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Abstrakt 
Den	  tekniska	  utvecklingen	  i	  samhället	  går	  fortare	  och	  fortare	  framåt.	  Idag	  är	  det	  inte	  

ovanligt	  att	  mobiltelefonerna	  används	  för	  att	  göra	  bankärenden,	  hantera	  e-‐post	  och	  vara	  

aktiv	  på	  sociala	  medier.	  Tekniker	  och	  lösningar	  som	  utvecklas	  ska	  vara	  kostnadseffektiva	  

och	  användarvänliga,	  men	  är	  detta	  på	  bekostnad	  av	  informationssäkerheten?	  	  

Frågeställningar	  som	  har	  besvarat	  handlar	  om	  vilka	  sårbarheter	  i	  tekniken	  som	  angripare	  

kan	  utnyttja	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  en	  telefon,	  hur	  det	  upptäcks	  och	  vilka	  proaktiva	  åtgärder	  som	  

kan	  implementeras.	  Dessutom	  har	  det	  undersökts	  hur	  personer	  använder	  sina	  smarta	  

telefoner	  och	  hur	  pass	  insatta	  personer	  är	  inom	  telefonernas	  säkerhet.	  På	  vilka	  sätt	  en	  

mobiltelefon	  kan	  innebära	  en	  säkerhetsrisk	  i	  samhället	  har	  undersökts	  genom	  att	  en	  

fallstudie	  utförts.	  	  Studien	  är	  kvantitativ	  då	  bland	  annat	  en	  enkät	  har	  skickats	  ut	  på	  ett	  

socialt	  medie	  för	  att	  undersöka	  allmänhetens	  medvetenhet	  och	  kunskap	  gällande	  

mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  I	  studien	  har	  hela	  210	  respondenter	  deltagit,	  av	  

dessa	  är	  det	  exempelvis	  endast	  17	  %	  som	  tycker	  det	  är	  självklart	  att	  använda	  

antivirusprogram	  på	  mobiltelefonen.	  Dessutom	  är	  det	  enbart	  27	  %	  som	  prioriterar	  

säkerheten	  före	  pris,	  utseende	  och	  popularitet,	  när	  de	  ska	  ladda	  ner	  en	  app.	  Genom	  att	  

räkna	  ut	  korrelationer	  mellan	  respondenternas	  svar	  så	  kunde	  flertalet	  samband	  fastställas,	  

exempelvis	  påvisas	  det	  att	  personer	  som	  anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  informationssäkerhet	  inte	  

använder	  anti-‐virus	  på	  sin	  smarttelefon.	  	  

Allmänhetens	  insikt	  och	  beteende	  gällande	  informationssäkerhet	  är	  i	  många	  avseenden	  

direkt	  avgörande	  när	  det	  kommer	  till	  tekniska	  lösningars	  säkerhet.	  Om	  en	  anslutning	  har	  

säkerhetsbrister	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  enheter	  används	  på	  ett	  korrekt	  och	  skyddande	  sätt,	  

så	  att	  inte	  informationsläckage	  uppstår.	  Resultatet	  av	  studien	  kan	  användas	  som	  underlag	  

för	  vidare	  forskning	  inom	  arbetet	  med	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  	  

Fallstudien	  har	  gjorts	  på	  uppdrag	  av	  två	  utvecklingsingenjörer,	  vilka	  har	  utvecklat	  Portiér,	  

ett	  portlås	  som	  ska	  låsas	  upp	  med	  hjälp	  av	  användarens	  mobiltelefon.	  

Informationssäkerheten	  i	  portlåset	  har	  undersökts	  på	  det	  sättet	  att	  riskidentifiering	  och	  

konsekvensbedömning	  har	  sammansats	  till	  en	  riskanalys.	  Genom	  fallstudien	  kunde	  frågan	  

kring	  huruvida	  smarttelefonen	  utgör	  en	  säkerhetsrisk	  i	  samhället	  eller	  inte	  besvaras.	  	  

	  

Nyckelord:	  Informationssäkerhet,	  skadlig	  kod,	  smarttelefon,	  blåtand,	  säkerhetshot.	  	  
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Abstract 

The	  technical	  development	  of	  society	  goes	  faster	  and	  faster.	  Today	  it	  is	  not	  rare	  that	  we	  use	  

mobile	  phones	  to	  make	  banking	  transactions,	  manage	  email	  and	  be	  active	  on	  social	  media.	  

Technologies	  and	  solutions	  that	  are	  developed	  should	  be	  cost-‐effective	  and	  user-‐friendly,	  

but	  is	  it	  at	  the	  expense	  of	  information	  security?	  

It´s	  important	  to	  consider	  how	  unauthorized	  persons	  can	  penetrate	  a	  mobile	  phone,	  how	  it´s	  

detected	  and	  what	  proactive	  measures	  can	  be	  implemented.	  Moreover,	  in	  this	  study	  it	  has	  

been	  investigated	  how	  people	  use	  their	  smart	  phones	  and	  how	  familiar	  people	  are	  in	  the	  

phones'	  security.	  In	  what	  ways	  a	  cell	  phone	  can	  cause	  a	  security	  issue	  in	  modern	  society	  has	  

also	  been	  raised	  in	  a	  case	  study.	  

This	  study	  performed	  a	  quantitative	  analysis	  where	  a	  questionnaire	  was	  sent	  via	  social	  

media	  to	  examine	  public	  awareness	  regarding	  mobile	  phones	  information.	  	  

In	  the	  study,	  210	  respondents	  participated,	  of	  these,	  for	  example,	  only	  17%	  responded	  that	  

it´s	  obvious	  to	  use	  antivirus	  program	  on	  their	  mobile	  phone.	  Moreover,	  only	  27%	  that	  

prioritize	  safety	  before	  price,	  appearance	  and	  popularity,	  when	  considering	  downloading	  an	  

app.	  By	  calculating	  correlations	  between	  respondents'	  answers,	  several	  pertience	  

established.	  Among	  other	  things,	  demonstrated	  correlation	  between	  people	  who,	  although	  

they	  claimed	  to	  have	  good	  eye	  of	  information	  security,	  they	  did	  not	  use	  anti-‐virus	  on	  your	  

smart	  phone.	  Public	  awareness	  and	  behavior	  regarding	  information	  security	  is	  in	  many	  

respects	  crucial	  when	  it	  comes	  to	  technical	  solutions,	  security.	  If	  a	  connection	  involves	  

security	  flaws,	  it´s	  especially	  important	  that	  the	  devices	  are	  used	  correctly	  and	  in	  protective	  

manner,	  to	  avoid	  information	  leakage.	  The	  results	  of	  the	  study	  can	  be	  used	  as	  a	  basis	  for	  

further	  research	  and	  work	  in	  the	  field	  of	  mobile	  phone	  information	  security.	  

The	  case	  study	  has	  been	  conducted	  in	  collaboration	  with	  two	  development	  engineers,	  who	  

have	  developed	  a	  modern	  door	  lock	  which	  can	  be	  unlocked	  using	  a	  mobile	  phone.	  The	  

information	  security	  in	  the	  door	  lock	  has	  been	  investigated	  and	  analyzied	  in	  the	  way	  that	  

risk	  identification	  and	  impact	  assessment	  has	  the	  same	  batch	  to	  a	  risk	  analysis.	  	  

The	  question	  to	  be	  answered	  through	  the	  case	  study	  is	  the	  one	  regarding	  whether	  the	  

smartphone	  constitute	  a	  security	  risk	  in	  the	  society	  or	  not.	  
	  

Keywords:	  Informationssecurity,	  malware,	  smartphone,	  bluetooth,	  security	  threats.	  	  	  
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1 Inledning 

I studiens första kapitel påvisas anledningarna till varför en undersökning av detta slag 

bör göras. I många fall har smarttelefonen ersatt bruket av datorn och att skydda datorn 

från skadlig kod är för de flesta en självklarhet, men hur är det med säkerhetstänket när 

det gäller smarttelefoner? Ett antagande är att det generellt inte finns tillräckligt med 

kunskap för att smarttelefonens informationssäkerhet kan säkerställas. Syftet är att lyfta 

fram problematiken kring användandet av smarttelefoner och dess funktioner och hur 

detta i kombination med för lite kunskap och teknikers sårbarheter bidrar till risker i 

samhället.	  

 

1:1 Bakgrund 

De	  flesta	  människor	  i	  dagens	  samhälle	  har	  en	  dator.	  På	  datorn	  så	  är	  det	  för	  många	  en	  

självklarhet	  att	  använda	  antivirusprogram	  som	  skyddar	  mot	  skadlig	  kod,	  det	  vill	  säga	  att	  

skydda	  sig	  mot	  sabotageprogram	  som	  skulle	  kunna	  lura	  oss	  på	  pengar,	  utläsa	  viktig	  

information	  eller	  skada	  vår	  dator.	  Även	  är	  de	  så	  kallade	  smarta	  mobilerna	  en	  del	  av	  

vardagen	  för	  dem	  flesta.	  Till	  skillnad	  från	  äldre	  mobiltelefoner	  som	  inte	  tillhör	  kategorin	  

smarttelefon,	  så	  kan	  applikationer,	  så	  kallade	  “appar”	  laddas	  ner	  som	  leder	  till	  att	  man	  kan	  

sköta	  sina	  bankärenden,	  aktiehandel,	  aktiviteter	  på	  sociala	  medier,	  hantera	  e-‐post	  och	  

liknande.	  Det	  är	  även	  möjligt	  att	  koppla	  upp	  telefonen	  mot	  både	  privata	  och	  publika	  

trådlösa	  nätverk.	  Mobiltelefonerna	  har	  utvecklats	  med	  större	  skärmar,	  bättre	  prestanda,	  

fler	  funktioner	  osv.	  Det	  vill	  säga	  att	  mobilen	  idag	  i	  princip	  används	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  

dator	  och	  i	  vissa	  fall	  till	  och	  med	  ersätter	  bruket	  av	  datorn.	  	  	  

	  

Symantec	  är	  ett	  teknikföretag	  som	  erbjuder	  säkerhetsprodukter,	  i	  deras	  årliga	  rapport	  från	  

2015	  visas	  en	  ökning	  på	  antalet	  rapporterade	  sårbarheter	  i	  mobila	  enheters	  

operativsystem.	  	  År	  2014	  dokumenterades	  168	  sårbarheter.	  1	  

Föranlett	  av	  detta	  så	  borde	  det	  vara	  lika	  självklart	  att	  exempelvis	  skydda	  sin	  mobiltelefon	  

med	  till	  exempel	  ett	  antivirusprogram	  som	  det	  är	  att	  göra	  det	  på	  datorn,	  eller?	  	  

                                                
1 Symantec.	  Internet	  Security	  Threat	  report	  2015	  (s.24) 
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Mobiltelefonens	  risk	  för	  att	  angripas	  är	  i	  allmänhet	  troligtvis	  inte	  lika	  omtalad	  som	  riskerna	  

för	  att	  en	  dator	  kan	  utsättas	  för	  skadlig	  kod	  detta	  trots	  att	  smarttelefoner	  i	  princip	  anses	  

vara	  lika	  sårbara	  som	  datorer.2	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  upp	  denna	  fråga,	  dels	  för	  att	  öka	  

allmänhetens	  medvetenhet	  om	  att	  informationen	  på	  telefonen	  bör	  skyddas	  men	  också	  för	  

att	  öka	  kunskapen	  kring	  vad	  som	  kan	  göras	  för	  att	  skydda	  den.	  

	  

Tidigare	  forskning	  har	  gjorts	  inom	  ämnet,	  det	  skrivs	  en	  del	  generellt	  om	  hur	  informationen	  

kan	  skyddas	  exempelvis	  genom	  att	  ha	  bra	  lösenord3	  och	  om	  att	  det	  innebär	  risker	  med	  att	  

koppla	  upp	  sin	  telefon	  på	  till	  exempel	  öppna	  nätverk,4	  samt	  ladda	  hem	  okända	  appar	  etc.	  

Men	  bristen	  ligger	  i	  att	  forskningen	  inte	  utgår	  ifrån	  hur	  pass	  medvetna	  användarna	  är.	  Eller	  

är	  det	  så	  att	  allmänheten	  är	  medveten,	  men	  inte	  inser	  vidden	  av	  risken	  som	  föreligger	  om	  

inte	  telefonen	  skyddas?	  	  

Det	  spelar	  ingen	  roll	  hur	  många	  antivirusappar	  som	  lanseras	  eller	  hur	  många	  tips	  som	  

publiceras	  om	  hur	  informationen	  kan	  skyddas,	  om	  inte	  allmänheten	  förstår	  eller	  tar	  till	  sig	  

det	  faktum	  att	  det	  finns	  säkerhetshål	  som	  måste	  tillslutas.	  Studien	  kommer	  följaktligen	  att	  

göras	  utifrån	  allmänhetens	  perspektiv.	  Rent	  hypotetiskt	  så	  är	  tipsen	  för	  hur	  informationen	  

kan	  säkras,	  för	  krävande	  eller	  invecklad	  för	  gemene	  man,	  vilket	  gör	  att	  hänvisningarna	  

ignoreras,	  som	  exempel;	  när	  en	  app	  ska	  laddas	  ner	  så	  kan	  certifikat	  jämföras	  mellan	  

gratisversionen	  och	  betalversionen	  av	  appen	  för	  att	  se	  om	  den	  aktuella	  appen	  är	  “säker”5.	  

Men	  görs	  det?	  Vet	  alla	  vad	  som	  menas	  med	  certifikat?	  

	  

Studien	  påbörjades	  eftersom	  vi	  tror	  att	  det	  finns	  ytterst	  begränsade	  kunskaper	  om	  

mobiltelefonernas	  säkerhet.	  Överallt	  idag	  så	  implementeras	  mer	  tekniska	  lösningar	  i	  

samhället.	  Att	  sköta	  diverse	  bankärenden	  via	  datorn	  görs	  troligtvis	  av	  en	  större	  del	  av	  

Sveriges	  befolkning,	  men	  nu	  går	  det	  även	  att	  använda	  mobilen	  för	  att	  göra	  det.	  Istället	  för	  

den	  analoga	  kalendern	  så	  implementerades	  en	  digital	  kalender	  i	  mobilen,	  på	  det	  sättet	  bär	  

vi	  alltid	  obesvärat	  med	  oss	  kalandern.	  Lampor	  kan	  tändas	  och	  släckas,	  det	  kan	  redovisas	  för	  

                                                
2	  Engfors.T.	  Smart	  mobil	  kräver	  smart	  säkerhet	  (2011)	  	  
3	  Lundberg.A.	  Så	  skyddar	  du	  dina	  lösenord	  (2015)	  
4	  Vilhelmsson.	  K.	  Få	  känner	  till	  risker	  med	  wifi-‐surf	  (2014) 
5 Sellebråten.	  M.	  Så	  skyddar	  du	  mobilen	  från	  skadlig	  kod	  (2013) 
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vilka	  elektroniska	  prylar	  i	  hemmet	  som	  drar	  mest	  ström	  och	  digitalkameran	  har	  i	  princip	  

bytts	  ut	  mot	  den	  lättillgängliga	  kameran	  i	  mobilen.	  Ständigt	  så	  moderniseras	  lösningar	  och	  i	  

denna	  uppsats	  kommer	  en	  fallstudie	  att	  göras	  kring	  ett	  portlås	  som	  har	  moderniserat	  på	  det	  

vis	  att	  det	  styrs	  med	  hjälp	  av	  mobilen.	  Men	  utvecklas	  det	  moderna,	  tekniska	  samhället	  på	  

bekostnad	  av	  informationssäkerheten?	  

	  

1:2 Problemställning och syfte 

Det	  finns	  en	  del	  problem	  inom	  informationssäkerhet	  för	  mobiltelefoner,	  vissa	  problem	  bör	  

undersökas	  för	  att	  kunna	  lösas.	  Genom	  att	  kartlägga	  orsaker	  till	  problem	  underlättas	  

arbetet	  med	  att	  förbättra	  informationssäkerheten.	  Studien	  kommer	  att	  byggas	  på	  följande	  

frågeställningar:	  	  

	  

• Hur	  är	  den	  generella	  uppfattningen	  gällande	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet?	  	  

• Vilka	  sårbarheter	  kan	  angripare	  utnyttja	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  smarttelefoner?	  

• På	  vilka	  sätt	  kan	  det	  upptäckas	  att	  telefonen	  har	  infekterats	  av	  skadlig	  kod?	  	  	  	  	  	  	  	  	  

• Vilka	  proaktiva	  åtgärder	  kan	  implementeras	  för	  att	  reducera	  risken	  för	  

informationsläckage?	  

	  

Att	  besvara	  frågeställningarna	  resulterar	  i	  att	  grunden	  till	  studien	  klarläggs.	  Den	  mest	  

väsentliga	  delen	  av	  studien	  är	  att	  belysa	  på	  vilka	  sätt	  en	  smarttelefon	  innebär	  en	  

säkerhetsrisk	  i	  samhället.	  

	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  undersöka	  huruvida	  allmänheten	  tänker	  på/eller	  vet	  hur	  de	  ska	  

gå	  tillväga	  för	  att	  skydda	  information	  i	  sina	  mobiltelefoner.	  En	  fallstudie	  kommer	  även	  att	  

göras	  för	  att	  visa	  på	  tekniska	  lösningars	  lämplighet	  ur	  säkerhetssynpunkt.	  Studien	  kommer	  

att	  resultera	  i	  en	  form	  av	  säkerhets-‐	  och	  beteendeanalys	  som	  kan	  användas	  vid	  planering	  av	  

framtida	  insatser	  inom	  informationssäkerhet	  och	  som	  stöd	  vid	  utvecklingen	  av	  tekniska	  

produkter.	  Resultatet	  av	  studien	  ska	  således	  fungera	  som	  en	  vägledning	  i	  utvecklingen	  av	  

säkerhetslösningar	  för	  produkter	  som	  använder	  mobila	  lösningar.	  
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1:3 Problemdiskussion och problematisering av frågeställning 
Problemet	  är	  att	  allmänheten	  eventuellt	  inte	  inser	  att	  deras	  information	  på	  

mobiltelefonerna	  kan	  tillgängliggöras	  för	  utomstående	  genom	  att	  telefonen	  till	  exempel	  har	  

infekterats	  av	  skadlig	  kod.	  Dessutom	  kan	  avsaknad	  av	  kunskaper	  kring	  vad	  som	  krävs	  för	  

att	  skydda	  mobiltelefonerna	  från	  dessa	  hot,	  ligga	  till	  grund	  för	  att	  känslig	  information	  

lättare	  nås	  av	  obehöriga.	  Det	  finns	  en	  rad	  dokumenterade	  teorier	  med	  tips	  om	  vad	  som	  kan	  

göras	  för	  att	  försvåra	  spridningen	  av	  skadlig	  kod	  på	  mobila	  enheter,	  men	  tar	  allmänheten	  

till	  sig	  av	  informationen?	  Varför	  visar	  det	  till	  exempel	  sig	  att	  över	  80	  %	  av	  privat-‐	  och	  

företagsägda	  smarttelefoner	  inte	  har	  någon	  säkerhetsapp	  installerad?	  6	  Problemet	  är	  att	  

allmänhetens	  beteende	  kring	  och	  uppfattning	  om	  problematiken	  skiljer	  sig	  ifrån	  det	  

faktiska	  läget	  inom	  informationssäkerhet.	  Därav	  skapades	  den	  första	  frågeställningen	  om	  

hur	  den	  generella	  uppfattningen	  kring	  informationssäkerhet	  är.	  Dock	  kan	  frågan	  bli	  svår	  att	  

besvara	  då	  den	  inte	  har	  något	  rakt	  svar,	  det	  är	  en	  tolkning	  som	  görs	  och	  det	  finns	  inget	  svar	  

som	  är	  rätt	  eller	  fel.	  	  

Det	  mest	  problematiska	  med	  studien	  är	  att	  det	  är	  tämligen	  svårt	  att	  hitta	  uppdaterade	  och	  

vetenskapliga	  böcker	  i	  ämnet.	  Följaktligen	  består	  källorna	  mestadels	  av	  elektroniska	  

dokument.	  Detta	  diskuteras	  mer	  i	  avsnittet	  “2:3.2	  Litteraturstudie”.	  

En	  del	  teorier	  menar	  att	  informationssäkerheten	  på	  mobiler	  är	  av	  hög	  prioritet	  	  7medan	  

andra	  menar	  att	  i	  alla	  fall	  diskussionen	  kring	  antivirusprogram	  är	  en	  överdrift	  och	  bara	  är	  

ett	  sätt	  för	  företag	  att	  tjäna	  pengar	  8.	  Vi	  kommer	  att	  jämföra,	  utvärdera	  samt	  redovisa	  de	  

mest	  hållbara	  delarna	  i	  befintliga	  teorier.	  Bedömningen	  om	  vad	  som	  anses	  vara	  mest	  

hållbart	  kommer	  bygga	  på	  de	  delar	  av	  teorierna/tips	  som	  är	  mest	  relevanta	  för	  denna	  

studie.	  Vad	  som	  är	  relevant	  för	  denna	  studie	  kommer	  till	  viss	  del	  att	  grunda	  sig	  på	  

resultaten	  från	  enkätundersökningen.	  

Frågeställningen	  som	  handlar	  om	  vilka	  sårbarheter	  som	  angripare	  kan	  utnyttja,	  vilka	  sätt	  

man	  kan	  upptäcka	  att	  telefonen	  har	  infekterats	  och	  proaktiva	  åtgärder,	  kan	  bli	  

problematisk	  att	  bemöta.	  Det	  dyker	  ständigt	  upp	  nya	  attacker	  mot	  smarttelefoner,	  ofta	  

beter	  sig	  skadlig	  kod	  på	  olika	  sätt	  och	  bör	  därav	  behandlas	  på	  olika	  sätt.	  	  

                                                
6	  Wiklund.	  K.	  Gigantiskt	  tillväxt	  inom	  mobil	  säkerhet	  (2014)	  
7 Norton	  antivirus.	  Säkerhet	  för	  mobila	  enheter	  (2013) 
8 Swedroid.	  Aftonbladets	  säkerhetsexpert:	  Undvik	  Android	  (2012) 
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En	  kritisk	  och	  svår	  del	  av	  studien	  ligger	  i	  att	  enkäten	  ska	  innehålla	  sådana	  frågor	  så	  att	  

respondenternas	  svar	  hjälper	  till	  i	  arbetet	  med	  att	  besvara	  frågeställningarna	  och	  ge	  en	  bild	  

på	  hur	  inställningen	  kring	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet	  är.	  Vidare	  krävs	  det	  att	  

antalet	  respondenter	  blir	  så	  pass	  många	  att	  studiens	  reliabilitet	  och	  validitet	  blir	  god	  samt	  

att	  urvalet	  kan	  anses	  vara	  normalfördelat	  för	  den	  valda	  populationen.	  

	  

I	  utvecklingen	  av	  nya	  tekniska	  produkter	  ligger	  problemet	  i	  att	  olika	  lösningar	  har	  olika	  

säkerhetsbrister.	  Men	  vilka	  risker	  innebär	  det	  och	  hur	  ser	  lösningarna	  ut	  i	  jämförelse	  med	  

varandra?	  Inför	  valet	  av	  lösningar	  i	  nya	  produkter	  finns	  det	  en	  del	  att	  tänka	  på,	  det	  ska	  

bland	  annat	  vara	  användarvänligt,	  det	  får	  inte	  vara	  för	  dyrt	  och	  det	  måste	  vara	  säkert.	  

Säkerhet	  kan	  variera	  i	  betydelse	  beroende	  på	  vem	  du	  frågar.	  Därför	  är	  det	  alltid	  svårt	  att	  

göra	  en	  helt	  korrekt	  bedömning	  av	  vad	  som	  är	  säkert.	  Föranlett	  av	  detta	  kommer	  fakta	  

kring	  olika	  lösningars	  säkerhetsbrister	  att	  plockas	  fram	  och	  redovisas	  efter	  principer	  i	  

standardserien	  ISO	  27000.	  Sista	  frågeställningen	  i	  studien	  skall	  belysa	  på	  vilka	  sätt	  en	  

smarttelefon	  kan	  innebära	  en	  säkerhetsrisk	  i	  samhället,	  frågan	  skall	  besvaras	  genom	  en	  

fallstudie.	  Frågan	  kan	  dock	  bli	  svår	  att	  besvara	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  om	  inga	  säkerhetsbrister	  

inte.	  Om	  all	  teknisk	  information	  inte	  tillhandahålls	  av	  utvecklarna	  kan	  produkten	  i	  

fallstudien	  bli	  svår	  att	  utvärdera.	  	  

	  

Post-‐	  och	  telestyrelsens	  (PTS)	  konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet	  visar	  

intressant	  statistik	  som	  styrker	  att	  de	  frågeställningar	  som	  valdes	  i	  denna	  studie	  är	  högst	  

relevanta.	  20	  %	  i	  deras	  studie	  uppger	  att	  de	  anser	  att	  det	  finns	  en	  avsaknad	  av	  information	  

gällande	  risker	  och	  hur	  man	  hanterar	  dem,	  i	  princip	  samma	  procentenhet	  uppger	  också	  att	  

de	  saknar	  information	  om	  säkerhet	  9.	  Allmänheten	  anser	  följaktligen	  att	  det	  inte	  finns	  

tillgänglig	  information	  kring	  dessa	  ämnen.	  	  

	  

	  

	  

                                                
9 Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  (s.47) 
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De	  frågeställningar	  som	  har	  valts	  ut	  för	  studien	  grundar	  sig	  mestadels	  på	  hypotesen	  om	  att	  

det	  generellt	  sett	  saknas	  information	  kring	  smarttelefoners	  informationssäkerhet,	  detta	  

innefattar	  bland	  annat	  risker	  samt	  riskhantering.	  Att	  behovet	  av	  en	  studie	  där	  tydliga	  och	  

lättförståeliga	  åtgärder	  presenteras	  är	  stort	  och	  det	  påvisas	  bland	  annat	  i	  en	  undersökning	  

som	  Post-‐	  och	  telestyrelsen	  (PTS)	  gjorde	  2013.	  	  

Syftet	  med	  deras	  studie	  är	  liksom	  med	  vår	  att	  öka	  medvetenheten	  kring	  de	  risker	  som	  finns	  

inom	  elektronisk	  kommunikation.	  Dock	  handlar	  PTS’s	  undersökning	  i	  större	  grad	  om	  

internetanvändningen	  som	  sker	  med	  en	  dator,	  både	  gällande	  fast	  och	  trådlös	  

kommunikation	  i	  hemmet,	  medan	  vår	  studie	  enbart	  riktas	  mot	  mobiltelefoni	  och	  

internetanvändning.	  
 
	  

1:4 Avgränsningar 

Om	  informationen	  på	  smarttelefoner	  inte	  skyddas	  riskeras	  informationsläckage	  genom	  att	  

informationen	  infekteras	  med	  skadlig	  kod.	  Fördjupning	  av	  de	  olika	  typerna	  av	  skadlig	  kod	  

och	  dess	  egenskaper	  kommer	  inte	  att	  presenteras.	  	  

	  

Någon	  jämförelse	  mellan	  användarnas	  olika	  åldrar	  eller	  kön	  kommer	  inte	  att	  förekomma	  då	  

det	  inte	  är	  relevant	  för	  de	  aktuella	  frågeställningarna.	  Målet	  är	  att	  nå	  ut	  till	  användare	  av	  

smarttelefoner,	  inte	  att	  jämföra	  användandet	  mellan	  olika	  kön	  och	  åldrar.	  	  Det	  vill	  säga	  att	  

en	  35-‐årings	  kunskaper	  jämfört	  med	  en	  65-‐årings	  är	  inte	  relevant.	  	  
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2 Metod 
En	  kvantitativ	  undersökning	  kommer	  att	  göras	  i	  form	  av	  att	  en	  webbaserad	  enkät	  ska	  skickas	  

ut.	  Undersökningens	  målgrupp	  är	  de	  individer	  som	  äger	  eller	  har	  tillgång	  till	  en	  smarttelefon.	  

Forskning	  har	  gjorts	  tidigare	  i	  ämnet	  men	  just	  denna	  studie	  är	  unik	  på	  många	  sätt.	  Som	  ett	  

komplement	  till	  undersökningen	  kommer	  sekundärdata	  att	  samlas	  in	  från	  litteratur	  och	  

elektroniska	  dokument.	  Förhoppningen	  är	  att	  enkätundersökningen	  kommer	  att	  besvaras	  av	  

minst	  100	  respondenter	  och	  att	  flera	  säkerhetshål	  kommer	  att	  kunna	  lokaliseras	  i	  den	  

fallstudie	  som	  ska	  genomföras.	  

 

2:1 Forskningsmetod 

Uppsatsen	  kommer	  till	  en	  viss	  del	  att	  byggas	  på	  empiri	  som	  samlats	  in	  genom	  en	  

enkätundersökning,	  därför	  utgår	  den	  ifrån	  vetenskapssynen	  positivism.	  Positivism	  har	  

använts	  istället	  för	  hermeneutik	  eftersom	  studien	  inte	  grundar	  sig	  på	  tolkningar	  utan	  på	  

fastställda	  samband.10	  

	  

Då	  målet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  belysa	  medvetenheten	  kring	  informationssäkerheten	  i	  

mobiltelefoner	  genom	  en	  systematisk	  insamling	  och	  förklaring	  av	  data	  så	  anses	  kvantitativ	  

metod	  vara	  lämplig.	  Detta	  eftersom	  kvantitativ	  forskning	  bygger	  på	  att	  det	  material	  som	  

samlas	  in	  och	  analyseras	  ska	  göra	  det	  möjligt	  att	  dra	  allmänna	  slutsatser	  i	  ämnet	  11	  och	  

således	  gälla	  även	  för	  personer	  som	  inte	  har	  deltagit	  i	  studien.	  	  

	  

Utöver	  den	  systematiska	  insamlingen	  och	  enkätundersökningen	  kommer	  det	  att	  göras	  en	  

fallstudie	  på	  uppdrag	  av	  två	  utvecklingsingenjörsstudenter	  på	  Högskolan	  i	  Halmstad,	  detta	  

utifrån	  en	  kvalitativ	  metod.	  Undersökningstekniken	  kommer	  då	  bestå	  utav	  litteraturstudier	  

och	  en	  riskanalys	  kommer	  att	  skapas	  för	  deras	  tekniska	  produkt,	  detta	  för	  att	  utvärdera	  hur	  

produktens	  lösningar	  står	  sig	  säkerhetsmässigt.	  Riskanalyser	  är	  bra	  på	  det	  sättet	  att	  det	  

identifieras	  tillgångar	  och	  dess	  hot,	  dessutom	  plockas	  en	  åtgärdsplan	  fram.	  Resultaten	  

                                                
10	  Rosenqvist.	  M	  M.	  &	  Andrén	  M.	  Uppsatsens	  mystik	  -‐	  om	  konsten	  att	  skriva	  uppsats	  och	  examensarbete	  (2006)	  
(s.58)	  	  
11	  Kvantitativa	  metoder	  –	  vägledning	  för	  behovsdriven	  utveckling.  
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presenteras	  på	  ett	  tydligt	  och	  överskådligt	  sätt.	  Underlaget	  kan	  sedan	  användas	  för	  

handledning	  i	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  informationssäkerheten	  för	  en	  produkt.	  

	  

2:2 Tidigare forskning 

Tidigare	  studier	  som	  gjorts	  inom	  området	  är	  inriktade	  på	  att	  visa	  vad	  sabotageprogram	  är	  

för	  något	  och	  hur	  det	  kan	  undvikas	  att	  få	  dem	  på	  mobiltelefonen.12	  Det	  är	  snarlikt	  de	  

frågeställningar	  som	  vi	  har	  använt	  oss	  av.	  Dock	  så	  har	  vi	  utökat	  vår	  studie	  genom	  att	  

studera	  allmänhetens	  kunskaper	  genom	  vår	  enkät.	  I	  de	  vetenskapliga	  artiklarna	  som	  vi	  har	  

refererat	  till	  så	  beskrivs	  det	  att	  allmänhetens	  uppfattning	  om	  informationssäkerhet	  är	  

dålig13	  men	  de	  har	  inga	  faktiska	  siffror	  som	  visar	  på	  det,	  därför	  är	  vår	  studie	  unik	  och	  bidrar	  

till	  vidare	  forskning.	  Ambitionen	  med	  studien	  är	  att	  använda	  vetenskapliga	  källor	  som	  inte	  

är	  äldre	  än	  2011	  för	  att	  materialet	  ska	  vara	  aktuellt	  och	  relevant	  och	  därmed	  göra	  studien	  

hållbar.	  Däremot	  kommer	  äldre	  källor	  att	  användas	  i	  de	  fall	  där	  materialet	  inte	  kommer	  att	  

ändras	  över	  tid,	  så	  som	  matematiska	  formler	  och	  kända	  strategier.	  	  

	  

Undersökningar	  har	  gjorts	  av	  post-‐	  och	  telestyrelsen	  där	  allmänhetens	  inställning	  till	  

Internet	  undersöks.	  Ett	  avsnitt	  i	  deras	  undersökning	  handlar	  om	  mobila	  enheter	  såsom	  

mobiltelefoner	  och	  surfplattor	  och	  det	  är	  detta	  avsnitt	  som	  vi	  har	  valt	  att	  göra	  en	  jämförelse	  

med.	  	  

Deras	  metod	  har	  gått	  ut	  på	  att	  samla	  information	  genom	  telefonintervjuer	  där	  målgruppen	  

har	  varit	  individer	  mellan	  16-‐84	  år.	  Med	  en	  svarsfrekvens	  på	  43,5	  %	  har	  de	  fått	  in	  svar	  från	  

1000	  personer	  som	  använder	  internet	  i	  någon	  form.	  14	  Det	  är	  en	  förhållandevis	  hög	  

svarsfrekvens	  och	  de	  har	  tydligt	  förklarat	  och	  redovisat	  eventuella	  bortfall	  15,	  vilket	  anses	  

förstärka	  förtroendet	  för	  deras	  undersökning.	  

Att	  det	  valdes	  att	  ta	  med	  PTS´s	  undersökning	  i	  denna	  studie	  beror	  främst	  på	  dess	  likhet	  med	  

denna	  studies	  frågeställningar	  samt	  att	  det	  är	  en	  etablerad	  och	  seriös	  myndighet	  vars	  

                                                
12	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M.	  Security	  steps	  for	  Smartphone	  Users.	  (2013)	  
13	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M.	  Security	  steps	  for	  Smartphone	  Users.	  (2013)	  
14 Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013) 
15 Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  (s.47) 
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resultat	  vi	  anser	  vara	  pålitliga.	  Det	  som	  skiljer	  sig	  mellan	  deras	  undersökning	  och	  den	  

studie	  som	  presenteras	  i	  denna	  uppsats	  är	  att	  deras	  till	  största	  delen	  bygger	  på	  frågor	  

gällande	  trådlös	  internetanvändning	  på	  dator	  medan	  denna	  studie	  enbart	  bygger	  på	  

användandet	  av	  smarttelefoner.	  Dock	  har	  det	  ställts	  en	  del	  frågor	  om	  mobiltelefoni	  även	  i	  

deras	  undersökning,	  det	  har	  främst	  handlat	  om	  huruvida	  deras	  mobiltelefon	  har	  drabbats	  

av	  virus	  på	  telefonen	  eller	  om	  de	  känner	  någon	  som	  har	  drabbats	  av	  det.	  16	  Det	  som	  är	  

intressant	  i	  just	  den	  frågeställningen	  är	  att	  det	  valdes	  att	  specifikt	  fråga	  om	  virus,	  när	  andra	  

undersökningar	  visar	  att	  det	  är	  trojaner	  eller	  masker	  som	  oftast	  nuförtiden	  drabbar	  

mobiltelefoner.	  17	  

Vidare	  så	  har	  det	  ställts	  en	  fråga	  om	  hur	  säker	  användaren	  känner	  sig	  när	  vederbörande	  

använder	  sig	  av	  surfzoner,	  här	  svarade	  65	  %	  att	  de	  oftast	  eller	  alltid	  kände	  sig	  trygga	  med	  

det	  och	  vidare	  så	  kände	  sig	  88	  %	  oftast	  eller	  alltid	  säkra	  när	  de	  surfar	  med	  en	  mobil	  enhet	  

såsom	  mobiltelefon.	  18	  

Som	  tidigare	  nämnts	  så	  ställs	  många	  frågor	  i	  PTS’s	  undersökning	  om	  trådlös	  anslutning,	  det	  

kan	  tolkas	  som	  trådlös	  anslutning	  i	  hemmet	  men	  också	  som	  trådlös	  anslutning	  utanför	  

hemmet.	  I	  en	  del	  fall	  har	  frågorna	  förtydligats	  genom	  att	  det	  skrivs	  ut	  att	  frågan	  syftar	  till	  

just	  trådlös	  anslutning	  i	  hemmet	  men	  i	  andra	  fall	  står	  det	  alltså	  bara	  trådlös	  anslutning.	  

Detta	  kan	  leda	  till	  att	  respondenter	  inte	  riktigt	  vet	  hur	  de	  ska	  tolka	  frågan,	  då	  känslor	  och	  

åsikter	  kan	  variera	  för	  de	  olika	  anslutningsformerna.	  	  

PTS’s	  undersökning	  upplevs	  hållbar	  och	  kan	  generaliseras	  över	  den	  populationen	  då	  

urvalet	  anses	  kunna	  representera	  populationens	  åsikter.	  	  

Det	  som	  däremot	  saknas	  är	  en	  tydligare	  inriktning	  på	  internetanvändning	  och	  säkerhet	  

gällande	  mobiltelefoni	  och	  det	  är	  där	  den	  studie	  som	  presenteras	  i	  denna	  uppsats	  kommer	  

in.	  Det	  behövs	  studier	  som	  enbart	  riktar	  sig	  mot	  mobiltelefoni	  så	  att	  inga	  tveksamheter	  

kring	  huruvida	  frågorna	  gäller	  internetanvändning	  med	  datorer	  eller	  med	  mobiltelefoner,	  

detta	  i	  sig	  styrker	  motiveringen	  av	  denna	  studies	  frågeställningar.	  

	  

                                                
16 Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  (s.52) 
17iis.	  Virus,	  trojaner	  och	  maskar.	  
18 Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  (s.46) 
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Problemet	  med	  att	  bara	  publicera	  en	  enkät	  på	  ett	  socialt	  medie	  är	  att	  resultatet	  eventuellt	  

bara	  kan	  generaliseras	  för	  den	  populationen.	  Genom	  att	  använda	  detta	  tillvägagångssätt	  nås	  

det	  inte	  ut	  till	  alla	  individer	  som	  innehar	  en	  smarttelefon,	  likväl	  så	  finns	  det	  många	  som	  

visserligen	  har	  ett	  facebookkonto,	  men	  som	  inte	  deltar	  aktivt	  på	  det	  sociala	  mediet	  och	  som	  

av	  den	  anledningen	  inte	  heller	  nås	  av	  undersökningen.	  	  

	  

Studien	  som	  har	  gjorts	  av	  PTS	  som	  det	  tidigare	  i	  uppsatsen	  har	  refererats	  till	  innebär	  en	  

liknande	  undersökning	  som	  i	  denna	  uppsats,	  dock	  har	  de	  gjort	  telefonintervjuer	  istället	  för	  

att	  skicka	  ut	  en	  enkät.	  De	  nådde	  en	  relativt	  hög	  svarfrekvens	  men	  det	  var	  tidskrävande,	  vår	  

metod	  som	  innebär	  en	  enkät	  som	  skickas	  ut	  ställer	  inte	  samma	  krav	  från	  vår	  sida	  och	  är	  

mer	  tidseffektivt.	  Eventuellt	  känner	  respondenterna	  att	  de	  kan	  svara	  mer	  sanningsenligt	  

och	  tänka	  mer	  på	  svaren	  vid	  en	  enkät	  till	  skillnad	  från	  en	  telefonintervju,	  vilket	  kan	  vara	  en	  

fördel	  i	  denna	  studiens	  metod.	  	  

	  

Att	  använda	  en	  kvantitativ	  metod	  i	  form	  av	  en	  enkätundersökning	  kring	  ämnet	  är	  inte	  unikt	  

i	  sig	  men	  för	  att	  göra	  studien	  unik	  har	  det	  istället	  för	  att	  skicka	  ut	  enkätundersökningen	  via	  

post	  så	  har	  den	  publicerats	  på	  Facebook.	  Vidare	  så	  ligger	  det	  unika	  med	  studien	  i	  att	  den	  

handlar	  om	  smarttelefoner	  och	  att	  syftet	  med	  den	  är	  att	  kartlägga	  den	  generella	  

uppfattningen	  kring	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  
 
Detsamma	  gäller	  vår	  fallstudie,	  det	  finns	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  som	  bland	  annat	  

påvisar	  hur	  bluetooth	  fungerar,	  vilka	  säkerhetsbrister	  som	  finns	  inom	  tekniken	  samt	  vilka	  

hot	  som	  finns	  mot	  sårbarheterna19.	  Men	  det	  finns	  inga	  tidigare	  studier	  som	  analyserar	  hur	  

tekniken	  fungerar	  i	  kombination	  med	  ett	  portlås	  och	  en	  mobiltelefon.	  Detta	  eftersom	  

portlås	  som	  låses	  upp	  med	  mobiltelefonen	  på	  detta	  specifika	  sätt	  är	  en	  ny	  uppfinning.	  

Således	  är	  vår	  studie	  även	  i	  detta	  fall	  unik.	  	  

                                                
19	  Mishra	  P.K	  Bluetooth	  Security	  Threats	  (2013)	  
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2:3 Datainsamling 

En	  intervju	  har	  gjorts	  som	  ansats	  till	  studien,	  det	  är	  en	  kortare	  utläggning	  av	  en	  expert	  inom	  

området	  för	  att	  skapa	  ett	  underlag	  som	  projektet	  kan	  utgå	  ifrån.	  Informationen	  som	  

framkom	  användes	  främst	  som	  ett	  startskott	  för	  att	  vidga	  tankegångarna	  i	  ämnet.	  Två	  

stycken	  frågor	  skickades	  via	  e-‐post,	  till	  Lars	  O	  Strömberg	  som	  är	  universitetsadjunkt	  vid	  

Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm,	  han	  ansvarar	  bland	  annat	  för	  flertalet	  kurser	  

inom	  IT-‐säkerhet.	  Anledningen	  till	  att	  Lars	  valdes	  är	  att	  han	  är	  en	  tidigare	  examinator	  till	  

oss	  och	  vi	  anser	  att	  han	  har	  stora	  kunskaper	  inom	  ämnet.	  	  

	  

2:3.1 Enkät 

Primärdata	  kommer	  att	  samlas	  in	  genom	  att	  utföra	  en	  enkätundersökning.	  Vi	  har	  valt	  att	  

göra	  en	  enkätundersökning	  eftersom	  vi	  vill	  få	  fram	  en	  grov	  uppskattning	  kring	  

allmänhetens	  uppfattning	  om	  informationssäkerhet.	  Fördelen	  med	  enkäter	  framför	  

intervjuer	  är	  att	  enkäternas	  resultat	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  kan	  sammanställas	  då	  samma	  frågor	  

ställs	  till	  ett	  stort	  antal	  människor	  och	  kan	  då	  jämföras	  och	  sammanställas	  statistiskt.	  Ofta	  

är	  enkäter	  tids-‐	  och	  kostnadseffektiva	  eftersom	  många	  svar	  samlas	  in	  under	  en	  kort	  period.	  

Jämfört	  med	  intervjuer	  så	  behövs	  det	  inte	  heller	  avsättas	  tid	  för	  transport	  mellan	  olika	  

intervjupersoner.	  Det	  mest	  kritiska	  med	  enkätundersökningar	  är	  att	  det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  

att	  frågorna	  ställs	  på	  ett	  bra	  sätt	  så	  att	  de	  inte	  går	  att	  misstolka	  eller	  att	  de	  rent	  av	  blir	  

oförståeliga.	  Skickas	  enkäten	  ut	  via	  e-‐post	  eller	  sociala	  medier	  som	  i	  vårt	  fall	  så	  känns	  

enkäten	  troligtvis	  inte	  särskilt	  påträngande	  då	  respondenten	  själv	  kan	  välja	  när	  och	  om	  

vederbörande	  ska	  delta	  i	  undersökningen.	  Samtidigt	  så	  är	  en	  stor	  nackdel	  att	  

svarsfrekvensen	  har	  en	  tendens	  till	  att	  bli	  relativt	  låg,	  vid	  undersökningar	  där	  utgivarna	  av	  

enkäten	  inte	  finns	  på	  plats.	  

	  

Undersökningen	  är	  direkt	  riktad	  till	  individer	  som	  äger	  eller	  har	  tillgång	  till	  en	  

smarttelefon.	  Urvalet	  av	  respondenter	  kommer	  ske	  genom	  att	  den	  webbaserade	  

enkätundersökningen	  kommer	  publiceras	  på	  det	  sociala	  mediet	  Facebook,	  där	  det	  
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företrädesvis	  rör	  sig	  om	  kamraturval20.	  Det	  vill	  säga	  att	  personer	  i	  våra	  bekantskapskretsar	  

kommer	  få	  möjligheten	  att	  delta	  i	  undersökningen.	  

	  

För	  att	  kunna	  styrka	  studien	  genom	  att	  beräkna	  en	  statistik	  felmarginal	  och	  

konfidentsintervall	  så	  har	  frågorna	  i	  enkäten	  om	  ålder	  och	  kön	  ställts	  för	  att	  kontrollera	  att	  

studien	  är	  normalfördelad	  för	  Facebookpopulationen.	  	  

	  

Enkätformuläret	  (se	  bilaga	  1)	  kommer	  att	  bestå	  av	  olika	  typer	  av	  frågor.	  Öppna	  frågor	  där	  

respondenten	  själv	  får	  ange	  ett	  svarsalternativ	  och	  slutna	  frågor	  med	  fasta	  svarsalternativ	  

kommer	  att	  förekomma.	  Tillika	  frågor	  där	  respondenten	  ombeds	  att	  svara	  på	  ett	  påstående	  

med	  hjälp	  av	  en	  skala.	  Dessutom	  kommer	  det	  förekomma	  frågor	  där	  de	  deltagande	  kommer	  

att	  få	  ranka	  givna	  alternativ	  utifrån	  deras	  egna	  åsikter	  kring	  en	  specifik	  fråga.	  Främst	  är	  det	  

frågeställningen	  ”Hur	  är	  den	  generella	  uppfattningen	  gällande	  mobiltelefoners	  

informationssäkerhet?”	  som	  ska	  besvaras	  utifrån	  resultatet	  från	  enkätundersökningen.	  	  

	  

Frågorna	  som	  slutligen	  skickades	  ut	  har	  validerats	  genom	  att	  vi	  grundligt	  har	  kontrollerat	  

så	  att	  dem	  är	  relevanta	  då	  svaren	  på	  dem	  besvarar	  den	  ovan	  nämnda	  frågeställningen.	  

Vidare	  har	  frågeformuläret	  även	  validerats	  genom	  att	  en	  så	  kallad	  pilotundersökning21	  har	  

genomförts.	  I	  denna	  studie	  innebar	  det	  att	  enkäten	  skickades	  ut	  till	  10	  personer	  som	  fick	  

besvara	  frågorna	  och	  sedan	  ge	  tips	  på	  vad	  som	  eventuellt	  kan	  förbättras.	  Det	  kom	  in	  några	  

tips	  från	  den	  undersökningen	  som	  övervägdes	  och	  resulterade	  i	  att	  ändringar	  gjordes	  i	  liten	  

utsträckning.	  	  

	  

2:3.2 Litteraturstudie 

Som	  komplement	  till	  de	  primära	  källorna	  (det	  vill	  säga	  respondenterna	  och	  deras	  svar)	  och	  

för	  att	  kunna	  besvara	  resterande	  frågeställningar	  kommer	  insamling	  av	  sekundärdata	  

(redan	  publicerad	  information)	  ske	  i	  form	  av	  litteraturstudier	  samt	  genom	  publicerade	  

vetenskapliga	  artiklar	  som	  återfinns	  på	  webben.	  	  

	  
                                                
20	  Gustavsson	  B.	  &	  Sverke	  M.	  Kunskapande	  metoder	  inom	  samhällsvetenskapen.	  (2007)	  (s.29)	  	  	  
21	  Nationalencyklopedin:	  Pilotundersökning	  
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I	  en	  del	  fall	  har	  så	  kallad	  kedjesökning	  gjorts,	  det	  vill	  säga	  att	  litteraturs	  källhänvisning	  

används	  för	  att	  få	  källan	  som	  först	  skrivit	  en	  publikation,	  således	  för	  att	  hitta	  referenser	  

som	  sedan	  leder	  till	  andra	  referenser22.	  Det	  går	  även	  att	  hitta	  flera	  brukbara	  publikationer	  

som	  är	  skrivna	  av	  en	  och	  samma	  person,	  det	  vill	  säga	  att	  en	  form	  av	  personsökning	  görs	  

vilket	  kan	  resultera	  i	  fler	  relevanta	  källor23.	  	  
 
Samtliga	  källor	  som	  har	  använts	  är	  väl	  motiverade,	  vissa	  är	  mer	  vetenskapliga	  än	  andra	  och	  

det	  finns	  till	  och	  med	  de	  källor	  som	  helt	  saknar	  vetenskaplig	  grund.	  Den	  information	  som	  

framkommit	  av	  källor	  som	  saknar	  vetenskaplig	  grund	  har	  dock	  kontrollerats	  genom	  att	  

samma	  fakta	  har	  hittats	  på	  flertal	  oberoende	  sidor	  och	  på	  så	  vis	  kan	  styrkas.	  	  

Vetenskapliga	  publikationer	  som	  till	  exempel	  publikationen	  ”Bluetooth	  Security	  Threats”,	  

har	  använts	  dels	  för	  att	  påvisa	  behovet	  av	  den	  här	  studien	  men	  främst	  har	  de	  använts	  för	  att	  

konkretisera	  problem	  med	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  

Källor	  vars	  totala	  avsaknad	  av	  vetenskaplig	  grund	  som	  till	  exempel	  krönikan:	  Aftonbladets	  

säkerhetsexpert:	  “Undvik	  android”	  har	  använts	  för	  att	  belysa	  att	  det	  finns	  individer	  som	  

anser	  sig	  ha	  fullgod	  kunskap	  inom	  informationssäkerhet	  och	  som	  menar	  att	  en	  del	  

diskussioner	  i	  ämnet	  är	  överdrivna.	  

	  

Problemet	  med	  att	  använda	  hemsidor	  som	  grund	  för	  en	  analys	  kan	  vara	  att	  det	  ständigt	  

uppkommer	  nya	  hemsidor	  med	  ny	  eller	  ändrad	  information.	  Eller	  att	  hemsidan	  inte	  nås	  för	  

att	  länken	  till	  den	  har	  ändrats	  eller	  tagits	  bort.	  Likadant	  gäller	  det	  analyser	  inom	  teknik	  

överlag	  då	  ämnet	  ständigt	  är	  under	  utveckling.	  

	  

2:4 Etiska riktlinjer 

För	  att	  ta	  hänsyn	  till	  de	  etiska	  reglerna	  som	  definieras	  i	  “Lag	  (2003:460)	  om	  etikprövning	  av	  

forskning	  som	  avser	  människor”24	  har	  de	  som	  deltagit	  i	  vår	  enkätundersökning	  varit	  

                                                
22	  Nyberg	  R	  &	  Tidström	  A.	  Skriv	  vetenskapliga	  uppsatser,	  examensarbeten	  och	  avhandlingar.	  (2012)	  (s.215)	  	  
23	  Nyberg	  R	  &	  Tidström	  A.	  Skriv	  vetenskapliga	  uppsatser,	  examensarbeten	  och	  avhandlingar.	  (2012)	  (s.216)	   
24	  Riksdagen:	  Lag	  (2003:460)	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor.	  	  
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anonyma.	  Likväl	  har	  resultatet	  från	  ovan	  nämna	  undersökning	  inte	  vinklats,	  utan	  

presenteras	  i	  dess	  ursprungliga	  form.	  

Likadant	  så	  kommer	  de	  två	  studenter	  vars	  produkt	  ska	  analyseras,	  erbjudas	  möjligheten	  att	  

läsa	  igenom	  det	  material	  i	  denna	  studie	  som	  rör	  deras	  produkt	  innan	  uppsatsen	  lämnas	  för	  

läsning	  av	  tredje	  part.	  Detta	  för	  att	  dels	  undvika	  brott	  mot	  sekretessavtal	  och	  eventuell	  

patentlag	  men	  också	  för	  att	  inte	  bryta	  det	  förtroendet	  som	  getts	  i	  samband	  med	  uppdraget.	  

	  

2:5 Resultatprognos 

Genom	  att	  göra	  en	  enkätundersökning	  så	  kommer	  vi	  att	  få	  fram	  information	  som	  indikerar	  

på	  att	  dokumenterade	  metoder	  inte	  efterföljs	  av	  allmänheten.	  Dock	  kommer	  

enkätundersökningen	  inte	  bestå	  av	  frågor	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  besvara	  våra	  andra	  

frågeställningar.	  	  

Genom	  tillvägagångssättet	  som	  beskrivs	  i	  avsnittet	  2:3	  “Datainsamling”,	  kan	  vi	  nå	  ut	  till	  

minst	  100	  användare	  och	  därigenom	  sen	  få	  indikationer	  som	  tyder	  på	  att	  medvetenheten	  

om	  skadlig	  kod	  och	  informationssäkerhet	  i	  mobiltelefoner	  överlag	  är	  låg.	  Resultatet	  

kommer	  troligen	  visa	  på	  en	  kombination	  av	  okunskap	  och	  naivitet	  som	  tillsammans	  utgör	  

stora	  säkerhetsbrister.	  	  

I	  motsats	  till	  ovan	  nämna	  så	  finns	  det	  de	  personer	  som	  medvetet	  lägger	  “säkerhetstänket”	  

åt	  sidan	  för	  att	  deras	  personliga	  uppfattning	  är	  att	  riskerna	  och	  dokumentationen	  kring	  

säkerhet	  är	  överdriven	  och	  tror	  att	  det	  är	  en	  konspiration	  mellan	  media	  och	  utvecklarna	  av	  

säkerhetsappar.25	  

Kring	  fallstudien	  kommer	  flertalet	  säkerhetshål	  att	  lokaliseras.	  Produkten	  är	  utvecklad	  för	  

att	  användaren	  på	  ett	  bekvämare	  och	  smidigare	  sätt	  ska	  kunna	  komma	  in	  i	  ett	  

lägenhetskomplex,	  vid	  första	  anblick	  av	  lösningarna	  uppfattades	  det	  dock	  att	  den	  formen	  av	  

lösningar	  skulle	  bli	  problematiska	  med	  hänsyn	  till	  informationssäkerhet.	  	  

	  

 

 
                                                
25	  Swedroid:	  Aftonbladets	  säkerhetsexpert:	  “Undvik	  android”	  (2012)	  
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2:6 Så ska frågeställningarna besvaras 

Frågeställningen	  som	  gäller	  hur	  den	  generella	  uppfattningen	  är	  kring	  smarttelefoners	  

informationssäkerhet,	  kommer	  att	  besvaras	  med	  hjälp	  av	  en	  enkätundersökning.	  Det	  enda	  

sättet	  att	  få	  svar	  på	  den,	  är	  att	  fråga	  de	  berörda.	  

Sekundärdata	  samlas	  in	  i	  form	  av	  litteraturstudier	  och	  sätts	  samman	  för	  att	  kartlägga	  vilka	  

sårbarheter	  som	  kan	  utnyttjas,	  på	  vilka	  sätt	  det	  kan	  upptäckas	  att	  smarttelefonen	  har	  

infekterats	  samt	  de	  proaktiva	  åtgärder	  som	  kan	  implementeras	  för	  att	  reducera	  risken	  för	  

informationsläckage.	  	  

För	  att	  genomföra	  fallstudien	  så	  kommer	  primärdata	  att	  samlas	  in	  i	  form	  av	  intervjuer	  och	  

sekundärdata	  kommer	  att	  användas	  som	  grund	  till	  riskanalysen	  på	  portlåset.	  Studiens	  

resultat	  kommer	  att	  belysa	  på	  vilka	  sätt	  en	  smarttelefon	  innebär	  en	  säkerhetsrisk	  i	  

samhället.	  	  
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3 Teori	  

För	  att	  få	  en	  lättare	  insikt	  i	  vad	  begreppet	  informationssäkerhet	  innebär	  kan	  det	  delas	  upp	  i	  

två	  ord,	  information	  och	  säkerhet.	  	  

Riskanalyser	  görs	  för	  att	  identifiera	  informationstillgångar	  och	  dess	  sårbarheter.	  Men	  de	  görs	  

kanske	  främst	  för	  att	  planera	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  informationssäkerhet.	  

Skadlig	  kod	  kan	  exempelvis	  vara	  virus,	  trojaner	  och	  maskar.	  Det	  vanligaste	  sättet	  som	  en	  

smarttelefon	  infekteras	  på	  är	  genom	  att	  en	  trojan	  laddas	  ner	  i	  samband	  med	  nedladdningen	  

av	  en	  app	  eller	  en	  uppdatering	  av	  en	  app.	  	  

Angripare	  utnyttjar	  olika	  sårbarheter	  i	  tekniker	  och	  lösningar	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  enheter.	  

Bluetooth	  är	  en	  trådlös	  teknik	  som	  är	  vanligt	  förekommande	  idag,	  men	  eftersom	  en	  central	  

kontrollpunkt	  saknas	  kan	  tekniken	  innebära	  en	  säkerhetsrisk.	  

 

3:1 Vad menas med informationssäkerhet? 

I	  arbetet	  så	  nämns	  ordet	  “Informationssäkerhet”	  frekvent,	  ordet	  blandas	  ofta	  ihop	  med	  IT-‐

säkerhet	  men	  som	  figur	  1	  visar	  så	  är	  IT-‐säkerhet	  en	  del	  av	  samlingsordet	  

informationssäkerhet.	  	  

Informationssäkerhet	  är	  sammansatt	  av	  två	  ord:	  information	  och	  säkerhet.	  Genom	  att	  dela	  

upp	  ordet	  är	  det	  lättare	  att	  få	  förståelse	  av	  ordets	  innebörd.	  Information	  betyder	  en	  samling	  

av	  information	  eller	  kunskap	  som	  förvaras	  på	  en	  server,	  hårddisk	  eller	  liknande	  ställe	  

digitalt	  eller	  i	  utskriven	  form	  i	  ett	  arkiv.26	  Syrén	  (s.56)	  definierar	  säkerhet	  med	  “Att	  känna	  

sig	  och	  att	  vara	  säker”.	  	  

                                                
26	  Syrén	  A.	  Stora	  säkerhetshandboken	  -‐	  en	  praktisk	  årskalender	  (2008)	  (s.56)	  
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Figur	  1:	  Översikt	  över	  hur	  informationssäkerhet	  är	  organiserad	  (Syrén	  A,	  Stora	  säkerhetshandboken	  -‐	  en	  praktisk	  

årskalender.	  s.52)	  

3:2 Riskanalys 

Internationella	  standardiseringsorganisationen,	  ISO	  har	  plockat	  fram	  en	  samling	  med	  

standarder	  som	  kallas	  ISO	  27000-‐serien.	  Standarderna	  beskriver	  arbetssätt	  vilka	  jobbar	  

mot	  att	  få	  bättre	  stabilitet	  i	  arbetet	  med	  informationssäkerhet.	  	  

ISO-‐	  27001	  är	  en	  samling	  krav	  på	  hur	  bedömningar	  och	  hanteringen	  av	  

informationssäkerhetsrisker	  ska	  göras.27	  	  Dessa	  standarder	  har	  det	  utgåtts	  ifrån	  när	  

fallstudien	  gjordes.	  	  
 

Vad	  är	  en	  riskanalys	  och	  varför	  bör	  en	  sådan	  göras?	  

En	  riskanalysmetod	  används	  för	  att	  identifiera	  vilka	  informationstillgångar	  ett	  företag	  har.	  

Dessutom	  beskrivs	  och	  analyseras	  de	  hot	  som	  finns	  samt	  dess	  eventuella	  konsekvenser.	  

Informationen	  används	  sen	  för	  att	  kunna	  skapa	  ett	  säkert	  skydd.	  Denna	  studie	  utgår	  ifrån	  

Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskap,	  MSB	  metodstöd,	  som	  således	  också	  stödjs	  

av	  ISO	  27000-‐serien.	  

                                                
27	  Swedish	  standards	  institute.	  Ledningssystem	  för	  informationssäkerhet	  (2013)	  
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Revision	  och	  
uppföljning	  
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Begreppen	  hot,	  sårbarhet	  och	  risk	  

Ett	  hot	  är	  en	  del	  av	  en	  fara,	  exempelvis	  är	  trojaner	  en	  del	  av	  en	  fara	  för	  ett	  företag.	  	  

En	  sårbarhet	  är	  ett	  fel	  i	  ett	  system	  som	  skulle	  kunna	  utnyttjas.	  	  

En	  risk	  innebär	  möjligheten	  att	  ett	  viss	  hot	  kan	  utnyttja	  en	  sårbarhet.	  28	  

	  

Riskanalyser	  behöver	  inte	  vara	  begränsade	  till	  en	  enskild	  applikation	  utan	  kan	  även	  göras	  

på	  verksamhetens	  helhet.29	  

Den	  främsta	  fördelen	  med	  att	  göra	  en	  riskanalys	  är	  för	  att	  få	  en	  översikt	  på	  de	  risker	  som	  

föreligger	  samt	  vilka	  konsekvenser	  riskerna	  eventuellt	  kan	  få.	  Utifrån	  den	  informationen	  

kan	  en	  åtgärdsplan	  skapas.30	  

	  

En	  riskanalys	  består	  utav	  följande	  steg:	  	  

1. Välj	  och	  beskriv	  analysobjekt	  

2. Identifiera	  hot	  

3. Sammanställ	  och	  gruppera	  hot	  

4. Bedöm	  risk	  utifrån	  konsekvens	  och	  sannolikhet	  	  

5. Åtgärdsplan	  31	  

	  

För	  att	  kunna	  ta	  fram	  en	  riskkarta	  som	  visar	  vilka	  hot	  som	  bör	  åtgärdas,	  så	  bedöms	  också	  

hotets	  allvarlighetsgrad	  samt	  sannolikhet	  för	  att	  det	  ska	  inträffa,	  båda	  utifrån	  en	  skala	  1-‐10.	  

Där	  1	  är	  låg	  sannolikhet	  och	  10	  är	  hög	  sannolikhet.	  Detsamma	  gäller	  allvarlighetsgrad,	  1	  

symboliserar	  låg	  allvarlighetsgrad	  och	  10	  hög	  allvarlighetsgrad.	  	  
 

3:3 Vad är skadlig kod? 

Många	  gånger	  kan	  det	  i	  diverse	  publikationer	  ses	  att	  ordet	  virus	  felaktigt	  används	  som	  ett	  

samlingsnamn	  för	  olika	  hot	  mot	  IT-‐säkerheten.	  Det	  finns	  olika	  hot	  med	  olika	  uppbyggnad	  

och	  spridningssätt	  varav	  virus	  är	  ett	  exempel	  på	  sådana	  hot.	  

                                                
28	  LabCenter.	  Svenska	  it-‐säkerhetshandboken	  1.0.	  (2009)	  (s.32-‐33)	  	  
29	  MSB.	  Riskanalys(2011)	  (s.4)	  	  
30	  MSB.	  Riskanalys(2011)	  (s.4)	  
31	  MSB.	  Riskanalys(2011)	  (s.4) 
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Trots	  att	  hoten	  tekniskt	  sett	  inte	  är	  särskilt	  lika,	  är	  deras	  slutliga	  mål	  oftast	  de	  samma,	  

antingen	  att	  tjäna	  eller	  stjäla	  pengar.	  Gemensamt	  för	  de	  olika	  typerna	  av	  hot	  är	  att	  de	  

använder	  säkerhetshål	  i	  telefonen	  eller	  användandet	  av	  den	  för	  att	  lura	  sig	  in	  och	  ta	  kontroll	  

över	  den.	  De	  senaste	  mobiltelefonerna	  som	  finns	  på	  marknaden	  innehåller	  många	  

ingångspunkter	  så	  kallade	  säkerhetshål,	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  angripare	  att	  ta	  sig	  in.	  

Exempel	  på	  ingångspunkter	  är	  Wi-‐Fi,	  Bluetooth	  och	  NFC,	  samt	  USB.	  Alla	  sedda	  

ingångspunkter	  som	  gör	  informationssäkerheten	  ostadig.32	  Exempel	  på	  skadlig	  kod	  är	  

virus,	  trojaner	  och	  maskar.	  Den	  typ	  av	  skadlig	  kod	  som	  mobiltelefoner	  oftast	  infekteras	  av	  

är	  trojaner.	  33	  	  
 

3.4 Inbyggda säkerhetssystem 

Android	  och	  iOS	  är	  två	  av	  de	  vanligaste	  operativsystem	  som	  finns	  idag	  för	  smarttelefoner.	  34	  

I	  båda	  operativsystemen	  så	  finns	  inbyggda	  säkerhetssystem	  som	  gör	  att	  din	  mobil	  skyddas	  

från	  bland	  annat	  skadlig	  kod.	  Dock	  inte	  från	  allt	  och	  det	  finns	  flertal	  proaktiva	  åtgärder	  som	  

kan	  bidra	  till	  att	  göra	  din	  mobil	  säkrare,	  detta	  nämns	  senare	  i	  uppsatsen.	  	  

	  

Det	  inbyggda	  säkerhetssystemet	  gäller	  dock	  bara	  ”vanliga”	  mobilanvändare	  som	  laddar	  ner	  

appar	  från	  operativsystemens	  egna	  butiker.	  Det	  vill	  säga	  Google	  Play	  Store	  för	  Android	  och	  

App	  Store	  för	  Apple	  iOS.	  Laddas	  appar	  bara	  ner	  från	  dessa	  butiker	  så	  bör	  apparna	  vara	  

grundligt	  kontrollerade	  och	  att	  de	  uppbyggda	  på	  ett	  säkert	  sätt.35	  Funktioner	  och	  

rättigheter	  för	  en	  app	  begränsas	  för	  att	  öka	  svårighetsgraden	  för	  skadlig	  kod	  att	  ta	  sig	  in	  i	  

ett	  system.	  36	  Detta	  gäller	  för	  den	  typiska	  mobilanvändaren.	  Det	  gäller	  inte	  om	  telefonen	  till	  

exempel	  har	  jailbreakats.	  Jailbreak	  innebär	  att	  en	  process	  på	  mobiltelefonen	  utförs	  som	  

öppnar	  upp	  filsystemet	  och	  gör	  att	  appar	  kan	  laddas	  ner	  från	  andra	  ställen	  än	  App	  Store	  och	  

Google	  Play.	  Inställningar	  i	  telefonen	  som	  i	  vanliga	  fall	  styrs	  av	  operativsystemet	  till	  

exempel	  ljud,	  teman,	  systemfiler	  och	  så	  vidare	  kan	  ändras.	  Men	  det	  innebär	  också	  att	  allt	  

inbyggt	  skydd	  från	  operativsystemet	  elimineras,	  vilket	  i	  sin	  tur	  också	  öppnar	  upp	  för	  
                                                
32	  Internet	  Security	  Threat	  Rapport	  2014	  (2014)	  (s.85)	  	  
33	  Stallings	  W,	  Brown	  L.	  Computer	  security	  (2014)	  (s.201)	  	  
34	  Statistik	  som	  talar	  sitt	  tydliga	  språk.	  	  
35	  Android.	  Security	  Tips.	  
36	  Miller.	  C.	  Mobile	  Attacks	  and	  Defense	  (2011) 
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skadlig	  kod.	  Det	  tar	  även	  bort	  eventuell	  fabriksgaranti,	  dock	  bara	  temporärt,	  ändras	  det	  

tillbaka	  till	  vanligt	  läge	  igen	  så	  återfås	  garantin.	  37	  

	  

I	  Android	  så	  kan	  appar	  laddas	  ner	  från	  andra	  källor	  än	  Google	  Play,	  utan	  att	  jailbreak	  

behöver	  utföras	  på	  telefonen.	  Det	  är	  en	  inställning	  som	  kan	  göras	  under	  

”Inställningar/Säkerhet”.	  Google	  har	  i	  senare	  Androidversioner	  också	  implementerat	  

säkerhetskontroller	  för	  appar	  som	  installerats	  från	  andra	  källor	  än	  Google	  Play.38	  	  	  
 

3.5 Bluetooth 

Bluetooth	  är	  en	  standard	  för	  trådlösa	  ad-‐hoc	  nätverk.	  39	  Ad-‐hoc	  nätverk	  fungerar	  mellan	  

trådlösa	  enheter	  utan	  en	  åtkomstpunkt	  mellan	  dem.	  Detta	  kan	  vara	  ett	  säkerhetshot	  då	  en	  

central	  kontrollpunkt	  saknas.	  40	  Detta	  gör	  det	  möjligt	  att	  koppla	  samman	  två	  enheter	  som	  

befinner	  sig	  inom	  en	  radie	  av	  ca	  0-‐100	  meter,	  så	  kallat	  korthållskommunikation.	  Beroende	  

på	  vilken	  version	  av	  bluetooth	  som	  används	  så	  begränsas	  den	  fungerade	  radien	  mellan	  

enheter.	  Skrivare,	  mus,	  tangentbord	  med	  mera,	  kan	  kopplas	  till	  exempelvis	  en	  dator	  via	  

bluetooth.	  	  

	  

Bluetooth	  är	  en	  svensk	  uppfinning	  och	  skapades	  av	  en	  grupp	  ingenjörer	  på	  Ericsson	  år	  

1994.	  Fyra	  år	  senare	  så	  tillkom	  företagen	  Intel,	  Nokia,	  Toshiba	  och	  IBM	  och	  bildade	  

tillsammans	  Bluetooth	  Special	  Interest	  Group	  (SIG),	  tillsammans	  utvecklar	  de	  Bluetooth.	  

Bluetooth	  använder	  det	  licensfria	  frekvensområdet	  2.4	  GHz.	  De	  viktigaste	  funktionerna	  i	  

tekniken	  är	  låg	  effekt	  och	  låg	  kostnad.	  41	  	  

År	  2010	  publicerades	  version	  fyra	  av	  bluetooth	  med	  namnet	  Bluetooth	  low-‐energy	  (BLE),	  

också	  kallad	  Bluetooth	  Smart.	  Den	  största	  nyheten	  var	  hur	  batterisnål	  tekniken	  var,	  den	  kan	  

drivas	  i	  år	  utan	  att	  byta	  batteri.	  Det	  är	  version	  4	  av	  bluetooth	  som	  kommer	  att	  användas	  i	  

portlåset.	  42	  

                                                
37	  Miller.	  C.	  Mobile	  Attacks	  and	  Defense	  (2011)	  
38	  Google.	  Protect	  against	  harmful	  apps.	   
39	  Bluetooth.	  Fast	  facts	  about	  Bluetooth.	  	  
40	  Stallings	  W,	  Brown	  L.	  Computer	  security(2014)	  (s.735)	  	  
41	  Bluetooth.	  Fast	  facts	  about	  Bluetooth.	  
42	  Decuir.	  J.	  Introduction	  Bluetooth	  Smart	  (2014)	   
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Första	  gången	  en	  bluetoothanslutning	  används	  mellan	  två	  enheter	  så	  sker	  en	  så	  kallad	  

parkoppling.	  Enheten	  som	  vill	  påbörja	  parkopplingen	  kallas	  för	  Master	  och	  den	  andra	  

enheten	  är	  då	  Slave.	  Om	  båda	  enheterna	  har	  en	  knappsats	  så	  knappas	  en	  pinkod	  in	  på	  

respektive	  modul,	  då	  genereras	  en	  nonce	  (ett	  slumpmässig	  nummer	  som	  endast	  används	  en	  

gång	  inom	  kryptering)	  på	  Master	  och	  skickas	  via	  bluetooth	  till	  Slave.	  Från	  pinkoden	  och	  

nonce	  så	  har	  en	  128-‐bitars	  länknyckel	  genererats,	  som	  används	  för	  kryptering	  och	  senare	  

autentisering	  mellan	  enheterna.	  Protokoll	  gör	  det	  möjligt	  för	  användaren	  att	  själv	  

bestämma	  om	  vederbörande	  vill	  utbyta	  publika	  och	  privata	  nycklar	  mellan	  enheterna,	  som	  

en	  slags	  försäkran	  om	  att	  det	  är	  två	  kända	  enheter	  som	  vill	  kommunicera.	  43	  

	  

3.6 Säkerhetsprotokoll 

ISO	  har	  skapat	  Open	  Systems	  Interconnection,	  OSI	  modellen.	  OSI-‐modellen	  är	  en	  modell	  för	  

datakommunikation	  och	  används	  för	  att	  beskriva	  hur	  kommunikationen	  i	  ett	  nätverk	  kan	  

ske.	  I	  modellen	  som	  syns	  i	  figur	  2	  finns	  sju	  lager,	  där	  Applikation	  är	  det	  sjunde	  och	  sista	  

lagret.	  	  

	  

Applikation	  

Presentation	  

Session	  

Transport	  

Nätverk	  

Datalänk	  

Fysiskt	  

	  

Figur	  2:	  OSI-‐modell	  
                                                
43	  Gollman	  D.	  Computer	  Security.	  (2011)	  (s.381)	  	  
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Transmission	  Control	  Protocol/Internet	  Protocol,	  TCP/IP	  är	  en	  samling	  av	  flera	  protokoll	  

för	  datakommunikation	  över	  nätverk.	  Det	  är	  uppbyggt	  liknande	  OSI-‐modellen,	  men	  istället	  

för	  sju	  lager	  så	  har	  TCP/IP	  fyra	  lager.	  Dessa	  lager	  kan	  ses	  i	  figur	  3.	  44	  

	  

	  

Applikation	  

Transport	  

Internet	  

Länk	  

	  

Figur	  3:	  TCP/IP	  modell	  

	  

Alla	  datorer	  som	  har	  TCP/IP	  kommer	  alltid	  att	  ha	  samma	  IP-‐adress,	  detta	  för	  att	  rätt	  dator	  

ska	  få	  rätt	  data	  skickat	  till	  sig.	  IP-‐adresser	  delas	  ofta	  ut	  dynamiskt	  via	  protokoll	  som	  kallas	  

Dynamic	  Host	  Configuration	  Protocol,	  DHCP,	  men	  adresserna	  kan	  också	  sättas	  manuellt.	  

Varje	  dator	  som	  kommunicerar	  inom	  ett	  nätverk	  har	  ett	  nätverkskort	  med	  en	  unik	  MAC-‐

adress	  på.	  45	  (Läs	  mer	  om	  MAC-‐adresser	  under	  avsnitt	  3.7)	  

	  

Mellan	  HTTP-‐	  och	  TCP	  nätverkslagret	  arbetar	  Secure	  Sockets	  Layer,	  SSL	  som	  är	  en	  

säkerhetsmekanism	  som	  används	  för	  att	  kryptera	  kommunikation	  mellan	  två	  enheter.	  SSL	  

är	  en	  av	  de	  mest	  använda	  säkerhetstjänsterna.	  Ofta	  används	  det	  mellan	  en	  webbläsare	  och	  

en	  webbsida	  så	  som	  en	  onlinebutik.	  Anledningen	  till	  att	  kryptering	  av	  informationen	  är	  

önskvärd	  är	  att	  ingen	  obehörig	  ska	  kunna	  läsa	  av	  data	  som	  skickas.	  Om	  till	  exempel	  

kreditkortsnummer	  används	  så	  önskas	  det	  att	  inte	  någon	  annan	  än	  användaren	  själv	  ska	  

kunna	  läsa	  det.	  	  

                                                
44	  Gollman	  D.	  Computer	  Security.	  (2011)	  (s.301)	  	  
45	  Microsoft.	  What	  is	  DHCP?	  	  
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Att	  en	  webbadress	  börjar	  med	  https://	  istället	  för	  http://	  bekräftar	  att	  webbsidans	  

information	  skyddas	  av	  SSL.	  Utöver	  krypteringen	  så	  har	  SSL	  även	  en	  funktion	  kallad	  

Handshake	  Protocol,	  vilket	  i	  stora	  drag	  innebär	  att	  en	  server	  och	  en	  klient	  skickar	  

information	  till	  varandra	  för	  att	  verifiera	  att	  de	  är	  dem	  som	  de	  utger	  sig	  för	  att	  vara.	  När	  det	  

är	  verifierat	  så	  genereras	  nycklar,	  både	  publika	  och	  symmetriska	  nycklar	  skickas.	  Nycklarna	  

kan	  senare	  användas	  för	  att	  kryptera,	  dekryptera	  och	  verifiera	  integriteten	  på	  det	  data	  som	  

skickas	  mellan	  enheterna.	  Vid	  en	  lyckad	  handskakning	  så	  avslutas	  det	  sedan	  med	  ett	  

meddelande	  mellan	  servern	  och	  klienten	  som	  bekräftar	  att	  det	  är	  säkert	  att	  kommunicera	  

mellan	  enheterna.	  46	  

3.7 MAC-adress 

Alla	  nätverkskort	  har	  en	  fysisk	  adress	  som	  kallas	  MAC-‐adress,	  Media	  Access	  Control	  adress.	  	  

MAC-‐adressen	  består	  utav	  12	  hexadecimala	  tecken	  och	  är	  en	  unik	  identifierare	  för	  varje	  

nätverkskort.	  Det	  är	  möjligt	  för	  obehöriga	  att	  förfalska	  MAC-‐adresser,	  detta	  genom	  att	  en	  

annan	  adress	  används	  än	  den	  som	  är	  lagrad	  i	  nätverkskortet.	  Detta	  kan	  exempelvis	  göras	  

om	  det	  önskas	  tillgång	  till	  ett	  trådlöst	  nätverk	  som	  är	  begränsat	  till	  vissa	  MAC-‐adresser.	  47	  

Bluetooth	  använder	  sig	  av	  samma	  teknik	  som	  nätverkskort	  och	  identifierar	  sig	  med	  en	  

MAC-‐adress.	  	  

	  

3.8 Sammanfattning av teori 

Teori	  kapitlet	  kan	  ses	  som	  en	  grund	  för	  förståelse	  i	  forskningsområdet	  som	  beskrivs	  i	  

uppsatsen.	  Sammanfattningsvis	  så	  har	  ordet	  informationssäkerhet	  grundligt	  tagits	  upp,	  då	  

ordet	  nämns	  frekvent	  i	  studien.	  Vad	  en	  riskanalys	  är,	  hur	  man	  gör	  den	  och	  varför	  den	  är	  

viktig	  har	  redogjorts	  likväl	  som	  orden	  hot,	  risk	  och	  sårbarhet	  som	  är	  en	  stor	  del	  av	  en	  

riskanalys.	  Smarttelefoner	  som	  är	  uppsatsens	  centrala	  punkt	  har	  ett	  inbyggt	  skydd	  från	  

början,	  även	  det	  har	  beskrivits.	  Angående	  fallstudien	  så	  är	  där	  tre	  huvudsakliga	  delar	  som	  

har	  beskrivits,	  säkerhetsprotokoll	  som	  OSI	  och	  TCP/IP	  samt	  teknikerna	  bluetooth	  och	  MAC-‐

adresser	  som	  fallstudien	  med	  portlåset	  bygger	  på.	  	  

                                                
46Petridou	  S.	  &	  Basagiannis	  S.Towards	  Energy	  Consumption	  Evaluation	  of	  the	  SSL	  Handshake	  Protocol	  in	  Mobile	  
Communications.	  (2012)	  
47	  Coleman	  D.	  D	  &	  Westcott	  D.	  A.	  Certified	  Wireless	  Network	  Administrator	  (2012)	  (s.	  438)	   
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4 Experimentuppställning	  

Olika	  databaser	  har	  använts	  för	  att	  göra	  systematiska	  sökningar	  efter	  sekundärdata.	  Enkäten	  

gjordes	  på	  webbenkater.com,	  där	  även	  resultaten	  sparas	  direkt.	  För	  att	  kunna	  behandla	  och	  

framställa	  resultaten	  på	  ett	  önskvärt	  och	  tilltalande	  sätt	  har	  mjukvaran	  Microsoft	  Excel	  

använts.	  

 

4:1 Datorbaserad sökning 

Diverse	  biblioteks	  databaser	  har	  används	  för	  att	  göra	  systematiska	  sökningar,	  det	  rör	  sig	  

om	  Högskolan	  i	  Halmstads	  bibliotek,	  Stadsbiblioteket	  i	  Halmstad	  och	  Nordvästra	  Skånes	  

bibliotek.	  Böcker,	  rapporter	  och	  artiklar	  indexeras	  efter	  ämnesord.	  Genom	  att	  med	  väl	  valda	  

nyckelord	  göra	  en	  systematisk	  sökning	  i	  bibliotekens	  databaser	  underlättas	  insamlingen	  av	  

relevant	  information.48	  Utöver	  detta	  har	  sökningar	  med	  samma	  nyckelord	  gjorts	  i	  Googles	  

sökmotor,	  däribland	  Google	  Scholar	  som	  är	  en	  sökmotor	  för	  att	  hitta	  vetenskapliga	  texter.	  

Tabell	  1	  visar	  några	  av	  de	  nyckelord	  som	  vi	  använt	  under	  studiens	  process.	  	  

	  

Informationssäkerhet	   Informationsecurity	   Mobil	  säkerhet	  

Smartphone/	  Smarttelefon	   Mobile	  security	   Bluetooth	  

Awareness	  mobile	  security	   Bluetooth	  threats	   Malware/	  Skadlig	  kod	  

	  

Tabell	  1:	  Matris	  med	  en	  del	  av	  de	  nyckelord	  som	  använts	  vid	  insamling	  av	  källor.	  	  
 
4:2 Material och verktyg 
Enkätundersökningen	  skapades	  genom	  ett	  internetverktyg	  som,	  för	  studenter,	  

tillhandahålls	  gratis	  på	  webbsidan:	  “webbenkater.com”.	  Att	  just	  detta	  verktyg	  valdes	  var	  

dels	  för	  att	  det	  var	  kostnadsfritt	  men	  främst	  för	  att	  det	  till	  skillnad	  från	  till	  exempel	  Googles	  

enkätformulär	  49,	  inte	  kräver	  att	  respondenten	  har	  ett	  eget	  konto	  registrerat	  på	  hemsidan.	  

Detta	  innebär	  följaktligen	  att	  enkäten	  kan	  besvaras	  av	  alla	  som	  vill	  besvara	  den	  oavsett	  om	  

                                                
48	  Nyberg	  R	  &	  Tidström	  A.	  Skriv	  vetenskapliga	  uppsatser,	  examensarbeten	  och	  avhandlingar.	  (2012)	  (s.215)	  	  
49 Google	  Formulär:	  https://www.google.se/intx/sv/work/apps/business/products/forms/  
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vederbörande	  innehar	  ett	  konto	  på	  hemsidan	  eller	  inte.	  Detta	  är	  en	  stor	  fördel	  eftersom	  det	  

underlättar	  i	  hög	  grad	  för	  respondenterna,	  både	  för	  att	  det	  är	  smidigt	  och	  för	  att	  det	  inte	  

blir	  särskilt	  tidskrävande.	  	  

Frågeformuläret	  kommer	  att	  publiceras	  som	  en	  länk	  på	  det	  sociala	  mediet	  Facebook,	  där	  

respondenternas	  svar	  registreras	  direkt	  i	  verktyget.	  Resultatet	  är	  inte	  synligt	  för	  

respondenterna,	  utan	  kommer	  endast	  att	  kunna	  bearbetas	  av	  oss.	  	  
 

4:2.1 Google Drive 

För	  att	  underlätta	  skapandet	  av	  uppsatsen	  så	  har	  Google	  Drive	  använts,	  det	  är	  ett	  

kostnadsfritt,	  molnbaserat	  verktyg	  där	  det	  i	  realtid	  kan	  skrivas	  och	  ändras	  i	  dokument	  som	  

kan	  delas	  mellan	  flera	  personer	  (www.drive.google.com).	  Risken	  för	  att	  arbetet	  går	  förlorat	  

på	  grund	  av	  datorkrasch	  eller	  liknande	  reduceras	  då	  verktyget	  är	  molnbaserat.	  Vilket	  också	  

innebär	  att	  det	  går	  att	  skriva	  och	  ändra	  i	  uppsatsen	  från	  olika	  enheter.	  	  

	  

4:2.2 Excel och korrelationer 

Då	  resultatet	  av	  svaren	  från	  undersökningen	  ska	  sättas	  ihop	  statistiskt,	  så	  kommer	  

mjukvaran	  Microsoft	  Excel	  att	  tillämpas.	  Alla	  respondenternas	  svar	  kommer	  att	  läggas	  till	  i	  

Excel	  efter	  att	  undersökningen	  är	  avslutad.	  	  

	  

Vidare	  så	  kommer	  korrelationer	  att	  räknas	  ut	  för	  att	  visa	  på	  samband	  mellan	  svaren	  på	  

frågorna.	  	  
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5 Resultat 
Totalt	  har	  210	  respondenter	  deltagit	  i	  enkätundersökningen.	  Av	  dessa	  arbetar	  27	  %	  inom	  IT.	  

Endast	  19	  %	  av	  de	  tillfrågade	  anser	  att	  de	  gör	  vad	  dem	  kan	  för	  att	  skydda	  informationen	  i	  sin	  

smarttelefon.	  

Angripare	  kan	  utnyttja	  säkerhetsbrister	  som	  bland	  annat	  finns	  i	  bluetooth-‐anslutningar	  och	  

Wifi-‐	  anslutningar	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  mobiltelefoner.	  Dessutom	  kan	  skadlig	  kod	  implementeras	  i	  

appar	  eller	  i	  länkar	  som	  skickas	  med	  e-‐post,	  vilka	  användaren	  sedan	  laddar	  ner.	  Om	  

smarttelefonen	  blir	  seg	  och	  batteriet	  förbrukas	  fort,	  kan	  det	  vara	  tecken	  på	  att	  telefonen	  har	  

infekterats.	  Genom	  att	  alltid	  hålla	  smarttelefonens	  system	  uppdaterat	  och	  vara	  försiktig	  med	  

vad	  som	  laddas	  ner	  kan	  en	  del	  säkerhetsrisker	  reduceras.	  En	  enkel	  proaktiv	  åtgärd	  som	  kan	  

implementeras	  är	  att	  använda	  någon	  av	  de	  säkerhetsinställningar	  som	  enheten	  erbjuder,	  

exempelvis	  PIN-‐kod	  eller	  biometrisk	  identifiering.	  Resultatdelen	  avslutas	  med	  en	  analys	  där	  

korrelationer,	  konfidensintervall	  och	  statistiska	  felmarginaler	  beräknas.	  	  	  

 

5.1 Resultat från enkätundersökningen 

Enkäten	  som	  utfördes	  fick	  totalt	  210	  respondenter,	  varav	  de	  flesta	  har	  svarat	  via	  sociala	  

medier.	  Ett	  fåtal	  enkäter	  har	  delats	  ut	  för	  hand	  och	  sedan	  sammanförts	  med	  de	  digitala	  

svaren.	  Alla	  svar	  som	  redovisas	  är	  i	  procentenheter,	  inte	  antal.	  	  

Av	  210	  svar	  så	  var	  45	  %	  män	  och	  55	  %	  kvinnor	  vilket	  visas	  i	  figur	  4.	  	  

	  

	  
Figur	  4:	  Fördelningen	  mellan	  respondenternas	  kön.	  	  

Kvinna 
55% 

Man 
45% 

Man/kvinna? 
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33	  %	  var	  mellan	  15	  och	  25	  år	  gamla,	  35	  %	  mellan	  26	  och	  35	  år,	  18	  %	  mellan	  36	  och	  45.	  9	  %	  

var	  mellan	  46	  och	  55	  år,	  2	  %	  var	  mellan	  56	  och	  65	  år	  gamla	  och	  3	  %	  var	  över	  65	  år	  gamla.	  

Fördelningen	  visas	  i	  figur	  5.	  	  

	  
Figur	  5:	  Fördelningen	  mellan	  respondenternas	  ålder.	  

	  

I	  enkäten	  så	  uppmanades	  deltagarna	  att	  fylla	  i	  vad	  vederbörande	  har	  för	  yrke.	  Utefter	  det	  

gjordes	  en	  bedömning	  om	  respondenten	  arbetar	  med	  IT	  eller	  inte.	  Det	  vill	  säga	  om	  

respondenten	  uppgav	  “It-‐tekniker”	  som	  yrke	  så	  ansågs	  personen	  i	  fråga	  arbeta	  med	  IT,	  men	  

om	  respondentens	  yrke	  istället	  var	  “Lastbilschaufför”	  eller	  “Grafiker”	  så	  ansågs	  personen	  

inte	  jobba	  med	  IT.	  Resultatet	  som	  syns	  i	  figur	  6	  visar	  att	  27	  %	  jobbar	  med	  IT	  och	  73	  %	  gör	  

inte	  det.	  	  

	  
Figur	  6:	  Fördelning	  av	  huruvida	  respondenterna	  arbetar	  med	  IT	  eller	  ej.	  	  

	  

15-25 
33% 

26-35 
35% 

36-45 
18% 

46-55 
9% 

56-65 
2% 

65+ 
3% 

Ålder? 

Ja 
27% 

Nej 
73% 

Arbetar du med IT? 



29 
 

Ett	  krav	  för	  att	  få	  genomföra	  enkäten	  var	  att	  respondenten	  ägde	  eller	  hade	  tillgång	  till	  en	  

smart	  mobil,	  eftersom	  enkäten	  enbart	  handlar	  om	  det.	  I	  Figur	  7	  så	  visas	  resultatet	  som	  blev	  

att	  98%	  ägde	  en	  smart	  mobil	  och	  2	  %	  hade	  tillgång	  till	  en.	  	  

	  

	  
Figur	  7:	  Fördelningen	  mellan	  hur	  många	  som	  ägde	  en	  smarttelefon	  och	  hur	  många	  som	  enbart	  har	  tillgång	  till	  

en.	  	  

	  

Vidare	  ställdes	  en	  fråga	  om	  vilket	  operativsystem	  telefonen	  har.	  	  46	  %	  har	  en	  Android	  

telefon,	  50	  %	  en	  Apple	  iOS,	  1	  %	  svarade	  annat	  och	  slutligen	  har	  3	  %	  svarat	  att	  de	  inte	  vet	  

vilket	  operativsystem	  deras	  telefon	  har,	  resultatet	  visas	  i	  figur	  8.	  	  

	  

	  
Figur	  8:	  Fördelningen	  mellan	  respondenternas	  telefoners	  operativsystem.	  	  

	  

	  

Ja, äger en 
98% 

Ja, har 
tillgång till 

en 
2% 

Nej 
0% 

Äger	  du	  en	  smartphone	  eller	  har	  du	  (llgång	  
(ll	  en?	  

46% 50% 

1% 3% 

Android	   Apple	  iOS	   Annat	   Vet	  ej	  

Vilket operativsystem har din 
smartphone? 
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Respondenterna	  fick	  också	  svara	  på	  en	  fråga	  om	  de	  hade	  skärmlås	  på	  sin	  mobil,	  det	  vill	  säga	  

pinkod,	  fingeravtryck,	  mönster	  eller	  lösenord.	  En	  säkerhetsinställning	  för	  att	  inte	  någon	  

annan	  än	  du	  själv	  enkelt	  ska	  komma	  in	  på	  din	  mobil.	  72	  %	  svarade	  ja	  och	  28	  %	  svarade	  nej	  

vilket	  visas	  i	  figur	  9.	  	  

	  

	  
Figur	  9:	  Fördelningen	  mellan	  hur	  många	  av	  respondenterna	  som	  har	  skärmlås	  på	  mobilen	  respektive	  inte	  har.	  

	  

	  

Efter	  de	  första	  grundläggande	  frågorna	  så	  ställdes	  mer	  djupgående	  frågor	  kring	  

användarens	  egen	  uppfattning	  kring	  informationssäkerhet.	  Respondenterna	  uppmanades	  

att	  ranka	  sin	  personliga	  uppfattning	  från	  en	  skala	  1	  till	  5.	  Där	  1	  betydde	  att	  det	  “inte	  

stämmer	  alls”	  och	  5	  betyder	  “stämmer	  helt”.	  	  

Första	  frågan	  presenteras	  i	  figur	  10	  och	  handlade	  om	  hur	  bra	  koll	  deltagaren	  anser	  sig	  ha	  på	  

mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  13	  %	  svarade	  1,	  följaktligen	  att	  de	  inte	  har	  någon	  

koll	  alls.	  19	  %	  svarade	  2,	  31	  %	  svarade	  3,	  21	  %	  svarade	  4	  och	  16	  %	  svarade	  5	  det	  vill	  säga	  

att	  de	  anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  	  

	  

Ja 
72% 

Nej 
28% 

Har du skärmlås på din mobil?  
(Tex pinkod, fingeravtryck, mönster, 

lösenord) 
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Figur	  10:	  Fördelningen	  mellan	  repondernteras	  egna	  uppfattning	  om	  deras	  koll	  på	  mobiltelefoners	  

informationssäkerhet.	  	  

	  

Vid	  den	  andra	  frågan	  där	  ranking	  skulle	  göras	  så	  ställdes	  frågan	  “Tror	  du	  att	  informationen	  

på	  din	  telefon	  är	  skyddad	  för	  obehöriga?”	  svarade	  25	  %	  1,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  inte	  tror	  att	  

informationen	  på	  deras	  telefon	  är	  skyddad.	  34	  %	  svarade	  2,	  24	  %	  en	  3a,	  12	  %	  en	  4a	  och	  5	  %	  

svarade	  5	  och	  anser	  därav	  att	  deras	  information	  är	  skyddad.	  Svaren	  kan	  ses	  i	  

	  figur	  11.	  

	   	  
Figur	  11:	  Fördelningen	  mellan	  respondenternas	  tro	  om	  att	  deras	  telefons	  information	  är	  skyddad	  för	  obehöriga.	  	  

	  

En	  tredje	  fråga	  som	  skulle	  besvaras	  via	  rankning	  var	  “Anser	  du	  att	  du	  gör	  vad	  du	  kan	  för	  att	  

skydda	  informationen	  på	  din	  mobiltelefon”?	  8	  %	  svarade	  1,	  de	  anser	  inte	  att	  de	  gör	  vad	  de	  

kan	  för	  att	  skydda	  informationen.	  28	  %	  svarade	  2,	  19	  %	  svarade	  3,	  26	  %	  svarade	  4	  och	  19	  

%	  svarade	  5.	  Resultatet	  kan	  ses	  i	  figur	  12.	  	  
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Figur	  12:	  Fördelningen	  mellan	  respondenterna	  där	  de	  svarade	  på	  om	  de	  gör	  vad	  de	  kan	  för	  att	  skydda	  

informationen	  på	  sin	  mobil.	  

	  

En	  fråga	  om	  konton	  på	  nätet	  ställdes,	  så	  som	  Google,	  Facebook,	  Hotmail	  och	  liknande.	  

Frågan	  var	  om	  någon	  av	  respondenternas	  konto	  någon	  gång	  hade	  kapats.	  15	  %	  svarade	  att	  

det	  hade	  hänt	  en	  gång.	  4	  %	  att	  det	  hade	  kapats	  ett	  flertal	  gånger,	  34	  %	  svarade	  att	  de	  inte	  

trodde	  att	  det	  hade	  hänt	  och	  47	  %	  var	  säkra	  på	  att	  det	  aldrig	  hade	  hänt	  vilket	  visas	  i	  figur	  

13.	  	  

	  

	  
Figur	  13:	  Fördelningen	  mellan	  respondenterna	  i	  avseende	  på	  om	  någon	  av	  deras	  konto	  har	  kapats.	  	  

	  

Nästa	  fråga	  handlade	  om	  Wi-‐Fi,	  om	  respondenterna	  brukar	  koppla	  upp	  sig	  mot	  allmänna	  

Wifi-‐nätverk?	  Resultatet	  som	  syns	  i	  figur	  14	  visar	  att	  35	  %	  svarade	  nej	  och	  65	  %	  ja.	  	  
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Figur	  14:	  Fördelningen	  visar	  hur	  många	  som	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  allmänna	  Wifi-‐nätverk.	  	  

	  

En	  annan	  trådlös	  uppkoppling	  är	  Bluetooth,	  som	  finns	  på	  bland	  annat	  mobiltelefoner.	  

Frågan	  som	  ställdes	  var	  om	  den	  alltid	  är	  aktiverad	  på	  personens	  mobil?	  15	  %	  svarade	  att	  

den	  alltid	  är	  aktiverad,	  22	  %	  svarade	  att	  de	  inte	  använder	  bluetooth	  och	  63	  %	  svarade	  att	  

de	  aktiverar	  bluetooth	  bara	  precis	  när	  de	  ska	  använda	  den.	  Dessa	  resultat	  visas	  i	  figur	  15.	  	  

	  

	  
Figur	  15:	  Fördelningen	  mellan	  hur	  respondenterna	  använder	  bluetooth.	  	  

	  

Mobilen	  kan	  användas	  på	  många	  olika	  sätt.	  Följande	  fråga	  handlade	  om	  vad	  respondenterna	  

gör	  på	  sin	  mobiltelefon	  som	  kräver	  internetuppkoppling.	  Flertal	  alternativ	  kunde	  väljas	  på	  

denna	  fråga.	  Svaren	  kan	  läsas	  i	  figur	  16.	  92	  %	  använder	  mobilen	  till	  sociala	  medier,	  66	  %	  

sköter	  sina	  bankärenden,	  45	  %	  gör	  arbetsrelaterade	  uppgifter,	  77	  %	  hanterar	  sina	  mejl,	  70	  

%	  läser	  nyheter,	  38	  %	  handlar	  med	  sin	  mobil.	  9	  %	  svarade	  annat,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  själva	  

Ja 
65% 

Nej 
35% 

Kopplar du upp din telefon mot 
allmänna Wifi-nätverk?  

(Exempel: varuhus, restauranger, 
flygplatser, hotell) 

Ja, alltid 
15% 

Nej, inte 
mer än när 
jag precis 
behöver 
använda 

Jag 
använder 

inte 
bluetooth 

22% 

Bluetooth på din mobil, är den alltid 
aktiverad? 



34 
 

fick	  fylla	  i	  svaret.	  De	  använde	  mobilen	  till	  spel,	  fjärrstyrning,	  kalender,	  tv-‐tablå,	  sexuella	  

ändamål,	  informationssökningar,	  resetidtabeller,	  träningsappar,	  surf,	  google,	  krypterad	  

samtalslina,	  IP-‐telefoni	  och	  uppkoppling	  mot	  fjärrkameror.	  	  

	  

	  

	  
Figur	  16:	  Fördelningen	  mellan	  vad	  respondenternas	  använder	  sin	  mobil	  vid	  internetuppkoppling.	  	  

	  

Mobiler	  kan	  precis	  som	  datorer	  drabbas	  av	  skadlig	  kod,	  vi	  ställde	  frågan	  till	  respondenterna	  

om	  de	  var	  medvetna	  om	  det.	  Resultaten	  visas	  i	  figur	  17.	  29	  %	  visste	  inte	  att	  mobiler	  kan	  

drabbas	  av	  skadlig	  kod	  men	  det	  visste	  71	  %	  som	  svarade	  ja.	  	  

	  

	  
Figur	  17:	  Fördelningen	  mellan	  hur	  många	  som	  visste	  att	  mobiler	  kan	  drabbas	  av	  skadlig	  kod.	  	  
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Som	  en	  följdfråga	  så	  frågades	  det	  om	  respondenterna	  har	  antivirus	  program	  på	  sin	  telefon.	  

17	  %	  svarade	  självklart,	  5	  %	  svarade	  att	  de	  har	  de	  installerat	  på	  mobilen	  men	  endast	  för	  att	  

det	  fanns	  förinstallerat	  på	  mobilen,	  34	  %	  visste	  inte	  att	  det	  fanns	  för	  mobiltelefoner,	  17	  %	  

använder	  inte	  det	  för	  att	  de	  inte	  har	  tagit	  sig	  tid	  att	  installera	  det	  och	  22	  %	  använder	  inte	  

antivirus	  eftersom	  de	  inte	  anser	  att	  det	  behövs.	  Resultaten	  kan	  ses	  i	  figur	  18.	  	  

Vid	  denna	  fråga	  så	  kunde	  respondenten	  välja	  att	  svara	  “annat”	  och	  själv	  fylla	  i	  ett	  svar,	  

vilket	  5	  %	  gjorde.	  Från	  dessa	  svar	  uppkom	  det	  att	  personer	  inte	  visste	  om	  de	  hade	  antivirus	  

eller	  inte,	  mobilen	  användes	  för	  mer	  “publika”	  ärenden,	  personer	  bryr	  sig	  inte	  om	  antivirus,	  

det	  funkar	  inte.	  Personer	  ansåg	  sig	  skydda	  sig	  med	  kunskap,	  personer	  använde	  “common	  

sense	  2015”	  istället	  eller	  att	  de	  inte	  tror	  att	  det	  hjälper.	  	  
	  

	  
	  

Figur	  18:	  Fördelningen	  mellan	  respondenternas	  användning	  av	  antivirus	  på	  mobilen.	  	  

	  

En	  fråga	  om	  spel	  ställdes.	  Om	  de	  någon	  gång	  laddat	  ner	  en	  spelapp	  till	  sin	  mobil.	  11	  %	  

svarade	  att	  det	  inte	  gjort	  det	  och	  motsvarande	  89	  %	  har	  gjort	  det,	  se	  figur	  19.	  	  
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Figur	  19:	  Fördelningen	  mellan	  hur	  många	  som	  laddat	  ner	  en	  spelapp.	  	  	  

	  

Innan	  en	  app	  laddas	  ner	  så	  finns	  det	  möjlighet	  att	  kolla	  på	  appens	  certifikat.	  En	  fråga	  

ställdes	  om	  respondenterna	  jämför	  olika	  appars	  certifikat	  innan	  de	  laddar	  ner	  en	  app.	  17	  %	  

svarade	  att	  de	  gör	  det.	  61	  %	  gör	  inte	  det	  och	  22	  %	  vet	  inte	  vad	  certifikat	  är	  för	  något,	  detta	  

kan	  ses	  i	  figur	  20.	  	  

	  

	  
Figur	  20:	  Fördelningen	  mellan	  hur	  många	  som	  jämför	  certifikat	  på	  appar	  innan	  nerladdning.	  	  

	  

De	  fyra	  och	  sista	  frågorna	  som	  ställdes	  i	  enkäten	  handlade	  om	  vilka	  funktioner	  som	  

respondenterna	  tycker	  är	  viktigast	  när	  de	  väljer	  en	  viss	  app	  då	  det	  finns	  flera	  appar	  med	  

samma	  funktion	  för	  nerladdning.	  Appens	  utseende,	  pris,	  säkerhet	  och	  popularitet	  fanns	  som	  

alternativ.	  I	  första	  hand	  så	  tycker	  17	  %	  att	  appens	  utseende	  är	  avgörande,	  27	  %	  tycker	  
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säkerheten,	  32	  %	  appens	  pris	  och	  24	  %	  väljer	  utifrån	  popularitet.	  Respondenternas	  första	  

val	  kan	  ses	  i	  figur	  21.	  	  

	  

	  
Figur	  21:	  Respondenterna	  första	  avgörande	  val	  av	  funktion	  vid	  nedladdning	  av	  en	  app.	  	  	  

	  

	  

I	  andra	  hand	  så	  tyckte	  25	  %	  att	  appens	  utseende	  var	  näst	  viktigast,	  27	  %	  säkerheten,	  26	  %	  

appens	  popularitet,	  22	  %	  appens	  pris.	  Detta	  redovisas	  i	  figur	  22.	  	  

	  

	  
Figur	  22:	  Respondenterna	  andra	  avgörande	  val	  av	  funktion	  vid	  nedladdning	  av	  en	  app.	  
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I	  tredje	  hand	  så	  tyckte	  28	  %	  att	  appens	  utseende	  var	  näst	  oviktigast,	  23	  %	  valde	  säkerheten,	  

31	  %	  appens	  popularitet	  och	  18	  %	  appens	  pris.	  Detta	  redovisas	  i	  figur	  23.	  

	  

	  
Figur	  23:	  Respondenterna	  tredje	  avgörande	  val	  av	  funktion	  vid	  nedladdning	  av	  en	  app.	  

	  

	  

I	  fjärde	  och	  sista	  hand	  bland	  alternativen	  så	  valde	  30	  %	  att	  appens	  utseende	  hade	  minst	  

betydelse,	  23	  %	  säkerheten	  hos	  appen,	  19	  %	  populariteten	  och	  28	  %	  valde	  appens	  pris	  som	  

minst	  betydelse.	  Detta	  kan	  läsas	  i	  figur	  24.	  	  

	  

	  
Figur	  24:	  Respondenterna	  fjärde	  och	  sista	  avgörande	  val	  av	  funktion	  vid	  nedladdning	  av	  en	  app.	  
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Övriga	  kommentarer	  som	  framkom	  då	  respondenterna	  svarade	  på	  vår	  enkät	  var	  ordagrant	  

följande:	  	  

-‐ De	  enda	  appar	  jag	  potentiellt	  skulle	  använda	  skulle	  jag	  koda	  själv,	  så	  ovanstående	  

fråga	  är	  nej	  för	  jag	  använder	  inte	  det.	  

-‐ Det	  är	  ett	  lite	  större	  problem	  än	  så.	  	  

-‐ Certifikat?	  Kallas	  väl	  rättigheter.	  Certifikat	  är	  något	  helt	  annat.	  

-‐ Kan	  vara	  intressant	  och	  se	  om	  folk	  även	  har	  koll	  på	  vad	  de	  lägger	  in	  på	  sina	  mobiler	  

via	  datorn.	  I	  form	  av	  t.ex.	  Apk.er	  som	  laddas	  hem	  från	  tredjeparts	  hemsidor.	  	  

-‐ Beroende	  på	  vad	  för	  app	  det	  är	  så	  kollar	  jag	  certifikat.	  	  

-‐ Känner	  mig	  osäker	  kring	  appar	  och	  deras	  möjligheter	  att	  gå	  in	  i	  mina	  bilder,	  sms	  och	  

dylikt.	  Det	  gör	  mig	  återhållsam	  och	  otrygg.	  	  

-‐ Litar	  på	  iTunes.	  

-‐ Kul	  enkät!	  

-‐ Shit,	  ni	  behöver	  verkligen	  lära	  er	  hur	  man	  formulerar	  en	  enkät	  och	  vilka	  alternativ	  ni	  

anger…	  Och	  sedan	  se	  över	  den	  här.	  	  

-‐ Bra	  enkät	  i	  ett	  intressant	  ämne,	  jag	  fick	  mig	  en	  tankeställare.	  Man	  tar	  inte	  tillräckligt	  

med	  eget	  ansvar	  när	  det	  gäller	  informationssäkerhet.	  Tack	  för	  att	  ni	  undersöker	  

ämnet,	  det	  ska	  bli	  spännande	  och	  se	  resultatet.	  Lycka	  till!	  

	  

5.2 Möjliga sårbarheter 

Det	  finns	  flertal	  sårbarheter	  som	  angripare	  kan	  utnyttja	  för	  att	  ta	  sig	  in	  i	  mobiltelefoner,	  där	  

spridning	  av	  skadlig	  kod	  genom	  e-‐post	  är	  ett	  exempel.	  Detta	  sker	  genom	  att	  användare	  

öppnar	  smittade	  filer	  som	  är	  bifogade	  i	  e-‐posten.	  	  
	  

Användare	  laddar	  ner	  infekterade	  appar	  som	  sedan	  möjliggör	  för	  obehöriga	  att	  ta	  kontroll	  

över	  telefonen.	  I	  vissa	  fall	  är	  det	  så	  att	  appen	  i	  den	  initiala	  nerladdningen	  av	  den	  inte	  

innehåller	  någon	  skadlig	  kod,	  men	  när	  det	  sedan	  släpps	  en	  uppdatering	  av	  appen	  så	  kan	  

skadlig	  kod	  vara	  implementerad	  och	  på	  så	  sätt	  infektera	  telefonen.50	  

	  

                                                
50	  Internet	  security	  threat	  report	  2014.	  	  
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Genom	  att	  ha	  en	  bluetoothanslutning	  aktiv	  möjliggörs	  det	  för	  obehöriga	  att	  lyssna	  av	  

aktiviteten.	  Bluetooth	  går	  som	  sagt	  ut	  på	  att	  skicka	  ut	  signaler	  som	  visar	  att	  den	  är	  aktiv,	  

den	  söker	  av	  området	  för	  att	  se	  om	  någon	  närvarande	  enhet	  vill/kan	  ansluta	  till	  den.	  Med	  

hjälp	  av	  speciella	  programvaror	  kan	  obehöriga	  ansluta	  sig	  till	  enheter	  vars	  

bluetoothanslutning	  är	  påslagen.	  När	  detta	  väl	  är	  gjort	  kan	  en	  massa	  information	  som	  till	  

exempel	  foton	  och	  kontaktinformation	  laddas	  ner	  från	  användarens	  telefon.	  Enda	  sättet	  att	  

undvika	  att	  bluetoothattacker	  mot	  mobiltelefonen	  är	  att	  slå	  av	  Bluetooth	  när	  den	  inte	  

används.	  51	  	  

	  

När	  telefoner	  en	  gång	  har	  anslutits	  till	  ett	  nätverk	  finns	  det	  en	  inställning	  som	  gör	  att	  

telefonen	  automatiskt	  kan	  ansluta	  till	  nätverket	  nästa	  gång	  telefonen	  är	  i	  närheten.	  	  

Så	  kallade	  Man-‐in-‐the-‐middle-‐attacks	  innebär	  att	  det	  skapas	  ett	  öppet	  trådlöst	  nätverk	  som	  

utger	  sig	  för	  att	  vara	  ett	  känt	  nätverk	  som	  användaren	  tidigare	  anslutit	  telefonen	  mot.	  I	  

själva	  verket	  är	  nätverket	  skapat	  för	  att	  lyssna	  av	  och	  lagra	  all	  aktivitet.	  Uppgifter	  såsom	  till	  

exempel	  användarnamn	  och	  lösenord	  blir	  synliga	  för	  personen	  som	  skapat	  nätverket.	  52	  

	  

5.3 Tecken på att smarttelefonen har infekterats 

Det	  finns	  inget	  enkelt	  sätt	  att	  kontrollera	  om	  ens	  mobiltelefon	  har	  infekterats	  av	  skadlig	  kod	  

men	  det	  finns	  en	  del	  tecken	  att	  kolla	  efter.	  	  

Reklam	  och	  pop-‐up	  fönster	  som	  ständigt	  dyker	  upp	  kan	  vara	  indikatorer	  på	  att	  ett	  

annonsprogram	  har	  installerats	  utan	  din	  vetskap	  på	  din	  mobil.	  

	  

Ökad	  mobildataförbrukning.	  En	  del	  skadliga	  program	  ökar	  dataanvändningen	  på	  mobilen	  

genom	  att	  återupprepande	  gå	  in	  på	  en	  webbsida,	  klicka	  på	  en	  annons	  och	  ladda	  hem	  stora	  

mängder	  med	  data.	  Liknande	  varianter	  ringer	  eller	  skickar	  sms	  till	  betaltjänster	  vilket	  höjer	  

din	  mobilräkning.	  	  

	  

Har	  du	  hittat	  appar	  på	  din	  telefon	  som	  du	  själv	  inte	  laddat	  ner?	  Då	  kan	  detta	  vara	  ett	  

varningstecken	  på	  att	  ett	  skadligt	  program	  har	  laddat	  ner	  det	  åt	  dig.	  	  
                                                
51	  Bluetooth	  hacking	  is	  becoming	  a	  serious	  problem.   
52Tapped:	  All	  the	  ways	  your	  phone	  can	  be	  hacked.	  	  
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Dock	  bör	  det	  tänkas	  på	  att	  bara	  för	  att	  nämnda	  tecken	  hittas	  i	  mobiltelefonen	  så	  är	  skadliga	  

program	  inte	  alltid	  boven.	  En	  kompis,	  ett	  barn	  eller	  någon	  annan	  kan	  också	  skicka	  dyra	  sms	  

och	  ladda	  ner	  konstiga	  appar.	  	  

	  

Appar	  som	  ber	  om	  tillåtelse	  för	  att	  använda	  tjänster	  fast	  de	  egentligen	  inte	  borde	  behöva	  

det	  kan	  vara	  ett	  varningstecken	  på	  att	  det	  är	  en	  oseriös	  app.	  	  

Det	  finns	  appar	  innehållande	  skadlig	  kod	  som	  används	  för	  att	  stjäla	  uppgifter	  såsom	  

lösenord.	  Om	  annorlunda	  aktiviteter	  skulle	  uppdagas	  på	  webbaserade	  konton	  kan	  det	  vara	  

tecken	  på	  att	  kontot	  har	  kapats.	  

	  

Att	  din	  telefon	  blir	  långsammare	  och	  att	  fördröjningar	  sker	  frekvent	  kan	  också	  vara	  ett	  

tecken	  på	  att	  någon	  form	  av	  skadlig	  kod	  finns	  på	  mobiltelefonen.	  Liksom	  att	  driftstiden	  på	  

batteriet	  blir	  allt	  kortare.	  Om	  tillgängligt	  minne	  på	  telefonen	  blir	  mindre	  och	  mindre	  utan	  

att	  nya	  bilder	  eller	  annan	  lagring	  har	  lagts	  till	  på	  telefonen	  så	  kan	  även	  detta	  vara	  en	  

varningsklocka.	  Att	  telefonen	  har	  infekterats	  kan	  dessutom	  misstänkas	  om	  filer	  och	  delar	  av	  

din	  telefonbok	  försvinner	  eller	  förvanskas.	  53	  

	  

5.4 Proaktiva åtgärder  

Som	  det	  tidigare	  nämndes	  i	  teorin	  så	  är	  inte	  telefonen	  helt	  oskyddad,	  det	  finns	  säkerhet	  

inbyggt	  i	  operativsystemet	  och	  vilka	  appar	  du	  kan	  ladda	  ner	  är	  strikt	  begränsat	  från	  Apple,	  

Android	  och	  så	  vidare.	  Dock	  finns	  det	  ytterligare	  åtgärder	  som	  kan	  implementeras	  för	  att	  

göra	  telefonen	  säkrare	  och	  det	  är	  de	  proaktiva	  åtgärderna	  som	  nämns	  nedan.	  	  

	  

Det	  handlar	  inte	  bara	  om	  den	  tekniska	  säkerheten	  såsom	  antivirusprogram	  och	  liknande	  

när	  det	  talas	  om	  informationssäkerhet.	  Utan	  det	  handlar	  också	  om	  förvaringen	  av	  telefonen	  

samt	  bruket	  av	  den.	  För	  att	  skydda	  informationen	  i	  mobiltelefoner	  finns	  det	  några	  saker	  

som	  speciellt	  bör	  observeras.	  	  

Det	  brukar	  varnas	  om	  att	  plånboken	  inte	  bör	  förvaras	  i	  en	  väska	  på	  ryggen	  eller	  i	  jackans	  

sidofickor.	  Helst	  ska	  plånboken	  förvaras	  i	  en	  innerficka	  som	  går	  att	  stänga	  med	  blixtlås,	  

                                                
53	  Lars	  O	  Strömberg,	  KTH.  
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detta	  för	  att	  det	  ska	  vara	  svårare	  för	  tjuven	  att	  ta	  plånboken.	  Behandla	  mobiltelefonen	  på	  

samma	  sätt	  som	  en	  plånbok.	  

Om	  en	  obehörig	  skulle	  få	  fysisk	  tillgång	  till	  en	  telefon	  kan	  denna	  användas	  till	  att	  samla	  

känslig	  information	  genom	  registrerade	  konton	  såsom	  e-‐post	  och	  konton	  på	  sociala	  medier.	  

Eller	  så	  kanske	  det	  är	  en	  företagstelefon	  som	  tjuven	  får	  tag	  på,	  det	  vill	  säga	  en	  telefon	  

eventuellt	  fylld	  med	  känslig	  företagsinformation,	  kanske	  information	  om	  företagets	  

ekonomi?	  Genom	  att	  förvara	  telefonen	  lika	  säkert	  som	  plånboken	  kan	  dessa	  risker	  

undvikas.	  

	  

Skulle	  telefonen	  bli	  stulen,	  tappas	  bort	  eller	  på	  annat	  sätt	  hamna	  i	  orätta	  händer,	  blir	  det	  

svårare	  för	  förövaren	  att	  komma	  åt	  uppgifterna	  på	  den	  genom	  att	  en	  PIN-‐kod	  har	  använts	  

på	  telefonen.54	  Oavsett	  så	  resulterar	  en	  stöld	  av	  telefonen	  i	  att	  information	  såsom	  bilder	  

eller	  andra	  filer	  som	  är	  sparade	  på	  telefonen	  går	  förlorad.	  För	  att	  förhindra	  det	  är	  det	  bra	  

att	  göra	  säkerhetskopior	  av	  informationen	  och	  förvara	  dem	  på	  ett	  annat	  ställe.	  

	  

Precis	  som	  det	  gäller	  att	  vara	  aktsam	  när	  e-‐post	  läses	  på	  en	  dator	  bör	  försiktighet	  åtas	  när	  

de	  läses	  via	  mobiltelefonen.	  Även	  om	  e-‐postmeddelandet	  är	  skickat	  från	  en	  till	  synes	  säker	  

källa	  såsom	  en	  släkting	  eller	  bekant	  så	  ska	  bifogade	  filer	  öppnas	  med	  varsamhet.	  Detta	  

eftersom	  mycket	  av	  den	  existerande	  skadliga	  koden	  sprids	  genom	  just	  e-‐post	  och	  många	  

gånger	  då	  utan	  avsändarens	  vetskap.	  Likadant	  gäller	  det	  om	  meddelanden	  innehåller	  länkar	  

och/eller	  uppmaningar	  om	  att	  ange	  bankkontonumret.	  Dessa	  länkar	  skickas	  inte	  bara	  via	  e-‐

post	  utan	  publiceras	  även	  på	  sociala	  medier	  var	  aktsam	  med	  länkar,	  deltagande	  i	  tävlingar	  

och	  godkänna	  uppmaningar.	  55	  

	  

Trojaner	  är	  den	  vanligaste	  orsaken	  till	  att	  en	  telefon	  blir	  infekterad,	  detta	  genom	  att	  

användaren	  har	  laddat	  ner	  en	  app	  som	  innehåller	  någon	  form	  av	  skadlig	  kod.	  För	  att	  

förhindra	  detta	  bör	  endast	  appar	  från	  kända	  utvecklare	  laddas	  ner.	  Granska	  de	  rättigheter	  

                                                
54	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M	  Security	  Steps	  for	  Smartphone	  Users	  (2013)	  
55	  Polisen.	  Vanliga	  nätbedrägerier.	  
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som	  appen	  vill	  ha.	  Är	  det	  till	  exempel	  rimligt	  att	  appen	  ska	  ha	  tillgång	  till	  kontaktlistan?	  

Kolla	  andra	  användares	  feedback	  på	  appen,	  hur	  många	  nerladdningar	  har	  appen?	  56	  

	  

Var	  noga	  med	  att	  hålla	  operativsystemet	  och	  programvaror	  uppdaterade.	  Ofta	  innehåller	  de	  

nya	  uppdateringarna	  lösningar	  på	  eventuellt	  befintliga	  säkerhetshål.57	  En	  del	  appar	  och	  

program	  vill	  att	  användaren,	  för	  att	  hjälpa	  dem	  att	  förbättra	  sin	  produkt,	  medger	  att	  det	  

skickas	  ut	  information	  kring	  hur	  deras	  app/program	  används.	  Detta	  bör	  det	  tackas	  nej	  till,	  

då	  denna	  form	  av	  information	  kan	  användas	  för	  att	  kartlägga	  användandet	  av	  produkten	  

snarare	  än	  produktens	  funktion.	  

	  

När	  det	  surfas	  på	  öppna	  och	  därmed	  ofta	  okrypterade	  nätverk	  har	  den	  som	  kontrollerar	  

routern	  för	  nätverket	  full	  tillgång	  till	  allt	  som	  görs.	  Det	  vill	  säga	  att	  om	  nätverket	  är	  

okrypterat	  kan	  personer	  i	  närheten	  avlyssna	  internettrafiken.	  Information	  om	  vilka	  sidor	  

som	  besöks	  samt	  användarnamn	  och	  lösenord	  kan	  hittas.	  För	  att	  undvika	  detta	  bör	  endast	  

sidor	  som	  använder	  krypterad	  kommunikation	  besökas	  när	  känslig	  information	  behandlas	  

på	  mobiltelefonen.58	  Om	  telefonen	  kopplas	  upp	  mot	  ett	  öppet	  nätverk	  så	  bör	  det	  således	  

undvikas	  att	  besöka	  sidor	  där	  användarnamn	  och	  lösenord	  används.	  

	  

Som	  nämnts	  tidigare	  i	  uppsatsen	  (i	  avsnitt	  5.2	  “Möjliga	  sårbarheter”),	  är	  bluetooth	  en	  

ingång	  för	  skadlig	  kod.	  Därför	  bör	  bluetoothanslutningen	  avbrytas	  när	  den	  inte	  används.	  

Likaså	  bör	  inte	  parkoppling	  med	  okända	  enheter	  godkännas.	  	  

	  

Handlas	  det	  via	  Internet	  så	  finns	  det	  flertal	  punkter	  som	  bör	  tänkas	  på	  och	  has	  i	  åtanke	  

innan	  det	  shoppas.	  Dels	  så	  bör	  det	  kontrolleras	  så	  att	  företaget	  det	  handlas	  från	  är	  seriöst.	  

Finns	  det	  en	  besöksadress	  till	  företaget?	  Har	  de	  tydliga	  avtalsvillkor?	  Svarar	  de	  när	  du	  

ringer	  eller	  skicka	  mejl	  till	  dem?	  Gör	  dem	  inte	  det	  kan	  det	  vara	  varningstecken.	  Går	  det	  bara	  

ett	  välja	  förskottsbetalning	  eller	  direktbetalning	  via	  din	  bank	  så	  bör	  det	  också	  tänkas	  en	  

gång	  till	  innan	  en	  beställning	  görs.	  Etablerade	  och	  säkra	  företag	  brukar	  erbjuda	  till	  exempel	  

                                                
56	  Mobilen	  –	  nästa	  säkerhetsarena.	  
57	  Mobilen	  –	  nästa	  säkerhetsarena.	  
58	  Din	  Säkerhet.	  Trådlösa	  nätverk.	  	  
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postförskott	  eller	  faktura	  som	  betalningsalternativ.	  Sök	  på	  företaget	  via	  en	  sökmotor,	  finns	  

det	  andra	  personen	  som	  skriver	  om	  företaget?	  Är	  kommentarerna	  om	  företaget	  positiva	  

eller	  finns	  det	  även	  negativa?	  

	  

Skriv	  ner	  vad	  summan	  av	  inköpen	  blir	  och	  spara	  orderbekräftelser	  och	  liknande	  för	  att	  

kunna	  gå	  tillbaka	  till	  dem	  längre	  fram.	  	  
	  

Det	  finns	  flera	  andra	  tecken	  som	  symboliserar	  att	  hemsidan	  är	  känd	  och	  har	  bra	  e-‐handel.	  

Trygg	  e-‐handel	  är	  ett	  sådant	  exempel.	  Handlas	  det	  via	  Klarna,	  Paypal	  och	  Payson	  som	  alla	  är	  

kända	  betalningssystem	  så	  är	  de	  bra	  alternativ.	  59	  

	  

Platstjänster	  i	  mobilen	  används	  av	  en	  del	  appar	  för	  att	  placera	  ungefär	  vart	  du	  befinner	  dig.	  

Kameran,	  webbgränssnitt,	  kartor	  och	  liknande	  använder	  platstjänser.	  Placeringen	  sker	  

genom	  information	  från	  ditt	  mobilnät,	  Wi-‐Fi	  och	  GPS-‐nät.	  Platstjänser	  kan	  användas	  för	  att	  

på	  sociala	  medier	  publicera	  vart	  du	  befinner	  dig,	  hitta	  exempel	  en	  bensinmack	  nära	  dig	  eller	  

ställa	  om	  din	  mobil	  till	  rätt	  tidszon	  utefter	  vart	  du	  befinner	  dig.	  Dock	  så	  kan	  platstjänser	  ses	  

som	  negativt	  utifrån	  integritetssynpunkt	  då	  det	  lätt	  går	  att	  kontrollera	  och	  kartlägga	  vart	  du	  

befinner	  dig.	  60	  

	  

Det	  finns	  funktioner	  till	  mobilen	  som	  kan	  fungera	  som	  ett	  primitivt	  skydd	  för	  om	  telefonen	  

skulle	  tappas	  eller	  på	  annat	  sätt	  komma	  bort.	  Stöldskyddsappar	  gör	  det	  möjligt	  att	  fjärrstyrt	  

låsa	  telefonen	  för	  att	  den	  ska	  vara	  obrukbar	  för	  någon	  annan	  än	  dig	  själv.	  Det	  finns	  olika	  

appar	  på	  marknaden	  som	  har	  olika	  tekniker	  och	  tjänster	  att	  erbjuda.	  Ett	  exempel	  på	  en	  

stöldskyddsapp	  är	  Bitdefender.	  	  

Vissa	  stöldskyddsappar	  kan	  även	  varna	  personen	  som	  stulit	  din	  mobil	  genom	  att	  sätta	  igång	  

ett	  larm	  eller	  skicka	  en	  varnande	  text	  till	  mobilen.	  Finns	  det	  känslig	  information	  på	  

telefonen	  så	  finns	  ibland	  möjligheten	  genom	  en	  stöldskyddsapp	  att	  radera	  all	  data	  på	  

telefonen.	  61	  

                                                
59	  Svennebäck.	  Å.	  Så	  gör	  du	  för	  att	  handla	  säkert	  på	  nätet	  (2014)	  	  	  
60	  Parris	  I.	  &	  Handerson	  T.	  	  The	  impact	  of	  location	  privacy	  on	  opportunistic	  networks.	  (2011)	  
61	  Inghe.	  M.	  5	  sätt	  att	  ta	  kontroll	  över	  din	  stulna	  mobil	  (2013)	  	  
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Om	  GPS-‐signalen	  på	  mobilen	  är	  på	  finns	  det	  möjlighet	  att	  spåra	  vart	  mobilen	  befinner	  sig,	  

till	  exempel	  iOS	  funktion	  “Hitta	  min	  iPhone”,	  som	  precis	  som	  namnet	  avslöjar	  kan	  hjälpa	  till	  

att	  hitta	  ens	  iPhone	  eller	  radera	  innehållet	  på	  ens	  telefon.	  62	  

 

5:5 Resultatanalys av enkätundersökningen 

Svaren	  som	  framkommer	  av	  en	  enkätundersökning	  kan	  vara	  svår	  att	  tolka	  utan	  rätt	  

verktyg.	  För	  att	  räkna	  ut	  samband	  mellan	  respondenternas	  svar	  mellan	  frågorna	  så	  kan	  

korrelationer	  användas	  och	  nedan	  presenteras	  hur	  det	  kan	  göras.	  Alla	  svar	  från	  

enkätundersökningen	  skrivs	  in	  i	  Excel.	  Kolumnerna	  representerar	  undersökningens	  frågor	  

och	  raderna	  representerar	  de	  olika	  respondenternas	  svar.	  	  

	  

Korrelationskoefficienten	  kommer	  att	  anta	  ett	  värde	  mellan	  -‐1	  och	  1.	  Om	  korrelationen	  	  

visar	  0	  finns	  där	  ingen	  korrelation.	  Perfekt	  korrelation	  är	  när	  värdet	  är	  närma	  

ändpunkterna	  -‐1	  och	  1.	  Desto	  närmre	  värdena	  är	  ändpunkterna	  desto	  större	  är	  sambandet	  

mellan	  variablerna.63	  Att	  variablerna	  är	  negativt	  korrelerade	  eller	  positivt	  korrelerade	  

betyder	  att	  de	  “drar	  åt	  olika	  håll”	  respektive	  “drar	  åt	  samma	  håll”.	  Exempel	  på	  negativt	  

korrelerade	  variabler	  är	  sambandet	  mellan	  ålder	  och	  ögats	  förmåga	  att	  anpassa	  synen	  på	  

nära	  håll.	  Desto	  högre	  åldern	  är,	  mätt	  i	  år	  desto	  sämre	  är	  i	  allmänhet	  dess	  förmåga	  

respektive	  desto	  lägre	  åldern	  är	  desto	  bättre	  är	  den	  i	  allmänhet.	  	  

Exempel	  på	  positivt	  korrelerade	  variabler	  är	  sambandet	  mellan	  personers	  längd	  och	  vikt,	  

långa	  personer	  väger	  ofta	  mer	  och	  kortare	  personer	  väger	  ofta	  mindre.	  	  

	  

Uträkning	  1	  –	  Funktionen	  OM	  

	  ”Har	  du	  skärmlås	  på	  din	  mobil?”	  är	  frågan.	  Respondenten	  kan	  svara	  ja	  eller	  nej.	  I	  Excel	  

matas	  ”Ja”	  och	  ”Nej”	  in	  för	  respektive	  respondent.	  Genom	  funktionen	  OM	  som	  finns	  

förprogrammerad	  i	  Excel	  så	  kan	  svaren	  omvandlas	  till	  siffror	  istället	  för	  ord.	  Detta	  görs	  för	  

att	  korrelationer	  ska	  kunna	  räknas	  ut.	  	  

Syntax	  för	  funktionen	  är:	  OM(logiskt_test;[värde_om_sant];[värde_om_falskt])	  	  

                                                
62Apple.	  Aktiveringslåset	  i	  Hitta	  min	  iPhone.	   
63	  Körner	  S.	  &	  Wahlgren	  L.	  Statistiska	  metoder.	  (2005)	  (s.76)	  	  
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Funktionen	  skall	  skrivas	  i	  en	  ny	  matris.	  I	  uträkning	  1	  blir	  det:	  OM(A2=”Ja”;0;1)	  	  

A2	  är	  den	  matris	  i	  Excel	  som	  ska	  funktionen	  ska	  agera	  på.	  Om	  det	  i	  A2	  står	  ”Ja”	  så	  kommer	  0	  

att	  skrivas	  ut,	  annars	  1.	  Detta	  skall	  göras	  på	  alla	  respondenters	  svar.	  	  

	  

Uträkning	  2	  –	  Funktionen	  KORREL	  	  

Då	  alla	  svar	  i	  Excel	  arket	  är	  omräknade	  till	  siffror	  kan	  funktionen	  KORREL	  användas	  för	  att	  

räkna	  ut	  korrelationen.	  Samband	  mellan	  frågan	  ”Har	  du	  skärmlås	  på	  din	  mobil?”	  och	  ”Anser	  

du	  att	  du	  gör	  vad	  du	  kan	  för	  att	  skydda	  informationen	  på	  din	  mobil?”	  skall	  påvisas.	  Första	  

frågan	  är	  ändrad	  till	  att	  ja	  är	  0	  och	  nej	  är	  1.	  Andra	  frågan	  är	  en	  rankningsfråga	  där	  

respondenten	  uppmanas	  ranka	  från	  1	  till	  5.	  Där	  1	  är	  stämmer	  inte	  alls	  och	  5	  är	  stämmer	  

helt.	  	  

Syntax	  för	  funktionen	  är:	  KORREL(matris1;matris2)	  	  

Uträkning	  2	  blir:	  KORREL($A$2:$L$211;B$2:B$211)	  	  

Inte	  bara	  ett	  svar	  från	  varje	  fråga	  ska	  användas	  utan	  alla	  210	  respondenters	  svar.	  Därav	  

görs	  korrelationens	  uträkning	  från	  A2	  till	  A211.	  Och	  samband	  beräknas	  mellan	  B2	  till	  B211	  

som	  symboliserar	  frågan	  om	  hur	  väl	  man	  anser	  sig	  göra	  vad	  man	  kan	  för	  att	  skydda	  

informationen	  på	  sin	  mobil.	  Svaret	  på	  funktionen	  blir	  då	  -‐0.25.	  Korrelationen	  kan	  räknas	  ut	  

för	  hand	  med	  formeln	  som	  ses	  i	  figur	  25,	  om	  man	  inte	  vill	  använda	  Excel.	  	  

	  

𝑟 =   
𝑥! − 𝑥 𝑦! − 𝑦

𝑥! − 𝑥 ! 𝑦! − 𝑦
!
	  

	  
Figur	  25:	  Korrelationskoefficientens	  formel.	  

	  

När	  korrelationskoefficienterna	  är	  uträknade	  kan	  värdena	  sättas	  in	  i	  ett	  diagram.	  Y	  och	  X	  

axeln	  representerar	  båda	  alla	  frågorna	  som	  ställts	  i	  enkäten.	  Alla	  frågor	  kommer	  inte	  kunna	  

ingå	  i	  korrelationen,	  detta	  på	  grund	  av	  att	  de	  innehåller	  svarsalternativ	  som	  inte	  går	  att	  

göra	  om	  till	  siffror.	  
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Resultaten	  från	  de	  respektive	  uträknade	  korrelation	  har	  sammanställts	  i	  ett	  diagram	  som	  

kan	  ses	  i	  tabell	  2.	  Bokstäverna	  i	  X	  och	  Y	  axeln	  representerar	  frågorna	  som	  ställts	  i	  enkäten,	  

vilka	  frågor	  som	  hör	  ihop	  med	  vilka	  bokstäver	  beskrivs	  nedan.	  Korrelationerna	  markerade	  

med	  grönt	  är	  de	  svar	  som	  överstiger	  0,40,	  gult	  överstiger	  0,25	  och	  rött	  0,20.	  De	  är	  

markerade	  eftersom	  de	  är	  de	  starkaste	  beroende	  variablerna	  i	  enkätundersökningen.	  	  
 

	  

	  

	  Tabell	  2:	  Uträknade	  korrelationer	  

	  

I	  tabell	  2	  så	  symboliserar	  bokstäverna	  i	  Y	  och	  X	  axeln	  frågor	  från	  undersökningen.	  Nedan	  

presenteras	  vilka	  bokstäver	  som	  symboliserar	  vilka	  frågor:	  

A	  =	  Man/kvinna?	  

B	  =	  Ålder?	  

C	  =	  IT-‐relaterat	  yrke?	  

D	  =	  Har	  du	  skärmlås	  på	  din	  mobil?	  (T.ex.	  pinkod,	  fingeravtryck,	  mönster,	  lösenord)	  

E	  =	  Hur	  bra	  koll	  anser	  du	  att	  du	  har	  på	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet?	  

F	  =	  Tror	  du	  att	  informationen	  på	  din	  telefon	  är	  skyddad	  för	  obehöriga?	  

	   A	   B	   C	   D	   E	   F	   G	   H	   I	   J	   K	   L	   M	  

A	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
B	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
C	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
D	   	   	   0.23	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
E	   	   	   -‐0,42	   -‐0,15	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

F	   	   	   -‐0,08	   -‐0,08	   0,26	   	   	   	   	   	   	   	   	  
G	   	   	   -‐0,17	   -‐0,25	   0,42	   -‐0,18	   	   	   	   	   	   	   	  
H	   	   	   -‐0,17	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
I	   	   	   -‐0,09	   	   0,29	   -‐0,01	   0,09	   0,08	   	   	   	   	   	  
J	   	   	   -‐0,01	   	   0,09	   0,01	   -‐0,04	   -‐0,08	   	   	   	   	   	  
K	   	   	   0,23	   	   -‐0,34	   -‐0,13	   -‐0,07	   	   -‐0,33	   -‐0,17	   	   	   	  

L	   	   	   0,17	   	   -‐0,28	   -‐0,10	   	   -‐0,11	   -‐0,22	   -‐0,18	   0,46	   	   	  
M	   	   	   -‐0,06	   	   	   	   	   	   	   	   -‐0,16	   0,03	   	  

N	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐0,07	  
O	   	   	   0,03	   	   -‐0,17	   0,01	   -‐0,23	   -‐0,12	   -‐0,14	   -‐0,05	   0,23	   0,05	   -‐0,18	  

P	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   0,18	  



48 
 

G	  =	  Anser	  du	  att	  du	  gör	  vad	  du	  kan	  för	  att	  skydda	  informationen	  på	  din	  mobil?	  

H	  =	  Har	  något	  av	  dina	  konton	  (Google,	  Facebook,	  Hotmail..	  etc.)	  kapats	  någon	  gång?	  

I	  =	  Kollar	  du	  upp	  din	  telefon	  mot	  allmänna	  Wifi-‐nätverk?	  (Exempel:	  varuhus,	  restauranger	  

flygplatser,	  hotell)	  	  

J	  =	  Bluetooth	  på	  din	  mobil,	  är	  den	  alltid	  aktiverad?	  

K	  =	  Visste	  du	  att	  mobiltelefoner	  kan	  drabbas	  av	  malware,	  exempelvis	  virus?	  

L	  =	  Använder	  du	  någon	  form	  av	  antivirus	  program	  på	  din	  telefon?	  

M	  =	  Har	  du	  någon	  gång	  laddat	  ner	  en	  spelapp	  till	  din	  telefon?	  

N	  =	  Om	  du	  ska	  ladda	  ner	  en	  ny	  app	  med	  en	  viss	  funktion	  men	  det	  finns	  flera	  appar	  med	  

samma	  funktion.	  Vad	  är	  avgörande?	  Utseende.	  

O	  =	  Om	  du	  ska	  ladda	  ner	  en	  ny	  app	  med	  en	  viss	  funktion	  men	  det	  finns	  flera	  appar	  med	  

samma	  funktion.	  Vad	  är	  avgörande?	  Säkerhet.	  

P	  =	  Om	  du	  ska	  ladda	  ner	  en	  ny	  app	  med	  en	  viss	  funktion	  men	  det	  finns	  flera	  appar	  med	  

samma	  funktion.	  Vad	  är	  avgörande?	  Popularitet.	  

Q	  =	  Om	  du	  ska	  ladda	  ner	  en	  ny	  app	  med	  en	  viss	  funktion	  men	  det	  finns	  flera	  appar	  med	  

samma	  funktion.	  Vad	  är	  avgörande?	  Pris.	  	  

	  

Enligt	  tabell	  2	  så	  påvisades	  tre	  samband	  som	  översteg	  nivån	  0.40,	  det	  vill	  säga	  de	  samband	  

som	  var	  uttryckligen	  tydligast	  i	  undersökningen.	  Stort	  samband	  kunde	  konstateras	  mellan	  

att	  personer	  som	  jobbar	  med	  IT	  också	  anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  mobiltelefoners	  

informationssäkerhet.	  Det	  finns	  ett	  markant	  samband	  mellan	  att	  de	  som	  anser	  sig	  ha	  bra	  

koll	  på	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet	  också	  anser	  sig	  själv	  göra	  vad	  de	  kan	  för	  att	  

skydda	  informationens	  på	  ens	  mobil.	  Dessutom	  påvisas	  sambandet	  att	  personer	  som	  vet	  att	  

mobiltelefoner	  kan	  drabbas	  av	  malware	  även	  har	  antivirus	  installerat	  på	  sin	  telefon.	  

	  

Fem	  samband	  påvisades	  överstiga	  nivån	  0.25.	  Det	  påvisades	  samband	  mellan	  att	  en	  person	  

som	  tror	  att	  informationen	  på	  mobiltelefonen	  är	  skyddad	  också	  anser	  sig	  göra	  vad	  den	  kan	  

för	  att	  skydda	  mobilens	  information.	  	  

De	  som	  ansåg	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet	  kopplar	  inte	  upp	  sig	  

mot	  allmänna	  Wifi-‐nätverk.	  Samband	  kan	  påvisas	  mellan	  att	  personer	  har	  svarat	  att	  de	  

anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet	  men	  att	  vederbörande	  inte	  



49 
 

visste	  att	  smarttelefoner	  kan	  drabbas	  av	  malware.	  Sambandet	  mellan	  att	  en	  person	  anser	  

sig	  ha	  bra	  koll	  på	  informationssäkerhet	  och	  att	  vederbörande	  har	  antivirus	  installerat	  på	  sin	  

mobil	  är	  negativt.	  Det	  vill	  säga	  att	  personen	  anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  och	  väljer	  samtidigt	  att	  inte	  

använda	  sig	  av	  något	  antivirusprogram.	  	  

Negativt	  samband	  kunde	  även	  påvisas	  mellan	  frågorna	  om	  huruvida	  en	  person	  kopplar	  upp	  

sig	  mot	  Wifi-‐nätverk	  och	  om	  vederbörande	  visste	  att	  mobiler	  kan	  drabbas	  av	  skadlig	  kod.	  

De	  personer	  som	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  allmänna	  Wifi-‐nätverk	  vet	  inte	  om	  att	  skadlig	  kod	  

finns	  för	  mobiltelefoner	  respektive	  de	  som	  vet	  att	  mobiler	  kan	  drabbas	  av	  skadlig	  kod	  

kopplar	  inte	  upp	  sig	  mot	  allmänna	  Wi-‐Fi.	  

	  

De	  samband	  som	  indikerade	  över	  0.20	  och	  därmed	  var	  de	  lägsta	  sambanden	  i	  

undersökningen	  var	  sex	  stycken.	  De	  är	  visserligen	  lägst	  i	  undersökningen	  men	  de	  visar	  

likväl	  på	  ett	  starkt	  samband.	  Sambandet	  mellan	  att	  en	  person	  jobbar	  med	  IT	  och	  har	  

skärmlås	  på	  din	  mobil	  är	  positivt.	  Det	  vill	  säga	  att	  det	  finns	  samband	  som	  tyder	  på	  att	  de	  

som	  jobbar	  med	  IT	  också	  har	  skärmlås	  på	  sin	  telefon.	  

De	  som	  jobbar	  med	  IT	  vet	  om	  att	  skadlig	  kod	  kan	  drabba	  mobiltelefoner.	  

Om	  en	  person	  anser	  sig	  skydda	  sin	  mobils	  information	  så	  använder	  personen	  också	  

skärmlås.	  Dock	  så	  anser	  inte	  personen	  att	  säkerhet	  är	  något	  som	  ska	  prioriteras	  när	  

vederbörande	  väljer	  vilken	  app	  som	  ska	  laddas	  ner	  om	  det	  finns	  flera	  appar	  som	  liknar	  

varandra.	  	  

Samband	  finns	  mellan	  att	  inte	  ha	  antivirusprogram	  på	  telefonen	  och	  att	  respektive	  person	  

kopplar	  upp	  sig	  mot	  Wifi-‐nätverk.	  

Slutligen	  så	  finns	  det	  samband	  som	  visar	  att	  personer	  som	  vet	  att	  mobiltelefonen	  kan	  

drabbas	  av	  skadlig	  kod	  ändå	  inte	  prioriterar	  en	  app	  ́s	  säkerhet	  vid	  nedladdning	  av	  en	  app	  

till	  sin	  mobil.	  

 

5:5.1 Statistisk felmarginal 

En	  svår	  del	  i	  en	  undersökning	  är	  att	  få	  tillräckligt	  många	  svar	  för	  att	  en	  undersökning	  ska	  

vara	  “tillräckligt	  säker”	  eller	  “statistiskt	  säkerställd”.	  Det	  rätta	  svaret	  är	  inte	  ett	  visst	  antal	  

respondenter	  utan	  det	  beror	  på	  hur	  säkert	  resultatet	  ska	  vara.	  Grundprincipen	  är	  att	  ju	  fler	  

respondenter	  desto	  säkrare	  bli	  också	  svaren.	  Genom	  en	  färdig	  tabell	  som	  kan	  ses	  i	  tabell	  3,	  
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så	  kan	  den	  statiska	  felmarginalen	  räknas	  för	  varje	  fråga	  respektive	  svar.64	  	  Den	  statistiska	  

felmarginalen	  påvisar	  mellan	  vilka	  intervall	  det	  sanna	  statistiska	  värdet	  ligger.	  Intervallen	  

som	  presenteras	  gäller	  för	  denna	  och	  liknande	  populationer.	  	  

	  

Procenttal	  uppmätt	  i	  undersökningen	  

	  

Tabell	  3:	  Tabell	  för	  den	  statistiska	  felmarginalen	  

	  

Nedan	  följer	  en	  rad	  uträkningar	  där	  den	  statiska	  felmarginalen	  har	  räknats	  ut.	  Alla	  är	  

räknade	  med	  200	  respondenter,	  då	  200	  är	  siffran	  som	  är	  närmst	  det	  riktiga	  antalet	  210	  

respondenter.	  Vi	  har	  valt	  ett	  slumpmässigt	  urval	  av	  frågor	  som	  exempel.	  	  

	  

	  

På	  frågan	  ”Visste	  du	  att	  mobiltelefoner	  kan	  drabbas	  av	  malware,	  exempelvis	  virus?”så	  

svarar	  71	  %	  ja	  (figur	  17).	  Enligt	  tabell	  3	  så	  är	  då	  den	  statiska	  felmarginalen	  6,4	  

procentenheter.	  	  

                                                
64	  Körner	  S.	  &	  Wahlgren	  L.	  Statistiska	  metoder	  (2005)(s.102)	  	  

Urvalsstorlek	   5	  

95	  

10	  

90	  

15	  

85	  

20	  

80	  

25	  

75	  

30	  

70	  

35	  

65	  

40	  

60	  

45	  

55	  

50	  

50	   -‐	   -‐	   9,9	   11,1	   12,0	   12,7	   13,2	   13,6	   13,8	   13,9	  

100	   -‐	   5,9	   7,0	   7,8	   8,5	   9,0	   9,3	   9,6	   9,8	   9,8	  

200	   3,0	   4,2	   4,9	   5,5	   6,0	   6,4	   6,6	   6,8	   6,9	   6,9	  

300	   2,5	   3,4	   4,0	   4,5	   4,9	   5,2	   5,4	   5,5	   5,6	   5,7	  

400	   2,1	   2,9	   3,5	   3,9	   4,2	   4,5	   4,7	   4,8	   4,9	   4,9	  

500	   1,9	   2,6	   3,1	   3,5	   3,8	   4,0	   4,2	   4,3	   4,4	   4,4	  

750	   1,6	   2,1	   2,6	   2,9	   3,1	   3,3	   3,4	   3,5	   3,6	   3,6	  

1000	   1,4	   1,9	   2,2	   2,5	   2,7	   2,8	   3,0	   3,0	   3,1	   3,1	  

1500	   1,1	   1,5	   1,8	   2,0	   2,2	   2,3	   2,4	   2,5	   2,5	   2,5	  

2000	   1,0	   1,3	   1,6	   1,8	   1,9	   2,0	   2,1	   2,1	   2,2	   2,2	  

4000	   0,7	   0,9	   1,1	   1,2	   1,3	   1,4	   1,5	   1,5	   1,5	   1,5	  
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71	  -‐	  6,4	  =	  64,6	  

71	  +	  6,4	  =	  77,4	  

Detta	  ger	  oss	  ett	  intervall	  på	  64,6	  -‐	  77,4	  procent.	  	  

	  

Gällande	  frågan	  huruvida	  personer	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  allmänna	  Wifi-‐nätverk	  så	  svarade	  

35	  %	  nej	  (figur	  14).	  Enligt	  tabell	  3	  så	  är	  det	  statiska	  felmarginalen	  6,6	  procentenheter.	  	  

	  

35	  -‐	  6,6	  =	  28,4	  

35	  +	  6,6	  =	  41,6	  

Detta	  ger	  oss	  ett	  intervall	  på	  28,4	  -‐	  41,6	  procent.	  	  

	  

5:5.2 Konfidensintervall 

Ett	  annat	  statistiska	  mått	  man	  kan	  använda	  sig	  utav	  är	  konfidensintervall,	  även	  kallat	  

tillförlitlighetsintervall.	  Syftet	  med	  en	  undersökning	  är	  ofta	  att	  visa	  på	  hur	  allmänheten	  

agerar	  och	  har	  för	  åsikter	  i	  någon	  form	  av	  frågeställning.	  Dock	  är	  det	  i	  princip	  omöjligt	  att	  

fråga	  hela	  målgruppen	  således	  görs	  undersökningar	  i	  regel	  bara	  på	  en	  liten	  del	  av	  den.	  För	  

att	  ta	  reda	  på	  huruvida	  resultatet	  av	  en	  undersökning	  skulle	  se	  likadant	  ut	  om	  ytterligare	  ett	  

slumpmässigt	  urval	  av	  210	  st	  respondenter	  skulle	  göras	  så	  kan	  konfidensintervall	  beräknas.	  

Med	  hjälp	  av	  intervallet	  kan	  man	  visa	  på	  hur	  pass	  tillförlitligt	  ett	  resultat	  är.	  65	  

Exempel:	  	  	  

“Visste	  du	  att	  mobiltelefoner	  kan	  drabbas	  av	  malware,	  exempelvis	  virus?”	  Frågan	  ställdes	  

till	  210	  respondenter.	  71	  %	  svarade	  ja,	  procentvärdet	  kallas	  punktskattning,	  det	  sanna	  

värdet	  kan	  vara	  lägre	  eller	  högre.	  Genom	  att	  beräkna	  konfidensintervall	  så	  kan	  osäkerheten	  

kring	  detta	  lösas.	  Konfidensintervallets	  formel	  är	  kan	  ses	  i	  figur	  26.	  	  

	  

p	  ±  z	  ⋅ !(!!!)
!

	  

Figur	  26:	  Konfidensintervallets	  formel	  
                                                
65	  Körner	  S.	  &	  Wahlgren	  L.	  Statistiska	  metoder	  (2005)	  (s.100-‐101)	  	  
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p	  anger	  hur	  stor	  stickprovets	  andel	  är	  och	  där	  n	  står	  för	  den	  totala	  storleken	  på	  stickprovet.	  

Värdet	  z	  hämtas	  ifrån	  en	  given	  tabell	  och	  är	  ett	  värde	  som	  representerar	  den	  konfidensgrad	  

som	  det	  ska	  räknas	  med,	  vilket	  kan	  ses	  i	  tabell	  4.	  	  

	  

Sannolikhet	   z	  

2,5	  %	   1,96	  

1,0	  %	   2,33	  

0,5	  %	   2,58	  

0,1	  %	   3,09	  

0,05	  %	   3,29	  

Tabell	  4:	  Respektive	  sannolikhets	  z-‐värde	  

	  

Olika	  värden	  på	  konfidensgraden	  kan	  väljas,	  det	  vill	  säga	  att	  man	  beräknar	  hur	  sant	  värdet	  

skall	  vara.	  För	  att	  få	  en	  tillräckligt	  hög	  tillförlitlighet	  och	  utan	  att	  intervallen	  blir	  bredare	  är	  

nödvändigt	  så	  räknas	  det	  ofta	  med	  ett	  konfidensintervall	  på	  95	  %.	  	  

Därmed	  är	  det	  också	  det	  värdet	  som	  använts	  här	  vid	  dessa	  beräkningar.	  	  

	  

0,71	  ±	  1,96	  ⋅ !,!"⋅!,!"
!"#

	  =	  0,71	  ±	  0,061	  

Konfidensintervallet	  blir	  då:	  0,649	  -‐	  0,771	  	  	  

Detta	  innebär	  att	  om	  samma	  undersökning	  hade	  gjorts	  igen	  på	  210	  andra	  individer	  i	  

målgruppen	  så	  hade	  undersökningen	  med	  95	  %	  säkerhet	  gett	  att	  64,9	  -‐	  77,1%	  hade	  svarat	  

ja	  på	  frågan	  i	  figur	  17.	  	  

	  

Frågan	  som	  kan	  ses	  i	  figur	  14,	  där	  svarade	  35	  %	  nej,	  att	  de	  inte	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  

allmänna	  Wifi-‐nätverk.	  Konfidensintervallet	  för	  frågan	  blir	  följande:	  

	  

0,35	  ±	  1,96	  ⋅ !,!"⋅!,!"
!"#

	  =	  0,35	  ±	  0,012	  
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Konfidensintervallet	  blir	  då:	  0,338	  -‐	  0,362.	  Vid	  en	  likadan	  undersökning	  så	  hade	  svaren	  till	  

95	  %	  säkerhet	  gett	  att	  33,8	  -‐	  36,2%	  hade	  svarat	  nej	  på	  frågan	  i	  figur	  14.	  	  

	  

Samma	  uträkning	  kan	  givetvis	  göras	  på	  alla	  frågor	  i	  undersökningen,	  dock	  gjordes	  detta	  

endast	  på	  två	  frågor	  för	  att	  visa	  att	  oavsett	  vilka	  210	  individer	  från	  målgruppen	  som	  deltar	  i	  

undersökningen,	  så	  blir	  resultatet	  ungefär	  detsamma.	  
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6 Fallstudie av portlås	  
Ett	  par	  utvecklingsingenjörer	  har	  plockat	  fram	  en	  prototyp	  på	  ett	  portlås	  som	  ska	  kunna	  

öppnas	  med	  hjälp	  av	  en	  smarttelefon.	  Då	  utvecklarna	  ansåg	  sig	  ha	  brist	  på	  kunskap	  om	  

informationssäkerhet	  resulterade	  det	  i	  ett	  samarbete	  där	  en	  riskanalys	  skulle	  plockas	  fram.	  

Informationstillgångar	  och	  hoten	  mot	  dessa	  har	  identifierats.	  Utifrån	  detta	  har	  en	  

åtgärdsplan	  presenterats.	  

 

Produkten	  som	  har	  tagits	  fram	  är	  en	  prototyp	  på	  ett	  portlås	  som	  med	  hjälp	  av	  olika	  

lösningar	  och	  verktyg	  i	  mobilen	  ska	  kunna	  öppna	  porten	  till	  ett	  lägenhetskomplex.	  	  

Flertalet	  olika	  lösningar	  finns	  för	  portlåset	  men	  det	  är	  framför	  allt	  tre	  olika	  funktioner	  som	  

ska	  implementeras	  i	  portlåset.	  Första	  funktionen	  ska	  vara	  ett	  smidigt	  och	  snabbt	  sätt	  för	  de	  

boende	  att	  komma	  in	  genom	  porten.	  Den	  andra	  funktionen	  är	  för	  bekanta	  som	  kommer	  på	  

besök	  där	  det	  via	  MMS,	  Facebook	  och	  e-‐post	  ska	  skickas	  ut	  QR-‐koder.	  Med	  hjälp	  av	  dessa	  

koder	  kommer	  de	  bekanta	  kunna	  låsa	  upp	  portlåset	  för	  att	  komma	  in	  i	  lägenhetskomplexet.	  

Den	  tredje	  funktionen	  innebär	  att	  det	  direkt	  via	  appen	  går	  att	  öppna	  dörren,	  till	  exempel	  om	  

någon	  ringer	  dig	  och	  vill	  komma	  in.	  I	  denna	  studie	  kommer	  det	  fokuseras	  på	  den	  första	  

funktionen	  och	  det	  är	  enbart	  den	  som	  riskanalysen	  baseras	  på.	  

	  

Utvecklarna	  av	  produkten	  upplevs	  ha	  stor	  kunskap	  om	  produktutveckling	  men	  saknar	  

kunskaper	  om	  informationssäkerhet,	  men	  produkten	  behöver	  utvärderas	  ur	  

säkerhetssynpunkt	  för	  att	  kunna	  kommersialiseras.	  Denna	  studie	  kommer	  att	  bestå	  i	  att	  

göra	  en	  riskanalys	  som	  är	  gemensam	  för	  portlåsets	  olika	  tekniska	  lösningar.	  Riskanalysen	  

som	  kommer	  att	  utföras	  kommer	  att	  lämnas	  över	  till	  utvecklarna.	  	  

	  

För	  att	  få	  förståelse	  om	  portlåsets	  uppbyggnad	  så	  kommer	  under	  projektets	  gång	  flertal	  

möten	  att	  äga	  rum.	  Diskussioner	  om	  teknikens	  uppbyggnad,	  företagets	  

informationstillgångar	  och	  hot	  mot	  tekniken	  kommer	  att	  föras.	  	  
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6.1 Portlåsets uppbyggnad och funktioner  

Portlåset	  som	  ingenjörerna	  har	  utvecklat	  arbetar	  ihop	  med	  en	  app	  som	  användaren	  

använder	  för	  att	  kunna	  utföra	  de	  tjänster	  som	  önskas.	  Appen	  har	  tre	  funktioner	  varav	  det	  är	  

den	  ena	  av	  dessa	  som	  det	  kommer	  att	  utföras	  en	  riskanalys	  på.	  Dock	  har	  den	  funktionen	  två	  

olika	  lösningar,	  varav	  den	  ena	  lösningen	  baseras	  på	  MAC-‐adresser	  och	  den	  andra	  på	  UUID.	  

Appen	  är	  inte	  uppkopplad	  till	  internet	  och	  tanken	  är	  att	  den	  ska	  skyddas	  genom	  att	  

användaren	  använder	  sig	  av	  en	  knapplåsfunktion.	  

Vid	  första	  användning	  av	  appen	  så	  ska	  det	  loggas	  in	  med	  uppgifter	  som	  erhållits	  av	  

hyresvärden.	  Ett	  användarnamn	  och	  lösenord	  slumpas	  fram.	  Båda	  består	  utav	  12	  tecken	  

med	  versaler,	  gemener	  och	  specialtecken.	  Men	  den	  inloggningen	  ska	  endast	  ske	  en	  gång.	  

Lösenordet	  kan	  ändras	  men	  tanken	  är	  att	  det	  inte	  ska	  behöva	  loggas	  in	  appen	  mer	  än	  vid	  

första	  tillfället.	  Utan	  enheten	  är	  inloggad	  konstant	  som	  i	  de	  flesta	  appar	  på	  en	  smarttelefon	  

nu	  för	  tiden,	  så	  som	  Instagram,	  Facebook	  och	  likartade	  appar.	  I	  övrigt	  är	  tanken	  att	  appen	  

skall	  skyddas	  via	  telefonens	  egna	  knapplåsfunktion.	  	  

	  

Det	  är	  meningen	  att	  portlåset	  ska	  ersätta	  dagens	  lösningar	  som	  nyckel	  eller	  NFC	  taggar.	  

NFC,	  Närfältskommunikation	  fungerar	  trådlöst	  vid	  nära	  kommunikation	  och	  kan	  skicka	  små	  

mängder	  data	  mellan	  två	  enheter	  som	  hålls	  några	  centimeter	  ifrån	  varandra.	  66	  Portlåset	  

utvecklades	  för	  att	  förenkla	  proceduren	  vid	  dörröppning	  till	  sin	  port	  i	  ett	  

lägenhetskomplex.	  Det	  är	  kostsamt	  med	  nycklar	  och	  NFC	  taggar	  och	  den	  administrativa	  

biten	  bakom	  den	  är	  stor.	  Exempelvis	  när	  någon	  flyttar	  och	  ska	  lämna	  tillbaka	  nycklar,	  men	  

en	  del	  nycklar	  har	  tappats	  bort,	  detta	  leder	  till	  att	  nycklarna	  måste	  spärras	  och	  nya	  

beställas.	  

	  

Om	  portlåset	  av	  någon	  anledning	  inte	  skulle	  fungera	  så	  går	  det	  att	  komma	  in	  i	  

lägenhetskomplexet	  via	  nyckel,	  samma	  nyckel	  som	  leder	  till	  ens	  lägenhet.	  	  

Låsanordningen	  är	  gjord	  av	  plast	  och	  försörjs	  med	  ström	  av	  en	  5v	  kabel	  och	  den	  är	  försedd	  

med	  en	  backup	  som	  varar	  i	  24h	  om	  ett	  strömavbrott	  skulle	  inträffa.	  	  

	  

                                                
66	  What	  is	  NFC	  and	  why	  is	  it	  in	  your	  phone?	  	  
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För	  att	  inte	  blanda	  ihop	  de	  olika	  teknikerna	  har	  de	  två	  teknikerna	  namngetts	  med	  siffror	  det	  

vill	  säga	  teknik	  1	  och	  2.	  	  

Teknik	  1	  bygger	  på	  att	  MAC-‐adress	  och	  enhetsnamn	  ska	  verifieras.	  	  

	  

Teknik	  2	  fungerar	  med	  Universal	  Unique	  Identifier,	  UUID.	  Det	  är	  ett	  128-‐bitar	  stort	  tal	  som	  

kan	  användas	  för	  att	  identifiera	  en	  unik	  enhet	  eller	  ett	  unikt	  objekt.	  Strängen	  slumpas	  fram	  

och	  garanteras	  till	  hög	  del	  bli	  unik	  för	  varje	  gång	  som	  den	  genereras.	  Därför	  är	  det	  väldigt	  

liten	  risk	  att	  2	  enheter	  eller	  objekt	  har	  samma	  UUID.	  67	  

	  

	  
Figur	  27:	  Kommunikation	  mellan	  portlås,	  mobilenhet	  och	  databas.	  

	  

	  

	  

	  

                                                
67	  UUID	  (Universal	  Unique	  Identifier)	  	  



58 
 

I	  figur	  27	  visas	  kommunikationen	  mellan	  portlås,	  mobilenhet	  och	  databas.	  Siffrorna	  i	  

figuren	  presenteras	  nedan,	  detta	  enligt	  hur	  teknik	  1	  fungerar:	  

1. Portlåsets	  scannar	  efter	  MAC-‐adresser	  i	  omgivningen.	  	  

2. Mobilenheten	  upptäcker	  portlåsets	  scanning	  och	  skickar	  tillbaka	  mobilens	  

enhetsnamn.	  	  	  

3. Portlåset	  skickar	  MAC-‐adressen	  och	  enhetens	  namn	  till	  databasen.	  	  

4. I	  databasens	  jämförs	  båda	  variablerna.	  Stämmer	  dessa	  överens	  med	  den	  information	  

som	  är	  lagrad	  i	  databasen	  så	  skickar	  databasen	  ett	  okej	  till	  portlåset	  som	  öppnar	  

dörren.	  Stämmer	  MAC-‐adressen	  och	  enhetens	  namn	  inte	  överens	  så	  öppnas	  inte	  

dörren.	  	  

	  

Till	  exempel	  letar	  portlåset	  efter	  MAC-‐adress	  64:77:91:XX:XX:XX	  och	  om	  det	  hittar	  den	  

adressen	  kollar	  den	  enhetens	  namn,	  i	  detta	  fall	  “Emelies	  mobil”,	  om	  dessa	  uppgifter	  

stämmer	  överens	  så	  öppnas	  dörren.	  Denna	  lösning	  är	  sålunda	  helt	  handsfree,	  telefonen	  

behöver	  inte	  plockas	  fram	  till	  skillnad	  från	  teknik	  2.	  	  

	  

Teknik	  2´s	  flödesschema	  ser	  likadant	  ut	  som	  i	  figur	  27	  men	  kommunikationen	  sker	  på	  ett	  

annorlunda	  sätt:	  	  

1. Portlåset	  sänder	  ut	  en	  signal,	  en	  så	  kallad	  UUID.	  	  

2. Mobiltelefonen	  som	  är	  utrustad	  med	  en	  app	  letar	  efter	  portlåsets	  UUID.	  Om	  den	  

hittar	  den	  så	  dyker	  en	  notis	  upp	  på	  mobiltelefonen,	  användaren	  måste	  då	  låsa	  upp	  

telefonen	  för	  att	  den	  ska	  skicka	  ett	  eget	  UUID	  till	  portlåset.	  	  

3. UUID	  skickas	  sedan	  vidare	  till	  databasen.	  	  

4. Finns	  samma	  UUID	  registrerat	  i	  databasen	  så	  skickar	  databasen	  tillbaka	  till	  portlåset	  

att	  det	  är	  okej	  att	  dörren	  öppnas.	  	  

	  

Denna	  teknik	  kräver	  att	  telefonen	  har	  registrerats	  via	  en	  webbportal	  på	  hyresvärdens	  

hemsida	  eller	  via	  appen.	  Om	  användaren	  har	  skärmlås	  på	  sin	  telefon	  kan	  detta	  fungera	  som	  

verifiering	  så	  att	  rätt	  person	  har	  tillträde.	  Tanken	  är	  att	  när	  appen	  är	  installerad	  i	  telefonen	  

och	  ska	  börja	  användas	  för	  att	  öppna	  portdörren,	  ska	  det	  krävas	  att	  också	  någon	  form	  av	  

skärmlås-‐	  eller	  pinkodsfunktion	  är	  aktiverad	  för	  att	  öppna	  mobilen.	  Detta	  ska	  aktiveras	  som	  
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en	  säkerhetsåtgärd	  om	  telefonen	  skulle	  tappas	  bort.	  Om	  telefonen	  hamnar	  i	  fel	  händer	  så	  

går	  det	  ändå	  inte	  att	  komma	  in	  i	  lägenhetskomplexet	  om	  personen	  inte	  vet	  skärmlåset.	  	  

	  

Gemensamt	  för	  både	  teknik	  1	  och	  2	  är	  att	  kommunikationen	  mellan	  portlåset	  och	  servern	  

krypteras	  med	  hjälp	  av	  SSL	  protokoll,	  vilket	  gör	  att	  kommunikationen	  mellan	  enheterna	  

inte	  kan	  läsas	  av	  obehöriga.	  Kommunikationen	  mellan	  mobilenheten	  och	  portlåset	  

krypteras	  dock	  inte	  på	  någon	  av	  teknikerna.	  	  

	  

I	  databasen	  så	  lagras	  information	  om	  vilka	  MAC-‐adresser	  och	  enhetsnamn	  som	  hör	  ihop	  

alternativt	  UUID.	  Hyresvärden	  kan	  exempelvis	  bara	  se	  att	  Användare01	  hör	  ihop	  med	  

lägenhet	  301.	  Ingenjörerna	  äger	  databasen	  som	  vet	  vilka	  MAC-‐adresser	  och	  enhetsnamn	  

som	  hör	  ihop	  eller	  UUID.	  I	  och	  med	  att	  ingen	  enskild	  kan	  se	  all	  information	  så	  går	  det	  inte	  

heller	  att	  enskilt	  koppla	  vilka	  person	  som	  gått	  in	  i	  lägenheten,	  vilket	  är	  bra.	  Detta	  kan	  dock	  

göras	  om	  något	  har	  hänt,	  så	  som	  ett	  inbrott,	  men	  då	  endast	  av	  polisen.	  Databaserna	  är	  

molnbaserade	  och	  okrypterade.	  För	  att	  komma	  in	  i	  databasen	  krävs	  användarnamn	  och	  

lösenord,	  men	  sedan	  syns	  alla	  information	  i	  klartext.	  	  

	  

6.2 Riskanalys 

Efter	  att	  ha	  använt	  MSBs	  riktlinjer	  för	  hur	  en	  riskanalys	  går	  till,	  har	  diverse	  tillgångar	  och	  

hot	  mot	  dessa	  identifierats.	  

Efter	  att	  ha	  identifierat	  hoten	  har	  de	  värderats	  utifrån	  allvarlighetsgrad	  och	  sannolikheten	  

för	  att	  de	  ska	  inträffa.	  Resultatet	  av	  den	  värderingen	  presenteras	  sedan	  i	  en	  riskkarta	  där	  de	  

hot	  som	  måste	  åtgärdas	  så	  fort	  som	  möjligt,	  tydligt	  påvisas.	  

För	  att	  en	  riskanalys	  ska	  bli	  komplett	  och	  kunna	  användas	  för	  kommande	  planering	  har	  

även	  en	  åtgärdplan	  plockats	  fram.	  Den	  visar	  på	  hur	  risken	  för	  diverse	  hot	  ska	  inträffa	  kan	  

reduceras.	  De	  identifierade	  tillgångarna	  och	  dess	  hot,	  samt	  värdering	  och	  åtgärdsplan	  

återfinns	  i	  bilaga	  C.	  	  
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7 Diskussion 
Undersökningen	  nådde	  ut	  till	  1672st	  “unika”	  användare	  varav	  210	  st	  valde	  att	  delta,	  detta	  ger	  

en	  svarsfrekvens	  på	  12.56%.	  Metoden	  för	  undersökningen	  verkar	  ha	  varit	  bra	  då	  det	  inkom	  

respons	  från	  210	  individer	  istället	  för	  det	  beräknade	  antalet	  100st.	  	  

Det	  kan	  diskuteras	  kring	  en	  del	  svar	  som	  inkom,	  huruvida	  de	  är	  seriösa	  eller	  inte	  och	  vad	  det	  

beror	  på	  att	  sådana	  svar	  ges.	  Trots	  att	  en	  pilotundersökning	  gjordes	  finns	  det	  en	  del	  saker	  som	  

kunde	  ha	  gjorts	  annorlunda	  när	  det	  kommer	  till	  vilka	  frågor	  som	  ställdes.	  

Resultat	  av	  enkätundersökningen	  kan	  tillsammans	  med	  resterande	  datainsamling	  konstatera	  

att	  användandet	  av	  smarttelefoner	  kan	  innebära	  säkerhetsrisker	  i	  samhället.	  Det	  påvisas	  att	  

det	  generellt	  sett	  inte	  finns	  en	  tillfredsställande	  nivå	  av	  medvetenhet	  inom	  

informationssäkerheten.	  	  

En	  del	  av	  de	  resultat	  som	  uppkom	  efter	  beräkningar	  av	  korrelationer	  anses	  väntade	  medan	  

andra	  resultat	  var	  direkt	  förbluffande.	  Exempelvis	  kan	  ett	  starkt	  samband	  påvisas	  mellan	  att	  

man	  jobbar	  inom	  IT	  och	  att	  man	  inte	  vet	  att	  smarttelefonen	  kan	  infekteras	  med	  skadlig	  kod.	  

Eftersom	  det	  finns	  sårbarheter	  i	  tekniken	  som	  lätt	  utnyttjas	  av	  angripare	  är	  det	  viktigt	  att	  ta	  

detta	  med	  i	  beräkningarna	  när	  ny	  teknik	  ska	  utvecklas.	  Att	  inte	  använda	  kända	  standarder	  för	  

lösningar	  kan	  utgöra	  allvarliga	  säkerhetshot	  och	  leda	  till	  informationsläckage.	  Ämnet	  

informationssäkerhet	  måste	  tas	  på	  större	  allvar	  än	  vad	  det	  görs	  idag.	  	  

 

Enkäten	  valde	  vi	  att	  publicera	  på	  Facebook	  och	  följaktligen	  blev	  det	  som	  sagt	  ett	  

kamraturval.	  Vi	  båda	  publicerade	  enkäten	  på	  våra	  respektive	  sidor	  på	  Facebook,	  totalt	  har	  

vi	  441	  stycken	  vänner.	  En	  del	  av	  våra	  vänner	  publicerade	  i	  sin	  tur	  vidare	  inlägget	  på	  deras	  

respektive	  sida,	  vilket	  möjliggjorde	  att	  även	  deras	  vänner	  kunde	  delta	  i	  undersökningen.	  

Totalt	  resulterade	  denna	  kvantitativa	  studie	  i	  att	  1992	  stycken	  personer	  har	  fått	  

möjligheten	  att	  ta	  del	  av	  vår	  enkät.	  Men	  eftersom	  en	  del	  av	  våra	  vänner	  dels	  är	  

gemensamma	  mellan	  oss	  men	  också	  gemensamma	  mellan	  varandra	  så	  innebär	  det	  inte	  att	  

det	  är	  1992st	  “unika”	  personer.	  Med	  unika	  menar	  vi	  att	  flertalet	  personer	  har	  fått	  tillgång	  

till	  enkäten	  på	  fler	  än	  ett	  ställe	  och	  är	  därför	  inte	  en	  ny	  potentiell	  deltagare.	  Så	  för	  att	  kunna	  

beräkna	  en	  mer	  rättvis	  bild	  av	  svarsfrekvensen	  har	  vänlistor	  jämförts	  och	  där	  det	  har	  

funnits	  gemensamma	  bekanta	  har	  antalet	  möjliga	  deltagare	  reducerats.	  Det	  totala	  antalet	  

potentiella	  deltagare	  som	  enkäten	  har	  nått	  ut	  till	  slutade	  på	  1672st.	  
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Vi	  fick	  in	  210	  svar	  till	  enkäten	  av	  1672st	  möjliga,	  detta	  ger	  en	  svarsfrekvens	  på	  12,56%.	  Den	  

låga	  svarsfrekvensen	  kanske	  kan	  bero	  på	  att	  vi	  inte	  har	  marknadsfört	  enkätundersökningen	  

på	  ett	  tilltalande	  sätt	  eller	  så	  kanske	  inte	  ämnet	  anses	  vara	  intressant.	  Eventuellt	  vill	  

individer	  inte	  lägga	  sin	  tid	  på	  en	  undersökning	  som	  utförs	  via	  sociala	  medier	  för	  att	  det	  inte	  

ger	  tillräckligt	  seriöst	  och	  vetenskapligt	  intryck.	  Alla	  vänner	  på	  Facebook	  är	  kanske	  inte	  

heller	  aktiva,	  så	  alla	  personer	  har	  nog	  inte	  ens	  sett	  vårt	  inlägg.	  	  

Av	  dessa	  210	  så	  var	  vi	  tvungna	  att	  plocka	  bort	  tre	  stycken	  enkäten	  eftersom	  personerna	  

tyvärr	  inte	  hade	  svarat	  på	  alla	  frågorna	  och	  därmed	  inte	  slutfört	  undersökningen.	  För	  att	  

försöka	  undvika	  denna	  sorts	  bortfall	  hade	  vi	  innan	  publiceringen	  av	  enkäten	  gjort	  

inställningar	  som	  gjorde	  att	  varje	  fråga	  var	  obligatorisk	  vilket	  innebär	  att	  alla	  frågor	  var	  

tvungna	  att	  besvaras	  innan	  undersökningen	  kunde	  slutföras.	  Men	  dessa	  inställningar	  

hindrar	  dessvärre	  inte	  deltagare	  från	  att	  stänga	  ner	  webbläsarens	  fönster	  och	  på	  detta	  vis	  

inte	  fullfölja	  undersökningen.	  Denna	  form	  av	  problematik	  skulle	  kunna	  lösas	  genom	  att	  vi	  

hade	  varit	  på	  plats	  fysiskt	  och	  bett	  alla	  att	  genomföra	  undersökningen	  för	  hand	  på	  papper,	  

då	  tror	  vi	  dock	  inte	  att	  vi	  hade	  fått	  in	  samma	  höga	  antal	  deltagare.	  Stora	  statistiska	  företag	  

som	  genomför	  undersökningar	  på	  en	  stor	  grupp	  människor	  genomför	  oftast	  inte	  heller	  sina	  

undersökningar	  fysiskt	  utan	  oftast	  skickas	  de	  ut	  via	  brev	  eller	  via	  nätet.	  Företag	  såsom	  

Statistiska	  Centralbyrån,	  SCB	  och	  andra	  företag	  som	  genomför	  undersökningar	  för	  

allmänheten	  har	  troligtvis	  ett	  bra	  rykte	  och	  anses	  trovärdiga.	  De	  har	  säkert	  också	  ett	  stort	  

antal	  människor	  som	  är	  oseriösa	  i	  sina	  svar	  men	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  ett	  så	  stort	  antal	  

människor	  som	  genomför	  deras	  undersökningar	  så	  försvinner	  de	  oseriösa	  svaren	  i	  

mängden	  och	  påverkar	  därmed	  inte	  slutresultatet	  på	  samma	  vis.	  	  

	  

Att	  publicera	  enkäten	  på	  sociala	  medier	  kan	  föra	  med	  sig	  en	  del	  negativa	  sidor	  också.	  

Respondenter	  som	  inte	  är	  ärliga	  eller	  seriösa	  i	  sina	  svar.	  Dock	  går	  det	  inte	  att	  bara	  plocka	  

bort	  dem.	  Tar	  vi	  bort	  de	  svaren	  som	  misstänks	  vara	  oseriösa	  måste	  vi	  också	  ta	  bort	  de	  

svaren	  som	  anses	  vara	  “för	  bra”.	  De	  svaren	  kan	  vara	  ännu	  svårare	  att	  hitta	  än	  de	  svaren	  som	  

är	  “dåliga”.	  Föranlett	  av	  detta	  har	  vi	  därför	  valt	  att	  inte	  plocka	  bort	  de	  svaren	  som	  vi	  

misstänker	  vara	  oseriösa.	  Vidare	  så	  leder	  publiceringen	  av	  enkäten	  på	  Facebook	  till	  

problematiken	  kring	  huruvida	  resultaten	  är	  normalfördelade	  för	  målgruppen	  ”Användare	  

av	  smarttelefoner	  i	  Sverige”.	  Vi	  är	  införstådda	  med	  att	  resultaten	  inte	  kan	  generaliseras	  mot	  
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den	  målgruppen,	  men	  vår	  studie	  är	  representativ	  för	  den	  populationen	  som	  har	  valts	  ut.	  Om	  

210	  st	  andra	  respondenter	  från	  det	  sociala	  mediet	  Facebook	  skulle	  väljas	  ut	  för	  att	  besvara	  

enkäten	  så	  vet	  vi	  med	  95	  %	  signifikansnivå	  att	  resultaten	  kommer	  hamna	  inom	  de	  intervall	  

som	  har	  presenterats	  i	  arbetet	  och	  därför	  kan	  studien	  generaliseras	  för	  den	  populationen.	  

	  

När	  frågorna	  till	  enkäten	  utformades	  hade	  vi	  tyvärr	  ingen	  tanke	  på	  att	  med	  hjälp	  av	  

korrelationer	  se	  vilka	  samband	  som	  fanns	  mellan	  respondenternas	  svar.	  Alla	  frågorna	  hade	  

kunnat	  utformas	  på	  ett	  sätt	  som	  hade	  underlättat	  vid	  beräkning	  av	  korrelation.	  Vissa	  av	  de	  

frågor	  som	  har	  undersökts	  går	  inte	  att	  jämföra	  samband	  mellan.	  Exempelvis	  i	  frågan	  om	  

vilket	  operativsystem	  som	  respondentens	  mobiltelefon	  har,	  var	  alternativen	  Android,	  Apple	  

iOS,	  vet	  ej	  och	  annat.	  I	  detta	  fall	  är	  det	  alternativet	  “annat”	  som	  inte	  går	  att	  omvandla	  till	  

siffror	  och	  därmed	  inte	  går	  att	  använda	  i	  beräkningarna	  av	  korrelationer.	  Istället	  skulle	  

frågan	  ha	  formulerats	  med	  fasta	  alternativ	  som	  anger	  alla	  möjliga	  operativsystem	  för	  

mobiltelefoner.	  	  

Frågan	  om	  vilket	  operativsystem	  telefonen	  har	  är	  inte	  använt	  i	  resultatet.	  Frågan	  ställdes	  

för	  att	  se	  om	  alla	  visste	  vad	  ett	  operativsystem	  var,	  vilket	  3	  %	  inte	  visste,	  inga	  stora	  siffror,	  

därför	  har	  det	  valt	  att	  inte	  tas	  upp	  ytterligare.	  Vi	  ville	  även	  se	  om	  det	  fanns	  någon	  skillnad	  i	  

hur	  användare	  av	  ett	  visst	  operativsystem	  tänkte.	  Till	  exempel	  om	  androidanvändare	  är	  

mer	  medvetna	  om	  att	  skadlig	  kod	  finns	  på	  mobiltelefoner	  eller	  liknande.	  Som	  tidigare	  

nämnts	  kunde	  dessvärre	  ingen	  korrelation	  beräknas	  mellan	  denna	  fråga	  och	  resterande	  

frågor.	  

	  

Trots	  att	  en	  pilotundersökning	  gjordes	  med	  syfte	  att	  förbättra	  enkätfrågorna	  och	  att	  få	  in	  

övriga	  åsikter	  om	  hur	  frågorna	  var	  ställda,	  har	  en	  del	  frågor	  formulerats	  på	  ett	  felaktigt	  sätt.	  

För	  att	  ta	  ett	  exempel	  så	  ställde	  vi	  frågan	  “Visste	  du	  om	  att	  mobiltelefoner	  kunde	  drabbas	  av	  

malware,	  exempelvis	  virus?”	  Sättet	  frågan	  är	  formulerad	  på	  gör	  att	  den	  är	  ledande	  och	  

sådana	  formuleringar	  bör	  undvikas	  för	  att	  inte	  påverka	  respondenternas	  svar,	  dessutom	  

har	  det	  smugit	  in	  ett	  ord	  (malware)	  som	  faktiskt	  har	  en	  svensk	  motsvarighet	  som	  hellre	  

skulle	  ha	  använts,	  så	  istället	  kunde	  vi	  ha	  skrivit	  “Tror	  du	  att	  mobiltelefoner	  kan	  drabbas	  av	  

skadlig	  kod,	  exempelvis	  virus?”	  
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En	  fråga	  om	  spelappar	  ställdes	  i	  undersökningen.	  Vår	  tanke	  var	  att	  frågan	  skulle	  ingå	  som	  

en	  hjälp	  i	  kartläggningen,	  över	  hur	  mobiltelefoner	  används.	  Såhär	  i	  efterhand	  kan	  vi	  

konstatera	  att	  en	  bättre	  fråga	  hade	  varit	  en	  mer	  generell	  fråga	  om	  någon	  form	  av	  app	  har	  

laddats	  ner.	  Då	  det	  i	  detta	  fall	  inte	  spelar	  någon	  betydande	  roll	  vad	  det	  är	  för	  sorts	  app	  som	  

laddas	  ner.	  	  

De	  två	  första	  frågorna	  i	  undersökningen	  handlade	  om	  respondenternas	  kön	  respektive	  

ålder.	  Vi	  har	  valt	  att	  inte	  undersöka	  samband	  mellan	  dessa	  två	  och	  övriga	  svar.	  De	  två	  första	  

frågorna	  ställdes	  istället	  för	  att	  kunna	  kontrollera	  så	  att	  respondenterna	  var	  jämt	  fördelade	  

mellan	  kvinnor	  och	  män	  och	  någorlunda	  jämnt	  utspritt	  över	  åldrar	  för	  att	  få	  en	  mer	  rättvis	  

bild	  över	  hur	  läget	  ser	  ut	  i	  samhället.	  Dock	  fick	  vi	  in	  färre	  svar	  från	  individer	  över	  35	  år,	  som	  

är	  en	  trolig	  konsekvens	  av	  att	  enkätundersökningen	  endast	  har	  publicerats	  på	  Facebook.	  De	  

som	  svarat	  på	  enkäterna	  är	  i	  vår	  bekantskapskrets	  och	  därmed	  också	  i	  samma	  ålder	  som	  

oss.	  	  

Hela	  studien	  baserades	  på	  personer	  som	  har	  tillgång	  till	  eller	  äger	  en	  smarttelefon,	  därför	  

frågan	  i	  enkäten.	  0	  %	  och	  därmed	  ingen	  person	  svarade	  att	  de	  inte	  ägde	  eller	  hade	  tillgång	  

till	  en	  smarttelefon.	  Hade	  någon	  svarat	  nej	  men	  ändå	  fyllt	  i	  hela	  enkäten	  hade	  den	  

personens	  svar	  behövt	  tas	  bort	  men	  det	  behövdes	  således	  inte.	  	  

	  

Överlag	  så	  är	  sambanden	  i	  denna	  studie	  inte	  så	  enkla	  att	  se.	  Det	  är	  oftast	  lättare	  att	  hitta	  

samband	  om	  en	  korrelationsanalys	  görs	  mellan	  till	  exempel	  priset	  på	  en	  bil	  och	  hur	  många	  

mil	  den	  har	  gått.	  Lägre	  milantal	  stämmer	  överens	  med	  högre	  pris.	  	  

Trots	  detta	  har	  vi	  kunnat	  utgå	  från	  positivism	  och	  kunnat	  fastställa	  ett	  flertal	  samband.	  

	  

Flertalet	  resultat	  som	  uppkom	  med	  enkätundersökningen	  skulle	  kunna	  anses	  som	  

självklara.	  Bland	  annat	  att	  de	  som	  visste	  att	  skadlig	  kod	  kan	  drabba	  mobiler	  också	  hade	  

antivirus	  installerat	  på	  mobilen.	  Och	  de	  som	  anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  mobiltelefoners	  

informationssäkerhet	  kopplar	  inte	  upp	  sig	  mot	  allmänna	  Wifi-‐nätverk.	  Parallellt	  visar	  det	  

sig	  dock	  att	  hela	  65	  %	  av	  respondenterna	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  okrypterade,	  allmänna	  

nätverk.	  Förhoppningen	  är	  att	  när	  de	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  dessa	  nätverk	  som	  är	  lätta	  att	  

avlyssna,	  tänker	  på	  att	  inte	  besöka	  sidor	  där	  känsliga	  uppgifter	  används.	  För	  att	  få	  en	  bättre	  

insikt	  i	  just	  denna	  punkt	  kunde	  en	  följdfråga	  i	  undersökningen	  ha	  ställts	  för	  att	  undersöka	  
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vad	  som	  görs	  när	  mobiltelefonerna	  är	  uppkopplade	  mot	  dessa	  öppna	  nätverk,	  men	  det	  

gjordes	  dessvärre	  inte.	  

	  

Arbetar	  en	  person	  med	  IT	  så	  anser	  vi	  att	  vederbörande	  person	  borde	  ha	  bättre	  koll	  på	  

frågorna	  som	  ställdes	  i	  enkäten.	  Vi	  valde	  att	  ta	  med	  en	  fråga	  om	  vilket	  yrke	  respondenten	  

har,	  just	  för	  att	  eventuellt	  kunna	  visa	  på	  varför	  vissa	  frågor	  har	  hög	  kunskapsnivå.	  Vi	  valde	  

att	  själva	  bedöma	  om	  respondenternas	  yrke	  hade	  med	  IT	  att	  göra	  eller	  inte.	  Till	  exempel	  om	  

respondenterna	  fyllt	  i	  att	  de	  jobbar	  som	  IT-‐tekniker	  eller	  systemtekniker	  så	  satte	  vi	  ja,	  att	  

de	  jobbar	  med	  IT.	  Fyllde	  de	  i	  att	  de	  jobbar	  som	  förskolelärare	  eller	  lastbilschaufför	  så	  valdes	  

nej.	  Tveksamma	  fall	  som	  jobbar	  på	  kontor	  eller	  studerar	  valdes	  nej.	  En	  person	  kan	  vara	  bra	  

på	  IT	  oavsett	  vilket	  yrke	  den	  har,	  personen	  kan	  vara	  väldigt	  engagerad	  i	  IT	  och	  datorer	  på	  

fritiden	  även	  om	  vederbörandes	  yrke	  är	  förskolelärare,	  men	  det	  vi	  menar	  att	  personer	  som	  

dagligen	  jobbar	  med	  teknik	  och	  därför	  har	  goda	  kunskaper	  inom	  IT	  också	  borde	  vara	  mer	  

medvetna	  om	  informationssäkerhet.	  	  

Att	  så	  mycket	  som	  27	  %	  av	  alla	  respondenter	  jobbar	  med	  IT	  tror	  vi	  återigen	  handlar	  om	  

vårt	  urval	  på	  Facebook.	  Det	  är	  många	  IT-‐forensiker	  och	  personer	  inom	  andra	  tekniska	  

yrken	  som	  svarat,	  detta	  på	  grund	  av	  att	  vi	  på	  Facebook	  är	  vänner	  med	  många	  personer	  med	  

dessa	  yrken.	  

Delar	  av	  resultaten	  från	  korrelationen	  kändes	  rätt	  så	  givna.	  Såsom	  att	  om	  en	  person	  jobbar	  

med	  IT	  så	  vet	  vederbörande	  att	  mobiltelefonen	  kan	  infekteras	  med	  skadlig	  kod,	  personen	  

vet	  om	  att	  det	  är	  bra	  med	  skärmlås	  och	  därmed	  använder	  den	  funktionen.	  Dessutom	  anser	  

sig	  den	  IT-‐anställda	  ha	  bra	  koll	  på	  mobiltelefoners	  informationssäkerhet.	  Detta	  är	  samband	  

som	  kan	  kännas	  självklara	  men	  som	  vi	  ändå	  ville	  undersöka	  och	  påvisa,	  eftersom	  

medvetenhet	  är	  en	  väsentlig	  grund	  i	  studien.	  

	  

Det	  uppkom	  flera	  resultat	  från	  beräkningarna	  om	  korrelationer	  som	  var	  intressanta	  ur	  vår	  

synvinkel.	  Till	  exempel	  så	  fanns	  det	  en	  relativt	  stor	  del	  människor	  som	  ansåg	  sig	  ha	  bra	  koll	  

på	  mobilernas	  informationssäkerhet	  men	  vederbörande	  visste	  inte	  om	  att	  smarttelefoner	  

kan	  infekteras	  med	  skadlig	  kod.	  Förbluffande	  fakta	  som	  stödjer	  vårt	  antagande	  om	  att	  det	  

inte	  finns	  tillräcklig	  information	  i	  ämnet.	  	  
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Dessutom	  visar	  det	  sig	  att	  den	  stora	  delen	  av	  respondenterna	  som	  anser	  sig	  ha	  bra	  koll	  på	  

informationssäkerhet,	  väljer	  att	  inte	  använda	  sig	  av	  något	  antivirusprogram.	  Detta	  resultat	  

kan	  säkert	  diskuteras	  hur	  långt	  och	  mycket	  som	  helst.	  Vad	  innebär	  det	  att	  ha	  bra	  koll	  

egentligen?	  Det	  är	  en	  ren	  bedömningsfråga	  och	  betyder	  säkerligen	  inte	  samma	  sak	  för	  alla	  

individer,	  det	  gör	  att	  även	  resultatet	  blir	  svårbedömt.	  Vidare	  är	  det	  stor	  skillnad	  på	  att	  anse	  

sig	  själv	  ha	  koll	  och	  att	  faktiskt	  ha	  det.	  Att	  en	  individ	  inte	  använder	  sig	  av	  antivirusprogram	  

behöver	  däremot	  inte	  innebära	  att	  personen	  faktiskt	  inte	  har	  koll	  utan	  kan	  istället	  spegla	  

individers	  inställning	  till	  behovet	  av	  att	  använda	  det.	  Dock	  påstår	  vi	  att	  trots	  de	  strikta	  

kraven	  vid	  apputveckling	  och	  lansering	  tar	  sig	  skadlig	  kod	  igenom	  och	  infekterar	  

mobiltelefoner.	  Vidare	  så	  är	  det	  inte	  enbart	  de	  appar	  som	  laddas	  ner	  som	  kan	  vara	  sårbara,	  

utan	  även	  enhetens	  systemappar	  kan	  innehålla	  säkerhetshål	  som	  kan	  utnyttjas	  som	  ett	  

ingångshål	  för	  skadlig	  kod.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  användaren	  uppdaterar	  sin	  enhet	  när	  en	  

ny	  uppdatering	  är	  tillgänglig,	  eftersom	  uppdateringarna	  många	  gånger	  görs	  för	  att	  undvika	  

sårbarheter.	  	  

	  

Samband	  kunde	  som	  sagt	  fastställas	  mellan	  att	  en	  person	  anser	  sig	  skydda	  sin	  mobils	  

information	  och	  att	  den	  använder	  skärmlås.	  Dock	  så	  anser	  den	  berörda	  personen	  inte	  att	  

säkerhet	  är	  något	  som	  ska	  prioriteras	  när	  en	  ny	  app	  laddas	  ner.	  Innebär	  det	  att	  personen	  

har	  full	  tillit	  till	  att	  apparna	  är	  kontrollerade	  och	  att	  risken	  för	  att	  infekteras	  därmed	  är	  

minimal	  eller	  rent	  av	  obefintlig?	  Eller	  är	  det	  så	  att	  individen	  inte	  ens	  är	  medveten	  om	  att	  

telefonen	  kan	  drabbas	  av	  skadlig	  kod?	  Det	  sistnämna	  motbevisas	  av	  att	  undersökningen	  

visar	  på	  ett	  samband	  mellan	  de	  som	  känner	  till	  att	  telefonen	  kan	  drabbas	  ändå	  inte	  

prioriterar	  en	  apps	  säkerhet	  vid	  nedladdningen	  av	  den.	  

	  

Till	  en	  början	  var	  det	  ganska	  oklart	  hur	  och	  vilka	  lösningar	  som	  fallstudien	  skulle	  gälla.	  Det	  

krävdes	  en	  hel	  del	  kommunikation	  med	  utvecklingsingenjörerna	  dels	  via	  möten	  men	  också	  

via	  sms	  och	  e-‐post.	  Det	  största	  problemet	  har	  legat	  i	  att	  ingenjörerna	  inte	  har	  kunnat	  

besvara	  våra	  frågor	  då	  kompletta	  tekniska	  handlingar	  inte	  har	  funnits.	  Efter	  hand	  har	  de	  

flesta	  frågorna	  fått	  svar	  främst	  efter	  möten,	  och	  en	  riskanalys	  har	  kunnat	  plockas	  fram.	  

Dock	  anser	  vi	  att	  en	  fördjupning	  i	  den	  tekniska	  uppbyggnaden	  har	  saknats,	  men	  inte	  för	  att	  

det	  brast	  i	  vår	  kommunikation	  utan	  för	  att	  den	  informationen	  inte	  finns.	  Detta	  leder	  till	  att	  
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riskanalysen	  är	  generellt	  framtagen	  för	  de	  tekniker	  och	  lösningar	  som	  används.	  Den	  del	  av	  

en	  riskanalys	  som	  inte	  har	  gjorts,	  mest	  på	  grund	  av	  tidsbrist,	  var	  att	  prova	  olika	  scenarier	  

och	  incidenter	  för	  att	  i	  verkligheten	  se	  vad	  som	  händer.	  Det	  vill	  säga	  att	  utsätta	  portlåset	  för	  

verkliga	  hot,	  exempelvis	  hade	  vi	  kunnat	  göra	  en	  överbelastningsattack,	  sniffa	  MAC-‐adresser	  

för	  att	  komma	  in	  eller	  försöka	  komma	  åt	  informationen	  i	  den	  okrypterade	  databasen.	  	  

Ett	  av	  argumenten	  för	  portlåsets	  existens	  är	  att	  portkod	  och	  nyckel	  är	  väldigt	  anonymt,	  med	  

detta	  nya	  portlås	  kan	  dörröppningen	  loggas	  och	  kopplas	  till	  en	  individ,	  vilket	  kan	  användas	  

i	  framtiden	  om	  något	  brott	  skulle	  inträffa.	  Detta	  hade	  varit	  ett	  utmärkt	  koncept	  om	  den	  

enda	  möjligheten	  för	  att	  komma	  in	  lägenhetskomplexet	  hade	  varit	  via	  portlåset.	  Men	  det	  är	  

det	  inte	  och	  bör	  ur	  säkerhetssynpunkt,	  inte	  heller	  vara.	  Mest	  för	  att	  dess	  teknik	  inte	  riktigt	  

uppfyller	  kraven	  för	  att	  anses	  som	  säkert.	  Fungerar	  inte	  tekniken	  så	  måste	  en	  vanlig	  nyckel	  

användas,	  detta	  kan	  vara	  vid	  strömavbrott	  eller	  liknande	  då	  portlåset	  inte	  fungerar.	  Så	  idén	  

om	  att	  portlåset	  kan	  logga	  alla	  som	  går	  ut	  och	  in	  är	  bra	  och	  fungerar	  om	  det	  vill	  kollas	  upp	  

vilka	  som	  gått	  in	  och	  ut,	  om	  det	  till	  exempel	  skett	  ett	  inbrott	  i	  en	  lägenhet	  och	  polisen	  vill	  ta	  

del	  av	  uppgifterna.	  Däremot	  vill	  vi	  här	  nämna	  att	  passageinformationen,	  det	  vill	  säga	  den	  

information	  som	  lagras	  när	  en	  individ	  går	  ut	  och	  in	  genom	  porten,	  enligt	  Datainspektionen	  

endast	  får	  lagras	  i	  14	  dagar.	  68	  Dessutom	  kan	  en	  person	  som	  inte	  vill	  logga	  att	  den	  har	  gått	  

ut	  och	  in	  kan	  enkelt	  undvika	  det	  genom	  att	  stänga	  av	  mobilen	  och	  använda	  den	  vanliga	  

nyckeln	  för	  att	  komma	  in.	  

Tyvärr	  kan	  varken	  alla	  hot	  eller	  alla	  risker	  skrivas	  med	  i	  detta	  arbete.	  Dels	  för	  att	  vi	  inte	  

känner	  att	  vi	  har	  fått	  all	  teknisk	  information	  som	  behövs	  och	  dels	  för	  att	  tiden	  inte	  räcker	  

till.	  En	  mer	  djupgående	  riskanalys	  som	  en	  del	  av	  denna	  studie	  har	  således	  inte	  möjliggjorts	  

utan	  borde	  göras	  som	  ett	  eget	  fristående	  projekt.	  

Till	  riskanalysen	  så	  har	  teorierna	  som	  tidigare	  beskrivs	  i	  avsnitt	  “	  3	  Teori”	  använts	  för	  att	  få	  

förståelse	  för	  hur	  lösningarna	  kan	  användas	  samt	  för	  att	  kartlägga	  säkerhetsbrister.	  	  

Det	  finns	  en	  del	  problematik	  med	  framtagandet	  av	  en	  riskanalys	  på	  en	  produkt	  som	  är	  

nyutvecklad	  och	  inte	  är	  kommersialiserad.	  Exempelvis	  vid	  bedömning	  av	  sannolikhet	  för	  att	  

ett	  visst	  hot	  ska	  hända,	  vilket	  i	  vanliga	  fall	  bland	  annat	  baseras	  på	  om	  det	  har	  hänt	  innan	  

och	  hur	  frekvent	  det	  har	  hänt.	  Men	  i	  vårt	  fall	  då	  portlåset	  egentligen	  aldrig	  har	  använts	  på	  

                                                
68	  Datainspektionen.	  Elektroniska	  nycklar	  hos	  bostadsbolag	  och	  bostadsrättsföreningar	  (s.3)	  
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riktigt	  så	  kan	  vi	  inte	  bedöma	  sannolikhet	  utifrån	  det,	  sannolikheten	  är	  istället	  bedömd	  

utifrån	  hur	  troligt	  det	  är	  att	  det	  inträffar.	  	  	  	  

	  

Om	  en	  obehörig	  person	  kommer	  in	  i	  lägenhetskomplexet	  så	  får	  det	  egentligen	  ingen	  

allvarlig	  konsekvens,	  det	  är	  samma	  sak	  som	  om	  en	  person	  skulle	  passa	  på	  att	  smita	  in	  när	  

någon	  behörig	  öppnar	  dörren.	  Den	  obehöriga	  personen	  kan	  inte	  göra	  något	  när	  den	  väl	  

kommit	  in	  i	  lägenhetskomplexet	  eftersom	  personen	  ändå	  inte	  kommer	  åt	  lägenheterna.	  

Eventuellt	  är	  någon	  form	  av	  vandalisering	  möjlig.	  	  

Dock	  så	  är	  det	  en	  mycket	  allvarlig	  konsekvens	  om	  själva	  portlåset	  inte	  skulle	  fungera,	  det	  

innebär	  att	  hyresgästen	  inte	  kommer	  in	  genom	  porten	  om	  vederbörande	  inte	  har	  nyckeln	  

med	  sig.	  Men	  att	  behöva	  ha	  nyckeln	  med	  sig	  innebär	  att	  användandet	  av	  portlåset	  blir	  

onödigt,	  då	  ett	  argument	  för	  användandet	  av	  portlåset	  var	  att	  slippa	  hanteringen	  av	  nycklar.	  

Dock	  tåls	  det	  att	  nämnas	  att	  i	  en	  del	  lägenhetskomplex	  så	  går	  samma	  nyckel	  att	  använda	  

både	  till	  port	  och	  till	  lägenhetsdörr,	  detta	  leder	  i	  så	  fall	  till	  att	  nyckeln	  ändå	  alltid	  är	  med.	  

Med	  dagens	  lösningar	  så	  skulle	  en	  person	  enkelt	  kunna	  sniffa	  upp	  en	  telefons	  MAC-‐adress	  

och	  implementera	  på	  sin	  egen	  enhet	  och	  sedan	  använda	  för	  att	  komma	  in	  i	  

lägenhetskomplexet.	  Portlåset	  är	  då	  inte	  användbart	  vilket	  leder	  till	  att	  dels	  företagets	  men	  

också	  hyresvärldens	  rykte	  avsevärt	  kan	  komma	  att	  försämras.	  	  

	  

Samtliga	  antaganden	  som	  ställts	  i	  metoden	  stämmer	  överens	  med	  de	  mål	  som	  har	  nåtts.	  

Undersökningen	  som	  har	  gjorts	  har	  kunnat	  bekräfta	  att	  det	  finns	  indikatorer	  på	  att	  

dokumenterade	  användarråd	  inte	  efterföljs.	  För	  att	  ta	  ett	  exempel	  så	  var	  det	  34	  %	  av	  

respondenterna	  som	  inte	  visste	  att	  det	  finns	  antivirusprogram	  för	  mobiltelefoner,	  

ytterligare	  39	  %	  väljer	  att	  inte	  använda	  det.	  	  	  

Förväntningen	  var	  att	  nå	  ut	  till	  minst	  100	  användare,	  vi	  slog	  det	  talet	  med	  över	  100	  %,	  hela	  

210	  respondenter	  deltog.	  Samtliga	  frågeställningar	  har	  besvarats	  och	  är	  väl	  motiverade.	  	  

I	  fallstudien	  har	  flertal	  säkerhetsbrister	  kunnat	  identifieras	  precis	  som	  vi	  antog	  i	  början	  av	  

studien.	  	  

	  

Anledningen	  till	  att	  man	  beräknar	  en	  statistik	  felmarginal	  är	  för	  att	  säkerställa	  resultaten	  ur	  

ett	  statistiskt	  synsätt.	  Det	  innebär	  att	  påvisa	  hur	  pass	  tillförlitligt	  ett	  resultat	  är.	  Det	  som	  
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krävs	  för	  att	  kunna	  generalisera	  ett	  resultat	  är	  att	  urvalet	  av	  respondenterna	  är	  

representativt	  för	  den	  populationen,	  det	  vill	  säga	  att	  fördelningen	  mellan	  till	  exempel	  män	  

och	  kvinnor	  är	  jämnt	  fördelad.	  	  I	  vår	  undersökning	  föll	  det	  sig	  att	  45	  %	  av	  respondenterna	  

är	  män	  respektive	  55	  %	  kvinnor.	  De	  intervall	  som	  är	  uträknade	  kan	  sedermera	  användas	  

för	  att	  representera	  en	  liknande	  population.	  	  	  

	  

Vår	  studie	  och	  dess	  resultat	  är	  hållbara	  då	  våra	  källor	  inte	  är	  äldre	  än	  2011	  och	  anses	  därför	  

vara	  högst	  aktuella.	  Dock	  har	  äldre	  källor	  använts	  i	  de	  fall	  då	  det	  inte	  finns	  några	  nya	  

dokumenterade	  metoder	  och	  kunskaper,	  exempel	  på	  metoder	  som	  inte	  har	  utvecklats	  på	  en	  

del	  år	  är	  de	  statistiska	  formler	  som	  har	  använts.	  	  

Gällande	  riskanalysens	  hållbarhet	  så	  gäller	  den	  fram	  till	  dess	  att	  nya	  lösningar	  har	  plockats	  

fram	  för	  portlåset	  och	  då	  bör	  sedermera	  en	  ny	  utvärdering	  av	  dess	  säkerhet	  göras.	  

	  

Så	  länge	  inte	  medvetenheten	  höjs	  drastiskt	  och	  inte	  problematiken	  med	  

informationssäkerhet	  lyfts	  fram	  på	  ett	  banbrytande	  sätt	  så	  kommer	  vår	  studie	  att	  vara	  

ytterst	  aktuell.	  

	  

Resultatet	  från	  enkätundersökningen	  i	  kombination	  med	  resultatet	  från	  fallstudien	  visar	  att	  

användandet	  av	  mobiltelefoner	  ihop	  med	  säkerhetsbrister	  i	  tekniken	  leder	  till	  risker	  i	  

samhället.	  	  

För	  att	  upprätthålla	  ett	  säkert	  informationssamhälle	  behöver	  medvetenheten	  generellt	  öka,	  

det	  behövs	  informeras	  om	  vad	  som	  händer	  och	  vilka	  risker	  det	  innebär	  att	  till	  exempel	  

koppla	  upp	  sig	  mot	  öppna,	  okrypterade	  nätverk.	  Genom	  att	  via	  denna	  studie	  förmedla	  tips	  

på	  vad	  man	  som	  användare	  kan	  tänka	  på	  i	  sitt	  användande	  av	  smarttelefoner	  och	  dess	  

funktioner	  så	  kan	  vi	  generellt	  öka	  säkerhetstänket.	  När	  det	  kommer	  till	  att	  täppa	  igen	  

säkerhetshål	  eller	  minska	  teknikers	  sårbarheter	  så	  har	  åtgärderna	  som	  presenterats	  i	  

riskanalysen	  en	  del	  att	  erbjuda.	  Resultatet	  från	  fallstudien	  bygger	  en	  grund	  för	  det	  vidare	  

arbetet	  med	  att	  undersöka	  alternativa	  lösningar	  för	  tekniska	  produkter,	  ett	  exempel	  är	  att	  

istället	  för	  att	  använda	  sig	  av	  bluetoothanslutningar	  som	  har	  en	  radie	  på	  0-‐100	  meter	  så	  kan	  

man	  istället	  tänka	  sig	  att	  de	  tekniska	  produkterna	  kan	  använda	  sig	  av	  NFC	  (near	  field	  

communication)	  och	  således	  reducera	  sträckan	  för	  möjlig	  avlyssning	  till	  några	  centimeter.	  



70 
 

Detta	  kommer	  dock	  påverka	  tanken	  med	  att	  portlåset	  skulle	  innebära	  en	  bekväm	  lösning	  

där	  det	  inte	  krävs	  att	  mobiltelefonen	  plockas	  fram	  ur	  till	  exempel	  fickan.	  Men	  återigen	  så	  

kan	  tyngden	  på	  att	  det	  ska	  vara	  bekvämt	  leda	  till	  att	  säkerheten	  minskas.	  
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8 Slutsats 
Studien	  har	  utgått	  ifrån	  tidigare	  forskning	  men	  utvecklats	  ytterligare	  för	  att	  bidra	  med	  något	  

nytt	  till	  forskningen	  inom	  smarttelefoners	  säkerhet.	  Den	  bygger	  på	  antaganden	  om	  att	  den	  

befintliga	  informationen	  om	  ämnet	  antingen	  är	  bristfällig,	  för	  komplicerad	  eller	  i	  vissa	  fall	  

okänd.	  

En	  del	  säkerhetsåtgärder	  som	  finns	  att	  tillgå	  används	  inte,	  dels	  för	  att	  det	  finns	  teorier	  om	  att	  

de	  inte	  behövs	  användas	  men	  också	  för	  att	  det	  brister	  i	  medvetenheten.	  

Fallstudien	  gjordes	  med	  en	  riskanalys	  som	  resultat,	  den	  visar	  på	  att	  det	  presenterade	  

konceptet	  med	  ett	  mobiltelefonstyrt	  portlås	  och	  dess	  funktioner	  i	  nuläget	  innehåller	  en	  del	  

säkerhetsbrister.	  Men	  påvisade	  åtgärder	  kan	  användas	  i	  utvecklandet	  av	  säkerhetslösningar	  

för	  produkten.	  	  

Vidare	  forskning	  kan	  bestå	  i	  att	  utföra	  diverse	  experiment	  med	  den	  färdigutvecklade	  

produkten	  för	  att	  se	  hur	  de	  utvecklade	  lösningarna	  står	  sig	  säkerhetsmässigt.	  

För	  huvudämnet	  i	  sig	  krävs	  det	  att	  problematiken	  med	  informationssäkerhet	  lyfts	  fram	  och	  en	  

ökning	  av	  medvetenheten	  hos	  användare	  är	  ett	  måste.	  

 

I	  publikationen	  “Security	  steps	  for	  smartphones	  users”69	  som	  vi	  tidigare	  refererat	  till	  så	  

nämns	  det	  att	  allmänheten	  har	  dålig	  koll	  på	  att	  hot	  som	  kan	  drabba	  deras	  dator	  också	  kan	  

drabba	  deras	  smarttelefon.	  Vi	  kan	  inte	  hitta	  vad	  de	  bygger	  deras	  uttalanden	  på	  eller	  hur	  de	  

har	  kommit	  fram	  till	  det	  som	  skrivs,	  därför	  antar	  vi	  att	  det	  är	  rena	  påståenden.	  Behovet	  av	  

deras	  studie	  motiverar	  dem	  med	  att	  det	  saknas	  artiklar	  som	  fokuserar	  på	  preventiva	  

åtgärder.	  Vi	  delar	  deras	  åsikter	  och	  därför	  valde	  vi	  att	  utveckla	  deras	  tankar.	  Som	  en	  

utveckling	  av	  detta	  ansåg	  vi	  att	  det	  bör	  göras	  en	  undersökning	  om	  hur	  bra	  koll	  allmänheten	  

verkligen	  har,	  inte	  bara	  påpeka	  att	  den	  troligtvis	  inte	  är	  bra.	  Detta	  motiverar	  vårt	  val	  av	  att	  

göra	  en	  kvantitativ	  studie	  i	  form	  av	  en	  enkätundersökning.	  Vidare	  valde	  vi	  att	  lista	  vilka	  

sårbarheter	  en	  angripare	  kan	  utnyttja	  för	  att	  ta	  sig	  in,	  hur	  man	  märker	  att	  telefonen	  är	  

infekterad	  samt	  hur	  man	  kan	  skydda	  sig	  mot	  informationsläckage.	  De	  sistnämnda	  

frågeställningarna	  uppkom	  med	  härledning	  till	  bristen	  av	  dokumenterad	  information.	  Den	  

information	  som	  redan	  finns	  är	  många	  gånger	  svårläst	  och	  på	  andra	  språk	  än	  svenska.	  

                                                
69	  Security	  Steps	  for	  Smartphone	  Users.	  (s.1)	  
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Dessutom	  grundar	  sig	  inte	  den	  informationen	  på	  undersökningar	  som	  har	  gjorts	  specifikt	  

för	  individer	  boendes	  i	  Sverige,	  vilket	  kan	  innebära	  att	  resultatet	  följaktligen	  inte	  kan	  

representera	  den	  svenska	  befolkningen	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  

Användningen	  av	  en	  kvantitativ	  metod	  bestående	  av	  en	  enkätundersökning	  med	  frågor	  av	  

varierande	  art,	  resulterade	  i	  svar	  från	  210	  respondenter	  och	  har	  blivit	  den	  del	  av	  studien	  

som	  vi	  anser	  har	  varit	  mest	  givande.	  Undersökningen	  har	  inte	  bara	  besvarat	  de	  två	  första	  

frågeställningarna	  som	  var	  det	  initiala	  syftet	  med	  den,	  utan	  den	  har	  även	  väglett	  oss	  i	  

arbetet	  med	  att	  identifiera	  risker	  i	  fallstudien.	  Den	  visar	  på	  att	  användandet	  av	  våra	  mobiler	  

och	  i	  en	  del	  fall	  bristen	  på	  medvetenhet	  inom	  informationssäkerhet	  gör	  att	  mobilerna	  idag	  

innebär	  säkerhetsrisker	  i	  det	  moderna	  samhället.	  Användare	  kopplar	  upp	  sig	  mot	  öppna	  

nätverk	  som	  enkelt	  kan	  avlyssnas	  och	  det	  grundläggande	  skyddet	  skärmlås	  används	  inte	  i	  

önskad	  utsträckning.	  Att	  använda	  appars	  certifikat	  för	  att	  verifiera	  appens	  säkerhet	  är	  inget	  

som	  görs,	  vilket	  direkt	  kan	  kopplas	  till	  att	  appens	  säkerhet	  inte	  prioriteras	  vid	  beslutet	  av	  

att	  ladda	  ner	  en	  app.	  

	  

Upplägget	  av	  studiens	  tillvägagångssätt	  har	  sett	  ut	  som	  följer:	  

Skapa	  en	  enkät	  med	  diversefrågor,	  som	  sedan	  skickades	  ut	  i	  en	  pilotstudie	  för	  validering.	  

Efter	  lite	  ändringar	  publicerades	  enkäten	  således	  på	  facebook.	  

I	  väntan	  på	  att	  få	  in	  ett	  för	  oss	  tillfredsställande	  antal	  respondenter,	  har	  litteraturstudier	  

och	  fallstudien	  genomförts.	  

Efter	  att	  ha	  samlat	  in	  all	  information	  och	  även	  resultat	  från	  enkätundersökningen,	  

sammanställdes	  allt	  och	  frågeställningarna	  besvarades.	  

Så	  här	  i	  efterhand	  så	  kanske	  det	  skulle	  gjorts	  en	  del	  litteraturstudier	  innan	  enkätformuläret	  

skapades,	  på	  detta	  vis	  hade	  kanske	  fler	  intressanta	  och	  framförallt	  relevanta	  frågor	  kunnat	  

ställas.	  Vilka	  sedan	  direkt	  hade	  kunnat	  knytas	  till	  exempelvis	  de	  föreslagna	  åtgärder	  som	  

kan	  göras	  i	  förebyggande	  syfte.	  Det	  hade	  kunnat	  frågas	  kring	  hur	  individer	  förvarar	  sin	  

mobiltelefon,	  vad	  som	  görs	  på	  telefonen	  när	  den	  är	  uppkopplad	  mot	  okrypterade	  nätverk,	  

etc.	  

	  

I	  avsnittet	  1.1	  Bakgrund	  nämns	  tips	  på	  hur	  telefonens	  information	  kan	  skyddas	  från	  att	  bli	  

infekterad.	  De	  tipsen	  är	  för	  komplicerade	  för	  att	  allmänheten	  ska	  kunna	  ta	  det	  till	  sig.	  Som	  
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exempel	  angav	  vi	  att,	  enligt	  källor	  kan	  appars	  certifikat	  jämföras	  innan	  en	  app	  laddas	  ner.	  I	  

undersökningen	  visar	  det	  sig	  att	  22	  %	  som	  visas	  i	  figur	  21	  inte	  ens	  vet	  vad	  ett	  certifikat	  är,	  

detta	  resulterar	  i	  att	  det	  ovan	  nämnda	  tipset	  är	  direkt	  oanvändbart	  och	  bekräftar	  därmed	  

även	  vårt	  antagande	  om	  att	  en	  del	  åtgärder	  är	  för	  komplicerade.	  	  

	  

Många	  hävdar	  att	  antivirusprogram	  ska	  användas	  på	  mobiltelefonen,	  men	  den	  stora	  frågan	  

är	  om	  privatpersoner	  verkligen	  behöver	  det?	  Har	  en	  telefon	  jailbreakats	  så	  har	  det	  

ursprungliga	  skydd	  som	  det	  givna	  operativsystemet	  ger,	  tagits	  bort.	  Detta	  innebär	  då	  att	  om	  

appar	  laddas	  ner	  från	  andra	  ställen	  än	  till	  exempel	  App	  Store	  och	  Google	  Play	  så	  löper	  

telefonen	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  drabbas	  av	  skadlig	  kod,	  detta	  eftersom	  apparna	  inte	  

nödvändigtvis	  har	  genomgått	  någon	  säkerhetskontroll.	  Medvetenhet	  i	  kombination	  med	  det	  

sunda	  förnuftet	  borde	  räcka	  långt	  för	  att	  hålla	  informationen	  säker.	  Samtidigt	  ser	  vi	  

egentligen	  ingen	  anledning	  till	  att	  inte	  använda	  antivirus,	  det	  enda	  som	  påverkas	  är	  ett	  

minimalt	  utrymme	  på	  enheten	  och	  att	  batteritiden	  förkortas	  en	  aning.	  Huruvida	  ett	  

antivirusprogram	  ska	  användas	  eller	  inte	  är	  upp	  till	  individens	  inställning	  men	  beror	  i	  

slutändan	  på	  hur	  mobiltelefonen	  används	  samt	  vilken	  sorts	  information	  som	  finns	  lagrad	  på	  

den.	  	  

	  

En	  del	  proaktiva	  åtgärder	  som	  kan	  implementeras	  för	  att	  öka	  informationssäkerheten	  i	  

mobiltelefonen	  reducerar	  hot	  som	  i	  första	  anblick	  inte	  anses	  så	  allvarliga,	  ett	  exempel	  på	  en	  

sådan	  åtgärd	  är	  att	  stänga	  av	  platstjänsten.	  Men	  genom	  att	  ha	  platstjänser	  aktiverat	  på	  din	  

mobil	  när	  du	  ringer	  ett	  nödsamtal	  så	  kan	  samtalet	  spåras	  till	  platsen	  du	  befinner	  dig	  på.	  

Likadant	  om	  du	  tappar	  bort	  din	  mobil	  eller	  om	  någon	  stjäl	  den	  så	  finns	  det	  möjlighet	  för	  dig	  

att	  spåra	  vart	  din	  smarttelefon	  befinner	  sig.	  Ur	  informationssäkerhetssynpunkt	  handlar	  

denna	  form	  av	  hot	  mest	  om	  ett	  intrång	  i	  integriteten,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  avslöjas	  var	  

någonstans	  du	  befinner	  dig.	  Detta	  är	  i	  själva	  verket	  inte	  något	  allvarligt	  hot	  men	  

informationen	  kan	  i	  längden	  användas	  för	  att	  kartlägga	  en	  persons	  rutiner.	  	  Hela	  tiden	  är	  

det	  en	  avvägning	  mellan	  informationssäkerhet	  och	  bekvämlighet.	  

	  

För	  att	  komplettera	  den	  kvantitativa	  delen	  av	  studien	  och	  kunna	  undersöka	  lösningar	  kring	  

fallstudien	  har	  en	  kvalitativ	  metod	  i	  form	  av	  intervjuer	  av	  utvecklarna	  av	  portlåset	  använts.	  
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Resultatet	  av	  intervjuerna	  i	  kombination	  med	  litteraturstudier	  i	  ämnet	  har	  genererat	  en	  

riskanalys	  som	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  vidare	  utveckling	  av	  portlåsets	  tekniker.	  I	  arbetet	  

med	  riskanalysen	  har	  det	  tillstött	  en	  del	  problem	  bland	  annat	  med	  att	  få	  fram	  tillräcklig	  

information	  om	  tekniken	  bakom	  portlåset.	  Det	  har	  kommunicerats	  fram	  och	  tillbaka	  med	  

utvecklarna	  mest	  för	  att	  det	  skulle	  plockas	  fram	  en	  så	  rättvis	  bild	  av	  hoten	  och	  

sårbarheterna	  som	  möjligt.	  Det	  som	  är	  viktigt	  att	  nämna	  här	  är	  att	  vi	  ombads	  utvärdera	  

säkerheten	  i	  den	  mobila	  lösningen	  för	  portlåset	  och	  därmed	  vägleda	  utvecklarna	  i	  det	  

strategiska	  arbetet	  med	  framtida	  säkerhetslösningar.	  	  

Portlåsets	  grundidé	  är	  att	  en	  person	  ska	  med	  hjälp	  av	  mobilen,	  kunna	  komma	  in	  genom	  sin	  

portdörr	  utan	  att	  behöva	  ta	  upp	  en	  nyckel,	  magnettag	  eller	  mobilen,	  vilket	  är	  kanon.	  Med	  de	  

tekniska	  lösningar	  som	  finns	  i	  portlåset	  idag	  så	  fungerar	  portlåset	  men	  med	  stora	  

säkerhetsbrister.	  Stor	  del	  av	  tekniken	  är	  okrypterad,	  vilket	  bara	  det	  är	  en	  säkerhetsbrist.	  

Dessvärre	  går	  inte	  all	  kommunikation	  att	  kryptera	  på	  ett	  enkelt	  sätt,	  till	  exempel	  bluetooth	  

kommunikationen	  mellan	  enhet	  och	  portlås.	  70	  Vissa	  standarder	  eller	  protokoll	  måste	  

användas	  för	  att	  kryptering	  av	  kommunikation,	  detta	  görs	  inte	  i	  portlåsets	  lösningar	  idag.	  

Avsaknaden	  av	  dessa	  gör	  att	  tekniken	  inte	  är	  säker	  därför	  bör	  de	  standarderna	  finnas	  i	  

åtanke	  för	  implementering	  i	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  säkerhetslösningar	  för	  portlåset.	  

	  

De	  tekniker	  och	  lösningar	  som	  tas	  upp	  i	  fallstudien	  visar	  på	  allvarliga	  säkerhetsbrister	  och	  

ingen	  av	  de	  tekniker	  som	  har	  presenterats,	  kan	  rekommenderas	  för	  användning	  i	  portlåset.	  	  

Kryptering	  och	  användning	  av	  olika	  standarder	  skulle	  däremot	  kunna	  underlätta	  för	  att	  

undvika	  de	  största	  säkerhetsbristerna.	  

För	  att	  kunna	  utveckla	  säkra	  tekniska	  lösningar	  i	  samhället	  som	  inte	  bara	  håller	  i	  teorin	  

utan	  även	  i	  praktiken,	  behöver	  allmänheten	  göras	  mer	  medveten	  om	  informationssäkerhet.	  

Dessutom	  behöver	  utvecklarna	  själva	  vara	  insatta	  i	  säkerhetsfrågor	  och	  i	  deras	  lösningars	  

funktioner.	  En	  del	  säkerhetshål	  kan	  täppas	  igen	  genom	  att	  använda	  kända	  standarder	  för	  

området.	  

Vidare	  så	  borde	  det	  finnas	  någon	  form	  av	  IT-‐säkerhetspolicy	  hos	  hyresvärden	  och	  portlåset	  

som	  beskriver	  hur	  systemet	  bör	  skyddas	  och	  hanteras	  för	  att	  minska	  risker	  för	  intrång.	  

Detta	  eftersom	  en	  del	  av	  de	  identifierade	  riskerna	  skulle	  kunna	  undvikas	  genom	  att	  
                                                
70	  PTS.	  Ansluta	  med	  bluetooth	  -‐	  vilka	  är	  riskerna? 



75 
 

tekniken	  och	  databasen	  skyddas	  samt	  att	  mobiltelefonerna	  används	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  I	  

nuläget	  finns	  inget	  sådant	  dokument	  att	  tillgå	  och	  utvärdera,	  tanken	  är	  att	  användarpolicys	  

kommer	  aktualiseras	  som	  en	  punkt	  i	  hyreskontraktet.	  

Mycket	  i	  utvecklingen	  av	  portlåset	  bygger	  på	  att	  det	  ska	  vara	  kostnadseffektivt	  samt	  

användarvänligt,	  bland	  annat	  administrativa	  kostnader	  vill	  hållas	  nere	  och	  användarna	  ska	  

bekvämt	  slippa	  hanteringen	  av	  nycklar	  för	  att	  öppna	  porten	  till	  lägenhetskomplexet.	  Men	  

detta	  enligt	  vår	  mening	  på	  bekostnad	  av	  informationssäkerheten,	  då	  de	  tekniker	  som	  

innebär	  att	  användaren	  slipper	  plocka	  upp	  telefonen	  ur	  fickan	  för	  att	  öppna	  porten	  och	  

därmed	  alltid	  har	  en	  aktiv	  bluetoothanslutning,	  är	  så	  full	  av	  säkerhetsbrister	  att	  de	  inte	  bör	  

användas.	  Däremot	  är	  konceptet	  med	  ett	  mobiltelefonstyrt	  portlås	  innovativt	  och	  med	  

riskanalysen	  som	  vägledning	  kan	  nu	  det	  strategiska	  arbetet	  med	  säkerhetslösningar	  

fortlöpa	  och	  följaktligen	  kommer	  Portiér	  kunna	  kommersialiseras.	  

	  

Framtida	  forskning	  gällande	  portlåset	  kan	  göras	  genom	  att	  portlåset	  och	  dess	  lösningar	  

utsätts	  för	  hot	  för	  att	  sedan	  analysera	  hur	  bra	  portlåset	  klarar	  av	  dem.	  Vidare	  forskning	  kan	  

göras	  om	  fler	  tekniska	  detaljer	  tillhandahålls,	  så	  att	  en	  överblick	  i	  hur	  de	  olika	  lösningarna	  

verkligen	  arbetar	  i	  portlåset.	  	  

	  

Vidare	  forskning	  inom	  ämnet	  informationssäkerhet	  för	  mobiltelefoner	  vore	  att	  göra	  en	  

liknande	  enkätundersökning	  men	  på	  en	  större	  grupp	  i	  samhället.	  Liknande	  frågor	  kan	  

ställas	  men	  också	  att	  det	  kompletteras	  med	  ytterligare	  frågor	  liknande	  hur/vart	  ifrån	  

användare	  har	  installerat	  appar,	  hur	  många	  som	  har	  jailbreakat	  sin	  telefon,	  vad	  som	  görs	  på	  

telefonen	  när	  den	  är	  uppkopplad	  på	  ett	  okrypterat	  nätverk,	  med	  mera.	  Kommande	  

undersökningar	  kanske	  även	  skulle	  inkludera	  andra	  mobila	  enheter	  som	  exempelvis	  

surfplattor.	  

	  

Den	  första	  frågeställningen	  om	  individers	  uppfattning	  samt	  vår	  sista	  om	  huruvida	  

mobiltelefoner	  utgör	  säkerhetsrisker	  i	  samhället	  är	  de	  frågeställningar	  som	  har	  lagts	  mest	  

tid	  på	  och	  är	  dem	  som	  vi	  främst	  vill	  lyfta	  fram	  i	  vår	  uppsats.	  De	  andra	  frågeställningarna	  har	  

tagits	  med	  för	  att	  få	  en	  röd	  tråd	  i	  arbetet	  och	  för	  att	  påvisa	  hela	  bilden	  av	  

informationssäkerhet,	  från	  början	  till	  slut.	  Med	  andra	  ord	  vilka	  kunskaper	  allmänheten	  har	  
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och	  hur	  mobiltelefoner	  används	  samt	  svart	  på	  vitt	  vad	  som	  kan	  göras	  för	  att	  förbättra	  

säkerheten.	  Detta	  genom	  att	  påvisa	  hur	  skadlig	  kod	  tar	  sig	  in,	  hur	  man	  vet	  att	  man	  angripits	  

och	  hur	  man	  förhindrar	  det.	  	  

Trots	  en	  låg	  svarsfrekvens	  kan	  det	  konstateras	  att	  undersökningen	  är	  slagkraftig	  på	  det	  

sättet	  att	  resultatet	  med	  en	  sannolikhet	  på	  95	  %	  hamnar	  inom	  de	  statistiska	  

felmarginalerna	  för	  den	  utvalda	  populationen.	  Detta	  bekräftas	  även	  av	  de	  resultat	  som	  

erhållits	  genom	  att	  beräkna	  konfidensintervall.	  

	  

Studien	  visar	  på	  att	  användandet	  och	  behandlingen	  av	  smarttelefoner,	  ihop	  med	  tekniska	  

lösningars	  säkerhetshål	  leder	  till	  säkerhetsrisker	  i	  det	  moderna	  samhället.	  	  

För	  att	  upprätthålla	  informationssäkerheten	  på	  mobiltelefonerna	  bör	  medvetenheten	  ligga	  

på	  en	  sådan	  nivå	  att	  risken	  för	  att	  de	  presenterade	  sårbarheterna	  ska	  utbyttjas	  reduceras.	  

Med	  denna	  studie	  ökar	  vi	  medvetenheten	  och	  om	  de	  åtgärder	  som	  beskrivs	  i	  arbetet	  

används	  kan	  sådana	  risker	  reduceras.	  	  

Slutligen	  bevisas	  det	  att	  bristen	  på	  kunskap	  inom	  informationssäkerhet	  är	  ett	  konkret	  hot	  

som	  bör	  lyftas	  fram,	  prioriteras	  och	  tas	  på	  allvar.	  	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 
 

Källförteckning  
	  

1:	  Symantec.	  Internet	  Security	  Threat	  report	  2015.	  (s.24)	  

https://www4.symantec.com/mktginfo/whitepaper/ISTR/21347931_GA-‐internet-‐

security-‐threat-‐report-‐volume-‐20-‐2015-‐appendices.pdf	  

(Hämtad	  2015-‐05-‐27)	  

	  

2:	  Techworld:	  Tommy	  Engfors	  -‐	  “Smart	  mobil	  kräver	  smart	  säkerhet”.	  (2011)	  

http://techworld.idg.se/2.2524/1.384830/smart-‐mobil-‐kraver-‐smart-‐sakerhet	  	  

(Hämtad	  2015-‐02-‐04)	  

	  

3:	  PC	  för	  alla:	  Anders	  Lundberg	  -‐	  “	  Så	  skyddar	  du	  dina	  lösenord…”	  (2015)	  

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.604921/sa-‐skyddar-‐du-‐dina-‐inloggningar-‐-‐-‐metoden-‐

som-‐ar-‐sakrare-‐an-‐losenord	  (Hämtad	  2015-‐02-‐04)	  

4:	  Vilhelmsson.	  K.	  Få	  känner	  till	  risker	  med	  wifi-‐surf	  (2014)	  

http://www.mobil.se/nyheter/f-‐k-‐nner-‐till-‐risker-‐med-‐wifi-‐surf#.VNUNky7YiDR	  

(	  Hämtad	  2015-‐04-‐19)	  

	  

5:	  Sellebråten.	  M.	  Så	  skyddar	  du	  mobilen	  från	  skadlig	  kod.	  (2013)	  

http://www.mobil.se/nyheter/s-‐skyddar-‐du-‐mobilen-‐fr-‐n-‐skadlig-‐kod#.VMebji7Yjms	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

6:	  Techworld:	  Kalle	  Wiklund	  -‐	  “Gigantisk	  tillväxt	  inom	  mobil	  säkerhet”	  (2014)	  

http://techworld.idg.se/2.2524/1.556248/gigantisk-‐tillvaxt-‐inom-‐mobil-‐sakerhet	  (Hämtad	  

2015-‐02-‐04)	  

	  

7:	  Norton	  antivirus:	  Säkerhet	  för	  mobila	  enheter	  -‐	  “Se	  till	  att	  skydda	  din	  smartphone”	  	  

(2013)	  http://se.norton.com/mobile-‐safety/article	  (Hämtad	  2015-‐02-‐04)	  

	  

	  



78 
 

8:	  Swedroid:	  Aftonbladets	  säkerhetsexpert:	  “Undvik	  android”	  [Krönika]	  (2012)	  

http://www.swedroid.se/aftonbladets-‐sakerhetsexpert-‐undvik-‐android-‐kronika/	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

9:	  Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/rapport-‐konsumentundersokning-‐

om-‐internetsakerhet-‐131002.pdf	  (Hämtad	  2015-‐06-‐18)	  (s.47)	  

	  

10:	  Rosenqvist.	  M	  M.	  &	  Andrén	  M.	  Uppsatsens	  mystik	  -‐	  om	  konsten	  att	  skriva	  uppsats	  och	  

examensarbete	  (2006)	  Uppsala.	  Hallgren	  och	  Fallgren	  Studieförlag	  AB.	  	  

	  

11:	  Kvantitativa	  metoder-‐	  Vägledning	  för	  behovsdriven	  utveckling	  (u.å)	  

http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvantitativa-‐metoder/	  	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

12:	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M.	  Security	  Steps	  for	  Smartphone	  Users.	  	  	  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6641036	  	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

13:	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M.	  Security	  Steps	  for	  Smartphone	  Users.	  	  	  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6641036	  	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

14:	  Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/rapport-‐konsumentundersokning-‐

om-‐internetsakerhet-‐131002.pdf	  (Hämtad	  2015-‐06-‐18)	  

	  

15:	  Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/rapport-‐konsumentundersokning-‐

om-‐internetsakerhet-‐131002.pdf	  (Hämtad	  2015-‐06-‐18)	  

	  



79 
 

16:	  Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/rapport-‐konsumentundersokning-‐

om-‐internetsakerhet-‐131002.pdf	  (Hämtad	  2015-‐06-‐18)	  (s.47)	  

	  

17:	  iis.	  Virus,	  trojaner	  och	  maskar.	  https://www.iis.se/lar-‐dig-‐mer/guider/it-‐sakerhet-‐for-‐

privatpersoner/virus-‐trojaner-‐och-‐maskar/	  	  (Hämtad	  2015-‐06-‐18)	  	  

	  

18:	  Post-‐	  och	  telestyrelsen.	  Konsumentundersökning	  om	  internetsäkerhet.	  (2013)	  

https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/rapport-‐konsumentundersokning-‐

om-‐internetsakerhet-‐131002.pdf	  (Hämtad	  2015-‐06-‐18)	  (s.47)	  

	  

19:	  Mishra,	  P.K.	  Bluetooth	  Security	  Threats.	  (2013).	  	  	  

http://www.ijcset.com/docs/IJCSET13-‐04-‐02-‐054.pdf	  (Hämtad	  2015-‐02-‐27)	  	  

	  

20:	  Gustavsson	  B.	  &	  Sverke	  M.	  Kunskapande	  metoder	  inom	  samhällsvetenskapen.	  (2007)	  

Upplaga	  2.	  Lund.	  Studentlitteratur.	  

	  

21:	  Nationalencyklopedin:	  Pilotundersökning	  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pilotundersökning	  	  

(Hämtad	  2015-‐03-‐01)	  

	  

22:	  Nyberg	  R.	  &	  Tidström	  A.	  Skriv	  vetenskapliga	  uppsatser,	  examensarbeten	  och	  

avhandlingar.	  (2012)	  Upplaga	  2:1.	  Lund.	  Studentlitteratur.	  	  (s.215)	  

	  

23:	  Nyberg	  R.	  &	  Tidström	  A.	  Skriv	  vetenskapliga	  uppsatser,	  examensarbeten	  och	  

avhandlingar.	  (2012)	  Upplaga	  2:1.	  Lund.	  Studentlitteratur.	  	  (s.216)	  

	  

	  

	  

	  



80 
 

24:	  Riksdagen:	  Lag	  (2003:460)	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor	  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-‐Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-‐

2003460-‐om-‐etikprovning_sfs-‐2003-‐460/	  (Hämtad	  2015-‐02-‐27)	  

	  

25:	  Swedroid:	  Aftonbladets	  säkerhetsexpert:	  “Undvik	  android”	  [Krönika]	  (2012)	  

http://www.swedroid.se/aftonbladets-‐sakerhetsexpert-‐undvik-‐android-‐kronika/	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

26:	  Syren	  A.	  Stora	  säkerhetshandboken	  -‐	  en	  praktisk	  årskalender	  (2008)	  Västerås.	  SIS	  Förlag	  

AB.	  

	  

27:	  Swedish	  standards	  institute.	  Ledningssystem	  för	  informationssäkerhet	  (2013)	  

http://www.sis.se/terminologi-‐och-‐dokumentation/informationsvetenskap-‐

publicering/dokument	  -‐f%C3%B6r-‐administration-‐handel-‐och-‐industri/ss-‐iso-‐iec-‐

270012014	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐19)	  

	  

28:	  LabCenter.	  Svenska	  it-‐säkerhetshandboken	  1.0.	  (2009)	  Upplaga	  1.	  Falun.	  Pagina	  Förlag	  

AB.	  (s.32-‐33)	  

	  

29:	  MSB.	  Riskanalys	  (2011)	  

https://www.informationssakerhet.se/Global/Metodstöd%20för%20LIS/Riskanalys.pdf	  

(s.4)	  	  

	  

30:	  MSB.	  Riskanalys	  

https://www.informationssakerhet.se/Global/Metodstöd%20för%20LIS/Riskanalys.pdf	  

(2011)	  (s.4)	  	  

	  

31:	  MSB.	  Riskanalys	  

https://www.informationssakerhet.se/Global/Metodstöd%20för%20LIS/Riskanalys.pdf	  

(2011)	  (s.4)	  	  



81 
 

	  

32:	  Symantec.	  Internet	  Security	  Threat	  Rapport	  2014	  

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-‐

istr_main_report_v19_21291018.en-‐us.pdf	  (s.85)	  

	  

33:	  Stallings	  W,	  Brown	  L.	  Computer	  security-‐	  principles	  and	  practice.	  Tredje	  upplagan	  (2014)	  

New	  Jersey.	  Pearson.	  

	  

34:	  Statistik	  som	  talar	  sitt	  tydliga	  språk.	  	  http://designmobile.se/om-‐mobilt-‐

surfande/smartphones-‐och-‐operativsystem/	  

	  (Hämtad	  2015-‐05-‐01)	  

	  

35:	  Android.	  Security	  Tips.	  

	  http://developer.android.com/training/articles/security-‐tips.html	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐19)	  

	  

36:	  Miller.	  C.	  Mobile	  Attacks	  and	  Defense	  (2011)	  

http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5968091	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐19)	  

	  

37:	  Miller.	  C.	  Mobile	  Attacks	  and	  Defense	  (2011)	  

http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5968091	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐19)	  

	  

38:	  Google.	  Protect	  against	  harmful	  apps.	  	  
https://support.google.com/accounts/answer/2812853?hl=en	  
(Hämtad	  2015-‐05-‐28)	  
	  

39:	  Bluetooth.	  Fast	  Facts	  about	  Bluetooth.	  	  

	  http://www.bluetooth.com/Pages/Fast-‐Facts.aspx	  (Hämtad	  2015-‐03-‐16)	  

	  



82 
 

40:	  Stallings	  W,	  Brown	  L.	  Computer	  security-‐	  principles	  and	  practice.	  Tredje	  upplagan	  (2014)	  

New	  Jersey.Pearson.	  

	  

41:	  Fast	  Facts	  about	  Bluetooth.	  	  

	  http://www.bluetooth.com/Pages/Fast-‐Facts.aspx	  (Hämtad	  2015-‐03-‐16)	  

	  

42:	  Ducuir	  J.	  Introduction	  Bluetooth	  Smart.	  (2014)	  

http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6685914	  

	  

43:	  Gollman	  D.	  Computer	  Security.	  (2011)	  Upplaga	  3.	  Hamburg.	  Wiley.	  

	  

44:	  Gollman	  D.	  Computer	  Security.	  (2011)	  Upplaga	  3.	  Hamburg.	  Wiley.	  

	  

45:	  What	  is	  DHCP?	  

https://technet.microsoft.com/en-‐us/library/dd145320(v=ws.10).aspx	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐15)	  

	  

46:	  Petridou	  S.	  &	  Basagiannis	  S.	  Towards	  Energy	  Consumption	  Evaluation	  of	  the	  SSL	  

Handshake	  Protocol	  in	  Mobile	  Communications.	  

http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.bib.hh.se/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6152219	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐15)	  

	  

47:	  Coleman	  D.	  D	  &	  Westcott	  D.	  A.	  Certified	  Wireless	  Network	  Administrator	  (2012)	  Upplaga	  

3.	  John	  Wiley	  &	  Sons,	  Inc.	  (s.438)	  

	  

48:	  Nyberg	  R.	  &	  Tidström	  A.	  Skriv	  vetenskapliga	  uppsatser,	  examensarbeten	  och	  

avhandlingar.	  (2012)	  Upplaga	  2:1.	  Lund.	  Studentlitteratur.	  	  (s.215)	  

	  

49:	  Google	  Formulär:	  

https://www.google.se/intx/sv/work/apps/business/products/forms/	  

	  



83 
 

50:	  Symantec.	  Internet	  Security	  Threat	  Rapport	  2014	  

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-‐

istr_main_report_v19_21291018.en-‐us.pdf	  (s.85)	  

(Hämtad	  2015-‐05-‐01)	  

	  

51:	  Bluetooth	  hacking	  is	  becoming	  a	  serious	  problem	  

http://www.dragonicum.com/page=bluetooth_hacking	  	  (Hämtad	  2015-‐04-‐21)	  

	  

52:	  Tapped:	  All	  the	  ways	  your	  phone	  can	  be	  hacked.	  	  

http://motherboard.vice.com/read/tapped-‐all-‐the-‐ways-‐your-‐phone-‐can-‐be-‐hacked	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐21)	  

	  

53:	  Lars	  O	  Strömberg,	  Universitetsadjunkt,	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm.	  	  

	  

54:	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M.	  Security	  Steps	  for	  Smartphone	  Users.	  	  	  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6641036	  	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

55:	  Vanliga	  nätbedrägerier	  https://polisen.se/Utsatt-‐for-‐brott/Skydda-‐dig-‐mot-‐

brott/Bedrageri/Vanliga-‐natbedragerier	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐13)	  

	  

	  

56:	  Mobilen	  –	  nästa	  säkerhetsarena	  https://www.iis.se/lar-‐dig-‐mer/guider/it-‐sakerhet-‐for-‐

privatpersoner/mobilen-‐nasta-‐sakerhetsarena/	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐13)	  

	  

57:	  Mobilen	  –	  nästa	  säkerhetsarena	  https://www.iis.se/lar-‐dig-‐mer/guider/it-‐sakerhet-‐for-‐

privatpersoner/mobilen-‐nasta-‐sakerhetsarena/	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐13)	  

	  



84 
 

58:	  Trådlösa	  nätverk	  

http://www.dinsakerhet.se/Informationssakerhet/Konkreta-‐rad-‐

informationssakerhet/Tradlosa-‐natverk/	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐13)	  

	  

59:	  Svennebäck.	  Å.	  Så	  gör	  du	  för	  att	  handla	  säker	  på	  nätet.	  (2014)	  

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/sa-‐gor-‐du-‐for-‐att-‐handla-‐sakert-‐pa-‐natet	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐13)	  

	  

60:	  Parris	  I.	  &	  Handerson	  T.	  The	  impact	  of	  location	  privacy	  on	  opportunistic	  networks.	  

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5986149	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐09)	  

	  

61:	  5	  sätt	  att	  ta	  kontroll	  över	  din	  stulna	  mobil	  http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.484907/5-‐

satt-‐att-‐ta-‐kontroll-‐over-‐din-‐stulna-‐mobil/sida/3/sida-‐3-‐det-‐har-‐klarar-‐stoldskyddsapparna	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐08)	  

	  

62:	  Aktiveringslåset	  i	  Hitta	  min	  iPhone	  https://support.apple.com/sv-‐se/HT201365	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐08)	  

	  

63:	  Körner	  S.	  &	  Wahlgren	  L.	  Statistiska	  metoder.	  (2005).	  Upplaga	  2.	  Studentlitteratur	  AB.	  	  

(s.76)	  	  

	  

64:	  Körner	  S.	  &	  Wahlgren	  L.	  Statistiska	  metoder.	  (2005).	  Upplaga	  2.	  Studentlitteratur	  AB.	  	  

(s.102)	  

	  

65:	  Körner	  S.	  &	  Wahlgren	  L.	  Statistiska	  metoder.	  (2005).	  Upplaga	  2.	  Studentlitteratur	  AB.	  	  

(s.100-‐101)	  

	  

	  



85 
 

66:	  	  What	  is	  NFC	  and	  why	  is	  it	  in	  your	  phone?	  http://www.techradar.com/news/phone-‐and-‐

communications/what-‐is-‐nfc-‐and-‐why-‐is-‐it-‐in-‐your-‐phone-‐948410	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐15)	  

	  

67:	  UUID	  (Universal	  Unique	  Identifier)	  	  

http://searchsoa.techtarget.com/definition/UUID	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐15)	  

	  

68:	  Datainspektionen.	  Elektroniska	  nycklar	  hos	  bostadsbolag	  och	  bostadsrättsföreningar.	  

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-‐elektroniska-‐nycklar.pdf	  (Hämtad	  

2015-‐04-‐21	  

	  

69:	  	  Pieterse	  H.	  &	  Oliver	  S	  M.	  Security	  Steps	  for	  Smartphone	  Users.	  	  	  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6641036	  	  

(Hämtad	  2015-‐01-‐27)	  

	  

70:	  Ansluta	  med	  bluetooth	  -‐	  vilka	  är	  riskerna?	  

http://pts.se/sv/Privat/Internet/Internetsakerhet/For-‐hemmet/Ansluta-‐med-‐

bluetooth/Vilka-‐ar-‐riskerna/	  	  

(Hämtad	  2015-‐04-‐21)	  



A:1 
 

Bilaga A  Enkäten 

 



A:2 
 



A:3 



B:1 

	  

 

	  

Frågor	  som	  ställts	  till	  Lars	  O	  Strömberg,	  KTH,	  Stockholm:	  

	  	  

På	  vilka	  sätt	  kan	  man	  märka	  att	  mobiltelefonen	  har	  infekterats	  på	  något	  sätt?	  

	  

Är	  det	  något	  speciellt	  man	  bör	  tänka	  på	  gällande	  mobiltelefonens	  informationssäkerhet?

Bilaga B Intervjufrågor 
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En	  riskanalys	  genomfördes	  utifrån	  MSB’s	  riktlinjer	  på	  portlåset.	  Första	  punkten	  var	  att	  

identifiera	  de	  analysobjekt	  som	  finns	  i	  organisationen.	  Dessa	  informationstillgångar	  har	  

delats	  upp	  i	  fyra	  kategorier:	  	  	  

	  

Information	  

-‐ Hyresvärdens	  databas,	  som	  innehåller	  användarnamn.	  I	  databasen	  så	  finns	  det	  listat	  

att	  exempel:	  Användare01	  hör	  ihop	  med	  lägenhet	  101.	  	  	  

-‐ Företagets	  databas,	  som	  innehåller	  MAC-‐adress	  och	  deras	  respektive	  enhetsnamn.	  

Exempel:	  MAC-‐adress	  64:77:91:44:2E:59	  hör	  ihop	  med	  enheten	  “Emelie’s	  mobil”.	  	  

	  

Program	  

-‐ Appen	  som	  kan	  genererar	  tidsbegränsade	  QR-‐koder	  och	  skicka	  till	  bekanta	  för	  att	  

godkänna	  att	  de	  kommer	  in	  i	  lägenhetskomplexet.	  I	  appen	  ska	  det	  även	  gå	  att	  direkt	  

öppna	  dörren.	  	  

	  

Tjänster	  

-‐ Webbgränssnittet	  där	  hyresvärlden	  kommer	  ha	  ett	  användaregränssnitt	  och	  kan	  

registrera	  användare	  och	  där	  tillfälliga	  användarnamn	  och	  lösenord	  ges	  ut	  som	  

hyresgästen	  använder	  vid	  första	  användning	  av	  appen.	  	  

	  

Fysiska	  tillgångar	  

-‐ Portlåset.	  	  

	  

Utifrån	  vilka	  informationstillgångar	  som	  organisationen	  har	  kan	  det	  listas	  vilka	  hot	  det	  

finns	  mot	  informationstillgångarna.	  	  Vad	  är	  det	  som	  kan	  inträffa?	  Även	  hoten	  är	  indelade	  i	  

underkategorier:

Bilaga C Riskanalys tabell 
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Logiska	  hot	  

-‐ Överbelastningsattacker.	  

-‐ Intrång	  i	  nätverket	  via	  skadlig	  kod.	  	  

-‐ Kommunikation	  mellan	  enheter	  öppet	  för	  obehöriga.	  	  

-‐ Mjukvarufel	  i	  appen.	  

-‐ Mjukvarufel	  i	  telefonen.	  

-‐ Minnesbuggar.	  	  

-‐ Felkonfiguration	  i	  databaserna.	  	  

-‐ Går	  inte	  att	  logga	  in	  på	  appen/hemsidan.	  	  

-‐ Okrypterad	  databas.	  	  

	  

Fysiska	  hot	  

-‐ Vandalisering	  av	  portlåset.	  	  

-‐ Hårdvarufel	  i	  portlåset.	  

-‐ Strömavbrott.	  	  

-‐ Extrema	  väderförhållanden.	  	  

	  

Användarfel	  

-‐ Inget	  batteri	  på	  mobilen.	  

-‐ Säljer	  sin	  telefon	  utan	  att	  ta	  bort	  appen.	  	  

-‐ Lånar	  ut	  telefonen.	  	  

-‐ Skickar	  QR-‐koden	  till	  fel	  person.	  	  

-‐ Hyresgästen	  har	  inte	  skärmlås/pinkod.	  	  

	  

	  

Utifrån	  de	  hot	  som	  listas	  så	  har	  en	  riskkarta	  tagits	  fram.	  Placeringen	  av	  hoten	  har	  gjorts	  

med	  hjälp	  av	  en	  risksiffra	  som	  beräknas	  genom	  att	  multiplicera	  siffran	  för	  sannolikhet	  och	  

siffran	  för	  hur	  allvarlig	  hotet	  är.	  Siffrorna	  för	  sannolikhet	  och	  allvarlighetsgrad	  är	  mellan	  1	  

och	  10.	  Där	  1	  är	  låg	  sannolikhet	  och	  10	  är	  hög	  sannolikhet.	  Detsamma	  gäller	  

allvarlighetsgrad.	  Så	  om	  det	  anses	  vara	  en	  hög	  sannolikhet	  samtidigt	  som	  även	  

allvarlighetsgraden	  är	  hög,	  hamnar	  hotet	  nära	  det	  övre	  högra	  hörnet	  och	  de	  hot	  som	  ligger	  i	  
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den	  delen	  av	  riskkartan	  bör	  åtgärdas	  snarast.	  Riskkartan	  presenteras	  i	  figur	  1.	  En	  

sammanställning	  av	  hot	  och	  vår	  bedömning	  av	  sannolikhet	  och	  allvarlighetsgrad	  kan	  ses	  i	  

bilaga	  D.	  	  

	  
	  

Figur	  1:	  Portlåsets	  riskkarta	  

	  

Förklaring	  till	  vilka	  bokstäver	  som	  symboliserar	  vilka	  hot:	  

	  

A	  =	  Överbelastningsattacker.	  	  

B	  =	  Intrång	  i	  nätverket	  via	  skadlig	  kod.	  	  

C	  =	  Kommunikation	  mellan	  enheter	  öppet	  för	  obehöriga.	  	  

D	  =	  Mjukvarufel	  i	  appen.	  

E	  =	  Mjukvarufel	  i	  telefonen.
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F	  =	  Buffer	  overflows/	  Minnesbuggar.	  	  

G	  =	  Felkonfiguration	  i	  databaserna.	  	  

H	  =	  Går	  inte	  att	  logga	  in	  på	  appen/hemsidan.	  	  

I	  =	  Okrypterad	  databas.	  	  

J	  =	  Hårdvarufel	  i	  portlåset.	  

K	  =	  Strömavbrott.	  	  

L	  =	  Extrema	  väderförhållanden.	  	  

M	  =	  Vandalisering	  av	  portlåset	  

N	  =	  Säljer	  sin	  telefon	  utan	  att	  ta	  bort	  appen.	  	  

O	  =	  Lånar	  ut	  telefonen.	  	  

P=	  Skickar	  QR-‐koden	  till	  fel	  person.	  	  

Q	  =	  Hyresgästen	  har	  inte	  skärmlås/pinkod.	  	  

R	  =	  Inget	  batteri	  på	  telefonen	  

	  

De	  risker	  som	  har	  högst	  risknummer	  och	  därmed	  också	  bör	  åtgärdas	  omgående	  är	  de	  risker	  

som	  befinner	  sig	  upp	  i	  det	  högra	  hörnet	  i	  bilden.	  De	  är	  de	  hot	  som	  har	  högst	  

allvarlighetsgrad	  och	  högst	  sannolikhet.	  Det	  vill	  säga	  okrypterad	  databas,	  vandalisering	  av	  

portlåset,	  intrång	  i	  nätverket	  via	  skadlig	  kod	  och	  att	  kommunikationen	  mellan	  enheter	  är	  

öppna	  för	  obehöriga.	  	  

	  

De	  konsekvenser	  som	  uppstår	  om	  hoten	  verklighetsställs	  är	  ungefär	  de	  samma.	  Om	  

kommunikation	  och	  känslig	  information	  inte	  krypteras	  eller	  hålls	  hemlig	  för	  obehöriga	  så	  

är	  konsekvenserna	  att	  fel	  person	  kan	  ta	  sig	  in	  i	  lägenhetskomplexet.	  Hård-‐	  och	  mjukvarufel	  

som	  leder	  till	  att	  appar	  eller	  annan	  teknik	  inte	  fungerar	  leder	  till	  att	  portlåset	  inte	  kan	  

användas	  på	  tänkt	  sätt	  då	  ingen	  kommer	  in.	  Om	  portlåset	  går	  sönder	  är	  konsekvenser	  

samma	  som	  innan,	  ingen	  kommer	  in	  med	  hjälp	  av	  portlåset	  och	  nyckel	  eller	  annan	  teknik	  

får	  användas.	  
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Åtgärdsplan	  

	  

Det	  finns	  en	  rad	  åtgärder	  som	  bör	  implementeras	  i	  portlåset	  för	  att	  reducera	  de	  risker	  som	  

finns	  idag.	  Databaserna	  och	  kommunikationen	  mellan	  enheterna	  bör	  krypteras	  med	  lämplig	  

krypteringsmetod	  då	  det	  idag	  är	  helt	  öppet.	  

För	  att	  förhindra	  att	  obehöriga	  kommer	  in	  i	  lägenhetskomplexet	  om	  någon	  till	  exempel	  

lånar	  ut	  sin	  telefon	  eller	  säljer	  den	  utan	  att	  ha	  tagit	  bort	  appen	  så	  bör	  appen	  implementeras	  

med	  personligt	  lösenord	  eller	  biometriskt	  identifiering.	  Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  vid	  

nedladdning	  av	  appen	  och	  så	  ska	  telefonen	  kräva	  att	  mobiltelefonen	  också	  har	  skärmlås,	  

pinkod	  eller	  att	  telefonen	  låses	  upp	  telefonen	  med	  biometrisk	  identifiering.	  	  	  

Ett	  annat	  användningsfel	  kan	  vara	  att	  skicka	  QR-‐koder	  till	  fel	  person,	  QR-‐koderna	  bör	  

därför	  omedelbart	  kunna	  avbrytas	  om	  detta	  har	  skett.	  	  

	  

För	  att	  undvika	  att	  extrema	  väderförhållanden	  förstör	  produkten	  bör	  portlåset	  göras	  i	  ett	  

annat	  mer	  slitstarkt	  material	  så	  som	  aluminium.	  Detta	  kan	  också	  eliminera	  risken	  att	  

portlåset	  går	  sönder	  vid	  eventuell	  vandalisering.	  För	  att	  undvika	  att	  portlåset	  vandaliseras	  

kan	  övervakningskameror	  sättas	  upp	  för	  att	  avskräcka.	  	  

När	  det	  gäller	  databasen	  så	  finns	  det	  idag	  inte	  någon	  reserv	  vid	  strömavbrott,	  åtgärden	  för	  

det	  är	  att	  skaffa	  någon	  form	  av	  UPS	  och/eller	  reservgenerator.	  Däremot	  är	  själva	  portlåset	  

utrustat	  med	  ett	  reservbatteri	  som	  håller	  i	  upp	  till	  24	  timmar.	  

	  

Exempelvis	  hårdvarufel,	  mjukvarufel	  och	  överbelastningsattacker	  är	  svåra	  att	  förutse	  men	  

skulle	  detta	  ske	  så	  är	  en	  bra	  åtgärd	  att	  ha	  kunnig	  och	  tillräckligt	  med	  resurser	  som	  snabbt	  

kan	  åtgärda	  problemen.	  Tydliga	  rutiner	  kring	  hur	  data	  ska	  skapas	  bör	  också	  finnas	  för	  att	  

undvika	  felkonfigurationer.	  	  

	  

Sättet	  som	  mobiltelefoner	  används	  idag	  i	  kombination	  med	  bristen	  på	  allmänhetens	  

medvetenhet	  kring	  informationssäkerhet	  gör	  att	  ovan	  nämnda	  lösningar	  skulle	  kunna	  

innebära	  en	  säkerhetsrisk	  i	  det	  moderna	  samhället.	  	  
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