledigheter uti-
från då kollegor som de jobbar med är lediga. Samtidigt kan det anses att den
personliga integriteten kränks då ledigheterna finns tillgängliga. Detta är en frå-
ga som det är upp till de anställda och arbetsgivaren att ta ställning till.

6.5 Framtida arbete

För att förbättra säkerheten skulle som konstaterats en funktion för att förhindra
för många inloggningsförsök behöva implementeras. Dessutom skulle ett filter
mot  HTML-kod  i  kommentarsfältet  för  ledighetsansökningar  behöva  imple-
menteras.

Nuvarande webbapplikation är anpassad efter Sundsvallskontoret och flera änd-
ringar måste göras om webbapplikationen ska användas på andra kontor.
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