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Abstract
The purpose of this essay is to rubricate the risks, threat scenarios and protections regarding mobile 

applications from an end users perspective. In addition to that, research will be conducted on what 

tools are available for developers to develop secure applications and what possibilities exist for end 

users to chose secure applications. The methods used to gather relevant data are literature analysis, 

interviews and one case study. Both interviews were with people working in the area of application 

development and developing platforms for the applications. There is also a case study performed on 

an application to test its security. The results generated by this study show that there are foremost 

attacks with economical motives that pose a threat to end users. Furthermore the study shows that to 

reach acceptable security in mobile applications you have to look at all components for mobile 

applications. These are operating systems, the application and the end user. 

Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att rubricera risker, hotbilder och skydd relaterade till mobila 

applikationer ur en slutanvändares perspektiv. Samtidigt ska det undersökas vilka verktyg det finns 

för utvecklare att utveckla säkra applikationer och vilka möjligheter det finns för en slutanvändare 

att välja säkra applikationer. De datainsamlingsmetoder som använts för att finna relevant data är 

litteraturstudie, intervjuer och en fallstudie. De båda intervjuerna har genomförts med 

yrkesverksamma personer i applikationsutveckling och plattformsutveckling. Det utförs även en 

fallstudie på en applikation för att testa säkerheten. Resultaten som studien generat visar främst på 

att det är angrepp med ekonomiska motiv som hotar slutanvändare. Ytterligare ser man i studien att 

för att nå en tillräcklig säkerhet inom mobila applikationer måste man se till alla beståndsdelar för 

mobila applikationer. Dessa är operativsystem, applikationen och slutanvändaren. 
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1 Inledning

1.1Bakgrund

”Ingen skulle för tio år sedan ha gissat att vi skulle gå omkring med den otroliga mängd dokument, 

bilder, foton, lösenord eller jobbdata som vi i dag finner i var persons byxficka ”(Robert 

Malmgren, Computer Sweden 2011) 

Dagens informationssamhälle är präglat av mobila enheter. Smartphones och surfplattor är idag en 

del av vardagen och blir allt vanligare. Vi bär med oss hundratals foton, musik, lösenord och 

adresser. Till dessa mobila enheter utvecklas ständigt nya applikationer och det släpps varje månad 

ca 40 000 applikationer (appar) (idg.se 2012). Användningsområdet för dessa applikationer vet inga 

gränser och vi ser att de utvecklas till alla möjliga användningsområden.

Hur använde man sig av telefoner för 10 år sedan? Användningsområdet för telefoner var främst 

telefonsamtal  och sms. En otrolig utveckling i kapacitet och användningsområden har skett. Hur 

kommer mobilanvändandet att se ut om 10 år? Det är det ingen som vet. Kanske använder vi i 

framtiden våra telefoner som husnyckel. Kommer vi att starta vår bil med hjälp av en app? Ser vi 

det ur en vanlig användares perspektiv är detta väldigt svårt att veta. Det som är intressant är också 

hur mycket information vi bär med oss i våra smartphones och surfplattor.

En av de stora trenderna just nu är att betaltjänster blir allt vanligare i våra mobila enheter. Bank-

appar, att lagra dina kreditkort online eller betala direkt med mobilen är inte längre futuristiskt utan 

realitet. Det är bara fantasin som sätter gränser. Företaget Klarna har tagit fram betaltjänster för 

mobiltelfoner där du kan betala direkt med mobilen för att få det samlat på en faktura (Klarna 

2012). Vi ser även appen Swish som tagits fram som en betalningstjänst i samarbete mellan flera 

stora banker (Swish 2012). Detta är ett bevis på vad som kan hända när stora verksamheter går ihop 

mot ett gemensamt mål. När kommer nästa steg i denna utveckling? Kommer dessa appar ta över 

betalkort?

Vad finns det för hotbilder och risker för en slutanvändare idag? Hur jobbar de företag som 

tillhandahåller operativsystemen med frågor gällande säkerhet i sina utvecklingsprocesser som 

säkerställer säkerhet för slutanvändare? Finns det stöd för att ta fram säker programvara? 

Apple Store kom med sin första app 2008 och idag är appar spridda över många olika 

användningsområden. Det är lätt att glömma att detta är ett så pass nytt område och många blir 
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blinda över den korta tid som vi faktiskt har haft dessa smartphones och tillhörande appar. 

Idag finns det tre stora tillverkare av mobila operativsystem.  Apple lanserade juni 2007 sitt iOS 

(apple.com 2012). Android är den största aktören smartphone-marknaden med sina 75 % 

marknadsandelar (Businesswire 2012). Android är ett operativsystem som bygger på Linux och är 

open-source (Android). Sedan har vi den tredje stora leverantören på marknaden, Windows, med sitt 

operativsystem Windows Phone. 

1.2Problemformulering

Målet med denna uppsats är att genom kunskapsutveckling kartlägga de risker och hotbilder som 

idag berör mobilapplikationer för slutanvändaren och de skydd som finns att använda sig av. 

Allteftersom mer personlig information lagras och allt mer betaltjänster lanseras så finns det motiv 

att angripa mobilenheter. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med denna uppsats är att rubricera vilka risker och hotbilder det finns mot mobila 

applikationer. Dessutom att belysa de sätt det finns att skydda sig som slutanvändare.

I kapitel 1.2 redogörs det för problembakgrunden och diskussionen, vilket resulterar i följande tre 

forskningsfrågor som jag hoppas kunna besvara.

• Vilka risker, hotbilder och skydd finns idag som berör mobila applikationer ur en 

slutanvändares perspektiv?

• Hur bra stöd finns det idag för att bedriva applikationsutveckling med fokus på säkerhet?

• Hur bra stöd finns det för slutanvändare för att välja säkra applikationer idag?

1.4 Avgränsningar

Marknaden för mobila enheter är inte enbart för slutanvändare utan de finns även 

användningsområden för företag och organisationer. Alla möjliga grupper använder sig av 

smartphones och därmed även deras applikationer. Uppsatsen kommer därför enbart att behandla 

hur säkerhetsrisker påverkar slutanvändaren. Detta för att uppsatsen är tidsbegränsad vilket gör att 

det inte finns tid till att behandla hur organisationer påverkas annat än i de fall där båda skulle 

påverkas.

Jag har valt att fokusera uppsatsen, som tidigare nämnts, på de tre största plattformarna för mobila 
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applikationer: iOS, Android och Windows Phone. Det finns ytterligare plattformar för smartphones 

men dessa kommer inte att behandlas här. Uppsatsen kommer att fokusera på hur slutanvändaren 

berörs samt vilka stöd det finns för att bedriva systemutveckling ur ett säkerhetsperspektiv. 

Tekniska begrepp analyseras inte närmare om det inte behövs. 

1.5 Kunskapsintressenter

Den kunskap som uppsatsen kommer att ge kan användas av mobilapplikationsutvecklare och 

personer som vill lära sig  mer om informationssäkerheten i mobilapplikationsutveckling. Det ligger 

i deras intresse att utveckla och använda säkra applikationer. Detta ska kunna vidareutvecklas av 

både studenter vid universitet likväl personer i näringslivet.

Eftersom uppsatsen ämnar vara en litteraturstudie skulle detta kunna användas som en grund för 

vidare forskning inom ämnet (Oates 2006).

1.6 Begreppsförklaring
Informationssäkerhet: Bevarandet av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos information; 

vidare kan egenskaper som autenticitet, spårbarhet, oavvislighet och tillförlitlighet också inbegripas.

IT-säkerhet: Tekniskt arbete med att skydda information.

Sårbarhet: Svaghet gällande en tillgång eller grupp av tillgångar vilket kan utnyttjas av ett eller 

flera hot.

Hot: Potentiell orsak till oönskad incident, vilket kan resultera i skada på ett system eller en 

organisation.

Risker: produkten av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.

Smartphone: Mobil enhet kan användas som handdator.

Surfplatta: En handdator med pekskärm som styrs med fingrar och är avsedd att hållas i en hand.

App: I denna uppsats betyder ordet App; mobil applikation.
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     Bild 1.1 Här visas två smartphones

1.7 Disposition
Kapitel 1 agerar inledning. Här finner man bakgrunden till problemet, mitt syfte med studien, 

forskningsfrågor och avgränsningar. Det finns också en begreppsförklaring.  

Kapitel 2 presenteras min forskningsmetodik. Här presenteras de metoder som valts för att utföra 

arbetet. 

I Kapitel 3 presenteras den teori som denna studie genererat. Den är uppdelad i olika mindre avsnitt 

för att lättare kunna få en överblick vad teorin egentligen innebär. 

I kapitel 4 sammanställs resultaten från studien. Resultaten analyseras även löpande för att läsaren 

lättare ska kunna följa med i resonemangen som presenteras. 

I kapitel 5 hittar vi slutsats och diskussion kring om ämnet. I detta kapitel finner vi även en 

reflektion kring huruvida arbetet har uppfyllt sitt syfte samtidigt som vi presenterar förslag på 

vidare forskning. 
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2 Forskningsansats och Metod

2.1 Forskningsansats

Arbetet ämnar undersöka vilka risker, hotbilder och skydd som idag finns för mobila applikationer. 

Då uppsatsen kommer att innehålla och behandla både kvalitativ och kvantitativ data så väljs mixed 

methods research. Mixed method research innebär att man blandar metoder från olika paradigmer. 

Det som talar för denna metodik är att  fenomenet man studerar är oftast inte en enskild händelse 

utan sker som en process i olika faser (J. Mingers, 2001).

Ett viktigt begrepp inom mixed methods research är metodtriangulering och i denna uppsats 

används tre datainsamlingsmetoder. Att använda mer än en datainsamlingsmetod möjliggör att se på 

ett specifikt fenomen från olika perspektiv och därigenom ge mer vikt åt studien (Oates, 2006).

Det finns fyra påståenden som avgör validitet när mixed method research används som ansats och 

de är: begriplighet, sanning, riktighet och ärlighet (J. Mingers, 2001). 

Alla kunskapsformer är av kategoriell kunskap eftersom vi delar in allt i olika kategorier av 

företeelser. Då alla är beroende av kategoriell kunskap så behandlas det onekligen också. Uppsatsen 

kommer också att förmedla en förståelsekunskap när vi försöker förstå hur informationssäkerheten 

och IT-säkerheten ser ut idag bland mobila applikationer. Hur kan vi skydda oss mot de risker och 

hotbilder som finns? Svaret på den frågan kommer returnera i vägledande kunskap (Goldkuhl, 

2011).

I denna uppsats kommer det genom fallstudier, intervjuer, litteratur och tidigare forskning 

sammanställas eventuella risker, hotbilder som berör slutanvändare och vilka skydd som idag finns 

inom mobil applikationsutveckling.

2.2Metodval

I uppsatsen kommer det att genomföras en litteraturstudie på ISO 27002 och det samma på 

nyhetsartiklar samt vetenskapliga artiklar. Genomgång av litteratur och tidigare forskning inom 

området kommer att resultera i viss framtagning av befintliga risker och hotbilder. En litteratur 

studie har använts för att samla in data för att besvara de forskningsfrågor som uppsatsen ämnar 

besvara samtidigt som den hjälpt till att skapa en förståelse för ämnet (Oates, 2006). 

Intervjuer med personer som jobbar med applikationsutveckling samt de mobila operativsystemen 
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kommer att genomföras. I denna uppsats intervjuades chefer och detta kan naturligtvis ha inverkan 

kring hur pass stor insynen på det praktiska arbetet med säkerhet är. Fördelen med att intervjua 

chefer är att man får en insikt vad för säkerhetsmål de har i sitt säkerhetsarbete. Det finns också 

nackdelar med arbetet och det kan vara att de vill framställa sitt företag och sina produkter i bättre 

dager än vad fallet egentligen är. Intervjuer valdes därför att det är intressant att få en inblick vad 

yrkesverksamma personer anser om ämnet och hur pass kunniga det är om problemen som studien 

presenterar. Intervjuer anses vara relevant för att få reda på hur pass bra stöd det finns för utvecklare 

att utveckla säker programvara. 

En fallstudie kommer att användas för analys av hur den mobila applikationen faktiskt används och 

hur pass säker den är i den utformade fallstudien. Med hjälp av dessa observationer får vi en 

kartläggning av hur applikationen beter sig i den situation vi valt för analys. Enligt Oates skall en 

fallstudie ske så mycket i bakgrunden som möjligt. Vi vill alltså inte testa applikationen i en 

konstruerad miljö, utan fallet vi testar måste pågå kontinuerlig och innan vi analyserar det. I denna 

uppsats har dock en konstruerad miljö använts på grund av rådande lagstiftning. I utformningen har 

kriterierna som Oates nämner tagits i åtanke för att efterlikna en verklig situation så mycket som 

möjligt. De resultat vi får från fallstudien analyseras och används för att bekräfta de teorier som 

inhämtas från litteraturstudien samt intervjuerna. 
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2.3 Forskningsprocess/Tillvägagångssätt

2.3.1 Datainsamlingsmetoder

I mitt arbete med att samla in data kommer en kvalitativ dataanalys att väljas. Kvalitativ data är all 

form av icke-numerisk data (ord, bilder, ljud) som man finner i t.ex. intervjuer, företagsdokument 

och utvecklingsmodeller. Däremot kommer även kvantitativa delar av dataanalysen att behövas.

Först och främst så kommer en litteraturstudie att användas som datainsamlingsmetod. En 

litteraturstudie kan sammanfattas som en studie där tidigare forskning sammanställs och analyseras 

via ett nytt perspektiv. Enligt Oates (2006) är detta motiverat för mig att nå syftet (kapitel 1.3) med 

uppsatsen.

Som ett komplement men viktigt kommer fallstudier att genomföras. En fallstudie är en strategi 

som avser att ge djupare kunskap inom det ämne man forskar i. I denna uppsats vill jag gå in på 

djupet om vad som händer under användningen av applikationen. Då en fallstudie kan ha flera 

element att studera, så kallade ”Fall i fall”, försöks det att avgränsar en enhet som sedan delas  upp i 

sub-enheter för analysering (Goldkuhl 2011). 

Även intervjuer kommer att utföras för att studera hur utvecklingsföretag idag jobbar med 

säkerhetsfrågor kring mobila applikationer samtidigt som en intervju kommer att utföras med en 

leverantör av mobila operativsystem. 

Sammanfattningsvis kommer det finnas tre datainsamlingsmetoderna i denna uppsats.

• Litteraturstudie

• Intervju

• Fallstudier

För att analysera data kommer kvalitativ dataanalys att användas. Denna metodik väljs för att 

analysera djupgående i den data som framkommer. För att ge studien styrka har många källor 

använts i detta arbete. Detta kvantitativa arbete resulterade i  att 50 olika källor har studerats.

Det finns väldigt lite skrivit om hur säkerhetsbrister påverkar slutanvändaren varför det var 

nödvändigt att gå igenom ett större antal källor. Flertalet av källorna som hittats har endast redogjort 

för vilka hot och risker som finns mot organisationer och lämnar ute vad slutanvändare har för 

hotbilder mot sig och hur de kan skydda sig. 
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2.3.2 Val av intervjuobjekt

Då uppsatsen ämnar få en bild av hur företag arbetar med säkerhetsfrågor såväl inom IT-säkerhet så 

som informationssäkerhet så krävs det att yrkesverksamma personer inom industrin intervjuas. 

Intervjuer med en av plattformsutvecklarna och med olika utvecklingsföretag kommer att 

genomföras.

Efter samråd och tips av Jan-Olof Andersson, handledare, utförs en telefonintervju med Magnus 

Lindkvist, Chief Security Advisor på Microsoft. På eget initiativ intervjuas även Emil Romanus VD 

och utvecklare på Bithack AB skapare av spelet Apparatus med över 2 miljoner nedladdningar. 

2.3.3 Praktiskt genomförande

Den första intervjun gjordes på telefon med Magnus Lindkvist Chief Security Advisor på Microsoft. 

Intervjun bestod av ett par frågeställningar som fungerade som diskussionsunderlag som sedan 

kunde mynna ut i vidare diskussion, en så kallad semi-strukturerad intervju. Frågorna för diskussion 

formades utifrån de forskningsfrågor uppsatsen ämnar besvara. En semi-strukturerad intervju är ett 

upplägg som passar bra när det är oklart hur intervjun kommer att arta sig och en djupare förståelse 

för ett ämne vill nås (Oates 2006). Anteckningar fördes löpande samtidigt som centrala begrepp 

togs in som stödord. Intervjun med Emil Romanus utformades på samma sätt.

Som utgångspunkt och referens används ISO standarden 27002:2005. Detta är en standard för att 

kontrollera Informationsteknik - Säkerhetstekniker och även riktlinjer för styrning av 

Informationssäkerhet (ISO 27002:2005). Denna standard används som uppslagsverk och för analys 

av och jämföra det vi finner i annan litteratur, fallstudier och intervjuer mot definierade begrepp och 

riktlinjer. 

En fallstudie för att testa säkerhet på en app med utgångspunkt i teorin som formas i intervjuerna 

och litteraturstudien kommer att utföras. I denna studie använde jag mig av en sluten och isolerad 

miljö med mina egna telefoner för testning. Detta för att det inte är lagligt att utföra det mot andra 

personer. Testet har alltså inte utförts mot andra användare än mig själv. Jag gjorde två helt nya 

konton för att se om jag kunde utföra en ”man in the middle attack”, för att testa om meddelanden 

som skickas via WhatsApp, en SMS-applikation, är krypterade. Programvaran som användes för 

detta test var WireShark, ett program framtaget för att testa säkerheten i nätverk.

8



2.4 Trovärdighet

Då många källor i denna uppsats inte är publicerade som vetenskapsartiklar utan som s.k. ”White 

papers ” kan trovärdigheten i uppsatsen minska. De källor som har publicerats inom akademiska 

forum har prioriterats vid genomgång av olika frågeställningar. En del källor som använts kan anses 

föråldrade. Dessa källor har trots sin ålder valts att användas när det bedöms att informationen har 

varit viktig för formandet av teorin. Samtidigt som det är av intresse att använda sig av 

vetenskapliga artiklar har detta arbete varit beroende av Internet-källor för de områden denna 

uppsats ämnar behandla. 

2.5 Förförståelse 

Ämnesvalet i denna uppsats har gjorts med bakgrunden att författaren har förkunskaper inom 

säkerhet och de begrepp som tillhör området. Det finns en viss förförståelse inom ämnet men hur 

det exakt påverkar informationssäkerheten inom mobila applikationer och dess slutanvändare finns 

det liten förkunskap om. Även om det finns förkunskap inom ämnet kommer data som insamlas att 

analyseras objektivt och inte ha någon större inverkan på resultat eller framställning. 
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3 Teori

I detta kapitel ges en förklaring av den teori som ligger till grund för de risker, hot och skydd som 

finns för mobila applikationer idag. Upplägget i detta kapitel består av två avsnitt. Det första 

avsnittet kartlägger de olika risker och hot som idag finns mot mobila applikationer i egna rubriker 

för att lätt få en översikt över vad som behandlas. Det andra avsnittet berör vilka skydd det finns 

mot angrepp och sårbarheter och presenteras här under egna rubriker.

I dagsläget finns det en liten mängd publicerad forskning inom de frågeställningar som jag berör i 

min uppsats. Det finns forskning utförd inom andra områden, som är närliggande, och information 

har därför kunnat hämtas ifrån denna litteratur.

Nedan visas en bild för att ge en överblick över hur data till teorin har genererats. 

I bild 1.2 beskrivs hur teorin har genererats.

För att lättare förstå vad som behandlas i uppsatsen kommer en förklaring på vad skillnaden mellan 

informationssäkerhet och IT-säkerhet är. 

Skillnad på informationssäkerhet och IT-säkerhet.

ISO 27002:2005 definierar informationssäkerhet som bevarandet av konfidentialitet, riktighet och 

tillgänglighet hos information. Andra egenskaper som autenticitet, spårbarhet, oavvislighet och 

tillförlitlighet inbegrips också. För att klargöra ytterligare kan vi säga att informationssäkerhet avser 

skydda den information som data representerar. IT-säkerhet är skydd av information representerad i 

tekniska system där information behandlas. IT-säkerhet kan ses som en del av det tekniska arbetet 
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med att försöka skydda mot sårbarheter, men är inte ekvivalent med begreppet 

informationssäkerhet.

Vad är en säkerhetsrisk i en applikation?

Begreppet risk är något som alla kan relatera till. Man ser det i många olika former. Konstruktioner, 

som innehåller risk, förekommer ofta. Men vad betyder det egentligen? ISO 27002:2005 definierar 

en risk som produkten av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. När man pratar om 

en risk är det ofrånkomligt att man även nämner hot. ISO 27002:2005 definierar ett hot som en 

potentiell orsak till en oönskad incident, vilken kan resultera i en skada på ett system eller en 

organisation. 

I bild 1.3 visas en illustration hur man kan definiera en säkerhetsrisk i en applikation enligt OWASP. 

OWASP är ett “open source community” avsett till att få organisationer och individer att begripa, 

utveckla, förvärva, verka, och underhålla applikationer som kan litas på (OWASP 2012).

Bild 1.3 karta över hur man kan definiera en säkerhetsrisk.

Owasp (2012) skriver att dessa vägar ibland är lätta att hitta medan de ibland är extremt svåra. På 

samma sätt kan skadan på systemet, organisationen eller individen vara ingen alls till svår. För att 

bestämma risken måste varje del i kretsloppet behandlas. Hotagent, attackvektor, sårbarheter, 

säkerhetskontroller och vad för inverkan det kan ha på teknik och individ värderas tillsammans för 

att man ska kunna fastställa risken. 

En hotagent är den individ eller grupp som kan utgöra ett hot. Det är viktigt att förstå vem eller 

vilka som kan utgöra ett hot mot appen (S.Vidalis & A.Blyth 2002). Exempel på hotagenter kan 

vara kriminella, företag, användare som handlar medvetet eller omedvetet (Owasp 2012). En 

attackvektor kan beskrivas som den väg eller metod angriparen väljer för att angripa ett system. En 
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sårbarhet är en svaghet i ett system som möjliggör attacken. En säkerhetskontroll är det som ska 

stoppa angripare att komma åt tillgångar hos ett system. Skulle en angripare komma åt en tillgång 

kommer detta att resultera någon form av inverkan hos systemet.

3.1Risker och hot
Följande kapitel ämnar ta upp teorin kring syftet och forskningsfrågorna som definierats i kapitel 

1.3. Framförallt behandlas forskarfrågan: ”Vilka risker, hotbilder och skydd finns idag som berör 

mobila applikationer ur en slutanvändares perspektiv?” och ”Hur bra stöd finns det för 

slutanvändare att välja säkra applikationer idag?”.

3.1.1 Skadlig kod
”Enligt it-säkerhetsföretaget Lookout Mobile Security kommer 30 procent av alla mobilanvändare 

att klicka på en skadlig länk minst en gång i år. ” (Techworld 2011)

Skadlig kod finns i flera olika former. Rootkits, trojaner eller virus är några av de attacker med 

skadlig kod som en smartphone kan drabbas av. Ordet rootkit härstammar från namnet på 

administratörskontot på Unix-system där försök görs för att gömma filer och dölja aktivitet hos en 

skadlig kod. En trojan är ett program som utger sig för att vara ett nyttigt program, men som i själva 

verket är skadlig kod. Ett virus lägger kopior av sig själva i värdprogram som sedan exeverar 

skadlig kod (Owasp 2012).

De vanligaste ändamålen med attackerna är att försöka samla in användaruppgifter till olika 

ändamål och skicka sms till betaltjänster (F-Secure 2012).

Skadlig kod är ett fenomen som möjliggör andra sorters hot. Skadlig kod distribueras på olika sätt 

men det finns incidenter där skadliga URLs, Bluetooth, Flash, Wifi, sms eller mobil 

internetuppkoppling har använts för att exekvera den skadliga koden (Symantec 2012). På SANS 

APPSEC Summit 2011 visade Nitesh Dhanji och Sean Pennline upp olika attacker som kunde 

utföras mot appar genom skadlig kod. Till exempel visades hur en sårbarhet för personer som har 

Skypes app installerad som kunde tvinga fram samtal till olika betalnummer. Nedan visas en kodbit 

med den skadliga koden implementerad. Raden <iframe src=”skype://145565656556?call”> är raden med 

den skadliga koden.
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Bild 1.4 skadlig HTML-kod

Bild 1.5 Resultat när den skadliga koden exeveras.

Koden i figur 1.4 resulterade då i bild 1.5. Detta är då ett exempel på hur extern programkod 

användes för att försöka utvinna pengar från en slutanvändare.

Tittar man på bilden 1.3, definitionen av en säkerhetsrisk i början av kapitlet, finner man här att den 

skadliga koden genom en attackvektor utnyttjar en sårbarhet i appen för att slutligen resultera i 

inverkan på individen som ringer upp ett betalnummer.

3.1.2 Avlyssning
Med begreppet avlyssning avses här att datatrafik spelas in och analyseras. Det kan ske på olika sätt 

men det vanligaste är en Man in the Middle attack eller bara MITM.
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En MITM är en aktiv form av avlyssning, där angriparen ser till att all datatrafik går genom honom. 

Den här attacken bygger alltså på att angriparen kan lura båda kopplingspunkter i en interaktion att 

den väg information nu färdas i är riktig. Ett exempel på detta kan vara att man kopplar upp sig mot 

ett trådlöst närverk som en angripare har kontroll över i vilket han då bedriver avlyssning av 

datatrafiken. Detta utförs i syftet att extrahera känslig information som sedan kan användas för att 

stjäla inloggningsuppgifter, stjäla en aktiv session eller se meddelanden som skickas (Netresec 

2011). Denna typ av attacker är något som mobila applikationer är särskilt utsatta för. Då 

smartphones mobilitet möjliggör användning av Internetuppkoppling nästan var som helst där det 

finns WiFi eller 3G nät finns även möjligheten för en angripare att sätta upp manipulerat nätverk i 

princip vart som helst. 

Bild 1.6 visualiserar hur en MITM fungerar. MITM incepterar meddelandet mellan Olle och Oskar.

Om vi tittar tillbaka på bild 1.3 ser vi att angriparen använder sig av en säkerhetslucka för att 

manipulera de två noderna till att tro att allt är ok i kommunikationen.

Det finns också en attack, där angriparen genom att installera en app, får tillgång till mikrofonen. 

Med hjälp av denna app kan angriparen avlyssna och spela in samtal på telefonen som har blivit 

övertagen (idg.se 2012).

3.1.3 Fysisk åtkomst
Som användaren avslöjar är mobila enheter mer exponerade på grund av sin mobilitet och att den 

följer med nästan överallt. En telefon som inte har en pinkod för att skyddas mot olovligt 

användande av telefonen löper större risk än en telefon med pinkod. Vid en sådan situation har 

angriparen full tillgång till enheten. Vid förlust av en smartphone eller surfplatta är alla kontakter, 
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bilder, foton, inloggningsuppgifter, emails och dylikt exponerade för angriparen att använda. En 

pinkod till användarens telefon kan skydda mot detta men det finns fall där buggar i gränssnittet har 

möjliggjort upplåsning av enheten utan tillgång till pinkoden. I en undersökning gjord vid 

Univeristy of Pennsylvania lyckades forskarna i 68% av fallen få fram lösenorden till smartphones 

som använde sig av Android via smudge attacks, en metod för att få fram lösenord till enheter med 

touchscreen (Smudge Attacks on Smartphone Touch Screens 2010).

Ett annat perspektiv är att om man förlorar en telefon och en angripare får tillgång till telefonen så 

kan denna utföra handlingar med telefonen i mitt ställe. Ett exempel på det är sättet tjänsten Loci 

Loci fungerar. Loci Loci är en tjänst som låter dig positionera mobiltelefoner via GSM nät och 

GPS-teknik i telefonen (lociloci.se 2012). Processen för att registrera en telefon för bevakning sker 

via ett betalsms som gäller månadsvis. En angripare med fysisk tillgång till en mobil enhet kan då 

registrera telefonen mot sitt lociloci-konto och sedan ta bort det sms-kvitto han fick till den telefon 

han installerade tjänsten i. Det finns nu inga bevis på att denna tjänst är installerad och angriparen 

kan bedriva spaning av slutanvändaren.

3.1.4 Platstjänster
Global Positioning System (GPS) lanserades 1994 och är en teknik som möjliggör med hjälp av en 

GPS-mottagare att fastställa sin position. Detta är även den enda teknik som är tillgänglig för 

allmänheten för detta ändamål (GPS.gov 2012).

Till smartphones finns många olika användningsområden för GPS. Facebook har sin check in 

funktion där du kan ”checka in” på den plats du är vid tillfället. Företaget Loopt har utvecklat en 

app för att se vad det finns för sevärdheter runt omkring dig med hjälp av GPS-teknik. Vi har även 

appar som Google Maps där man får en kartfunktion för att du ska hitta till önskat resmål t.ex. 

bilnavigering. Ett annat användningsområde för GPS-appar är träningsappar. Dessa appar gör det 

möjligt att kartlägga hur man rört sig på sin träningsrunda eller se en historik över hur man sprungit. 

Tekniken har funnits länge men den har slagit igenom på nytt när smartphone användningen ökat. 

Problemet med denna teknik sett ur en slutanvändares perspektiv är att det finns möjlighet för 

kartläggning av användare, vilket kan resultera i att personer blir förföljda eller en kartläggning av 

personers vanor (Thomas Svensson 2010).

3.1.5 Ekonomiska hot
I en tid där elektroniska betalningstjänster blir allt vanligare har inte slutanvändarna glömts bort. 

Idag har nästan alla banker en app för att se saldo eller betala räkningar med. I och med Google 
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Wallet kan du nu lagra dina kreditkort och kuponger i din smartphone. Vi ser även telefoner som 

implementerar NIC-teknik. Denna teknik innebär alltså att smartphonen kan kommunicera med 

betalningsterminaler. Swish är ett samarbete mellan några av de största bankerna. Det swish gör är 

att koppla ett mobilnummer till ett bankkonto. Detta mobilnummer fungerar sen som mottagare för 

andra som har swish. 

Men även om detta är ett relativt nytt område spekuleras det i att detta är ett område dit attacker 

kommer att riktas (Robert Malmgren & Symantec). Då allt fler och fler väljer att betala med 

elektroniska plånböcker ökar därmed hotbilden mot dessa applikationer. Symantec rapporterar att 

det idag finns ekonomiska motiv mot de mobila plattformarna. De sju vanligaste sätten att tjäna 

pengar på enligt denna undersökning via mobila OS är faktureringsbedrägerier, spionprogram, 

infektering av sökmotorer, Pay per Click-bedrägerier, Pay per Install-bedrägerier, reklamprogram 

och stöld av engångslösenord (Symantec 2011).

3.2 Skydd
”Mobile devices face the same security challenges as traditional desktop computers, but their  

mobility means they are also exposed to a set of risks quite different to those of a computer in a  

fixed location. ” (Department of Defence, 2011)

Idag när vi pratar om säkerhet är det viktigt att se till alla de beståndsdelar som faktiskt berör 

mobila appar. Vi har de företag som utvecklar mobiltelefoner och tillhörande operativsystem. Sedan 

finns de företag som utvecklar appar till dessa operativsystem.Till sist har vi slutanvändaren. Alla 

dessa delar är del av en ekologi. För att nå tillräcklig säkerhet i en applikation så måste man se till 

alla dessa perspektiv behandlas (S. Lipner & M. Howard, 2006). 

De hot och risker som presenterades i kap 3.1 är kända. Det finns idag tekniker, riktlinjer och 

filosofier för hur man ska bedriva säker utveckling och hur man säkert kan använda sina appar. 

Avsnittet kommer att behandla vilka skydd som idag finns för appar och hur detta skyddar 

slutanvändare.

3.2.1 Säkra utvecklingsmetoder
Systemutveckling är ett område med många delar och aspekter. Krippendorf skriver att för att nå ett 

önskvärt resultat måste man även se till ekologin och livscykeln hos en artefakt (Krippendorf, 

2006). Detta betyder att man måste säkerställa både hur appen interagerar med andra applikationer 

och operativsystem, samtidigt som man ser appens liv från födsel till död. Detta perspektiv måste 

även appliceras på applikationsutveckling. Härefter följer en förklaring på en utvecklingsmetod 
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framtagen av Microsoft som ämnar säkerställa utveckling av säker programvara.

Secure Development Life Cycle (SDLC)
Michael Howard & Steve Lipner skriver i SDLC att allt för länge har mest fokus lagts på säker kod 

och inte alls lika mycket på säkra designprinciper. Denna fas är minst lika viktig då det nästintill är 

omöjligt att skriva 100% säker kod.

SDLC togs fram under den tiden Bill Gates var CEO för Microsoft och är alltså en process för att 

utveckla säker programvara. Detta är inte heller en avslutad process. Detta är ett ständigt pågående 

arbete som fortsätter att uppdateras allt eftersom nya hotbilder och risker dyker upp. 

SDLC består av 7 faser. Training, Requirements, Design, Implementation, Verificiation, Release 

och Response. 

Bild 1.7 som beskriver de 7 processteg som SDLC består av.

Härefter följer en förklaring av bild 1.7.Varför jag valt att gå igenom just SDLC är för att det är 

många utvecklingsföretag som använder denna form av utveckling. Då jag även intervjuade en 

medarbetare vid Microsoft så kändes det motiverat. 

 Training

Den första fasen, träning, betyder att man ska träna den personal som arbetar med projektet. Det är 

viktigt att man utbildar personalen som arbetar med att leverera säkra komponenter. 

Requirements

Fas två innebär att man utför en risk analys av sin programvara och den information den ska 

behandla. Man sätter även upp säkerhetskrav.  

Design

Den tredje fasen är design fasen. Här sätter man upp designkraven och man analyserar på vilka sätt 
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applikationen kan bli attackerad. Utifrån detta görs en hotanalys. 

Implementation

I den fjärde fasen, som namnet avslöjar, implementerar man med hjälp av godkända verktyg. Man 

stänger av onödiga funktioner efter ett flödesschema där funktioner som anses onödiga inte 

implementeras. Sedan utförs en statisk analys.

Verification

Som femte fas är verifiering. Denna fas innebär att man utför dynamisk analys, ”fuzz testing” samt 

en utvärdering av sin analys på hur applikationen kan bli attackerad. 

Release 

Som näst sista fas innefattas publiceringen av programvaran. I denna fas sätts en handlingsplan för 

incidenter upp och det genomförs en sista analys av säkerheten.

Response 

Den sjunde och sista fasen är respons fasen. Denna fas innehåller att man utför den handlingsplan 

som togs fram i fas sex.

Återkopplar vi till bild 1.3 ser vi att faserna som beskrivs i SDLC ämnar förebygga de olika delar 

som kan agera hot mot en app

3.2.2 Leveranssystem av applikationer

För varje enskild leverantör av mobiloperativsystem så finns det åtminstone en tillhörande 

onlinebutik där man kan ladda hem applikationer för att skräddarsy sin smartphone. Vem som helst 

kan skapa en applikation för distribution via dessa onlinebutiker. En av fördelarna med dessa 

centrala butiker är att man kan kontrollera vilka applikationer som godkänns för distribution. Denna 

form av kontroll fungerar som ett skydd för slutanvändare eftersom användare vet att appen har 

testats enligt protokoll för att säkerställa säkerhet. För iOS hänvisas man till App-Store som ägs och 

underhålls av Apple. Microsoft användare hittar sina applikationer via Windows Store. Då Android 

OS är Open Source finns möjligheten att hämta applikationer på flera olika sätt. Vanligast är att man 

genom onlinebutiken Google Play köper och laddar ner applikationer men det finns även alternativa 

källor för inköp eller nedladdning.  

Nedan följer en sammanställning på hur de olika leveranssystemen hos de olika operativsystemen 

ser ut.Apple använder sig av App-store för distribuering av appar. Microsoft använder sig av 
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Windows Store och Android största onlinebutik är Google Play.

App-store

App Store är en del av Itunes Store som tillhandahåller försäljning av applikationer till Apples 

mobila enheter.

För att få en applikation godkänd för distribution via App Store måste den genomgå en process som 

säkerställer att den inte innehåller någon skadlig kod och utför de handlingar som den är ämnad att 

utföra. Apparna signeras digitalt och knyts därvid till utvecklaren. Denna form av kontroll 

säkerställer med andra ord att samtliga applikationer besitter en viss standard. 

Windows Store 

Windows Store är Microsofts onlinebutik för appar. För att sälja applikationer genomgår Microsoft 

en rigorös kontroll av källkod för att säkerställa att ingen skadlig kod finns. Även här knyts 

utvecklaren till sin applikation genom en digital signering. Denna onlinebutik kan alltså jämföras 

med det upplägg som man finner hos Apples App Store.

Android

Till skillnad från de andra två plattformarna kan utvecklare som utvecklar till Android distribuera 

sina applikationer hur dem vill då deras operativsystem är Open Source. Man kan välja att sätta upp 

en egen hemsida för distributionen, skicka appen via mail, eller lansera den via någon av de 

onlinebutiker som finns för Android OS. Google Play, tidigare Android Market, är den största 

onlinebutik som möjliggör köp och nedladdning av applikationer för mobila enheter som använder 

Android OS(Google Play, 2012). 

Hos Google Play finns det ingen genomgång av koden hos applikationer. Skulle det däremot visa 

sig senare att programvaran bryter mot användarvillkor förbehåller sig Google Play att ta bort appen 

och stänga av utvecklarens konto. Detta händer då slutanvändare skickar in klagomål och 

rapporterar att det förekommer problem med appen.

Det finns också onlinebutiker som specialiserar sig på att släppa säkra appar till just Android. 

Svenska Appland är en sådan och i en intervju med idg.se så nämner Appalands VD att de granskar 

programkoden, appens historik, dess utvecklare och om appen har rimliga krav på rättigheter hos 

telefonen (idg.se 2012).
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3.2.3 Rykte/Betyg

Ett sätt att validera en applikation kan vara att ladda ner applikationer som har ett bra ryckte. 

Samtliga onlinebutiker har någon form av betygssystem där man kan ranka applikationen som  man 

inhandlat.  Som komplement till denna finns det möjlighet att läsa och skriva recensioner om appen 

i fråga. Användare tenderar att gå efter topplistor i tron om att apparna redan har testas av andra 

användare (Advancing Smartphone Security 2010). 

Det finns dock kritik riktat mot denna form av validering då den bygger på att användare som inte 

har någon egentlig kunskap inom informationssäkerhet eller IT-säkerhet lägger grunden för dess 

validering och att detta kan användas till angripares fördel (Robert Malmgren 2012).

3.2.4 Åtkomst i operativsystemet / operativsystemets arkitektur
De flesta operativsystem till smartphones eller surfplattor använder sig idag av en teknik som kallas 

för sandboxing. Tekniken innebär att man endast tillhandahåller en isolerad miljö för 3-hands 

applikationer att köras i. Tekniken innebär att man styr åtkomsten hos resurser såsom Bluetooth, 

kamera, platstjänster, adressbok etc. för 3-hands applikationer att ett explicit godkännande av 

åtkomst måste göras. Ett exempel på detta kan vara att en app som WhatsApp inte får tillgång till 

adressboken utan användarens tillstånd. 

Detta sätt att isolera miljöer för appar gör att slutanvändaren skyddas mot incidenter, både medvetna 

angrepp och buggar. Det gör det även lättare för utvecklare att säkerställa att deras applikation inte 

försöker göra anrop till funktioner hos system-programvaran som skulle kunna resultera i att 

incidenter inträffar. Denna styrning av resurser finns med från början av utvecklingsprocessen.

Här följer en bild för att beskriva hur arkitekturen i iOS ser ut. Appen jobbar mot ett API som 

genom iOS skickar en förfrågan till hårdvaran i telefonen. Hårdvaran skickar sedan ut ett 

meddelande via iOS till appen. 
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Bild 1.8 Här ser man hur iOS är uppbyggt. 

3.2.5 Kryptering
Datainspektionen hänvisar till Personuppgiftslagen (PUL) och säger att den som är ansvarig för 

personuppgifter skall företa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda 

personuppgifterna som denna behandlar (Datainspektionen, 2012).

Mobila enheter hanterar idag personliga uppgifter som med rätt verktyg kan båda stjälas och 

användas på sätt som kan ha förödande effekter för en slutanvändare. För att skydda personlig 

information krypteras idag känslig data. Det finns, som tidigare nämnts, många olika sätt att angripa 

en smartphone. Det är därför många tillverkare  av smartphones och surfplattor använder kryptering 

för känsliga användningsområden. Det finns t.ex. stöd för dom senaste WiFi-teknikerna i de flesta 

modellerna av mobila enheter som släpps på marknaden idag (R. Berg, 2010).

3.2.6 Skyddande programvara
Ett mer övergripande skydd för slutanvändare är att installera programvara som är specialiserad på 

att skydda andra applikationer. Det operativsystem som sådan programvara finns tillgänglig för är 

idag Android. Varför det enbart finns till Android beror på hur operativsystemet är uppbyggt. Till 

skillnad från IOS och Windows Phone kan installationspaketen i Android läsas av apparna och 

därför går det även att köra Antivirus-program (Techworld 2012).
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Bild 1.9 Hur en attack mot en kan gå till.

Bilden förklarar ett av sätten som en attack kan utföras. Man använder sig av applikationens 

förfrågning om internetuppkoppling och med hjälp av denna utför en angripare en attack mot en 

sårbarhet som finns i applikationen mot system-programvaran.

Dessa programvaror kan hjälpa slutanvändaren att söka efter skadlig kod som finns installerad eller 

hjälpa till att fjärr-låsa en enhet som har förlorats fysiskt.
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4 Empiri

4.1 Presentation av Empiri
Vi lever i ett samhälle där mobila appar blir allt vanligare och vi ser ett exponentiellt ökande av 

användare av nya appar. Allt eftersom öppnas nya dörrar och nya möjligheter för 

applikationsutvecklare. 

Detta kapitel ämnar sammanställa resultaten från tidigare forskning, fallstudier och intervjuer. Först 

presenteras min intervju med Microsoft, som i denna uppsats intervjuades i egenskap av 

plattformsutvecklare. I nästa avsnitt finner man en intervju med företag som specialiserat sig på att 

utveckla appar till Android. Detta företag var också det enda företag som valde att medverka bland 

de 25 som jag förfrågade om medverkan. Därefter följer resultaten från intervjuförfrågningarna av 

andra utvecklingsföretag. Därpå presenteras resultaten från litteraturstudierna. I sista avsnittet 

redovisas fallstudien på appen WhatsApp. 

4.2 Intervju med Microsoft.
På frågan om hur Microsoft ställer sig till säkerhet inom applikationsutveckling kommer det fram 

att det är viktigt för dem att skilja på informationssäkerhet och IT-säkerhet.  Det är två olika 

begrepp och som måste angripas olika när man jobbar med säkerhetsfrågor. Detta är en av 

lösningarna till att få en säker produkt när man jobbar med utveckling. I denna diskussion hänvisar 

representanten till SDLC (Security Development lifecycle) som är en utvecklingsprocess med 

inriktning på säkerhet som Bill Gates instiftade som CEO på Microsoft. Det berättas att det system 

som först gick igenom och godkändes enligt ramverket för SDLC var Windows Vista. Sedan 

lanseringen av SDLC  är det ett krav på alla programvara som släpps av Microsoft skall verifieras 

genom SDLC. 

Vid frågan om de skiljer på utveckling av mobila applikationer eller program ämnade för stationära 

plattformar anser han att oavsett vilken slags utveckling vi pratar om är det fortfarande vid lika stor 

vikt att man verifierar säkerheten. Detta är en grundtanke hos Microsoft. Andra sätt som de skyddar 

sig är att för att få släppa en applikation via Windows Store måste den godkännas i en 

verifieringsprocess. Den får inte innehålla någon skadlig kod och den ska uppfylla den specifikation 

som man angivit. Men han belyser också skillnaden mellan att det finns olika hotbilder för mobila 

plattformar och stationära. En mobil plattform har större chans att exponeras av t.ex. MITM 

attacker. 

Vid frågan om hur de ser till hotbilden mot sin egen plattform anser Magnus att den är befintlig. 
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Han påpekar däremot att till skillnad från hur det varit förut, är inte bara Microsoft mål för angrepp. 

Microsoft har inte samma marknadsandel av smartphones och surfplattor, därav är inte hellre antalet 

angrepp mot deras mobila OS på samma nivå som vi t.ex. sett mot Android. Samtidigt så tror han 

att det beror på sättet deras operativsystem fungerar. Deras system tillåter inte icke-auktoriserade 

anrop till resurser som t.ex. kamera eller adressbok och att detta försvårar för angripare. Detta 

resulterar då i att motivationen för angrepp mot just deras plattform och dess applikationer blir 

mindre.

4.3 Intervju med Bithack 
Bithack AB är ett spelföretag som utvecklar spel specifikt till Android OS. Deras största spel är 

Apparatus med över 2 miljoner nedladdningar. Vid min intervju med Bithack närvarar jag själv. 

Denna intervju tar ungefär 1 timme.

Min första frågeställning är om företaget använder sig av någon eller några säkra 

utvecklingsmetoder i sitt arbete med applikationsutveckling. Det visar sig att han inte använder sig 

av någon sådan metod med motiveringen att han mest utvecklar själv. Han tror att det är vanligare 

med en sådan utvecklingsmetod när man jobbar i större projekt där utvecklare koncentrerar sig mer 

på en komponent och får information om hur interaktionen mellan de olika komponenterna ska ske, 

men inte hur de andra komponenterna fungerar och vilka risker som finns i deras arkitektur.

Den andra frågan som ställs är hur han ser på skillnaden mellan mobila plattformar och stationära 

miljöer ur ett säkerhetsperspektiv. Han anser att de mobila plattformarna är säkrare, både vad gäller 

de tjänster som finns att använda sig av i system och på lägre nivå, själva kodnivån. Detta då t.ex. 

windows mobile körs i .NET miljö och Android i JAVA. Han menar att dessa miljöer går att isolera 

mycket bättre än hur det länge fungerat på PC. I denna isolering är det då mycket lättare att sen köra 

applikationerna i en säker miljö. Det finns inte heller samma frihet för utvecklare att göra misstag 

då det finns restriktioner i operativsystemen vad en app kan göra. Användare måste godkänna vad 

en applikation ska få göra. Detta sätt att styra resurser anser han vara väldigt bra och på detta sätt 

kan man säkerställa att viktig information inte kommer på villovägar. Men han anser att det också 

finns ett perspektiv där mobila plattformar inte är lika säkra. Som namnet mobilitet avslöjar så är 

dess största nackdel att den är mobil. Detta gör att visa former av attacker är mer motiverade. 

Samtidigt tror han att slutanvändare lever i tron om att smartphones och dess appar inte är lika 

utsatta för attacker som PC:s är. 

På frågan om hur de arbetar rent praktiskt med skydd av information i applikationen så menar han 

att de är väldigt liten chans att någon skulle kunna stjäla användaruppgifter. Proceduren för hur 
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inloggning sker är idag krypterad och det sätt som användaruppgifter skulle kunna stjälas är om 

någon skulle installera någon form av keylogger eller om den skulle ”tjuvkika” över axeln. Vid 

diskussion kring PUL nämner han att han är medveten om vad  PUL innebär och har valt att inte 

kräva användaren på någon personlig information utöver e-mailadresser. Han menar att när en 

applikation inte hanterar personuppgifter minskar hotbilden mot appen markant då motiven för att 

utföra en attack inte längre är lika stora. 

4.4 Utvecklingsföretag
Under uppsatsarbetet har jag frekvent försökt få tag i utvecklingsföretag för att undersöka hur de 

arbetar med informationssäkerhet och IT-säkerhet. I mitt arbete har jag totalt försökt nå 25 

utvecklingsföretag som enligt sina officiella hemsidor är specialiserade i applikationsutveckling. 

Kriterierna för de företag som kontaktats har varit att de ska ha specialiserat sig inom mobil 

applikationsutveckling. Vägar för kontakt har varit e-mail. E-mail förfrågningarna har skickats till 

de E-mail adresser som specificerats för kontakt. Den inledande fråga som ställdes var att få tala 

med den person som ansvarade för säkerhet inom applikationsutveckling. 

Enbart två utav de 25 kontaktade har återkommit. Ett av de företag som valde att medverka är 

Bithack AB som jag sedan fick utföra en intervju med. Det andra företaget som besvarade min 

kontaktförfrågan ville ej delta i en intervju. Nedan följer ett diagram för återkoppling i de försök för 

att få intervjuer som jag utfärdat. Blå representerar de som valt att medverka. Orange de som inte 

medverkat.

Bild 1.10 visar antalet personer som återkopplat för intervjuförfrågningar
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Som diagrammet visar svarade två företag varav en av de som svarade ville medverka i en intervju.

Detta bortfall av svar kan tolkas på olika sätt. Är det så att företag idag faktiskt inte arbetar specifikt 

med dessa frågor och inte vill svara på frågor som berör säkerhet? Eller finns det ingen tid och ork 

till att svara på frågor? Kan det vara så att de är för dåliga på att arbeta med säkerhet för att kunna 

besvara frågor? 

Det företag som avböjde att medverka i en intervju svarade kort att de inte använde sig av några 

processer för att säkerställa säkerhet i sina applikationer. De använde sig enbart av sina kunders 

processer. 

4.5 Litteratur 
Det första indexet,  Risker och hot, behandlar de resultat som funnits kring den första forskarfrågan 

i min uppsats: ”Vilka risker, hotbilder och skydd finns idag som berör mobila applikationer ur en 

slutanvändares perspektiv?”. Som namnet avslöjar är det risker och hot som behandlas. I den andra 

delen, Skydd, behandlas första forskarfrågan där resultaten från vilka skydd som finns beskrivs, 

samtidigt som min andra forskarfråga: ”Hur bra stöd finns det idag för att bedriva en 

applikationsutveckling med fokus på säkerhet?” behandlas. Den tredje forskarfrågan:”Hur bra stöd 

finns det för slutanvändare för att välja bra säkra applikationer idag?” finns med i de båda avsnitten, 

”Risker och hot” och ”Skydd”.

4.5.1 Risker och hot

Efter genomgång av litteratur kan man konstatera att det finns hotbilder mot mobila applikationer. 

Utvecklingen av smartphones och surfplattor går i en rasande takt och med i denna utveckling följer 

även apparna.  

I flera av de källor som behandlats framkommer det att det idag främst är ekonomiska hot som 

motiverar till brott. Däremot är antal kronor per infekterad enhet fortfarande låg om du ställer 

mobila applikationer mot dess stationära motsvarighet (F-Secure 2012). Det många tror är att detta 

fortfarande låga antal kronor per infekterad enhets kommer att förändras. Då marknaden för de 

mobila enheterna växer kommer även antalet riktade attacker med ekonomiska motiv att öka. Vi ser 

ny teknik i smartphones och surfplattor som möjliggör transaktioner vid betalterminaler genom 

applikationer(Google Wallet 2012). Dessa slag av tekniker tror man även kommer att resultera i en 

ökad användning av för kriminella som är ute efter att stjäla pengar (Symantec 2012). 

Det visar sig även att det som mest fokuseras på i litteraturen som berör säkerhet inom appar är den 

direkta säkerheten hos applikationer. Användandet av de mobila applikationerna, det som 
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slutanvändaren utför med sin app, tycks inte beröras inte i samma grad när man läser de white 

papers, rapporter och litteratur som publicerats. Detta tolkar jag som att användarvanor och hur man 

bedömer individens användande inte diskuteras i samma grad som den tekniska säkerheten. Som 

tidigare diskuterats är det viktigt att man skiljer på begreppen informationssäkerhet och IT-säkerhet 

ur ett säkerhetsperspektiv. Studierna visar också att programvara som är dedikerad att söka efter 

skadlig kod inte existerar i samma utsträckning som det görd till PC-miljön. Detta tolkar jag som att 

ansvaret för att säkra applikationer och mobila operativsystem mot risker och hot ligger hos 

plattformsutvecklarna. Det kommer mer och mer antivirus-program, framförallt till Android. Som 

motivering till det anges att Android OS är Open Source och därav finns det fler spridningsvägar 

och det är lättare att som angripare utföra attacker och distribuera skadlig kod obemärkt (S. Lipner 

2006 ). Däremot finns det en liten medvetenhet för vilka risker som finns i app-utveckling om man 

jämför med hur medvetna utvecklare är än vad man ser hos traditionell programutveckling. Detta 

betyder att slutanvändaren i sig har lite kontroll över att välja att skydda sig mot skadlig kod. 

Vad som också kan bekräftas är att utvecklingen av de mobila applikationerna idag är utvecklade 

med fokus på slutanvändarens krav.  Slutanvändarens krav är det som ligger i fokus och det är 

framförallt funktionaliteten i appen som bidrar till om applikationen slår igenom. Detta tolkar jag 

som ett bevis på att det idag finns bra stöd för att skriva säker kod, då de mobila operativsystemen 

idag bidrar med en säkrare och mer isolerad miljö.

Det operativsystem som har flest fall rapporterade av skadlig kod, malware, är Android. Nedan 

följer en tabell med data från F-Secure som sträcker sig från 2004-2012 över attacker mot android. 

Siffrorna står för varianter av attacker och inte av unika filer som infekterat. 

2008 2009 2010 2011 Totalt:
0 0 9 120 129

      Bild 1.11 Antal rapporterade attacker mot Android (F-Secure).

Som tidigare nämnts tros detta främst bero på att Anroid är Open Source. Michael Howard och 

Steve Lipner skriver att finessen och motivationen saknas medan det inte heller finns några tecken 

på förbättring av utvecklingsprocesser (M. Howard & S.Lipner,  2006).

Vid närmare studium ser man att det finns bevis för att det finns en allmän okunskap bland 

användare för hur deras information används. Efter en undersökning utförd av Wall Street Journal 
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(2012), ser man att utav 101 testade appar, skickar 57 utav de testade applikationerna det unika 

telefon-ID. 47 av apparna skickade telefonens plats utan användarens medvetande. 5 av apparna 

som testades skickade ålder, kön och personlig information till obehöriga utomstående. Detta 

skedde utan slutanvändarens kännedom.

Förklaring av diagrammet: 101 antal appar testade, 57 skickar ID, 46 skickar plats,5 skickar personlig information

Av detta kan man dra slutsatsen att slutanvändare faktiskt inte vet vad som händer med deras 

information. Dessa siffror pekar på att sättet slutanvändares information hanteras inte är särskilt 

säker. Är detta ett bevis på att utvecklarna inte besitter kunskap om hur man ska behandla denna 

känsliga information? Detta kan också tolkas som att man faktiskt inte använder sig av säkra 

metoder för applikationsutveckling. De svar som jag har fått i mina intervjuer pekar på att man 

faktiskt inte använder sig av dedikerade processer för att säkerställa att tillräcklig 

informationssäkerhet för slutanvändaren finns. Vid ett större antal svar från utvecklingsföretag 

skulle denna siffra måhända se annorlunda ut men som diagrammet ovan demonstrerar visar 56% 

av apparna brister i hur slutanvändarens information hanteras.

4.5.2 Skydd

För att ta fram säkra appar finner jag efter att ha genomfört denna studie att införandet av en 

utvecklingsprocess för att säkerställa informationssäkerhet och IT-säkerhet är något som många 

oberoende källor anser nödvändig. En process för att säkerställa att den programkod som skrivs är 

säker och att man även säkerställer hela livscykeln hos applikationen är mer eller mindre ett krav 

för att leverera en säker applikation åt slutanvändaren (SDLC 2006).
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En teknik som samtliga av de tre plattformar jag undersökt besitter är Sandboxing. Det som 

understryks när man pratar om denna teknik är den isolering av de 3-hands applikationer som finns 

till operativsystemen. Med hjälp av att styra åtkomsten till kritiska resurser för applikationer 

säkerställer man informationssäkerhet för slutanvändaren (G Hogben & M. Dekker 2010). Denna 

teknik har dock bevisats resultera i ett fenomen som kallas för Jailbreaking. Man låser upp 

fabriksskyddet för att kunna köra ett olåst operativsystem. Detta medför risker som okontrollerade 

appar och det blir svårt att skydda sig om man skulle bli infekterad då antivirus-program inte finns 

till smartphones eller surfplattor som är fabriksskyddade. 

Ett återkommande tips är att enbart ladda ner applikationer som har ett bra rykte på respektive 

onlinebutik. Detta tolkar jag som att leverantörer av applikationer och de företag som driver 

onlinebutiker förväntas att släppa tillräckligt bra applikationer för att användare ska ladda ner dom. 

Det finns även de som riktar kritik mot denna form av validering. Man menar att människor som 

inte besitter expertis inom området skall användas som referensmaterial då deras kunskaper kring 

säkerhet oftast är begränsade. Ett annat sätt att se på detta är att man inte då skulle kunna lita på en 

app som nyligen släppts och som personer ännu inte har hunnit testa. 

Slutanvändare idag vet inte hur de mobila operativsystemen är uppbyggda. Till skillnad från 

traditionella operativsystem anropar appar funktioner i kärnan från ett givet gränssnitt.

Vi ser att människor idag inte förstår innebörden av vad dessa restriktioner egentligen gör. Ett 

scenario där en användare idag får en förfrågan om att appen vill ha tillgång till någon av de 

resurser som ligger under restriktioner är inte ovanligt. Detta är ett problem då personer inte vet att 

detta godkännande kan resultera i att deras bilder, musik, kontaktuppgifter eller dylikt används till 

något annat än vad som stod i det systemmeddelande som skrevs ut på skärmen.

Ett annat återkommande begrepp är kryptering. Rapporterna menar att utan kryptering av känslig 

data ökat både hotbilden mot applikationen och plattformen. Vi ser även krypteringslösningar för 

appar som tillhandahåller sms, telefon, mail, surfning och liknande. Genomgående ses en trend där 

kryptering av information ökar både genom hårdvarukryptering och mjukvarukryptering.

Studien pekar också på att man måste jobba efter tillräcklig säkerhet. En total isolering av ett 

system från allt som en användare skulle kunna göra fel anses inte vara motiverat. Ett scenario där 

användarens upplevelse med appen störs för mycket är inte vad som är önskvärt. Samtidigt nämner 

flertalet av källorna att man måste väga hotagent, attackvektor, sårbarheter, säkerhetskontroller och 
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värdera vad detta kan ha för inverkan för slutanvändare. 

4.6 Fallstudie 

För att bekräfta de teorier som diskuterats har det genomförts en kortare fallstudie på en applikation. 

Applikationen i fråga var WhatsApp. WhatsApp är en av de mest nedladdade  sms-applikationerna. 

Jag tog del av källor från oberoende håll om att det fanns säkerhetsbrister i applikationen (n4bb.com 

2012).

Det som kom fram i min fallstudie av just den här applikationen var att jag inte kunde utvinna 

någon information via de program jag använde för att försöka lyssna av trafiken. Detta betyder att 

det utvecklingsteam bakom WhatsApp har åtgärdat de säkerhetshål som rapporterats mot 

WhatsApp. Som det nämnts i teorin är det viktigt att man utvecklar en handlingsplan som berättar 

vad som ska göras när ett problem med produkten uppstår och i fallet med WhatsApp har man tätat 

igen säkerhetshålet och släppt en ny version. 
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5 Diskussion och slutsatser

I detta kapitel presenteras det resultat som kommit fram i studien. Först följer en diskussion och 

generalisering av ämnet. I nästa avsnitt sammanställs resultatet och därefter följer min reflektion 

kring mitt resultat och sist presenteras förslag på forskning som jag tror kan vara intressant. Båda 

avsnitten är uppdelade i rubriker formade utifrån mina forskningsfrågor.

5.1 Diskussion och generalisering

Min uppsats syfte var att kartlägga de risker och hotbilder som idag finns riktade mot slutanvändare 

av mobila applikationer samt vilka skydd det finns att använda sig av. Som detta ville jag även få 

fram hur pass bra stöd det finns idag för att bedriva säker applikationsutveckling med slutanvändare 

som målgrupp och även hur pass bra stöd det finns för att välja säkra applikationer idag. 

Risker, hot och skydd

Studien visar på att den största hotbilden vi finner hos appar är idag ekonomiska hot. I en tid där 

betaltjänst-appar blir allt vanligare i mobila enheter växer även motiven för angrepp mot dessa 

appar. 

Ett av dom stora problemen med appar idag är att den genomsnittliga slutanvändaren inte är 

medveten om hur arkitekturen hos mobila operativsystem ser ut och därför heller inte är medvetna 

om vad det kan för konsekvenser om man blir utsatt för ett angrepp. Studien visar att det finns låg 

vetskap om hur deras information behandlas appar. Detta väcker många andra intressanta aspekter 

på mobil användning. Kan dessa företag som skickar ut personlig information till utomstående ses 

som hostagenter för en slutanvändare?

Ett annat stort problem med appar idag är ålderspannet av de som använder apparna. Många appar 

idag har användare som sträcker sig från 6-100 år. Dessa användare har alla olika synsätt på appar 

och att uppnå tillräcklig säkerhet för samtliga användargrupper är inte helt enkelt. För en 

slutanvändare kan detta innebära att man inte förstår vad appen har för funktioner för det är något 

som din åldersgrupp inte är van vid. Däremot förstår användaren hur appens gränssnitt fungerar och 

därmed kan en incident ske omedvetet.

Appar är fortfarande ett nytt begrepp. Apple släppte sin första app 2008 och ibland glömmer man att 

detta är nytt område som inte har många år på nacken än. För att skydd ska utvecklas och bli mer 

sofistikerade måste det ske mer incidenter.
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Bedriva säker applikationsutveckling

Studien visar att inte alla utvecklingsföretag bedriver säker applikationsutveckling trots att det finns 

verktyg att tillgå. Det finns brister i hur man behandlar information kring slutanvändare och det 

oftast finns brister i hur man jobbar med informationssäkerhet. En av anledningarna till detta skulle 

kunna vara det faktum att för att antal incidenter som rapporterats för appar och dessa 

operativsystem fortfarande är relativt låg mot stationära program. Det utvecklas inte skydd till 

hypotetiska hot och risker utan det måste finnas sårbarheter och rapporterade incidenter för att 

skydd ska ta form. Apputveckling är ett relativt nytt område som växer snabbt och det kommer nog 

bli vanligare för utvecklingsföretag att införa dessa säkra utvecklingsmetoder allteftersom hotbilden 

mot mobila applikationer växer. 

Välja säkra appar

Studien riktar även kritik mot de sätt som finns att välja säkra applikationer idag. Att användare 

idag betygsätter appar resulterar indirekt i att de validerar säkerheten hos appen. Analyser av hur 

användare väljer pekar på att dom tenderar gå efter topp-listor. Problemet här ligger i att de flesta 

slutanvändare inte besitter kunskapen att bedöma huruvida en app är säker eller inte.

De största leveranssystemen för appar som idag finns ämnar att släppa säkra applikationer och vi 

finner olika tekniker för att tillämpa en säkerhet i de appar som distribueras. Det finns anledning att 

tro att de operativsystem som använder sig av Open Source kommer att tvingas inför en rigorösare 

kontroll av de applikationer som finns för nedladdning då hotbilderna ökar. 

5.2  Slutsatser och reflektion om arbetet nått målet

5.2.1 Slutsatser

Risker hot och skydd

I mitt arbete med att ta fram risker, hot och skydd finner jag att appar är mer exponerade på grund 

av sin mobilitet. Att appar huserar i mobila enheter gör att hotbilden mot den är annorlunda än om 

du utför en riskanalys mot ett traditionellt program. Däremot möter applikationsutvecklare även 

många av de problem som utvecklare till stationära enheter möter: skadlig kod, ekonomiska motiv, 

avlyssning är alla begrepp som vi ser i båda versionerna av utveckling. Vi ser även att funktionalitet 

för slutanvändare ligger i fokus för applikationsutvecklare och att detta ibland medför att inte 

tillräcklig säkerhet införs.

Studien visar att ekonomiska hot är den övergripande hotbilden och det är även ekonomiska motiv 
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som ligger bakom flest attacker mot appar. De flesta källor som behandlats i denna studie spår att 

antalet angrepp mot mobila applikationer för att försöka stjäla pengar kommer att öka. 

Studien visar även att det finns stora brister i hur företagen som utvecklar appar hanterar personlig 

information. 

Vi ser även att även appar hotas av tekniska hot som t.ex skadlig kod och avlyssning och att för att 

skydda sig mot detta blir skyddande programvara allt vanligare. 

Bedriva säker applikationsutveckling

Studien visar på att en av fördelarna med apputveckling är att operativsystemen använder sig av 

sandboxing och enbart låter 3-handsappar köras i en isolerad miljö. Detta skyddar appar från att 

göra otillåtna anspråk på resurser i operativsystemet som skulle kunna resultera i incidenter. 

För att bedriva säker applikationsutveckling finns det idag bra metoder och ramverk att följa. Vi ser 

även att man måste se till alla beståndsdelar rörande smartphones och surfplattor. Grundidéerna här 

är att man måste se till hela livscykeln för en applikation, från födsel till död. Samtidigt så måste 

hela kedjan av beståndsdelar tillgodoses. Leverantör av plattform, utvecklare samt slutanvändare 

har alla en del i hur säkerheten av en applikations säkerhet påverkas. 

Välja säkra appar som slutanvändare

De finns idag stöd för att välja säkra appar som en slutanvändare. Till samtliga tre plattformar som 

jag har studerat i denna studie finns det onlinebutiker att välja som testar appar innan de släpps för 

distribution. Användare av Windows Phone och IOS har enbart detta val av kontrollerad 

distribution. Android är Open Source vilket betyder att sättet för att distribuera sina appar är fritt. 

Det kommer dock aktörer som specialiserar sig på att släppa säkra appar till slutanvändare. 

En slutanvändare kan idag också minimera riskerna genom att välja beprövade appar som redan 

betygsatts av andra användare.

5.2.2 Reflektion
Jag ämnade att med denna studie kartlägga de risker, hot och skydd som idag finns för mobila 

applikationer. I kombination med detta så önskade jag också undersöka vad det finns för stöd och 

möjligheter att bedriva säker utveckling för appar och om det idag går att välja säkra appar som 

slutanvändare. Att studera detta från en slutanvändares perspektiv har varit intressant då det finns 

lite forskning inom detta område. Tyvärr betyder detta att många Internetkällor och ”White papers” 

har använts för att ge den teoretiska bakgrunden. Internetkällor kommer med kritiken att de kan ses 

som osäkra då dessa inte är vetenskapligt baserade. För att försöka styrka studiens trovärdighet har 
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intervjuer med experter inom både applikationsutveckling och mobila operativsystem intervjuats. 

Det som kunde ökat trovärdigheten ytterligare hade kunnat varit om jag fått kontakt med fler 

företag som jobbar med applikationsutveckling. Detta visade sig dock svårt då få svarade vid 

förfrågan och då uppsatsen skrivs under en tidsbegränsning. Det skulle även varit intressant och 

göra intervjuer med slutanvändare och kartlägga mer exakt hur deras användarvanor ser ut. 

Att ekonomiska hot är det som motiverar till flest angrepp är också väldigt intressant, särskilt ur en 

slutanvändares perspektiv. Kommer den ekonomiska hotbilden växa ännu mer mot slutanvändare 

bara för att fler betaltjänster lanseras? Det här är spekulationer men från vad studien visar så är det i 

den riktningen som utvecklingen sker.

Det som också funnits i studien som skulle varit intressant att få mer inblick i är att det finns brister 

i hur företag använder sig av den information som appar idag genererar. Det vore intressant att 

exakt få reda på hur företagen ställer sig till skyddandet av sina användares information. 

5.2.3 Förslag till vidare forskning 
Mitt förslag till vad som skulle kunna forskas vidare på inom detta ämne är hur pass många 

yrkesverksamma som använder sig av säkra utvecklingsmetoder inom apputveckling är. Det finns 

många utvecklingsmetoder för program- och systemutveckling på marknaden idag men då 

apputveckling fortfarande är ett nytt område vore det intressant att se hur pass många av 

apputvecklingsföretagen som idag faktiskt använder sig av dessa ramverk och riktlinjer som är till 

för att säkra informationsäkerheten. 

Vidare vore det även intressant att se hur pass mycket de ekonomiska aspekterna inom mobila 

enheter kommer ha en inverkan på utvecklingen av appar. De teorier som idag berör den 

ekonomiska hotbilden mot smartphones och surfplattor är till mestadels spekulationer in i 

framtiden. Med det sagt vore det intressant att se varför just mobila enheter är säkrare eller osäkrare 

i sin egenskap av betalningsmedium.  

5.2.4 Kunskapsbidrag 
I denna uppsats ges kunskapsbidrag i form av en sammanställning av vilka säkerhetsrisker 

utvecklare möter i applikationsutveckling för mobila enheter ur en slutanvändares perspektiv. En 

studie över vilka hotbilder som existerar ur en slutanvändares perspektiv 
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7 Bilagor  
Intervju frågorna valdes att vara öppna för att lätt kunna spinna vidare i diskussion kring ämnet. 

Bilaga 1
Intervjufrågor för Microsoft
Generellt om säkerhet.
Hur ser ni på säkerhet inom applikationsutveckling på microsoft? (Spinn vidare)

Säkerhet inom apputveckling?
Gör ni skillnad på mjukvara ni utvecklar för mobila enheter eller vanliga stationära datorer? I 
sådana fall, varför?
Hur ser ni på hotbilden mot appar och mobila plattformar?
Ser ni att er plattform är bättre på något vis?

38



Bilaga 2
Intervjufrågor för Bithack 
Generellt om säkerhet:
Tycker du att det finns några skillnader på att utveckla appar och traditionella program till PC-
miljö? 
Anser du att det är säkrare att jobba med appar?
Hur bithack jobbar med säkerhet:
Använder ni er av några säkra utvecklingsmetoder?
Hur jobbar ni rent praktiskt med säkerhet i ert företag?
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Bilaga 3 
Sätt upp nätverk med programvara för avlyssning

1. Installera WireShark
2. Börjar lyssna på nätverket

Installation av WhatsApp

1. Gör två nya konton på WhatsApp. Installerad WhatsApp appen på två olika telefoner.
2. Sätt upp ett öppet WiFi-nätverk för de två telefonerna.
3. Skicka meddelande från telefon A till telefon B. (Meddelandet var: ”Hej lösen: 1234”)

Analysera trafik

1. Se om meddelandet kan avlyssnas.
2. Se vilken information som kan utvinnas från meddelandet. 
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