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Sammanfattning
Under 2017 hittades sårbarheten Blueborne som gjorde att en person kunde ta sig in i
mobiltelefoner eller datorer helt obemärkt genom att enheten endast ha igång bluetooth.
Bluetoothsäkerheten behövs tas på minst lika stort allvar som alla andra enheter som
tillexempel wifi eller annan trådlös utrustning som kan äventyra att information hamnar i orätta
händer, för skulle felaktig information nå en person med ont uppsåt så skulle konsekvenserna
vara förödande för privatpersoner eller för företag.
Denna uppsats behandlar frågor genom att intervjua personer på företag och genom
enkätundersökning, det har påvisats att majoriteten av företag har bristande kunskap eller
saknar någonting som kan varna en användare eller administratör vid en attack. Diskussion
kring attackers potentiella förödelse mot företag när det kommer kring information och drift och
hur det går att skydda sig.
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Ordlista
ISM-bandet - Licensfritt frekvensband, ISM står för industrial, scientific, and medical radio band
IDS -Intrusion detection system, en mjukvara eller hårdvara som varnar om något gå emot
reglerna som är uppsatta i systemet.
SIG - Special Interest Group
SSP -Simpel Secure Paring
BLE - Bluetooth Low Energy
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Kapitel 1 - Bakgrund och syfte
Introduktion
Historia och bakgrund, syfte och problemställning med avgränsningar, problemställning och
problematisering.

Historia och bakgrund
Sedan bluetooth skapades så har fler och fler enheter fått bluetoothteknik installerat. Men tyvärr
har det kommit många olika attacker genom tiden[27,13,14,15,20-27,2].
2017 kom en rapport från företaget Amis[1] som påvisade ett säkerhetshot. Säkerhetshotet
berörde operativsystemen Linux, Windows, Android och IOS[2] Rapporten påvisade att genom
den säkerhetsbrist som rapporterats om kan en person ta sig in i enheterna via bluetooth
tekniken.
Om en förövare skulle ta sig in i en enhet så skulle inte användaren av enheten få någon
notifikation om att någon håller på att ta sig in eller tagit sig in. Det finns inget i bluetooth som
varnar för en kommunikationslänk har upprättats mellan användaren och förövarens enheter.
Konsekvensen skulle vara att någon infekterar en enhet och den i sin tur infekterar nästa enhet
den kan komma i kontakt med och på så sätt infektera fler enheter i en form av epidemi.
Uppsatsens syfte är att undersöka bluetoothsäkerheten då det pratas i media om hur personer
hackar över internet och kommer in i databaser m.m men uppfattningen är inte så med
bluetooth då ingen pratar om problemen som finns och vad som kan ske om någon kommer in
på någons telefon eller dator för att stjäla lösenord eller annan information som kan vara minst
lika känslig eller möjliggöra så någon kan ta sig in obemärkt i system som en annan person.
Uppfattning är att företag inte har brytt sig om att undersöka enheter som har bluetooth lika
grundligt som annan teknisk utrustning när det kommer till de olika problemen som finns.
Finns det ett eller flera sätt att attackera bluetooth enheter? Finns det fler sårbarheter? Vad kan
vi göra för att motverka attackerna?
I Lund under 1990-talet började utvecklingen av bluetooth på Ericsson Mobile Communication.
1995 uppfann Sven Mattisson bluetooth tekniken, en professor på Lunds Tekniska
Högskola(LTH)[6]. Ericsson hade samarbete med Intel under utvecklingen utav bluetooth. När
tekniken skulle namnges så hade en medarbetare läst om vikingar, bland annat om Harald
Blåtand. Harald en vikingakung som levde under 1000 talet som förenade Danmark och Norge
och styrde över de båda. År 1997 så beslöt företaget Ericsson och Intel att dela med sig utav
tekniken så andra aktörer kunde använda den[3-6].
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SIG - Special Interest Group
Under 1998 så skapades bluetooth Special Intrest Group(SIG) som bestod av företagen:
Ericsson Mobile Communication AB, Intel, IBM, Toshiba, Nokia Mobile Phones. Under 1999
Släpptes bluetooth 1.0 och SIG gruppen utökades med företagen: Microsoft, Lucient, 3Com,
motorola. För att få in fler företag som vill använda sig utav tekniken gjordes det på följande
sätt:
Om någon ville vara med i SIG och få använda tekniken så fick de hjälpa till att utveckla och
dela med sig utav den teknologin som gjorde att de kunde koppla samman bluetooth tekniken .
Det enda de behövde göra var att fylla i ett formulär på www.bluetooth.com och faktiskt
engagera sig i tekniken[3-5].

Kommunikation
Bluetoothenheter sänder över ISM-bandet på 2,4Ghz och för att undvika störningar används
frekvenshoppning. Kommunikationen sker över FHSS (Frequency-hopping spread spectrum).
FHSS sker på 79 kanaler, en kanal ligger på 1Mhz och byter kanal 1600 per sekund
slumpmässigt mellan kanalerna[3-5]. För att bluetooth enheter ska kunna utbyta information så
får enheterna olika roller, en master och en slav roll. Masterenheten är den enhet som
synkroniserar vilken slavenhet ska vara på vilken kanal. Masterenheten använder sig utav en
klocka för att kontrollera vilken enheterna ska kommunicera över. Slavenheternas generella
uppgift är att kommunicera med masterenheten och skicka information mellan enheterna. När
minst två bluetooth enheter kopplas samman kallas det för ett pico-nätverk. I ett pico-nätverk
kan det existera maximalt 8 stycken aktiva enheter och 255 passiva enheter i det nätverket.
Enheterna kan vara medlemmar i flera pico-nätverk samtidigt. När fler pico-nätverk kopplas
samman så finns det en master i varje pico-nätverk men minst en master enhet är samtidigt en
slavenhet, det kallas för ett scatternet.[3-5]

Bluetooth protocol stack
Physical layer(PHY)
är den del i stacken som kontrollerar så radio och frekvensmodulation sker.
Link layer
är den delen av protokollet så att kommunikation upprätthållas. Protokollet kontrollerar
autentisering och konfigurationen utav Link layer. I Link layer lagret finns det vilken form av
kryptering som ska ske med kommunikationen.
Logical link control and adaptation protocol (L2CAP)
har som uppgift att skicka data mellan de olika protokollen i bluetooth stacken. Segmentera och
sätter ihop paketen. QoS kontroller för de andra protokollen i stacken som är över L2CAP.
Bluetooth network encapsulation protocol (BNEP)
är det protokoll som levererar data packet och är bunden till L2CAP
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Radio frequency communication (RFCOMM)
RFCOMM är ett protokoll som är en emulerad RS-233 seriell port så det går att skicka seriell
data och kommunikation. RFCOMM är bunden till L2CAP i protokollstacken.
Service discovery protocol (SDP)
Ett protokoll som har till uppgift att kontrollera vilka funktioner som finns mellan enheterna så
rätt profiler kan aktiveras som för headset, handsfree, dataöverföring osv.
SDP är bunden i protokollstacken mot L2CAP
Object exchange (OBEX)
Protokollet är en del av många profiler då den används för att skicka data och ta emot data
såsom filöverföring, bilder, skriva ut på skrivare, accessa telefonboken m fl.
Low Energy Attribute Protocol (ATT)
Används av BLE enheter för att tillåta enheter att läsa och skriva till sin masterenhet på ett
energieffektivt sätt.
Low Energy Security Manager Protocol (SMP)
Används av BLE enheter för parnnig av enheter och för att skicka ut specifika nycklar till
enheterna.
[3-5, 7-12]

Avlyssning av bluetooth-enheter
Det har påvisats att det går att avlyssna bluetooth-enheter[27] och att det finns utrustning som
gör att det blir mer lättillgängligt för den intresserade att genomföra attacker. Ubertooth one[13],
ubertooth zero[14], Bluefruit LE Sniffer nRF51822[15] som är några av de enheter som går att
använda för att avlyssna bluetooth trafik och som har en kostnad ungefär runt 1500kr i
dagsläget. Det finns fler enheter som kan avlyssna kommunikationen av bluetoothenheter men
kan kosta 10 000 dollar eller mer som är mer för undersökning och laborationsutrustning .
Genom att använda sig av program som HCIDump[16] som samlar in kommunikationen mellan
bluetooth enheterna för att kunna senare avkoda datan som skickats går det att få information
av video, ljud eller annan data ström som skickats. För att ta reda på vad det finns för
sårbarheter bland de enheter som scannats används BT-audit[17]. BT-audit är ett
mjukvaruverktyg som genomföra olika sätt att skanna enheter för att få fram vilka kända
sårbarheter som finns mot enheten som BT-audit körs mot. Genom att använda modifierad
hårdvara kan en enhet upptäcka och sniffa upp datapaket på längre distanser än vad en enhet
normalt kan.

Bluetooth-attacker och konsekvenser
Bluetooth attacker finns, en av de första som blev kända var Bluejacking[18].
Blue Jacking går ut på att skicka anonyma meddelande från en enhet till en annan mobiltelefon
med bluetooth. Med BlueJacking kan den attackerande parten skicka diverse olika
meddelanden till offret som tar emot meddelanden. Dock är längden begränsad utav
bluetooth-tekniken.
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Attacken BlueJacking nyttjar OBEX-Protokollet som är sårbar pga vCard[19].
vCard är ett standardiserat filformat för att dela med sig av elektroniska visitkort.
BlueJacking ses inte som en attack från första början då den inte ger någon form av information
alls till förövaren men den kan nyttja det för att trakassera mottagaren eller på andra sätt
använda det för en form av envägskommunikation som är anonym.
Det finns andra attacker som är för att en förövare ska kunna få tillgång till data eller information
på någon annans mobiltelefon så finns attackerna: Bluesnarfing, Bluesnarf++, Bluebug,
Hellomoto [20-22].
Bluesnarfing kan genomföras om sårbarhet i mjukvaran i enheten finns som finns från
leverantören. Om förövaren lyckas med attacken kan förövaren få tillgång till PIN-kod, GPS
koordinater, Telefonbok, bilder, kalender och annan konfidentiell information som kan vara av
intresset för förövaren. Bluesnarfing attacken utvecklades och blev kallad för Bluesnarf++. Den
fungerar på samma sätt som Bluesnarfing kan ge mer information och läs- och skrivrättigheter
till enhetens filsystem[20-25].
Helomoto attacken nyttjar samma sårbarhet som Bluejacking attacken. Attacken är att skapa en
länk mellan två enheter som är betrodda. När förövarens enhet skickar en vCard fil till den
andra, avbryter förövaren filöverföringen. Det skapar då en betrodd anslutning mellan enheterna
som kan användas för ett senare tillfälle. Genom att ansluta sig mot enheten och använda sig
utav AT-kommandon(abbreviation of ATtention) så kan förövaren plocka data från enheten som
den är ansluten mot. Namnet på attacken för helomoto refererar till mobiltillverkaren som
sårbarheten upptäcktes på vilket var Motorola.[21,22]
Bluebug attacken är en annan attack som används och om den lyckas genomföras kan skriva
och läsa sms, ringa och läsa samtalshistoriken. Attacker möjliggörs via AT-kommandon (alla
kommandon börjar med AT var av att de kallas för AT-kommandon).
Det har genomförts experiment genom att modifiera hårdvara som använts och nyttjat en
antenn med 19dBi som förstärkning. Resultatet blev att attacken kunde genomföras på 1.08
engelska mil (vilket motsvarar ca 1,73km)[21,23] Även om det finns attacker mot bluetooth med
syftet att införskaffa information från ett offer så finns det andra attacker som kan förstöra för de
som bluetooth enheterna. Ett sätt att enbart förstöra är att blockera trafiken mellan enheter med
en DoS(Denial of service) attack.
Attacken BlueSmack är en typ av DoS attack. Attacken sker genom att någon skickar echo
förfrågningar till enheten som datatrafiken ska störas ut för. Echo förfrågningarna som skickas
kan ha en storlek från 600 byte eller högre. Attackens resultat kommer bli att bluetooth enheter
slutar kommunicera mellan varandra eller startar om. Echo förfrågningarna kommer från L2CAP
protokollet. BlueSmack kan jämföras med attacken “ping of death” som är för att attackera
enheter över ICMP(Internet Control Message Protocol)[21,22,24-27].
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Precis som trådlösa nätverk WiFi så finns attacken MITM(man in the middle) går att genomföra
samma attack mot bluetooth enheter. Normalt är så kommunicerar bluetooth enheter endast
mellan betrodda enheter men under en MITM attack försöker en obehörig person infiltrera
kommunikationen så enheterna skickar via den obehöriga personens enhet. När trafiken är
upprättad över den obehöriga enheten kan data samlas in och på så sätt få tillgång till
informationen som skickas mellan de kompromissade enheterna.[20, 25, 27]
CarWhisperer[21,23,25,] är en attack som riktar sig mot bilar först och främst för att få tillgång till
bilens handsfree utrustning. Genom att attackera detta system kan förövare lyssna på vad som
sägs i bilen eller om det ska spelas upp någonting i bilen, volymnivåer m.m. Det som kan
resultera i att någon hör något som inte någon annan skulle höra utanför bilen eller överraska
en förare genom att sätta ljudnivån på högsta volym nivå. Resultaten kanske ser ut att inte vara
så farligt men kan vara förödande vid rätt tillfälle.
Blueborne[2] är en av de mest problematiska attackerna då en förövare kan få tillgång till
enheter och offret är helt ovetande då det inte syns när attacken sker. 2017 hittades
sårbarheten och även idag finns det enheter som inte kan bli patchade men används ändå av
företag och privatpersoner. Det som gör attacken mer farligare än de tidigare nämnda
attackerna är att bluetoothenheten behöver inte vara i synligt läget för att attackera en enhet.
Blueborne kan infektera enheter som har Android, iOS, Windows och Linux som
operativsystem. Blueborne har potential att sprida malware över till andra enheter och de
enheterna sprider till nästa enhet och på så sätt infektera många enheter på mycket kort tid och
på så sätt kompromissa många enheter och samla data från de enheterna som lösenord, bilder,
kontakter, VPN information m.m.

Vad finns det för säkerhetsåtgärder för bluetooth
För att motverka att attacker kan ske mot bluetooth enheter måste högsta säkerhetsnivån vara
tillgänglig och användas och att mjukvaran som nyttjar bluetooth tekniken inte skapar
säkerhetsproblem. Det bör alltid eftersträvas för att uppnå högst säkerhet att använda nivå 3
utav de säkerhetsnivåer som finns i dag(Tabell 1).
Säkerhetsnivå

Nivå 0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Motverka MITM

Nej

Stöd finns

Stöd finns

Måste vara aktivt

Krypterings stöd

Nej

Stöd finns

Måste vara aktivt Måste vara aktivt

Användarinteraktion

Nej

Minimal

Minimalt
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Acceptabelt

Tabell 1: Tabell över vad varje säkerhetsnivå ger för säkerhetsstöd och vilka krav som eventuellt
finns
För att motverka att någon ska avlyssna eller hacka så bör användaren alltid använda sig utav
en PIN-kod med minst 12 siffror. Att använda fler siffror gör att det tar längre tid för den som
försöker attackera med en brute force attack. En ytterligare säkerhetsåtgärd är att se till att de
enheter som inte används aktivt får sin bluetooth inaktiverad tills dess att den ska användas
igen. Genom att inaktivera bluetooth så minskar tidsfönstret för att en attack kan genomföras
minska. Om ingen kommunikation sker mellan enheter så minskar attack vektorns sårbarheter.
Ett annat sätt att öka säkerheten skulle vara att implementera bättre säkerhet redan i hårdvaran
och på så sätt minska problematiken med att säkerheten ska ligga på utvecklarna vilken nivå de
vill använda.[22] När det kommer till mobiltelefoner så bör endast den mjukvaran som är tänkt
att användas vara installerat för att undvika att få in malware eller annan skadlig kod som kan
vara en säkerhetsrisk.

Syfte
Detta examensarbete har syftet att undersöka vilka attacker som finns, vad finns för defensiva
åtgärder, om företag har kunskap kring bluetooth-säkerhet samt om de skyddar sig mot dessa
attacker.

Problemställning
Är bluetooth negligerat eller anses bluetooth-nyttjande inte vara någon säkerhetsrisk? Utifrån
syftet så har fyra problemformuleringar valts ut.
1. Vad finns det för sårbarheter i bluetooth?
2. Vad kan göras för att motverka attackerna som finns i bluetooth?
3. Bryr sig företag om bluetooth-säkerhet?
4. Har företagen nog med kunskap om bluetooth säkerhet för att skydda sig?
Genom att svara på dessa problemställningar kommer arbetet visa om vad det finns för attacker
via bluetooth och hur det går att skydda sig mot de attackerna, undersöka om företag har
kunskap kring bluetooth säkerhet och om de har genomfört någonting för att skydda sig mot det.

Forskningsläge
Under 2019 genomfördes det forskning för att stärka skyddet i bluetooth-tekniken för att mitigera
MITM attacker på ett mer effektivt sätt. För att förstärka sättet så ska två extra lager av protokoll
skapas och användas för att göra SSP (Simpel Secure Paring) säkrare mot MITM attacker.
Ett praktiskt experiment genomfördes genom att implementera de nya protokollen och prova att
attackera dom. Resultaten har varit lyckat.[31]
2018 publiserade Angela M. Lonzetta , Peter Cope , Joseph Campbell , Bassam J. Mohd och
Thaier Hayajneh i journalen Journal of Sensor and Actuator Networksom bluetoothsäkerhet där
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de påvisar att via en litteraturstudie och genom att praktiskt genomföra experiment där de utför
attacker mot olika bluetoothbestyckade enheter. De har som huvudmål att belysa IoT enheter.
De påpekar att det producerats många nya enheter där bästa sättet är att göra det säkrare
genom att göra säkerheten redan i hårdvaran. De skriver att det finns många olika sätt att säkra
sin bluetooth utrustade enhete.[22]

Under 2017 släppte företaget ARMIS[1] en rapport om en sårbarhet som de döpte till Blueborn.
ARMIS visade att enheter med bluetooth kunde utnyttjas till att sprida malware eller samla
information från enhet utan att någon vet om det. De analyserade bluetooth tekniken, chippen
och genomförde laborationer som kunde påvisa sårbarheten. De kunde upprepa sårbarheten
och beskriver mycket noggrant hur de kom fram till sårbarheten och hur koden ska skrivas för
att uppnå det.[2]
2017 publicerades artikeln Security threats in Bluetooth technology där de genomfört en
kartläggning vilka sårbarheter som finns när det kommer till bluetooth. Det beskrivs vad de olika
attackerna utnyttjar för sårbarhet och vad resultatet kan bli utifrån det. Det beskrivs förslag på
hur det går att minska tiden för att en potentiell attack ska kunna genomföras eller skydda sig
helt mot det.[29]
Cybersecurity of wearable devices: an experimentalanalysis and a vulnerability assessment
method var en artikel som publicerades under 2017. De undersöker säkerheten kring BLE och
genomför experiment och analys utav hur BLE enheter är. Experiment genomförs på
aktivitetsarmband som är utrustade med BLE. Författarna av artilkeln har också tagit fram en
metod för att kunna genomföra en sårbarhetsbedömning när det kommer till enheter utrustade
med BLE.[30]
Under 2010 släpptes artikeln Two practical man-in-the-middle attacks on Bluetooth secure
simple pairing and countermeasures som påvisade hur det gick teoretiskt att genomföra två
olika MITM attacker. Det påvisades sårbarheter som inte finns något bra skydd mot under den
tiden. De beskriver teori hur det går att skydda sig mot de två attackerna som artikeln tar
upp.[32]
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Kapitel 2 - Metod
Metod
För att besvara problemformuleringarna som valts kommer under detta kapitel behandla en
enkätundersökning och intervju.

Litteraturstudie
I litteraturstudien har sökmotorerna google.com, OneSearch, IEEE Xplore, duckduckgo för
insamling av information använts. Högskolan i Halmstads bibliotek har nyttjats för att hitta
böcker och få hjälp för att få bästa möjliga resultat på sökningar på OneSearch och i bibliotekets
miljöer. Sökord som använts är följande i olika kombinationer: Bluetooth, hacking, vulnerability,
bluesnarf, attacks, eavesdropping, sårbarheter, avlyssning, sårbarheter, blueborne, malware,
sniffer, sniffing, stack, protocol. Litteratur studien besvarade problemställningarna: “Vad finns
det för sårbarheter i bluetooth?” och “Vad kan göras för att motverka attackerna som finns i
bluetooth?”

Design
Intervju
En semistrukturerad intervju valdes då frågorna kan vara specifika men har utrymme för att
anpassa frågorna beroende på vad den intervjuade svarar och genom detta få en mer
nyanserad bild över hur företag ser på bluetoothsäkerheten i Halmstad[28].
Enkät
En egenkonstruerad enkät formulerades med hjälp av google forms.
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Urval
Intervju
Intervjuerna begränsades till Halmstad kommun och till de företag som använder sig utav
datorer vardagligen. Urvalet av de intervjuade blev ur tillgänglighetssynpunkt det vill säga att de
som ville ställa upp på intervju.

Enkät
Urvalet var bekvämlighets- samt snöbollsurval. Det var 31 personer från hela Sverige som
besvarade enkäten. De som svarade på enkäten var personer som nyttjade mobiltelefoner eller
datorer minst en gång i veckan.

Mätinstrument
Intervju
En semistrukturerad intervjuguide skapades baserad på IT-frågor.
Enkät
En egenkonstruerad enkät formulerades med hjälp av google forms. Enkäten delades digitalt på
plattformarna Facebook och på Linkedin.

Procedur
Intervju
Intervjuerna genomfördes antingen genom besök på företaget eller via telefon. Vid möte med
intervjukandidaten på företaget, intervjuades denne på en enskild och lugn plats på området.
Detta för att undvika distraktionsmoment och att personen skulle kunna känna sig trygg i att
svara på alla frågor på ett så utförligt sätt som möjligt.
Enkät
Enkäten delades digitalt på plattformarna Facebook och på Linkedin.
Den fick vara aktiv i 15 dagar. Efter 15 dagar sammanställdes enkäten.
Om det fanns frågor kunde de kontakta mig via den mailadress som fanns med i slutet på
enkäten eller via någon av de sociala medier som användes för att sprida enkäten.
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Dataanalys
Intervju
En pilotintervju genomfördes för att se till att frågorna uppfattas på ett korrekt sätt. Intervjuerna
transkriberades eller antecknades under intervju eller spelades in med hjälp av mobiltelefon
eller dator och transkriberades sedan.
Enkät
Hypotestest med hypotesen att minst 50% utav de som svarar inte har bluetooth policy med
signifikansnivå 0,05.

Etiskt ställningstagande
Det är viktigt att all information som har samlats in anonymiseras i enkätsvaren och de intervjuer
som genomförts för att säkerhetsställa att information inte kan användas mot bolag,
organisationer eller individer som deltagit i studien.
I de intervjuer som genomfördes blev alla de som deltog informerade om att allt var frivilligt och
skulle informationen inte önskas existera i studien innan den blev sammanställd och godkänd
så kunde de önska att få sina svar borttagna. De som deltog i enkäten blev informerade att
informationen var frivillig och vid frågor fanns det en mailadress som kunde användas för att
ställa frågor.
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Kapitel 3 - Resultat
Resultat
Detta kapitel handlar om vad för resultat som fåtts genom intervju och enkät som genomförts.

Intervju
Har företag uppmärksammat bluetooth säkerheten
Majoriteten av de intervjuade personerna påvisade att de hade någon form av policy när det
kom till säkerheten. Majoriteten svarade att de inte hade någon säkerhet när det kommit till
bluetooth men hade säkerhet kring andra former för att motverka IT-relaterade attacker.
Majoriteten svarade att de hade rutiner kring inköp av enheter men ingen policy vid inköp
gällande enheterna med bluetooth.

Företagens kunskap kring bluetooth säkerhet
4 av 5 besvarade att de inte hade nog med kunskap eller någon kunskap kring
bluetoothsäkerhet. Av de fem som intervjuades svarade en person att de har bra policys när det
kommer till bluetooth och anser de har god säkerhet på företaget gällande bluetoothsäkerhet.

Motverka sårbarheter inom bluetooth
För att kunna detektera om det skett eller kunde ske en attack mot företagets enheter via
bluetooth, svarade 4 av 5 att de inte hade något som kunde detektera intrång från bluetooth,
dock kunde de detektera andra typer av intrång. En utav de fyra som intervjuades hade
någonting som informerade användare eller administratör om det skulle ske intrång via
bluetooth.
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Enkät
Har företag uppmärksammat bluetooth säkerheten
Utav de 31 personer som valde att svara på frågan: Har ni en eller fler policys angående
it-säkerhet på företaget? Så svarade 77,4% att de har minst en policy, 9,7% att de inte har
någon policy och 12,9% visste ej om någon policy, se Figur 1
Utav de 31 som besvarade frågan “hur ofta använder du dator eller mobiltelefon I ditt arbete” så
svarade 29 personer att de nyttjar enheter minst 4 dagar I veckan eller mer och 1 person
använde mindre än fyra gånger i veckan, se Figur 2
Utav de 7 som besvarade frågan “Finns det några regler i er policy när enheter ska köpas in
som har bluetooth?” gav fyra personer positivt svar :
Svar1: “Vi får lista med rekommenderade enheter, ska vi ha utanför den listan ska dessa
godkännas. Oklart vad de kollar på just kring bluetooth.”
Svar2:Endast godkända och inköpta enheter får använda bluetooth
Svar3: Endast köpa via en portal
Svar4 och Svar 5 gav svaret “ja”
Svar6 gav svaret nej och svar nummer 7 var blankt.
En majoritet av de som besvarat enkäten har en policy som styr vilken mjukvara eller hårdvara
och information som får nyttjas. Majoriteten svarade att de inte har någon policy för bluetooth
säkerhet, se figur 3.

Figur 1: Har företag IT-säkerhetspolicy
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Figur2: Hur ofta används enheter i arbetet

Företagens kunskap kring bluetooth säkerhet
Utav de 24 personer som besvarade 15 personer (62,5%) att de inte har någon policy rörande
bluetooth, se Figur 3.
27 personer besvarade frågan “Anser du att företaget har nog med kunskap när det kommer till
bluetoothsäkerhet?” vilket 14 personer(51.9%) svarade att de ansåg sig inte ha nog med
kunskap när det kommer till bluetoothsäkerhet. 13 personer (48,1%) svarade att det fanns nog
med kunskap I företaget, se Figur 4.
Utav de elva som svarade var det fyra som inte hade något förslag hur de kunde öka sin
kunskap, fyra svarade att studera och införskaffa information var en lösning för att öka
kunskapen. En person ansåg att det finns ett behov att belysa bluetooth säkerheten genom en
faktiskt incident. En person svarade det handlar mycket om att förstå riskerna och vilken del av
verksamheten som berörs utav det. En person ansåg att stänga av bluetooth var en lösning, se
Tabell 1.
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Figur 3: Finns bluetooth policys

Figur 4: Finns det kunskap om bluetooth på företaget
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Tabell 2: Vad anser anställda att företaget kan göra för att få bättre kunskap om
bluetoothsäkerhet
Intervjuperson

Frågan: Vad anser du att ditt företag kan göra för att få bättre kunskap om
bluetoothsäkerhet?

1

Information och utbildning

2

Visste inte ens om att det kunde vara en risk med bloetooth

3

Vet ej

4

läsa på eller skaffa kunskap på annat sätt

5

Vet ej

6

Vet inte om vi var det

7

kanske ta en små datakurs inom bluetoothsäkerhet.

8

Stänga av det helt

9

Bli påminda om att det ÄR något att bry sig om. Möjligen genom en faktisk
incident.

10

Det handlar mycket om att förstå riskerna och se vilka delar av vår
verksamhet som kan påverkas.

11

Bli informerade
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Motverka sårbarheter inom bluetooth
Utav de 13 som av de svarande på frågan “hur många enheter uppskattar ni har på företaget
som har bluetooth” var det 6 som hade 50 enheter eller fler på företaget med bluetooth, 7
svarade att de hade 40 enheter eller mindre , se Figur 5.
27 besvarade frågan “Har företaget någonting som varnar användare eller administratörer om
intrång i en enhet med bluetooth”, 13(48,1%) personer svarade att de inte har någonting som
kan varna för intrång via bluetooth, 6 personer(22.2%) svarade att de hade ett system som
varnar användaren eller administratören för intrång och 8(29,6%)personer svarade vet ej, se
Figur 6.

Figur 5: Hur många enheter finns på företaget
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Figur 6: Finns det något som varnar användare för intrång

Hypotesberäkning
Hypotesberäkning att det är minst 50% av företagen inte har
1. Bluetoothsäkerhet med i sin policy,
2. Tillräcklig kunska kunskap om bluetoothsäkerhet
3. Någonting som varnar vid intrång via bluetooth
Följande formel användes:
H0: π = 0,5
H1: π < 0,5
u = (√n(p − π 0 )) ÷ (√π 0 (1 − π 0 )
Hypotesberäkningen gav resultaten på de 3 beräkningarna att det ej går att förkasta på 5%
nivå. Kan ej bevisa systematisk skillnad.

23

Kapitel 4 - Diskussion
Intervjuer
Intervjuperson kommer i följande text referera med I1 för intervjuperson 1 och intervjuperson 2
kommer refereras som I2 osv.
Resultaten från intervjuerna påvisar att företag inte ser bluetooth som en säkerhetsrisk fram tills
de deltagit I intervjun. I4 svarade bland annat att det inte var prioriterat, I3 och I1 påvisar att de
kommer se över bluetoothssäkerheten när sista frågan kommer pga intervjun. Företagen lägger
tid på att skapa en policy som ska fungera för deras verksamhet, detta innebär då att företagen
tänker på IT-säkerhet men inte ser bluetooth-tekniken som en attackvektor som de behöver
skyddas. Enligt den forskning som företaget ARMIS tog fram så fanns det sårbarheten Blueborn
som möjliggör så att en person med ont uppsåt koppla upp sig mot en enhet med bluetooth för
att smitta enheten med någon form av malware. Då företagen som inte har någon form av IDS
eller policy vilka enheter som ska ha bluetooth eller inte så utgör det ett mycket potentiellt hot
mot företag och individer.
Då bluetoothstandarden normalt kommunicerar på avstånd mellan 1m till 100m så går det att
öka distansen för att kommunicera över bluetooth till ca 1,73 km[21,23] vilket skulle göra att
risken ökar för att någon kan genomföra en attack via bluetooth då en person skulle kunna dölja
sig från användarna av potentiella enheter.
I2 berättade att företaget har tänkt igenom säkerheten använder inte trådlösa enheter på de
mest säkerhetskänsliga platserna och aktiverar inte heller mer funktioner än vad som är
nödvändigt. Bluetooth startas när den behöver användas och mobiltelefoner läggs utanför
mötesrummen när känslig information kan komma att existera i rummet, “Vi har till exempel inte
med oss blåtandsenheter på känsliga områden man kan ju koppla upp sig även om den är
avstängd.
Enligt artikeln Security Vulnerabilities in Bluetooth Technology as Used in IoT[22] så
rekommenderar de också att man inte bör ha på bluetoothenheterna när de inte används och
inte i “discovery mode” då det påvisat att det kan öka risken för att att en lyckad attack kan
genomföras.
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Enkät
Utav de 31 personer som valde att svara på frågan: Har ni en eller fler policys angående
it-säkerhet på företaget? Så svarade 77,4% att de har minst en policy. Detta indikerar att 77,4%
av de 31 personer som svarade att det finns någon form av regelverk när det kommer till
it-säkerhet på företaget. Utav de 31 som besvarade frågan “hur ofta använder du dator eller
mobiltelefon I ditt arbete” så svarade 29 personer att de nyttjar enheter minst 4 dagar I veckan
eller mer. Det ger en bild utav att det finns en ganska stort tidsfönster på när en person skulle
kunna genoföra en attack med avseende att enheterna stängs av efter användning om det är en
dator, om det är en mobiltelefon så räknas det med att den aldrig stängs av. Utav de 24
personer som besvarade 15 personer (62,5%) att de inte har någon policy rörande bluetooth.
Tolkningen av resultatet kan ses som att mer än hälften av de personers företag har en
attackvecktor som kan nyttjas som en attackvecktor.
Utav de 7 som besvarade frågan “Finns det några regler i er policy när enheter ska köpas in
som har bluetooth?” gav fyra personer positivt svar :
Svar1: “Vi får lista med rekommenderade enheter, ska vi ha utanför den listan ska dessa
godkännas. Oklart vad de kollar på just kring bluetooth.”
Svar2:Endast godkända och inköpta enheter får använda bluetooth
Svar3: Endast köpa via en portal
Svar4 och Svar 5 gav svaret “ja”
Svar6 gav svaret nej och svar nummer 7 var blankt.
Svaren påvisar att minst 5 utav de som svarat har någon form av regelverk eller har någon på
företaget har nog med kunskap för att på något sätt styra de anställda att ha godkända enheter
som är godkända utifrån den kunskap som företaget förfogar över.
27 personer besvarade frågan “Anser du att företaget har nog med kunskap när det kommer till
bluetoothsäkerhet?” vilket 14 personer(51.9%) svarade att de ansåg sig inte ha nog med
kunskap när det kommer till bluetoothsäkerhet. 13 personer (48,1%) svarade att det fanns nog
med kunskap I företaget.
De svar som givits berättar att det finns en viss okunskap av vart de ska leta efter informationen
eller att de inte vetat om att det kan finnas en risk med enheter med bluetooth. Författaren av
uppsatsen har uppfattningen att om företagens anställda inte vet om riskerna så kan de inte
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förstå hur de skyddar sig mot det. Det beror också på vilken verksamhet som bedrivs om det är
relevant att skydda sitt företag för de attackerna som finns. När frågan “Har företaget någonting
som varnar användare eller administratörer om intrång i en enhet med bluetooth?” besvaras
utav 27 personer svarar 6 personer(22,2%) att de har någonting som varnar användare eller
administratörer vid en eventuellt attack. 13 personer(48,1%) svarade att de inte har något
sådant skydd och 8 personer(29,6%) att de inte vet. De som inte vet kan inneha ett skydd eller
ej pga de inte har nog med kunskap om vad företaget har för skydd när det kommer till deras
enheter med bluetooth.
Frågan “Har ni någonsin upptäckt att ni har varit utsatta för ett intrång via en bluetooth enhet?”
besvarades av 26 personer. Ingen uppger att de någonsin har blivit utsatta för ett intrång via
bluetoothenhet. 9 personer(34,6%) svarade att de inte fått någon sådan form utav attack.
17 personer (65,4%) svarade att de inte var medvetna om det hänt. Om företget inte är
medvetet om det så kan svaret ge att det finns ett okänt stort mörkertal om intrång via bluetooth
sker och skett.
Den hypotes beräkning som genomfördes kunde inte påvisa någon systematisk skillnad, det
skulle behövas fler enkätsvar för att säkerhetsställa att det finns någon systematisk skillnad.

Metoddiskussion
Litteraturstudien, enkät- och intervjustudien har varit ett bra sätt att gå till väga.
Litteraturstudien ger en bra grund i vad andra har genomfört, vad det finns för attacker och att
det kan påvisa att flera har fått fram samma resultat och teorier som de som tidigare genomfört
litteraturstudie. Risken med att genomföra en litteraturstudie är att den som skriver kan bli
påverkad eller influerad utav de andra som redan producerat materialet som de läst.
Studien som genomförts är relevant för området men är i en liten skala, den kan inte
generaliseras, det skulle behövas göras en mycket större studie för att vara generaliserbart. Om
en större studie genomfördes så skulle det ge en mer nyanserad och generell bild av vilka
säkerhetsbrister som finns. Intervjun kan utökas till en mer djupgående och ett bättre genererat
frågebatteri som använts för att få en djupare förståelse och information från de som intervjuas.
Även kan målgruppen som intervjuas bli mer specifik mot de som endast håller på med
säkerhet men även fler företag små ,medel och stora företag.

Förslag på fortsatta arbeten
Förslag på fortsatta arbeten rekommenderas att utöka enkäterna och intervjuerna mot fler
företag, mer djupgående frågor och annat geografiskt område och genomföra laborationer i
form av pentest mot enheter. Denna uppsats behandlar endast företag så en ytterligare
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rekommendation på framtida arbeten skulle vara att undersöka privatpersoner och deras
närmiljö där bluetoothtekniken används, bilar, tv-apparater, IoT, enheter som behandlar ljud.
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Kapitel 5 - Slutsats
Slutsats
Intervjuerna påvisar att en majoritet inte har något skydd mot bluetooth-attacker eller har någon
form av policy när det kommer till enheter bestyckade med bluetooth-tekniken dvs 4 av 5. I
enkätundersökningen som genomfördes var det 48,1% som visste och 29,6% vet ej om de inte
hade något skydd mot bluetooth attacker och 62,5% som inte hade någon bluetoothssäkerhets
policy.Då resultaten påvisat att minst 48,1% inte har någonting som kan varna om någon
genomför en attack via bluetooth så kan det finnas ett stort mörkertal över hur många intrång på
företag sker via bluetooth och vilken information som eventuellt kan ha läckt ut från företagen.
De attacker som påvisats har potential att göra förödande saker mot företag genom att stjäla
informaton eller förstöra system. Det finns sätt att minska tidsfönstret för att vissa attacker inte
ska kunna genomföras.
Det finns sårbarheter mot bluetoothtekniken och fler enheter produceras varje dag. De utgör ett
hot mot säkerheten även om den inte är ett lika stort hot mot en verksamhet som det är när
enheter är uppkopplade mot internet. Dock kan en person med ont uppsåt ta sig in i system
med hjälp utav sårbarheter i bluetooth och för en relativt billig summa införskaffa kunskap och
hårdvara som behövs för det. Beroende på storlek och vilken typ av verksamhet som bedrivs så
finns det många företag som kan vara sårbara mot attacker eller redan vara attackerade.
Frågan för framtiden är hur många företag eller enheter har blivit kompromissade, hur intressant
är det för en person att kompromissa enheter med bluetooth? Hur många enheter har
kompromissats? Finns det något bra skydd som varnar användare eller administratörer när ett
intrång via en bluetoothenhet sker?
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