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Abstract

Last year's development of mobile devices gave new possibilities to employees to 
work away from their offices. This mobile development -despite the advantages it 
may have brought, such as the flexibility and the ease of working methods also 
created new threats to companies' information systems as a whole. The aim of this 
thesis is to shed light on the security issue in mobile information systems.
Questions to be answered are: What are the security threats presented by mobile 
devices and how can these threats is eliminated? I started my study by putting 
forth a theory, which is divided into two parts. The first part deals with the 
description and definition of the information system and mobility. The second part 
deals with the information security - its most important aspects, its weaknesses,
defining the threats and the way to overcome them- This made it easier for me to 
formulate my questionnaire and to choose which people I want to meet. I decided 
to proceed in my questionnaire by dividing my interviewees into two sections, 
internal employees, and mobile security. This will allow me to get a bigger picture
of the study. The study is qualitative, using text analysis which defines some 
threats and vulnerabilities, as well as the way to overcome them. The most serious 
vulnerabilities the study showed are employees’ knowledge about security and the 
organisation's maturity about mobile working. And the most important means to 
defend are policy and information classification.

Keywords: mobility, security, mobile systems, mobile threats.



Sammanfattning

De senaste årens utveckling av mobila enheter har gett anställda möjlighet att 
arbeta utanför sina ordinarie arbetsplatser. Trots fördelar i form av flexibilitet och 
förenkling av arbetsmetoder innebär dessa möjligheter också nya hot mot 
företagens informationssystem i sin helhet. Den här uppsatsen syftar till att skapa 
förståelse kring säkerheten inom mobila informationssystem. Frågeställningar 
som jag ville besvara i uppsatsen är: vilka hotbilder och svagheter det finns mot 
mobila informationssystem idag och vilka åtgärder det finns mot sådana hot. Jag 
började min studie med att ta fram en teoretisk referensram som är uppdelad i två 
delar. Första delen beskriver informationssystem och mobilitet som begrepp. 
Andra delen beskriver informationssäkerhet, de viktigaste aspekterna, de 
svagheter som mobila informationssystem har och de hotbilder som finns mot 
dem. Därefter formulerade jag intervjufrågor och utsåg respondenter. För att ge en 
kompletterande bild har jag valt att utföra min studie ur två perspektiv: dels ur de 
anställdas och dels ur en säkerhetskonsults perspektiv. Studien har genomförts 
som en kvalitativ textanalys och visade på ett antal hotbilder och svagheter, och 
hur dessa hotbilder och svagheter åtgärdas. De allvarligaste svagheterna som 
studien visade på är bristen på kunskap hos anställda och organisationernas 
omognad när det gäller mobilt arbete. De viktigaste åtgärderna är policy och 
informationsklassning.

Nyckelord: mobilitet, säkerhet, mobila system, mobiltinformationssystem.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Att kunna arbeta mobilt är idag en viktig arbetsmetod. Företag tilldelar
sina anställda mobila enheter, PDA, bärbara datorer, mobiltelefon och 
dylikt för att de ska kunna arbeta på distans. Enligt Trend Micro (2005) är 
mobilitet idag ett grundläggande arbetssätt för både organisationer och 
individer, vilket medför nya säkerhetsrisker. Mobila enheter har 
utvecklats från enkla enheter som hanterar ett begränsat antal uppgifter,
till komplexa enheter som ligger på samma nivå som vanliga pc-datorer. 

De senaste årens utveckling av mobila enheter har gett större möjlighet 
för anställda att arbeta utanför sina ordinarie arbetsplatser. Den anställde
kan, utomlands eller hemifrån, koppla upp sig mot företagets interna 
system med hjälp av trådlös uppkoppling. Att utveckla eller använda den 
här typen av teknik är inte så dyrt eller komplicerat längre, vilket har gjort 
att tekniken blivit så populär att man kan hör talas om den nästan varje 
dag. Man kan till och med delta i videokonferenser för vanliga 
företagsmöten. Den här volymen av användningen har öppnat ögonen på 
hackare och sabotörer (Trend Micro, 2005). 

Enligt BCS (2006) kommer ungefär 50 % av européerna att arbeta mobilt
inom de närmaste åren. Eftersom den här möjligheten kommer att öppna 
nya vägar för hot mot verksamheternas informationssystem, måste 
organisationer tänka om när det gäller säkerheten vid användning av den 
nya tekniken.

Det viktigaste för en organisation är att säkerställa 
informationssäkerheten. Matt Bishop (2004) menar att 
informationssäkerhet vilar på tre grundläggande principer: sekretess, 
tillgänglighet och riktighet. Med sekretess menas att information eller 
resurser hemlighållas. Med tillgänglighet menas att informationen är 
möjlig att nå då den behövs och med riktighet menas att det går att lita att 
informationen är korrekt, det vill säga att informationen inte har 
modifierats på ett olämpligt sätt.
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Säkerhet är inte enbart att kryptera en hårddisk så att informationen blir 
oläsbar i fall någon tappar en enhet eller om enheten blir stulen. Säkerhet 
är ett koncept som alla parter måste respektera. Därför tycker jag att det är 
intressant att försöka förstå hur verksamheter hanterar säkerheten inom
området mobilitet.

1.2 Problemområde

Utvecklingen av mobila enheter fortsätter, prestanda och kapacitet 
utvecklas så att det närmar sig stationära enheters prestanda och kapacitet.
Det medför att fler och fler aktörer intresserar sig för att utveckla program 
för sådana enheter. Det här skapar nya problem då program som kan 
laddas ner till mobila enheter aldrig är garanterat rena och riskfria. Dessa 
program kan innehålla virus och skadliga koder som gör att den mobila 
enheten blir ett hot mot verksamhetens eller användarens information. 
Hackare och sabotageintresserade är mer intresserade av att attackera 
mobila enheter eftersom det finns ett större informationsvärde i dem nu än 
tidigare. Problemet med användningen av mobila enheter är att många 
organisationer inte har kommit så långt med att säkra den nya tekniken
med rätt skydd. I den här uppsatsen skall jag undersöka hot mot mobila 
informationssystem och hur organisationer löser säkerhetsproblem som 
uppstår vid användning av mobila informationssystem.

1.3 Forskningsfråga

 Vilka svagheter finns det hos mobila informationssystem idag? Och 
vilka hotbilder finns det mot systemen?

 Vilka åtgärder kan vidtas mot hoten?

1.4 Syfte

Syftet med den här uppsatsen är att studera vilka säkerhetssvagheter som 
finns hos mobila informationssystem, vilka säkerhetshot som föreligger 
och vilka åtgärder som finns idag mot sådana hot. Studien syftar till att ta 
fram generell kunskap när det gäller säkerhet inom mobila 
informationssystem, ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv, och att 
öka säkerhetsmedvetandet, hos personer som arbetar mobilt.
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1.5 Avgränsningar

Säkerheten brukar uppnås ur två perspektiv, tekniska och organisatoriska. 
Av naturliga skäl - att säkerheten är en känslig fråga och att företag inte 
vill gå in på detaljer när det gäller säkerhetsfrågor - så kommer uppsatsen 
att avgränsas och hållas på en översiktlig nivå när det gäller svagheter, hot 
och åtgärder. 
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2 Teori

Det här kapitlet syftar till att skapa en teoretisk referensram. Kapitlet 
inleds med definitioner av informationssystem, mobiltinformationssystem 
av mobilitet, och följs av en teoridel om svagheter och hotbilder. 
Teorikapitlet avslutas med en del som behandlar informationssäkerhet.

2.1 Informationssystem

Beteckningen informationssystem är sammansatt av två ord: information 
och system. Information är upplysningar om faktiska eller tänkta 
förhållanden. Ett system innebär att det finns ett mönster (en ordning eller 
ett sammanhang). Ett system står i motsats till något som är oorganiserat. 
Ett informationssystem är ett slags system. (Erling S. Andersen, 1991).
Vidare skriver Erling (1991) att i användningen av ordet information finns 
ingen garanti för att de upplysningar som ges är korrekta. Information kan 
vara ofullständig eller till och med helt felaktig. Vi kan inte vara säkra på 
att ett informationssystem bara förmedlar korrekta upplysningar. Ett 
informationssystem är ett system, det vill säga ett mönster, för behandling 
av information 

2.2 Mobilt informationssystem

”Mobility means fully portable, real-time access to the same information 
resources and tools that, until recently, were accessible only from your 
desktop.” (Kalakota Ravi, 2001)

Lars Ilshammar (2007) skriver i ”Ny teknik” att trådlöst inte är detsamma 
som mobilt. Att jämföra det mobila telefonnätet med det trådlösa nätet är 
som att jämföra motorvägar med parkeringsplatser. Vidare skriver han att 
i ett mobilt system ska en användare kunna röra sig fritt. Det kräver 
mottagare som klarar av att hoppa från den ena till den andra sändaren 
utan att förbindelsen kopplas ner, vilket kräver avancerad samordning av 
teknik, frekvenser och regelsystem.
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2.2.1 Vad är mobilitet?

Alexandra Weilenmann (2003) skriver att det är viktigt att inom 
forskningen göra skillnad ”Mobile individuals”, "mobility of the setting", 
"mobility of Technologies/artifacts" och "mobility of information". Dessa 
delar utgör den helhet som är svaret på Weilenmanns fråga: ”Vad är 
mobilt?”.

Mobile individuals – Individer i rörelse, till exempel när någon rör på 
sig. 

Mobile setting – Många gånger används termen "mobile setting" vagt
som beteckning för en omgivning där mobilitet är relevant i någon 
bemärkelse, för att människor förflyttar sig eller använder mobil teknik.
Det som menas med setting här är själva den mobila kontexten, 
exempelvis ett tåg i vilket en person befinner sig under ett telefonsamtal.

Mobile technology – Teknik som är designad för att vara mobil.
Stationära datorer och telefoner kan man flytta runt, men de är inte 
designade för att vara i rörelse. Mobila enheter är designade för att 
användas när individen rör sig (se tabell 2.1 för en jämförelse mellan 
traditionellbärbar dator och mobil bärbar dator).

Mobile information – Att komma åt information på distans. Mycket 
designorienterad forskning inom mobilitet är inriktad på 
informationsåtkomst i rörelse.

Mobilitet definieras olika beroende på sammanhanget. Talar vi om 
information så kan mobilitet betyda förenkling av informationsåtkomst 
enligt definitionen ”Mobile information”. Talar vi om det fysiska, så 
betyder mobilitet att flytta runt eller att bära med sig enheten och 
samtidigt kunna göra samma aktivitet som om enheten vore stationär.

Tabell 2.1: Jämförelse mellan mobilt bärbar och traditionell bärbar

Traditionell bärbar Mobil bärbar
Utformning Storlek, form, vikt är inte 

viktigt. 
Mindre storlek, lågvikt

Teknik Kan finnas trådlösa 
enheter

Högre krav på trådlösa 
enheter 

Säkerhet Inga höga krav på 
säkerhet, organisationens 
primära skydd tillgängligt

Högre krav på säkerhet, 
organisationens primära 
skydd kan vara 
otillgängligt
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Alexandra Weilenmann (2003) skriver i sin avhandling att definitionen av 
mobilitet när det gäller användning av mobil teknik kan kopplas till något 
av följande, enligt tabell 2.2. Observera att tabellen delvis är, delvis 
översatt till svenska och att vissa delar fortfarande är på engelska.

Tabell 2.2: Skillnader mellan olika typer av mobilitet. Källa Alexandra Weilenmann (2003)

1 Artefakt i rörelse inom avgränsad domän. Micro-mobility

2 Människor i rörelse i närmiljön, exempelvis ett 
kontor

Wandering /local 
mobility

3 Människor i rörelse mellan olika område (i 
fordon)

Travelling

4 Icke hembaserad arbete Visiting /remote 
mobility remoteness

5 Att arbeta i rörelse i icke hembaserad miljö Truly mobile work

2.2.2 Öppna och slutna system

När vi talar om mobiltelefoner eller PDA1 så finns det två typer av system. Det 
ena kallas för ett slutet system och används exempelvis i 
standardmobiltelefoner. Enligt PTS2 utnyttjar dessa system vanligtvis 
leverantörens eget operativsystem, som kan betraktas som slutet, eftersom 
källkoden hålls hemlig och programutvecklingsverktyg inte finns tillgängliga 
för oberoende programutvecklare. Det andra kallas för ett öppet system och det 
används av smarta enheter eller mobiltelefoner. Smarta mobiltelefoner och 
handdatorer med måttlig funktionalitet utnyttjar öppna operativsystem såsom 
Symbian OS och Windows Mobile OS. Detta ger ökad möjlighet att installera 
egna programvaror på sådana enheter enligt PTS.

2.3 Svagheter och hot

I det här avsnittet beskrivs svagheter och hot . Först görs en generell 
beskrivning av de svagheter som finns hos informationssystem i 
allmänhet och mobila informationssystem, sedan kommer delen som 
behandlar hot.

                                                                                                                                          

1 PDA står för personal digital assistant. En liten handenhet som kan användas för att hantera enkla 
uppgifter som kalender, planeringsbok. PDA kan användas för avancerade tillämpningar för 
exempelvis fältpersonal, där kan en anställd rapportera utfört arbete på distans med hjälp av program 
som är installerade i enheten
2 PTS står för Post och Tele Styrelse
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2.3.1 Svagheter

Med svaghet (”vulnerability” på engelska) menas allt som gör det möjligt 
för en angripare att skada systemet. Enligt Texas State Library And 
Archives Commission kan ”vulnerability” vara hårdvara, firmware3 eller 
mjukvara som låter ett system vara öppen för potentiellt utnyttjande. 
Svaghet i automatiserade system kan finnas i säkerhetsprocedurer, 
administrativ kontroll, fysisk layout, intern kontroll, och så vidare vilka 
kan utnyttjas för att skaffa obehörig åtkomst till informationen eller 
förstöra kritiska systemprocesser. Vad kan leda till svaghet i mobila
system eller vad kan en svaghet i mobila system leda till? Kan man 
betrakta själva den mobila enheten som en svaghet om man ser på 
systemet som helhet?

Andreas Lundin (2006) skriver i ”Computer Sweden” att Symbian är det 
mest utsatta operativsystemet för mobiltelefoner på grund av att det är 
öppet och att det därmed är möjligt för vem som helst att skriva program 
till det.

”A vulnerability is a property of a system or its environment, which, in 
conjunction with an internal or external threat, can lead to a security
failure, which is a state of affairs contrary to the system’s security policy”

(Ross Anderson, 2001, s. 11) 

Andra exempel på svagheter enligt Ross Anderson (2001) är att använda 
lättgissade lösenord, som exempelvis serienumret på en enhet eller något 
känt ord. Detta kan öppna dörren för angrepp från obehöriga. 

Matt Bishop (2004) beskriver ”vulnerability” som en svag länk i 
informationssystemet, eller som en bristande organisationsförberedelse 
som öppnar vägen för någon som kan utnyttja dessa svagheter för att 
angripa systemet. Människans brist på kunskap och medvetenhet om 
säkerheten orsakar också svaghet hos systemen, vilket Ross Andersson 
och Matt Bishop är överens om.

Tan Shong Ye och Aloysius Cheang(2005) skriver att det finns fyra 
säkerhetsfrågor som man måste ta hänsyn till vid mobila system:

1. Tillgång till data som kontaktdetaljer, möten eller till och med 
kundinformation som finns i bakomliggande server. Det finns 
typer av mobila enheter där man kan spara e-post, dokument 
och presentationer. Tillverkarna har också gjort det möjligt att 
expandera minnet med extra minne.

                                                                                                                                          

3 Firmware är programinstruktioner sparade permanent i minnet, som styr vissa enheter, till exempel 
kamera, mikrovågsugn, osv.   
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2. Tillgång till fysiska enheter. Enligt rapporter i tidningar så 
ökar stölder av mobila enheter. Trots att de flesta mobila 
enheter idag kan skyddas med lösenord, så används inte den 
möjligheten, eller så används lösenord som är lätta att komma 
på.

3. Tillgång till nätverket. Mobila enheter kan också kontakta 
företagets servrar via VPN4, och vi vet ju att de flesta kan 
kontakta Internet. Det betyder att funktionaliteten i sådana 
enheter liknar den som finns i pc datorer, vilket gör att de kan 
utsättas för samma hot, exempelvis virus, maskar, hackning 
och trojanska hästar.

4. Säkerhetsramverk och säkerhetsskydd i mobila enheter har 
idag samma situation som utvecklingen av pc under 80talet. 
Då var utseendet, layouten viktigare än säkerheten och ingen 
hänsyn till säkerheten togs eller vid designandet. Detta betyder 
att samma problem kommer att uppstå med mobila enheter om 
inte säkerhetsåtgärder på allvar vidtas med hjälp av 
autentisering, innehållskryptering och policykontroll från 
verksamheten. Andra finesser i mobila enheter som infraröd, 
WLAN5 och BlueTooth6 kan öppna nya dörrar för attacker 
mot enheten.

2.3.2 Hot

Enligt Wikipedia (2007) är hot ett oönskad (avsiktlig eller oavsiktlig) 
händelse som kan resultera i skada eller tillgång. Hot utnyttjar ofta kända 
systemsvagheter (vulnerabilities på engelska). Informationstillgångar kan 
utsättas för olika typer av hot. Ett hot är en oönskad handling eller 
händelse som antas kunna riktas mot aktuella informationstillgångar i 
framtiden. 
Att något oönskat inträffar innebär att man antar att sekretessen, 
riktigheten eller tillgängligheten mot aktuella informationsresurser kan 
försämras (Statskontoret, 2003). 

R. Shirey (1994) delar upp hoten i fyra generella klasser:
 Disclosure: Avslöjande eller otillåten access till informationen.
 Deception: Döljande eller acceptans av falsk data.

                                                                                                                                          

4 Virtual Private Network: att använda det publika nätverket, exempelvis internet, för att kunna skapa 
ett eget nätverk med hjälp av så kallade ”tunneling protocol” och säkerhetsprocedurer för att kryptera 
informationen som färdas via det publika nätverket. VPN föredras på grund av den låga kostnaden.
5 WLAN innehåller två förkortningar. Den första (W) betyder wireless, och den andra delen (LAN) 
betyder Local Area Network. Förkortningen på svenska betyder trådlöst lokalt nätverk
6 Är ett sätt att ge möjlighet till olika enheter att kommunicera trådlöst inom kort räckvidd.
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 Disruption: Söndring, avbrott eller hindrande av att rätt åtgärd 
utförs.

 Usurpation: Icke-tillåten kontroll i delar av systemet. 

Dessa klasser gäller för hot mot alla form av informationssystem.

Följande vanliga hot mot informationssäkerhet har jag funnit i 
litteraturen:

 Social Engineering: Enligt Ross Anderson (2001) är ett av de 
vanligaste hoten mot information konfidentialiteten en angripare 
kan hämta information direkt genom att låta som en behörig 
person, till exempel att någon ringer ett sjukhus och berättar att 
han eller hon är läkare och behöver information om en patient.

 Virus: En av de första programvaror som utgör hot mot 
informationssystemen är virus. Ett virus skapar kopior av sig själv 
och injekterar dem i exekverbara filer. Att injektera innebär att
modifiera den exekverbara filen så att den innehåller en viruskod 
som senare kan utgöra oönskade aktiviteter. Detta sker i två steg: 
först injekteras filen ”insertion phase” sedan utförs aktiviteten
”execution phase”. (Matt Bishop, 2004)

 Trojaner: Kallas också för trojanska hästar och är ett program 
som användaren tror sig har nytta av, till exempel anteckningar, 
data spel, osv. men som gör annat än förväntat. Ross Anderson 
(2001) skriver att Trojanen är en av de första attackerna.

 Eavesdropping: Vanligtvis används metoden genom att koppla 
en apparat eller mjukvara till ett kommunikationsmedium. Det är 
enklare när det gäller trådlös kommunikationsomgivning. Enligt 
Emerald Staff (2004) är det omöjligt att upptäcka och förhindra 
liknande angrepp. Med sådana angrepp kan en obehörig skaffa 
kontonamn, användarnamn och lösenord av en användare om 
informationen skickas över nätet utan lämpligt skydd. 
Informationen kan senare användas för att göra angrepp på, till 
exempel den behöriga användarens organisation.

 Jamming: Görs genom att bryta kommunikationen mellan 
användaren och "access point". Angriparen lyssnar först på 
kommunikationen och samlar information om användaren. Han 
eller hon kan senare bryta kommunikationen i rätt ögonblick och 
låtsas vara den blockerade användaren för att fortsätta 
kommunikationen. En annan metod av jamming är att installera en 
billig access point och skymma servern (Emerald Staff, 2004).

 Man-in-the-middle attack: Med sådana angrepp hindras 
meddelanden att komma åt nätverket. Angriparen modifierar 
och/eller lägger data i meddelandet. Det modifierade meddelandet 
injekteras senare i nätverket för att forstsätta sin resa. Om 
angreppet lyckas, så kan angriparen skymma den behöriga 
användaren eller servern. Sådana angrepp kan orsaka sekretess 
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och integritets problem. Den här typen av attack är mer komplex 
än andra typer av attacker (Emerald Staff, 2004).

 Hot mot nerladdade program: Mobila enheter har oftast ett 
begränsat utrymme, vilket gör att om man vill till exempel spela 
data spel, så laddar man ner det lokalt. Att tillåta mobila enheter
att köra okända program ökar risken för enheten att enheten ska 
bli utsatt för hot. Hoten kan vara:

o Läsning eller skrivning till adressböcker, kontakter, 
användarnamn och lösenord, osv.

o Borttagning av filer eller kataloger i systemet
o Uppkoppling till andra datorer
o Att utföra otillåtna aktiviteter, eller angripa andra system. 

(Emerald Staff, 2004).

Hot mot mobilitet skiljer sig från hot mot traditionella stationära 
arbetssätt. Thomas Nilsson (2006) skriver att det finns två allvarliga risker 
med mobilt arbete:

1. Borttappade enheter, till exempel bärbara pc, USB-minnen 
eller mobiltelefoner är vanligt. Problemet är att anställda ofta 
lagrar känslig information på enheterna utan att skydda dem.

2. Den andra allvarliga risken är att låta någon annan använda 
enheterna.

Tabell 2.3 beskriver relationen mellan hotbilder enligt avsnitt 2.3.2 och 
vilka klasser de tillhör. Klassningen är författarens egen tolkning.

Tabell 2.3: Klassning av olika hotbilder. Källa egen
Hotbild Disclosure

(Avslöjande)
Deception
(Döljande)

Disruption
(Söndring)

Usurpation(Icke 
tillåten kontroll)

Social Engineering Ja Ja Ja Nej
Svar motivation Information kan 

avslöjas
Information kan 
döljas

Rätt operation kan 
stoppas. T.ex.
banktransaktion

Endast om angrepp 
lyckas

Virus Nej Ja Ja Ja
Svar motivation Om ja. 

Kategoriseras 
Trojan

Kan radera 
information

Kan stoppa/förstöra en 
operation

-

Trojanhäst Ja Ja Ja Ja
Svar motivation Syftet med angrepp Bakomliggande 

aktivitet
Bakomliggande 
aktivitet

Bakomliggande 
aktivitet

Eavesdropping Ja Nej Nej Nej
Svar motivation Syftet med angrepp Icke syfte Icke syfte Icke syfte
Jamming Ja Ja Ja Ja
Svar motivation Har tillgång Mottagare når inte rätt 

information
Mottagare får felaktig 
information

Kontroll av 
information

Man-in-the-middle Ja Ja Ja Ja
Svar motivation Aktiv 

Eavesdropping
Aktiv Eavesdropping Aktiv Eavesdropping Aktiv Eavesdropping

Stöld Ja Ja Ja Ja
Svar motivation Om icke kryptering Om information

avslöjas
Om information
avslöjas

Ägaren förlorar 
kontroll av 
information
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2.4 Informationssäkerhet

Enligt SIG Security (1997) kan informationssäkerhet delas in så här:
1. IT-Säkerhet eller datasäkerhet. Som kan uppnås med teknisk 

lösning. Detta innebär att man ser på det hela från ett tekniskt 
perspektiv, det handlar om hur man skyddar system med hjälp av 
till exempel brandväggar, kryptering, antivirusprogram, 
antispionprogram, osv. Detta måste implementeras i systemet. 

2. Administrativsäkerhet är bredare och handlar om hur man 
hanterar säkerheten från ett organisatoriskt och mänskligt 
perspektiv, det vill säga att säkerhet kan uppnås med 
administrativa regler och rutiner. Att användare uppför sig på rätt 
sätt så att informationen inte kommer i orätta händer - detta 
tillämpas med hjälp av till exempel företagspolicy. 

Figur 2.1 visar hur de olika delarna kopplas samman och vilka delar de i 
sin tur innehåller.

Figur 2.1: Informationssäkerhet  kontext

Källa: Manólis Nymark Socialstyrelsen

Administrativ säkerhet kan sammanfattas som organisationens regler och 
policy som ska följas av systemet och personalen. Detta diskuteras mer 
ingående i avsnittet policy (5.3.1). IT-säkerhet är den tekniska delen och 
består av ramverk för fysiska och logiska skydd av systemet, exempelvis 
teknik som kryptering och digitala signaturer. Innan jag går vidare med en 
mer detaljerad beskrivning av skyddsåtgärder är det lämpligt att påminna 
om anledningen till informationssäkerhet. Det kan sammanfattas med 
följande begrepp:
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Sekretess – rätt skydd: Sekretess handlar om hur viktigt det är att 
skydda informationen, bland annat från obehörig åtkomst eller oönskad 
spridning. Affärsplaner, opublicerad information om nya produkter, 
preliminär finansiell information, avtal eller personakter är exempel på 
information med höga sekretesskrav. De höga kraven gör att risken för 
oönskad spridning och obehörig åtkomst måste begränsas. För att klara 
kraven på sekretess används åtkomstkontroller – till exempel lösenord, 
brandväggar vid Internetanslutningar, regler för hur system ska 
konfigureras eller kryptering av filer. Möjligheterna att säkerställa 
sekretess ökar dessutom om behörigheter till system och information 
begränsas. Det finns en bra grundprincip som ofta klarar ut denna fråga –
se till att behörigheten alltid baseras på vad en användare behöver för att 
klara ordinarie arbetsuppgifter (Öhrlings, 2006).

“Confidentiality is the concealment of information or resources” (Matt 
Bishop, 2004, s. 2).

Riktighet – rätt innehåll: Att säkerställa informationens integritet är 
också grundläggande inom IT-säkerhet. Verksamheten är beroende av 
tillförlitlig och aktuell information. Bristande integritet kan i värsta fall ge 
felaktiga beslutsunderlag, det vill säga om rapporter och resultat från ett 
system är felaktiga. Direkta fel kan dessutom uppstå i redovisningen, som 
i sin tur resulterar i felaktig marknadsinformation eller brister i externa 
rapporter. Listan kan göras lång. Behovet av tillförlitlig information 
hanteras ofta genom att olika åtgärder kombineras. Tekniska lösningar kan 
förhindra att information ändras på ett oönskat sätt. Risken för 
felaktigheter ökar också om många människor har tillgång till 
informationen och kan ändra den. Därför blir frågan om behörigheter och 
åtkomstskydd även en fråga om integritet (Öhrlings, 2006).

“Integrity refers to trustworthiness of data resources, and it is usually 
phrased in terms of preventing improper or unauthorized change” (Matt 
Bishop, 2004, s. 3).

Tillgänglighet – rätt information i rätt tid: Det tredje begreppet inom 
IT-säkerhet tar sikte på behovet av information i rätt tid – det vill säga 
tillgänglighet. Frågan om tillgänglighet är avgörande i många 
verksamheter. Om produktionen är beroende av IT-system kan ett haveri 
göra att produktionen avstannar. Andra verksamheter har kanske ett 
tillgänglighetsbehov som varierar över tid. Det kan då vara avgörande att 
systemen fungerar kring månadsskiften eller vid speciella tidpunkter på 
dygnet. Behovet av tillgänglighet kan mätas på flera sätt. Dels genom att 
klarlägga inom vilken tid informationen måste finnas tillgänglig, dels 
genom att fastställa hur lång tid det tar innan avsaknaden av information 
får allvarliga effekter på verksamheten. Hanteringen av tillgänglighet 
bygger på en kombination (Öhrlings, 2006).
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“Availability refers to the ability to use the information or resource 
desired. Availability is an important aspect of reliability as well as of 
system design because an unavailable system is at least as bad as no 
system at all” (Matt Bishop, 2004, s. 4).

2.4.1 Policy

Enligt IT ansvar (2007). En organisations säkerhetspolicy utgör det 
ramverk som organisationen upprättar för att skydda information. En 
säkerhetspolicy ska svara på följande frågor:

 Vad är det som skall skyddas?
 På vilken nivå skall skyddet appliceras?
 Vem är ansvarig för informationssäkerheten?
 Hur bedrivs informationssäkerhetsarbetet?
 Var gäller informationssäkerhetspolicyn?
 Hur skall informationssäkerhetspolicyn följa verksamheten 

och hotbilden?
 Vilka rättigheter och skyldigheter har medarbetarna?
 Hur skall incidenter hanteras?
 Påföljder när informationssäkerhetsarbetet ej följs? 

Det går inte att behandla alla ovanstående frågor i den här uppsatsen på 
grund av att det finns olika lösningar för olika organisationer, men det är 
värt att nämna dessa frågor. Jag ska försöka beskriva hur en 
säkerhetspolicy behandlar sekretess, riktighet och tillgänglighet (en 
säkerhetspolicy behandlar alla de relevanta aspekter av sekretess, riktighet 
och tillgänglighet som beskrevs tidigare).

Ett sätt att säkerställa sekretess är att identifiera systemets tillstånd då 
obehöriga kan få tillgång till informationen. Detta gäller inte endast 
läckage av informationen utan också den olagliga inmatning av 
information, som kallas information flow, eller informationsflöde (Matt 
Bishop, 2004).

När det gäller riktighet, måste en säkerhetspolicy identifiera tillåtna sätt, 
eftersom information kan ändras, och vilka entiteter som har behörighet 
att ändra informationen. Behörigheten kan ha sitt ursprung i olika 
relationer, och extern påverkan kan begränsa det (Matt Bishop, 2004).

När det gäller tillgänglighet, så måste säkerhetspolicy beskriva tjänstens 
tillgänglighet. Den kanske beskriver vilka parametrar där tjänsten kan 
vara tillgänglig, till exempel en webbläsare kan ladda ner sidor, men inte
en java applet (Matt Bishop, 2004).
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2.4.2 Informationsklassning

Calder Alan (2005) skriver att informationsklassning är ett komplicerat
ämne, och att det i komplexa organisationer behövs 
informationsklassning.

Vad som behövs är en grundläggande princip som kan anpassas till alla 
organisationens informationstillgångar både i digital och i analog form, så 
att alla vet vad informationsklassning handlar om. Regler för hur 
information kan klassas måste vara lättillgängliga för alla anställda(ibid.).

Den enklaste lösningen är att ha tre nivåer av klassificering. Den första 
nivån skall markera informationen som konfidentiell så att den är 
begränsade till en specifik grupp av människor, exempelvis ledningen. 
Informationen som hamna i denna klass skall kallas för "highly 
confidential" och innehålla information om potentiella beslut och 
organisationens strategier eller information om nyckelpersoner i 
organisationen, exempelvis VD. Mängden av information som faller i den 
här kategorin måste vara begränsad. Den andra nivån av 
informationsklassning skall täcka dokument som personer på hög nivå i 
ledningen har tillgång till. Dessa kan markeras som "Confidential 
Restricted", och vara dokument som innehåller exempelvis planerade 
regler i organisationen. Den sista nivån faller i kategorin "Confidential" 
och skall täcka allt som inte har hamnat i de två första kategorierna men 
som är av värde och inte skall hamna utanför organisationen. Alla 
anställda skall ha möjlighet att komma åt information av den här 
kategorin (ibid.).

Inom Landstinget i Dalarna (2004) : delas eller klassas informationen 
beroende på hur viktig den är för organisationen. Informationen klassas 
oberoende av om den finns lagrad i systemet eller om den är skriven på 
papper. Informationsklassning är en process som består av tre steg.

 Avgränsa. Vilken information som skall klassas.
 Klassa informationsinnehållet. Oberoende av lagringsmedia så 

klassas informationen beroende på innehållet.
 Bedöm och tilldela informationens klassningsnivå. för 

informationens riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet.
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Tabell 2.4 visar hur informationsklassning kan se ut enligt Dalarnas 
landsting.

Tabell 2.4: Informationsklassning. Källa Landstinget i Dalarna

Sekretess Riktighet Tillgänglighet Spårbarhet

Mycket hög 

nivå

Information som inte 

får röjas

Information som enligt 

lag krav ska säkras mot 

förändring eller 

förstörning av andra 

skäl än lagkrav, Får inte 

vara felaktig

Information som ska 

vara åtkomlig inom 

högst en halv dag (0-4 

timmar) 

Information med 

mycket höga krav på 

spårbarhet

Hög nivå Information som kan ge 

väsentliga negativa 

konsekvenser, för landstinget, 

annan organisation eller för 

enskild person om den röjs  

Information som kan ge 

väsentliga negativa 

konsekvenser för 

landstinget, annan 

organisation eller för 

enskild person om den 

är felaktig 

Information som inte 

behöver vara åtkomlig 

inom en halv dag, men 

senast inom en dag (4-8 

timmar)

Information med 

höga krav på 

spårbarhet

Basnivå Information som kan ge 

negativa konsekvenser, för 

landstinget, annan 

organisation eller för enskild 

person om den röjs  

Information som kan ge 

negativa konsekvenser 

för landstinget, annan 

organisation eller för 

enskild person om den är 

felaktig

Information som inte 

behöver vara åtkomlig 

inom en dag, men 

senast inom två dagar 

(8-48 timmar)

Information med 

låga krav på 

spårbarhet
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2.4.3 Autentisering

Autentisering kan kallas för enhetens första försvar. Det är ett sätt att 
garantera att personen eller programmet som presenterar sig med 
behörighet för att komma åt systemet verkligen har behörighet. 
Autentisering innebär att en entitet, användaren, försöker identifiera sig 
till med en annan entitet, till exempel systemet. Användaren identifierar 
sig med hjälp av något som bara två parter (till exempel användaren och 
systemet) känner till eller som kommer från en specifik källa eller plats
(användaren i det har fallet). Systemet använder vissa metoder för att 
validera processen, till exempel med hjälp av ett annat system som ger 
stöd för identifiering (Ross Anderson, 2001).

Ross Anderson (2001) skriver att autentisering kan utföras med hjälp av 
t.ex.

 Lösenord: Det vanligaste sättet för Autentisering. Ett lösenord 
kan vara sårbart i fall det är lätt att gissa sig till, eller för kort. 
Det finns dock så kallade engångslösenord, som är relativt 
effektiva mot gissningsattacker.

 Biometrik: Granskar den fysiska egenskapen hos entiteten 
(till exempel en människas fingeravtryck, ögon, röst, ansikte, 
osv.)   

 Lokalisering: eller källa. Innebär att källan eller den fysiska 
placeringen för en enhet är känd hos systemet, exempelvis en 
dator i det lokala nätverket. 

2.4.4 Kryptering

Kryptering är den mest använda tekniken för att skydda information, och 
speciellt i den mobila miljön och innan vi går vidare så vill jag definiera 
ordet kryptering. Kryptering, eller kryptografi, är konsten att göra 
information oläslig för alla som inte ska kunna läsa den. På tele- och 
datanät, som t.ex. Internet, är det förhållandevis lätt att avlyssna 
meddelanden eller sända meddelanden i någon annans namn. Kryptering 
är ett sätt att skydda e-post, Internetbank med mera. Den enda säkra 
metoden för att skydda information är att använda kryptering. För att 
kommunicera säkert via Internet krävs användning av kryptering på 
många olika sätt, på flera olika nivåer och i stor skala. Krypteringsteknik 
inklusive stödsystem för bland annat hantering av nycklar utgör en del av 
Internets logiska infrastruktur. I många fall används krypteringstekniken 
enbart för att skapa elektroniska signaturer och för säker identifiering av 
komponenter och användare (IT Kommissionen, 2004).
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De viktigaste skydden för mobila enheter är krypteringen. Tan Shong Ye 
och Aloysius Cheang (2005) skriver ”Theft or loss of mobile devices can 
happen anywhere, anytime. Since we cannot completely prevent the loss, 
we need to mitigate the risks through other means.”

Det finns många så kallade standarder för kryptering, några av dem kallas 
för AES7 och 3DES8 och rekommenderas för att skydda mobila enheter.

Det finns två typer av krypteringsalgoritmer, asymmetriska och 
symmetriska. Symmetriska algoritmer bygger på att man krypterar med 
samma nyckel som man dekrypterar. Exempel på sådana är DES9, 3DES, 
AES, IDEA10 mfl. DES är flitigt använd och har länge varit amerikansk 
standard. Den har nu ersatts av en ny kryptostandard som går under 
benämningen AES (Advanced Encryption Standard). Fördelen med 
symmetriska algoritmer jämfört med asymmetriska är bland annat att de 
kräver mindre prestanda att beräkna. En nackdel är att man måste skapa 
ett säkert sätt att överföra nyckeln till mottagaren. Nyckeln måste ju 
”paketeras” på ett sådant sätt att den inte går att läsa. Asymmetriska
algoritmer består av en privat (hemlig) nyckel samt en publik nyckel. 
Dessa är skapade på ett sådant sätt att man genom att kryptera en text med 
den publika nyckeln endast kan dekryptera den med den privata.

2.4.5 Digitala signaturer

Genom elektroniska signaturer kan en avsändare av elektronisk 
information säkert identifieras och det går inte att förvanska information 
utan att det upptäcks. Med stöd av elektroniska signaturer kan en 
avsändare inte heller förneka en transaktion eller en handling. För en del 
tillämpningar och viss typ av information gäller att informationen också 
måste skyddas mot insyn och då måste den krypteras (IT Kommissionen, 
2004)

En digital signatur efterliknar en vanlig signatur på papper. Ett 
meddelande kan digitalt signeras av en person, men kan undersökas av 
eller visas för ett obegränsat antal personer eller system. Ett så kallat
signaturschema kan vara deterministic eller randomized. I det första fallet 
används en datorbearbetning för att skapa en digital signatur på 

                                                                                                                                          

7 Advanced Encryption Standard - Ny utvecklad standard symetrik kryptering algoritm, den är skapad 
för att ersätta DES
8 Samma som DES, men krypteringen använder en 3gånger så stor nyckel för att göra det svårare att 
dekryptera. 3DES kräver mer dator kraft för att utföra åtgärden.
9 Data Encryption Standard. Första av kryptering standarder, som numera ersatts med AES.
10 International Data Encryption Algorithm utvecklad av Xuejia Lai and James L. Massey of ETH-
Zürich 1991. Riktades att ersätta DES
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meddelandet som ger samma resultat. I det andra fallet skapas det 
annorlunda mönster varje gång meddelandet skapas. Alltså kan ett
signaturschema stödja så kallade meddelandeåtervinning. Om så är fallet 
kan vem som helst återvinna meddelandet, annars måste mottagaren veta 
eller gissa innehållet i meddelandet för att kunna bekräfta det (Ross 
Anderson, 2001)
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3 Metod

I den här delen av uppsatsen kommer jag att beskriva de olika metoder 
som jag har använt för att genomföra mina studier.

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Det finns två vetenskapliga huvudriktningar: positivism och hermeneutik. 
Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder och 
synsätt har spridit sig även till andra vetenskapsområden. Hermeneutiken 
är däremot utpräglat humanistisk till sin inriktning (Torsten Thurén, 
2004). Vidare anser Thurén (2004) att positivisterna gärna vill tro på 
absolut kunskap, medan hermeneutiker ofta har mer förståelse för 
relativistiska tankegångar.

”Positivism har sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Den 
som gav namn åt positivismen var den franska sociologen Auguste 
Comte, som var verksam under mitten av 1800-talet. Comte menade att 
det gick att generera kunskap som var positiv och utvecklad för 
mänskligheten. Med fysiken som förebild, ville Comte skapa en 
vetenskaplig metodologi som var lika för alla vetenskaper” (Runa Patel, 
Bo Davidson, 2003)

”Hermeneutiken kan sägas vara positivismens raka motsatts. Hermeneutik 
betyder ungefär tolknings lära och är numera en vetenskaplig riktning där 
man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den 
mänskliga existensen” (ibid.)

De hermeneutiska vetenskaperna söker efter möjliga innebörder hos sina 
studieobjekt. Dessa studeras som texter och språk. Det gäller även 
handlingar och icke-språkliga livsuttryck, som tillkommit i 
meningssammanhang för att förstås. Innebörder och meningssammanhang 
förmedlas i första hand genom språklig tolkning. Tolkning är därför de 
hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform (Bengt Gustavsson, 
2003).
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Eftersom jag försöker tolka och förstå problemsituationen i sin helhet och 
samtidigt använda mina egna erfarenheter, med öppna frågor till 
respondenterna. Mina frågor ledde till följdfrågor, som påverkades av min
egen tolkning, så valde jag att använda det hermeneutikiska synsättet.  

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ studie

Det är inte alltid lätt att välja mellan kvalitativa och kvantitativa metoder 
vid genomförandet av studier. I början kan en metod verka vara rätt att 
använda, men det ger inget konkret svar på vilken metod som ska väljas. 
Eftersom det inte finns någon klar uppdelning mellan dessa två metoder 
blir beslutet än svårare att fatta. Det finns dock viktiga punkter att ta 
hänsyn till och då klarnar bilden av vilken metod som ska användas.

”Om jag använder ord som längre, fler eller mer är jag inne på ett 
kvantitativt tänkande. Kvalitativt blir mitt tänkande om jag helt lyckas 
undvika den sortens jämförelser” (Jan Trost, 2001).

Inom kvalitativ forskning och utredning ser man inte ofta på de nominala 
skalorna som variabler utan de enskilda "värdarna" utgör kategorier (Jan 
Trost, 2001). Jan Trots belyser detta med ett exempel: ”Vi mäter 
människans puls, blodtryck och en del andra kroppsfunktioner; vi 
analyserar dessa kvantitativa data kvalitativt genom att se på 
kombinationen och gör tolkning att personen i fråga är frisk eller har en
sjukdom”. Nu går vi kanske tillbaka till ruta ett, det lutar åt en blandning 
av de två metoderna och orsaken är att vi måste ha konkret information 
för att kunna bestämma vilken metod vi ska använda. Det gör att vi aldrig 
kan garantera att den här tekniken kommer att användas i framtiden och 
då upplever vi en ovisshet i problemsituationen. 

Jag ställer några frågor för att kunna bestämma vilken metod jag bör 
välja:

Har jag svarsalternativ? (Ja = Kvantitativ, Nej = Kvalitativ) 
Svar: Nej
Är problemsituationen tydlig? (Ja = Kvantitativ, Nej = Kvalitativ) 
Svar: Nej
Får jag välja mina respondenter? (Nej = Kvantitativ, Ja = Kvalitativ) 
Svar: Ja

En kvalitativ metod: ”Inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp 
för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den 
sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker 
samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl 
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människors handlingar som dessa handlingars innebörder” 
Nationalencyklopedin.

En kvantitativ metod: ”Ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna 
för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och 
kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa 
bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser” 
Statistik är ett exempel på detta Nationalencyklopedin.

Generellt för kvalitativa studier gäller att forskaren väljer sina 
respondenter för att få rätt information. I min studie vill jag få reda på 
problem, hotbilder och åtgärder inom mobila informationssystem och 
därför behöver jag expertbidrag för att få svar på mina frågor. Jag väljer 
mina respondenter, alltså är den kvalitativa metoden ett bättre val. Det 
kan också hända, att jag kommer att genomföra kvalitativa studier som 
kommer att innehålla kvantitativa studier, eller tvärtom.

Jag kommer inte att behöva jämförelser, statiska beräkningar eller 
tabeller. Jag kommer att försöka vara aktiv i diskussionen och försöka ta 
fram mer kunskap och fakta om problemsituationen, och därför valde jag 
att använda kvalitativa studier i min uppsats.

När det talas om slutsatser inom vetenskap förekommer orden 
”Induktion” och/eller ”Deduktion”. Vad betyder dessa? Och vad kan de 
användas till? Är det två olika sätt att dra slutsatser på? Den första bygger 
på empiri och den andra bygger på logik. Det finns dock ingen garanti att 
det ena sättet leder till rätt slutsats (Torsten Thurén, 2004). Man kan tro 
att det ”logiska” sättet är mer noggrant, men logiken kan ibland leda till 
oönskade konsekvenser. Ett exempel på logik som bygger på felaktighet:

Premiss: Alla uppsatser handlar om matematik
Premiss: Det här är en uppsats.
Slutsats: Alltså måste den handla om matematik.

Deduktionen ovan är giltig, men stämmer den här slutsatsen?

Deduktion är en vetenskaplig metod där man från allmänna lagar sluter 
sig till de enskilda fallen, dvs. logisk analys av vad den allmänna teorin 
säger om en specifik händelse imorgon (Torsten Thurén, 2004)

Vid induktion kan man komma fram till större eller mindre sannolikhet, 
men man kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet (Torsten Thurén, 
2004). Induktion är en vetenskaplig metod där man från de enskilda fallen 
sluter sig till allmänna lagar, dvs. bildandet av teorier med hjälp av faktisk 
kunskap enligt Ingemar Arbnor och Björn Bjerke (1994). Först därefter är 
kunskaparen redo att återvända till fakta och se huruvida han eller hon 
hade rätt i sina förutsägelser. Detta sista steg är en verifikation. Se figur 
2.3.1.
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Figur 3.1: Visar relationen mellan induktion, deduktion och verifikation.

Källa: Ingemar Arbnor, Björn Bjerke. (1994) Företagsekonomisk metodlära. Studielitteratur

3.3 Datainsamling

Ska jag försöka formulera frågor som gäller alla personer jag ska 
intervjua? Ska jag låta det bero på ämnet vad vi diskuterar under 
intervjun? Ska mina svarsalternativ vara fasta så att den intervjuade 
personen inte kan ange annat än det som står på pappret? Eller ska 
frågorna vara öppna, så att han eller hon kan gå vidare och prata om något 
annat? (Jan Trost, 2004)

De sju steg som Jan Trost (2004) rekommenderar för intervju med 
respondenter är sammanfattade här nedan. Efter varje steg anges hur jag 
gick tillväga i intervjun.

1. Vad vill du få reda på, och inget annat, ”vad” och inte ”hur”. I min 
fallstudie koncentrerade jag mig på frågan om vilka hot bilder, 
vilka svagheter och vilka åtgärder som finns. Uppsatsen kommer 
inte att behandla ”hur” man åtgärdar dessa svagheter och hot på en
mer detaljerade nivå på grund av två saker: (1) Säkerheten är en 
känslig fråga och respondenterna vill inte gå in på detaljer. (2) 
Tidsramen för uppsatsen räcker inte till.

2. Planera och designa dina studier i förväg, tänk på vilken metod du 
ska använda i din intervju. Min planering började med att ställa 
öppna frågor, mejla dem, och sedan ringa de respondenter som 
föredrog telefonsamtal.

3. Tänk på ömsesidig relation till personen du intervjuer. Under 
samtalen ställde jag följdfrågor till svaren jag fick.

4. Materialet du skapar under intervjun ska vara bearbetbart. 
Materialet jag skapade av mötena, var anteckningar och inspelade 
samtal

5. Bearbetning och analys. När jag samlat in alla svar började jag 
med att jämföra dem, och försöka få en bild av situationen.

6. Resultat av analysen. Detta kommer jag att ta upp i diskussion och 
slutsats delen.
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7. Rapportering, här funderar man över om materialet kommer att 
läsas av andra, det är därför viktigt att ta hänsyn till sekretess och 
etik. Jag frågade mina respondenter vad jag får ha med i 
uppsatsen.

När man intervjuar så är det många saker man bör tänka på. 

”Jag vill komma åt hur människan tänker, handlar, resonerar, känner etc. 
och gärna i förhållande till hur hon nu ser på hur det var då och hur hon 
menar att det var då, vilket alltfort är en handling i nuet och inte i dået” 
(Jan Trost, 2004)

Jag började med att dela upp mina frågor i fem huvudämnen: (1) 
bakgrund, för att ge en kort presentation av respondenten. (2) hotbilder, 
för att diskutera med respondenten kring de hotbilder som jag har funnit i 
teorin och eventuellt de hotbilder som respondenten anger. (3) åtgärder, 
för att diskutera de åtgärder som jag har i teorin och eventuella åtgärder 
som respondenten anger. (4) svagheter, för att diskutera svagheter som jag 
har tagit fram i teorin och de svagheter som respondenten anger. (5) egen 
reflektion, för att få mer information från respondenten. 

3.4 Val av respondenter

Det hade varit idealt om jag hade kunnat intervjua flera kategorier av 
respondenter, exempelvis några användare som arbetar mobilt, flera 
säkerhetsexperter inom mobilitet och även personer som sitter i en 
organisationsledning. Det var dock inte lätt att välja respondenter, dels 
p.g.a. att säkerheten är en känslig fråga, dels p.g.a. att det inte är så lätt att 
hitta rätt respondenter. Men till slut hittade jag rätt respondenter som 
täcker omfattningen jag önskade i min uppsats. En blandning av 
respondenter i olika befattningar och med olika bakgrund har hjälpt mig 
att få önskad bredd i uppsatsen: en externkonsult inom mobilitet, en 
affärsområdeschef för mobila lösningar och en operativ riskmanager, 
mobility services. 
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3.5 Tillvägagångssätt

Jag började mitt uppsatsarbete med att försöka få en bild av
problemsituationen kring hot mot mobila informationssystem genom att 
söka artiklar på olika hemsidor på nätet, exempelvis google.com, 
computersweden.se, dagensteknik.se. Nyckelorden jag använde var både 
på engelska och svenska: mobilitet, mobility, mobila informationssystem, 
mobilsäkerhet, datasäkerhet och mobilitet, hot mot mobilitet, security and 
mobility, mobile threats, mobile ”vulnerability”. Under sökningen och 
genomläsningen av artiklarna fick jag reda på andra saker, t.ex. det ökade 
intresset för mobilitet och därmed de ökade hoten på grund av att det är 
mer värde i mobila enheter. Värdet ökar i takt med användningen av 
sådana enheter. Från de artiklarna samlade jag referenser och läste sedan
böcker om mobilitet och säkerhet. 

För att kunna studera problemsituationen - som består av två begrepp, det 
första är mobilitet och det andra är säkerhet så valde jag att dela 
teoridelen i två. Först började jag med att göra en lite djupare studie om 
mobilitet som definition, exempelvis ”vad är mobilitet?” Sedan studerade 
jag informationssäkerheten och vilka hotbilder och sårbarheter som finns 
mot mobila informationssystem, och vilka åtgärder det finns mot dessa 
hot. 

Efter teoriläsningen utformade jag frågor till empirin. Jag ville veta hur 
man kan skydda sig mot de hot som uppstår på grund av mobiliteten.

Jag började med att mejla till olika personer om att jag skulle vilja 
intervjua dem angående mobilitet och säkerhet. Av ungefär 20 företag 
svarade fyra företag, vilket jag tyckte var tillfredsställande. Ett av 
företagen ville ha frågorna via mejl, men det passade inte mitt arbetssätt
eftersom jag ville ha en diskussion, så jag valde bort företag nummer 4. 
Övriga tre företag var villiga att ställa upp på en telefonintervju.

För att få ett större perspektiv på min studie så har jag valt att intervjua 
två kategorier av respondenter. Den första kategorin var företagens 
interna anställda, hur de ser på hotbilderna, vilka åtgärder det finns idag. 
Den andra kategorin var externkonsult som utanför organisationerna 
kompletterar studien med hur de ser på t.ex. kompetensen hos de anställda 
i företagen när det gäller säkerheten inom mobila informationssystem, och 
hur de tycker att problemen skall lösas.

För att ge respondenterna möjlighet att få en översikt över det de skulle 
prata om så delade jag ut frågor med rubrikerna: hotbilder, svagheter, 
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åtgärder och egen reflektion. Den sistnämnda är för att ge respondenterna 
mer frihet och möjlighet att lämna egna åsikter. 

Vid intervjutillfällena har jag använt bandspelare för att inte förlora 
information och meddelade respondenterna i förväg om att jag skulle vilja 
spela in samtalet.  Två respondenter svarade ja men den tredje ville inte 
att jag spelade in samtalet.

När jag var klar med mina intervjuer började jag med transkribera den 
talade texten, samtalen, till skriven. Efter det grupperade jag svaren under 
gemensamma rubriker (Kontroll av information, Informations avlyssning, 
Nya dörrar för virus, Fysisk förlust, Användarens kunskap, Öppna miljön) 
Rubrikerna utgör en gruppering av materialet jag har samlat in och syftar 
till att göra det lättare för mig att få en överskådlig bild över empirin.

3.6 Tillförlitlighet

Alla mina intervjuer har gjorts per telefon. Vid två av dem har jag använt 
bandspelare för att inte förlora information, men den tredje intervjun fick
jag inte tillåtelse att spela in, vilket gjorde mig lite nervös och fick mig att 
missa några saker under intervjun. Av detta har jag lärt mig att redan i 
mejlet borde skriva att jag skall spela in samtalet, men detta kan också 
göra att fler tackar nej till att intervjuas.      

Jag har intervjuat två typer av experter, den ena var intern personal och 
den andra var en konsult inom mobila informationssystem. Orsaken är att 
få fram mer kunskap från olika perspektiv. Eftersom mobilitet fortfarande
är ett nytt för många, tyckte jag att en konsult i empirin behövdes för att 
ge svaren jag kanske inte hade fått av personalen. Det visade sig att jag 
fick samma svar av alla, men även andra typer av svar av konsulten, 
exempelvis hans egen erfarenhet om hur företagen hanterar säkerheten i 
mobila system, och därför tycker jag att konsulten hade en viktig roll i 
min studie.

Bengt Gustavsson (2003) skriver att reliabilitet handlar om i vilken 
utsträckning ett empiriskt mått innehåller slumpmässiga mätfel. Sådana 
fel kan uppstå i en mängd sammanhang och av olika skäl. 

Jag var medveten om svårigheten att få hög reliabilitet i min studie. 
Anledningen är dels att det är svårt att få hög reliabilitet i en kvalitativ
studie, enligt Bengt Gustavsson (2003), dels att säkerhet är en känslig 
fråga. Därför är det svårt att granska respondenternas svar närmare. Men 
för att få så hög reliabilitet som möjligt så har jag spelat in och 
dokumenterat mina intervjuer. I efterhand försökte jag hitta gemensamma 
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drag i svaren som jag fick av mina respondenter, vilket också var 
anledning av uppdelning av min empiri.

3.7 Validitet

Bengt Gustavsson (2003) skriver att validitet handlar om i vilken 
utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp det är 
avsett att mäta.  Det jag ville få fram i min studie var dels vilka hotbilder 
det finns mot mobilitet dels vilka åtgärder som finns idag. Jag har träffat 
två olika grupper av experter som är insatta i ämnet - säkerhet inom 
mobila system - vilket säkerställer att jag får svar på mina frågeställningar 
inom området och kan täcka min studie från olika perspektiv: intern 
personal för att få fram deras uppfattning och kunskap om 
problemsituationen och en konsult som ger en kompletterande bild till 
studien. Noggrannheten eller djupheten i svaren som jag fick av min 
studie begränsades av följande anledningar:
1. Säkerheten är en känslig fråga och därför vill inte företag avslöja 

mer än vad de anser lämplig och bara det som inte medför något 
hot i sig

2. En extern expert har inte behörighet att berätta mer än det han 
eller hon anser tillåtet

Idar Magne Holme (1997) skriver att problemen att få giltig (valid) 
information i princip är mycket mindre i kvalitativa undersökningar än 
kvantitativa i kvalitativa undersökningar har vi en mycket större närhet 
till det eller den som studeras.

Min egen uppfattning av problemsituation har också bidragit till att dra de 
slutsatser jag sökte efter i studien och, därför anser jag att validiteten i 
min uppsats är tillfredställande.
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4 Empiri

I den här delen av uppsatsen kommer jag att sammanfatta svaren jag fick i 
min empiriska studie. Säkerheten är en känslig fråga, vilket innebär att 
svaren jag fick är generellt hållna. Detta är dock tillräckligt för min 
uppsats. Det jag ville veta var, på vilka sätt företagen löser 
säkerhetsproblem vid användning av mobila enheter. Jag har beslutat att 
respondenterna skall vara anonyma, men för att kunna skilja svaren åt så
har jag ersatt respondentens namn med bokstäverna A, B och C. För att 
ändå ge en uppfattning om respondenternas har jag valt att ge en kort 
beskrivning av respondenterna och vilken typ av företag de arbetar på.

4.1 Presentation av respondenter

Respondent A
Arbetar som externkonsult inom mobilitet, sedan 2003. Har hjälpt många 
företag när det gäller säkerhetsfrågor kring mobila informationssystem.

Respondent B
Arbetar som Affärsområdeschef för mobila lösningar. Arbetat i företaget
sedan 2001.

Respondent C
Arbetar som Operativ risk manager för mobility services sedan 1967.
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4.2 Kontroll av information

Respondent A menar att mobilitet betyder rörlighet. Det betyder att en 
enhet inte har fast eller känd plats, vilket kan orsaka att organisationens 
kontroll över enheten och det som kallas företagets primära skydd 
försvinner. Med det primära skyddet menas företagets säkerhetsskydd, 
exempelvis det fysiska skyddet som lokalen, och IS skyddet som 
brandväggar, antivirusprogram, osv. 

Enligt respondent C gäller problemet inte endast mobila enheter, utan 
även stationära enheter. Någon kan alltid kopiera data i en diskett, USB11, 
CD, DVD, eller mejla filerna till sig själv och på så vis komma åt data 
utanför organisationens gränser. T.ex. kan någon kopiera viktiga data och 
sedan förlora eller behålla lagringsmedia med informationen till sig själv 
efter att ha slutat på företaget. 

Respondenterna är eniga om att skyddet mot den här typen av problem är 
organisationens policy och informationsklassning. Med en policy skapas 
regler om vad som är tillåtet och inte. Med informationsklassning delas 
information upp i olika klasser beroende på innehåll och säkerhetsnivå, så 
att känslig information inte tillåts hamna utanför företaget. 

Respondent C betonar att informationsklassning innebär att information 
skall klassas beroende på hur viktig den är för organisationen eller 
individen i organisationen. 

Respondent A menar att otillbörlig access till system kan ske om enheten 
hamnar i orätta händer. Detta kan hindras med både så kallade ”Device 
Management” och policy. Detta är inte något stort problem om
organisationen har rätt policy och använder ”Device Management” 
tekniken. 

Respondent B menar att det är mer sårbart att en anställd bär med sig
hemliga dokument utanför organisationen. Generellt kan man säga att 
företagen tillåter att de anställda går ut med portföljer eller väskor som 
innehåller företags hemliga dokument och dylikt, och att dessa väskor är
sårbara och oändligt mycket mer lättillgängliga för den som vill stjäla 
information än vad en mobiltelefon eller bärbar dator är idag.

                                                                                                                                          

11 Standard för att koppla tilläggs enheter till en dator. USB-standard hjälper till att koppla samman 
enheter oavsett tillverkare.
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4.3 Informationsavlyssning

Respondent A säger att en handenhet har du alltid med dig, så den är 
alltid säkrare än en dator som du lämnar ifrån dig, däremot är risken att du 
förlorar den större. 

Om jag förlorar enheten så handlar det om att det finns ett avsiktligt skäl 
för att komma åt viss information, det är industrispionage och händer 
ytterst sällan. Om man tappar enheten och någon hittar den så kan det i 
värsta fall handla om att den som hittar den vill använda den själv eller 
sälja den. Lägg märke till att data som finns i handenheten är lösryckt ur 
helheten (av vad som finns i ett system), så det är ganska svårt att göra 
något vettigt av data man hittar i enheten. Det som handlar om access till
hemlig information är ganska överskattat.

Respondent A menar att hackerintrång är den allvarligaste typen av 
informationsavlyssning. Det finns olika typer av hackerintrång, vilket jag 
nämnde tidigare i uppsatsen, men jag fick inga specifika svar på den här 
punkten på grund av sekretesskäl.  

Respondent C tycker att informationsavlyssning är ett av de mest aktuella 
hoten idag, han tycker också att den här typen av hot ökar med mobilitet. 
Folk pratar på stan, eller i bussen, och mobiliteten öppnar nya vägar för 
hot mot IS.

4.4 Nya dörrar för virus

Användningen av den nya tekniken som kallas för blåtand kan orsaka att 
en enhet blir smittad av så kallade blåtandvirus. Problemet är att vissa 
plattformer har blåtandtjänsten öppen utan anledning, vilket gör enheten 
mer sårbar för sådana typer av attacker. Lösning på den här typen av 
problem är enligt respondent B antingen att stänga av tjänsten för blåtand, 
eller att köpa en mer pålitlig plattform, en som har blåtandenheten 
avstängd eller av- aktiverad vid början av användningen av enheten.

Skadliga virus eller program i det här fallet är mer varierade. När det 
gäller mobiltelefoner och PDA så anser respondent A att 
mobilantivirusprogrammen ofta är långsamma och kräver hög processor
kraft, vilket gör att vissa stänger av viruskontrollen i sådana enheter. 
Dessa problem kan lösas med hjälp av organisationens policy, till 
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exempel genom att begränsa åtkomsträttigheterna för sådana enheter, eller 
att hålla dem helt och hållet utanför organisationens säkra enheter, eller 
att använda säkra plattformer som är mer anpassade till mobilitet. 

För andra typer av enheter som innehåller mer kraftfulla processorer, som 
bärbara datorer, så gäller samma teknik som används i stationära enheter, 
anser respondent A. Respondent A anser också att e-post till mobila 
enheter (detta gäller också andra typer av enheter) kan föra med sig virus 
eller andra typer av skadlig kod. Han anser också att det är mer troligt att 
sådana angrepp kan inträffa. 

4.5 Fysisk förlust

Angående fysisk förlust av mobila enheter så tycker respondent A att det
inte gäller endast mobila enheter - man kan också tappa en portfölj med 
viktiga dokument och är i så fall mer sårbar än om man hade 
informationen i en bärbar dator med skalskydd och krypterad hårddisk. 

När det gäller exempelvis mobiltelefoner så kan man på distans radera 
informationen som finns lagrad i mobilen med hjälp av en device 
manager12 som finns i företagets lokaler enligt respondent B. 
Informationen som finns i enheten är ofta inte av intresse om den blir 
avslöjad. Orsaken till det är att informationen utgör en helhet tillsammans 
med informationen som finns i organisationens lokaler. 

Respondenterna är eniga om att liknande problem löses med en
kombination av Device management och företagspolicy. Device 
management kontrollerar att enheten innehåller den senaste uppdateringen 
av antivirusprogram och uppdateringar, och med företagspolicyn så tillåts 
inte användaren att installera otillåtna program. 

Respondent B menar att företagen oftast har flera spärrar eller så kallade 
lager på lagerskydd. Det vill säga att enheten har ett eget 
antivirusprogram, och att företagets interna nätverk har ett eget 
antivirusprogram, så om enhetens antivirusprogram inte är uppdaterat av 
någon anledning så måste företagets vara det, Detta kan meddela att 
enheten inte är säker, och att man inte kan tilldelas behörighet att komma 
åt företagets interna system.

                                                                                                                                          

12 På svenska, enhetshanterare. I detta sammanhang hanterar den mobila enheter på distans.
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4.6 Användarens kunskap

När det gäller användarens kunskap, om användning av mobila enheter 
och om säkerhetsrisker, så krävs det en företagspolicy som hjälper 
användaren att inte riskera företagets säkerhet med oavsiktliga hot. 

Respondenterna menar att det är viktigt att säga till anställda vad det är 
som gäller vid användning av en mobil enhet. 

Användarna måste vara medvetna om de senaste hoten, och enheterna 
måste vara utrustade med skydd mot sådana problem, enligt Respondent 
A. 

Som jag kommer att nämna i nästa avsnitt ”Öppna miljön”, är 
användarens kunskap om de gränser en anställd har att respektera viktig. 
T.ex. gälla om hon eller han sitter på bussen och diskuterar något med en 
kollega, enligt Respondent C.

4.7 Öppna miljön

En problemsituation som dök upp med hjälp av respondent C är den att 
arbeta i öppna miljöer, till exempel att prata i telefonen på allmän plats, 
eller sitta på ett kafé och arbeta med bärbar dator. Man kan aldrig 
garantera att de som har sett eller hört något inte kommer att orsaka skada 
på något sätt. En person behöver inte få alla ledtrådar för att fortsätta sitt 
angrepp, det kanske räcker med att se namnet på en server eller 
telefonnumret till en person för att kunna gå vidare och använda så kallad
”Social Engineering” eller med hjälp av någon annan i organisationen, i 
ett attackförsök. Sådana problem kan lösas med hjälp av företagets policy 
och informationsklassning, enligt respondent C.

4.8 Åtgärder enligt respondenterna

Alla respondenter är eniga om att policy, riktlinjer och 
informationsklassning är några av de viktigaste åtgärderna för att säkra 
mobila informationssystem. 

Respondent A anser att man kan säkra systemet på två sätt: i systemet på 
teknisk väg och i verksamheten med policy och informationsklassning. 
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Det bästa är att börja med policy och informationsklassning. 
Sammanfattning av åtgärder enligt Respondent A:

 Device management
 Pin kod
 Radera information på distans
 Automatisk utloggning efter en viss tid

Respondent B sammanfattar åtgärderna enligt nedan:
 Skalskydd
 Radera information på distans
 Blåtand avslagen
 Använd säker plattform
 Device management
 Kryptering av hårddiskar
 Digitala signaturer
 Skydda pinkod och lösenord
 Begränsa vilka program som skall installeras
 Spärrar på informationssystemens olika delar, exempelvis i

telefonen, i bärbar dator, i gateway, osv.
 Standardisera vilka mobila enheters plattform som får 

användas

Respondent C anser att hotet ökar med mobilitet, därför är det viktigt att 
analysera hoten kontinuerligt. Han anser att bevakning också är en viktig
åtgärd för att garantera att obehöriga inte tilldelas access till systemen. 
Han sammanfattar åtgärderna enligt nedan:

 Utbildning
 Tydliga riktlinjer
 Tydliga instruktioner
 Att ge bra information till användarna
 Att skydda informationen
 Att tänka på vad som sägs i öppna miljöer
 Att skydda enheten med kryptering
 Backup
 Mobiltelefon skall ha pin kod
 Nätverkssegmentering
 Att följa säkerhetsstandarder som NISP och BITS
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5 Analys och diskussion

I den här delen av uppsatsen kommer jag att diskutera teorin och försöka 
jämföra med den empiri jag har skapat under mina intervjuer.

5.1 Svagheter

Mobila system saknar fysiskt skydd, vilket innebär att enheten kan hamna 
i fel händer. Där kan angriparen i lugn och ro börja sina försök att logga 
in i systemet, läsa viktig information i enheten, och även logga in i 
företagets andra system, eller använda ”Social Engineering” för att göra 
andra angrepp. 

Ross Andersson (2001) avråder anställda från att använda lättgissade 
lösenord. Detta minskar möjligheterna för angriparen att återskapa 
lösenorden.

Respondent B menar att samma problem kan inträffa när en anställd 
tappar viktiga dokument, men det är säkrare om man har informationen i 
en säkrad enhet. Informationen som finns i mobila enheter är oftast också
lösryckt. Det innebär att informationen är oanvändbar hos dem som har 
tillgång till enheten och saknar behörighet - detta är en fråga om policy 
och informationsklassning. 

Jag anser att problemet inte endast är att skapa bra ramverk eller policy 
för att skydda information, utan det viktiga är att säkerställa att personal i 
organisationen följer reglerna. Detta innebär till att börja med utbildning 
så att anställda vet vilka regler som gäller, och även vilka straff som kan 
ges om någon orsakar säkerhetsproblem. Med utbildning vill man undvika 
att anställda gör oavsiktliga misstag och även svara på frågan ”Hur vet jag 
det?”. 

Enligt respondent A är svagheten hos mobila system en form av 
prestandaproblem. Antivirusprogram kräver ofta högre prestanda, vilket 
gör att många användare slår av antivirus skyddet, vilket i sin tur öppnar 
för virus och dåliga program att komma åt systemet. 

Den nya tekniken blåtand medför att enheten är öppen för kontakt med 
omvärlden, enligt Respondent B. 



34

Mobilitet betyder rörlighet, och med den rörligheten ökar risken att en 
mobil enhet blir infekterad av så kallade blåtandvirus. Säkerhetsrutiner är 
oftast komplicerade, och detta kan förenklas med standardisering. Detta är 
ett problem när det gäller mobila informationssystem - enligt 
respondenterna saknas standardisering när det gäller mobila system. 

Detta liknar också problemet med systemarkitektur som inte är anpassat 
för mobilitet. Alla respondenter är eniga om att systemet då det byggs 
nästan aldrig är anpassat för mobilitet, vilket gör att arkitekturen blir mer 
sårbar än om det från början anpassas för mobila enheter. Matt Bishop 
(2004) beskriver ”vulnerability” som en svag länk i informationssystemet, 
eller bristande organisationsförberedelse, något som öppnar vägen för 
angripare som kan utnyttja dessa svagheter.

Jag menar att problemet är att företag oftast vill komma igång så fort som 
möjligt, vilket gör att viktiga åtgärder ignoreras, som exempelvis kunskap 
hos användarna. Användarna saknar oftast kunskap om vad det är som 
gäller vid användning av mobila enheter, vilket kan relateras till dålig 
systemarkitektur eller dåliga riktlinjer. Detta pekar också Matt Bishop på.

Respondent C anser att en av de allvarligaste svagheterna när det gäller 
mobilt arbete är den öppna miljön. Anställda kan sitta utanför sin
ordinarie arbetsplats och arbeta med sina dokument eller prata i telefonen. 
Detta kan göra att viktig information avslöjas till någon som kan använda 
”Social Engineering” för att fortsätta sitt angrepp.   

5.2 Hot

Det finns ingen gräns för hoten som kan riktas mot mobilitet, därför 
begränsar jag hoten till det som jag kunde lyfta fram i teoridelen och i 
intervjuerna med respondenter jag har träffat. 

Jag kommer att basera diskussionen här på de fyra generella hoten 
”disclosure” eller otillåten access till informationen; gömning 
”deception” eller acceptans av falsk data; söndring ”disruption” avbrott 
eller hindring av att rätt operation utförs; ”usurpation” eller icke-tillåten 
kontroll i delar av systemet (R. Shirey, 1994).

När det gäller otillåten access till informationen så är respondenterna 
eniga om att mobila enheter inte har det fysiska skyddet, det vill säga
skyddet i form av företagets lokal. Exempelvis är risken att tappa eller 
förlora enheten utanför lokalen större, vilket kan (om enheten inte är
skyddad) orsaka att någon obehörig kan komma åt innehållet i enheten. 
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Detta kan, enligt Tan Shong Ye och Aloysius Cheang(2005) möjliggöra
tillgång till data som kontaktdetaljer, möten, e-post adresser och text och 
även information som ligger i bakomliggande servrar. 

Respondent A svarade att hotet kan variera beroende på vem som hittar 
enheten, så man kan aldrig garantera att informationen inte avslöjas. ”Om 
man tittar lite objektivt, om jag förlorar enheten, så handlar det om att det 
finns avsiktligt skäl för att komma åt viss information, det är industri 
spionage och händer ytterst sällan. Så om man tappar enheten och någon 
hittar den, så kan det handla i värsta fall att den som hittar den vill 
använda den själv, eller sälja den. Lägg märke till att data som finns i 
handenheten är lösryckt ur helheten av vad som finns i ett system, så det 
är ganska svårt att göra något vettigt av data man hittar i enheten”.

Men även om vi tänker oss att det går bra i det här fallet, att 
informationen inte har avslöjats, så finns det andra problem, nämligen 
”usurpation” eller icke-tillåten kontroll i delar av systemet. Detta innebär 
att vi har förlorat kontrollen av delar av informationen, eller att den som 
har enheten för närvarande har kontroll av informationen som finns i den. 

Thomas Nilsson (2006) menar att de allvarligaste hoten när det gäller 
mobila informationssystem är otillåten access till information och icke-
kontroll i delar av systemet, och det på grund av den enkla orsaken att om 
någon tappar en enhet så förlorar denne kontrollen över informationen i 
den. Angående otillåten access till informationen så handlar det mest om 
företagskontakter som man brukar ha med sig i sin mobila enhet. 

Två andra hotbilder (”deception” och ”disruption”) kommer vi att 
diskutera detta i det följande.

Matt Bishop (2004) skriver att virus är ett av de första dataprogrammen
med avsikt att förstöra. Virus är ett större hot när någon har för avsikt att 
förstöra, enligt respondent A. Det som kallas blåtandvirus kan via blåtand 
infektera enheten ifall blåtandmottagaren är påslagen. Ett virus kan också 
spridas i enheten via installation av icke tillåtna program, enligt 
respondent B. 

Problemet här enligt respondenterna är att användarna ser på enheten som 
sin enskilda egendom och inte som företagets. Thomas Nilsson (2006) 
menar att det innebär en alvarlig risk att låta någon annan använda 
enheterna. De kan känna sig bekväma med att installera olika program 
utan tillstånd från verksamheten, exempelvis dataspel eller vissa verktyg
som de tror är ofarliga, men som i själva verket är virus eller trojaner. 

Informationsavlyssning kan vara avsiktligt inriktad med exempelvis 
hackerangrepp, eller oavsiktlig som när någon pratar i eller arbetar med 
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sin enhet i en öppen miljö och, någon kan komma åt, se eller höra den
konfidentiella informationen, enligt respondent C. 

Enligt respondent A är e-postvirus ett av de allvarligaste hoten mot 
informationssystem generellt, då trojaner, virus, maskar eller liknande kan 
installeras i klientmaskinen. Att undvika sådana problem kräver både 
kunskap av användaren och tekniskt stöd.

5.3 Åtgärder

I den här delen av analysen kommer jag att diskutera åtgärder för att 
skydda mobila informationssystem. Den här delen kommer att ha tre 
avsnitt:

1-Policy
2-Teknik
3-Informationsklassning

5.3.1 Policy

Med policy så säkerställs att informationssäkerhetsregler följs av systemet 
och personalen. Enligt respondenterna så är policyn viktigast speciellt när 
det gäller mobilitet. Eftersom mobila system skiljer sig från traditionella 
enheter på det sättet att de saknar en känd fysisk plats, och man därmed 
inte kan garantera att enheten används av rätt person, innebär det enligt
Thomas Nilsson (2006), vilket har nämnts tidigare, allvarliga risker.
”När man tänker på otillbörlig access till system, problemet uppstår i den 
mån att man förlorar en bärbar enhet, så att en annan kan komma åt det, 
och där är det dels en policy fråga och dels device management fråga”
enligt respondent A.

Respondenterna anser att stora företag inte har kommit så långt när det 
gäller policyfrågor. Andra problem när det gäller policy, är att 
informationen skall förmedlas av användarna, och att användarna inte 
respekterar det som står i policy dokumenten.

När den tekniska delen av skyddet är klar ska policyn tas på allvar, det 
ska vara enkelt att följa. Policyn skall vara klar och tydlig, den ska vara 
enkel att överskåda och svår att glömma. En anställd på ett företag ska 
anteckna ett sekretessavtal och han eller hon ska läsa och förstå företagets 
policy 

"Det är inte bara att läsa, det är att läsa och förstå", enligt respondent C. 
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Klassificeringsmaterial måste nås enkelt av de anställda, enligt Calder 
Alan (2005).

En bärbar dator skall inte följa med (i handen) överallt. När en person är 
på väg att träffa kolleger efter arbetet så skall datorn inte vara med i 
sällskapet, och mobiltelefonen eller PDA:n skall inte heller ligga på 
bordet. Är det företagets mobil skall den helst vara helt avstängd under 
fritiden. Men detta gäller om den innehåller känsliga data, och också om 
företagets policy tillåter. Enligt respondent C så är det viktigt att tänka på 
vad man säger i den öppna miljön.

5.3.2 Teknik

Den tekniska delen behandlar säkerheten med hjälp av tekniska lösningar
som antivirusprogram, antispionprogram, antitrojan, osv. 

Autentisering och kryptering var det viktigaste skyddet, alltså att falsk 
data kan förhindras att komma in i systemet (som jag nämnde tidigare 
angående ”deception”), enligt respondenterna. 

Med hjälp av kryptering göms informationsinnehållet för obehöriga 
användare, så att om exempelvis en bärbar dator tappas, så förlorar man i 
princip bara hårdvaran. Innehållet blir oläsligt för den obehöriga personen 
(observera att vi inte behandlar så kallad kontroll av information som 
problem här). 

Med hjälp av VPN-teknik, som skapar kopplingar mellan nätverks 
enheter, så garanteras det att informationen inte riskerar att bli avslöjad. 

Med autentisering så kan man i hög grad garantera att bara behöriga kan 
logga in i systemet. Detta gäller metoden som används för att logga in. 
Använder man lösenord så är det fråga om längden på lösenordet, hur 
svårt det är att gissa sig till, osv. Att tvinga användaren att inte använda 
svaga lösenord är en fråga för företagets policy och riktlinjer. 

Respondent B menar att det är viktigt att säga till att blåtandporten inte 
ska vara öppen i onödan. 
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Nedan följer en sammanfattning av de åtgärder som respondenterna 
rekommenderar:

 Skalskydd
 Radera information på distans med hjälp av Device 

Management
 Blåtand port stängd
 VPN
 Digitala signaturer
 Krypteringsskydd
 Begränsning av program som får installeras.
 Lösenord och pinkod
 Standard på mobila enheter som får köpas
 Mobila enheter skall vara kompatibla med bakomliggande 

system
 Spärrar mellan olika enheter
 Automatiserad och manuell bevakning av mobila enheter

5.3.3 Informationsklassning

Calder Alan (2005) menar att det krävs en grundläggande princip som kan 
anpassas till all information i organisationen, både digitalt och analogt, så 
att alla anställda vet vad det handlar om. 

Utgångspunkten för informationsklassning är hur viktig informationen är 
för verksamheten. Med hjälp av informationsklassning för mobila enheter 
definieras sekretessnivåerna för informationen. Enligt respondent C så har 
företaget fyra nivåer av information: Publik, Intern, Konfidentiell och 
Sekretess. 

Tabell 5.1 nedan visar en jämförelse av informationsklassningsnivåer 
mellan Calder Alan (2005), Landstinget Dalarna (2004) och respondent 
C.

Tabell 5.1: Informationsklassning, jämförelse

Calder Alan (2005) Landstinget Dalarna (2004) Respondent C

Highly Confidential Mycket hög nivå Sekretess

Confidential Restricted Hög nivå Konfidentiell

Confidential Basnivå Internal

Icke Klassad Icke Klassad Publik

Den publika nivån (enligt respondent C) är den klass av information som 
kan jämföras med Icke klassad.
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Jag tycker att det därmed kan garanteras att även om informationen 
hamnar i fel händer så utgör den inget hot mot informationssystemets 
övriga delar.

Respondent A säger att informationen som finns i mobila enheter är
lösryckt, vilket innebär att den är oanvändbar om den hamnar hos fel 
person. Som vi har sett i teoridelen har en viss typ av information hög 
sekretessnivå, och eftersom vissa mobila enheter löper högre risk att bli 
tappade, så kan inte den typ av information som klassas med högre 
sekretess få finnas i dessa enheter.
”Det jag tycker viktigast, är hur man gör med informationsklassning. All 
information är inte lika mycket värd, vissa användare sitter på kritiskt 
information och vid vissa tillfällen, och då behöver man lite högre 
säkerhetskrav.” anser respondent A. Respondent C delar samma åsikt 
angående informationsklassning. 
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6 Slutsats

I den här uppsatsen har jag studerat vilka svagheter och hotbilder som 
finns idag mot mobila informationssystem, och vilka åtgärder som finns 
mot sådana hot. 

Svagheter 
Det som företagen oroar sig mest för är att mobilmarknaden är omogen 
och att det saknas standardisering. Det är också ett problem att anställda 
har bristande kunskaper om policy och användning av mobila enheter, 
och att vissa anställda betraktar enheten som privat egendom och inte 
företagets, vilket gör att vissa kan installera otillåtna program. 

Andra allvarliga problem enligt respondenterna är att företag inte bygger 
för mobilitet från början, och att systemarkitekturen inte stödjer mobilitet, 
utan att det i de flesta fall görs sena korrigeringar i systemen för att kunna 
göra anpassningar till mobilitet.

Hotbilder
De företag jag har undersökt anser inte att mobilitet utgör något hot mot 
informationssystemet - så länge man kan åtgärda hoten finns det ingen 
anledning till oro. 

Problem med virus attacker, hackerattacker, informationsavlyssning och 
informationsspionage gäller även hos traditionella informationssystem. 

Problemen med mobilitet, alltså med en tappad enhet, är inte större än 
med ett tappat dokument med viktiga data, men det är säkrare att ha 
informationen i en bärbar dator med krypterad hårddisk. I andra mobila 
enheter som mobiltelefon och PDA kan problemet lösas med 
informationsklassning och device manager. 

Åtgärder
Administration och systemarkitektur - finns det rätt arkitektur för 
mobilitet så finns det ingen möjlighet för obehöriga att skada enheten 
eller informationssystemet.

Med informationsklassning så begränsas sådana enheter till data med låg 
sekretessnivå och med device manager så att data kan raderas på distans 
av mobiltelefonen eller PDA:n. 
Åtgärder som respondenterna rekommenderar:
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 Skalskydd
 Radera information på distans med hjälp av Device 

Management
 Blåtand port avstängd
 VPN
 Digitala signaturer
 Krypteringsskydd
 Begränsning av program som får installeras.
 Lösenord och pinkod
 Standard på mobila enheter som får köpas
 Mobila enheter skall vara kompatibla med bakomliggande 

system
 Spärrar mellan olika enheter
 Automatiserad och manuell bevakning av mobila enheter

6.1 Slutdiskussion

I dagens samhälle blir vi både i näringslivet och privat mer och mer 
beroende av mobilitet. Människor använder mobila enheter i form av 
mobiltelefon, PDA eller liknande på många sätt. Man kan använda SMS-
tjänster för att göra bankärenden, läsa sin e-post i mobilen, överföra 
pengar, betala via mobilen i vissa affärer. Anställda tar med sig allt de 
behöver för att utföra sina arbeten utanför kontoret, och till och med 
utanför landets gränser. Detta skapar många frågor, men viktigaste av allt: 
Är man medveten om riskerna, finns det tillräckligt med säkerhet så att 
man känner sig säker? Hur går det med andra säkerhetsfrågor? Vad 
händer om någon tappar sin mobil som innehåller viktig information i 
form av anteckningar, adressbok, information osv.? Vad händer om den 
bärbara datorn, mobilen eller PDA:n blir infekterad av virus?

Många resonerar som så att en fysisk förlust av mobila enheter kan 
jämföras med förlusten av en portfölj med viktiga dokument. Skillnaden 
är att ett pappersdokument innehåller information, det har inte (som en 
mobil enhet) informationssystem som kan möjliggöra access till ett internt
informationssystem. 

En mobil enhet kan innehålla information någonstans i minnet som kan 
vara där under lång tid och användaren kan glömma vad som finns i den. 
Efter en tid så blir man mindre försiktig med att skydda den här enheten, 
man kanske byter arbete och hamnar hos konkurrenten. Vad har den före
detta arbetsgivaren för åtgärder mot sådana problem?
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Det talas om standardisering av mobila system, men hur kommer 
variationen av olika mobila enheter att följa standardiseringen? Till vilken 
nivå skall man standardisera?       

6.2 Fortsatt forskning

Det talas ofta om ”Next generation Mobility”, ”IPV6”, ”Mobile IP”, 
”Mobile rooming”. Det ser ut som om en ny inriktning är att vänta inom 
användning av informationssystem. Kalakota Ravi (2001) skriver att det 
finns en enorm potential inom den mobila marknaden:

”The potential market for mobility solutions is enormous, and it’s 
growing. While a number of the businesses operating in these areas will 
be new, others will have their origins in more than a decade of enterprise 
level IT expenditures and more recent Internet technology investments.”

Frågan som återstår är: kommer de misstag som gjordes tidigare inom 
traditionella informationssystem när det gäller säkerhet att repeteras? 
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Bilagor

BILAGA 1:

Ahmad Jaber
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Luleå tekniska universitetet
2007-04-20

Frågeformulär för C-uppsats i systemvetenskap i Luleå tekniska universitetet. 
Frågorna uppdelade till fyra delar I- Bakgrund, II - Hotbilder, III - Åtgärder, IV -
Svagheter.

I - Bakgrund
Respondent A
1- Vilken befattning har du i företaget?  
Konsult, inom mobilitet
2- Hur länge har du arbetat i företaget?
En månad, Som expert, sen 2003
3- Får jag namnge ert företagsnamn i min uppsats? 
Ja
4- Är det ok om jag spelar in samtalet?
Ja.

II - Hotbilder

Med mobilt IS menas att använda alla former av informationsteknik förutom dem 
stationära. Exempelvis mobiltelefon, bärbardator, PDA och så vidare som kan 
kopplas till företagets interna system.

1 -I vilken utsträckning använder ni mobila enheter för att koppla mot företagets 
interna system? Vilka enheter använder ni?

I mitt fal är det ganska omvänd fråga, i och med att jag jobbar med att hjälpa 
organisationer med att komma igång med sånt.

1:1 Ser du att det går uppåt att använda mobilitet?
Det är ganska tydlig trend. Om vi pratar från generellt marknads perspektiv hur 
trenderna går. Har vi gått från stordator drift till persondator drift och nu kommer vi 
till mobilitet. Om vi pratar om mobilitet som koncept så handlar mycket om 
processer, det handlar om hur vi kan förbättra vårt it användande genom att utnyttja 
trådlösa system och bärbarabara enheter, det är många gånger vi vill komma åt 
information och vill kunna vara rörliga, när vi inte sitter vid skrivbord. Just genom 
mobilitet, så kan vi uppnå den här process förbättringen där vi bara låsta vid 
skrivbord precis som fast telefoni för, där var vi tvungen och vänta med och ringa tills 
vi kommer in till kontoret. Men telefonin har förändrat till att vi alltid kan ha vår röst 
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kommunikation med, och förändringen har medfört att även det kan gälla data 
kommunikation. Det är väldigt tidigt stadium av den typen av mobiliteten, och det har 
och göra med visa hinder, bland annat nätverkkommunikation lite för långsamt än så 
länge, de bärbara enheter vi har inte kommit förbi ett antal hinder va gäller 
interaktionsdesign, processor, hästighet och lagringskapacitet och sånt för den typen 
av enheterna men vi är på väg ditåt. Det också problem med standardisering när det 
gäller protokoll och kommunikationsmedel, det är på väg och lösas men det är ett 
antal år dit.

Vilka enheter använder ni? 
Ofta mobil telefoner.
Det beror på vilket syfte, det är ofta som det ser ut på företagen idag är det ganska 
spritt, man går från fasta datorer till bärbar pc, men man har också mobiltelefoner, 
PDA används oftast när folk vill lite roligare telefoner, de används sällan för syfte 
som är möjligt det vill säga att kunna ha access till interna system eller liknande, 
däremot när det tas fram för specifika lösningar för visa företag, och framför allt är 
det avancerade PDA för olika sorters fält arbete, och ofta innehåller de bara en 
specifik lösning, för att lösa just det problemen de har med sina arbetsprocesser, och 
här kommer vi att se att det kommer att bli någon form av integration, där de kan 
använda en PDA för att access av alla möjliga system, men nu pratar vi om policy, 
men det är ganska tidig skede, det är inte riktigt än att det börjar bli standarder eller 
sådant, och de barnsjukdomar kommer också att överträdas förr eller senare. Men det 
finns visa problem med att vart det här ska landa support mässigt, om det kommer att 
ligga i IT avdelningen som tar hand om datorerna eller teleavdelningen som tar hand 
om telefonin, det ligger mellan två stolar ibland, inom det här kommer att ske en del 
utveckling.

2 – Kan du beskriva nuläges situation i användning av mobila enheter? 
Ur konsument perspektiv, man använder liten del av mobiltelefon, 

Är det från mobile enterprice perspektiv eller konsument perspektiv? 

Konsument perspektiv.

Man använder en liten del av det som finns i mobil telefon, man kan säga att det 
används 10% av den funktionaliteten som finns i mobilen, det ledar till att telefonen 
blir mer och mer specialiserade, man gör mer kamera telefoner, eller musik mobiler, 
så folk använder det som man intresserad av. Mobiltelefonen blir mer inriktad mot 
målgrupper.

3 – Nedan är fyra generella hot riktade mot informationssystem.
I. ”disclosure”: Avslöjande eller otillåten access till informationen?
II. ”deception”: Acceptans av falsk data?
III. ”disruption”: Avbrott eller hindring av rätt operation att utföras?
IV. ”usurpation”: Icke-tillåten kontroll i delar av systemet?
Baserat på ovanstående hot, skriver jag nedan några frågor:

1. Hur ser ni på ovanstående hot?
Otillåten access, när man förlorar, device management, och policy fråga.
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Rätt hanterat.
2. Hur allvarligt det är med sådana hot?  
Ganska litet problem

När man tänker på otillbörlig access till system, problemet uppstår i den mån att man 
förlorar en bärbar enhet, så att en annan kan komma åt det, och där är det dels en 
policy fråga och dels device management fråga. Till exempel har du pinkoder på och 
det sker automatisk utloggning efter en vis tid, tappar du en enhet så kommer folk inte 
att komma in i den, och då kommer de inte att komma åt dina system, så att det är ett 
litet problem för bärbara enheter, har du rätt plattform för device management så kan 
det också rensa enheten på distans så att den tar bort all känslig data om den ligger 
lagrat, det är en online-offline fråga. Det är bara en access fråga. Rätt hanterat, är det 
inga problem, men det gäller att ha bra policy.

4 - Vilka andra hotbilder kan det finnas mot mobila enheter? Hur ser ni på dessa hot?

Virus, är större hot, virus är inget hot idag, men när folk har för avsikt att förstöra, 
och blåtand till exempel kan vara en känslig åtkomst punkt, om du har blåtand 
påslagen och vill ladda över filer och öppna de filerna så kan dem installera virus hos 
dig, och de antivirus program som finns installerade idag är oerhört långsamma och 
kräver väldigt mycket av processorn, och det gör att enheten blir väldigt oanvänd när 
du har antivirus program, så det är ett problem. En hand enhet har du alltid med dig, 
så den är alltid säkrare än en dator som du lämnar ifrån som du inte alltid har med 
dig, däremot är risken för att du förlorar den är större. Om man titta lite objektivt om 
jag förlorar enheten så handlar det om att det finns avsiktligt skäl för att komma åt 
vist information, det är industri spionage och händer ytterst sällan. Så om man tappar 
enheten och någon hittar den, så kan det handla i värsta fall att den som hittar den vill 
använda den själv, eller sälja den. Lägg märke till att data som finns i handenheten är 
i lös ryckt ur helheten av vad som finns i ett system, så det är ganska svårt att göra 
något vettigt av data man hittar i enheten. Så det som handla om access av hemlig 
information är ganska överskattad.
Epost till mobilen, det känns lättare och få tag i hemlig information än och stjäla  en 
mobil enhet.

5- Finns det andra hotbilder mot mobila enheter än de som är direkt riktade mot 
informationssystemen? 
Just den typen av attacker, där folk vill förstöra.

6- Vilka hotbilder bedömer du som är mest aktuella idag?
Inte Industri spoinage, epost till mobilen, 

7- Vilka hotbilder bedömer du som är mest farliga (allvarliga) idag?
Hacker attacker

III - Åtgärder
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8- Vilka åtgärder har ni vidtaget för att skydda er mot hot mot mobila enheter?
Exempel på åtgärder: 
· Kryptering av hårddiskar
· Digitala signaturer.
I systemen,  Med tekniken
I verksamheten, Policy

Normalt gör man åtgärder på två ställen, antigen i systemen eller i verksamheten, det 
ena sker genom exempelvis digital signatur, etc. Det andra är genom policy. Det är 
man styr användaren med tekniken, eller med regler. Det beror på hur hot bilden ser 
ut för respektive systemet eller respektive användaren. Det jag tycker viktigast, är hur 
man gör med informationsklassning. All information är inte lika mycket värd, vissa 
användare sitter på kritiskt information och vid vissa tillfällen, och då behöver man en 
lite högre säkerhetskrav. 
Så titta på hotbilden och försök anpassa säkerheten efter det, och det gör man i form 
av teknik eller policy.

9- Har ni någon policy för att säkra att företagets säkerhets normer följs? 
Det oftast dåligt med det, det är sånt som jag hjälper till med, det är oftast stora brister 
där, man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga, och hur man börjar, det finns stora 
kompetensglapp där ute på marknaden, speciellt stora organisationer, och i små 
organisationer har man inte kommit så långt, att i infrastruktur, implementera mobila 
lösningar. I stora organisationer det är viktigt att man ser över sin policy och var man 
drar gränsen mellan teknisk stöd och policy.

10 - Har ni någon speciell policy när det gäller just mobilt IS?
Ofta stora brister, stora kompetens glapp, man har inte riktigt kommit, viktigt, man vi 
ska.

10:1 Ska mobila säkerhets policy särskiljas?
Det finns två sätt att göra det, antigen gör man en helt separat policy eller så tycker 
jag att det skall ingå i det övergripande policy som man har. Det stora problemet med 
policyn är att kommunicera policyn till användarna, så även om man tar fram en 
policy så innebär inte att det säljs, så det gäller att på ett bra sätt kunna tala om för de 
som får enheterna att det här som gäller, det här får ni göra, och det här får ni inte 
göra, och vad är det för konsekvenser om man bryter mot policyn.

11- Kan virus spridas från mobila enheter till interna system?
Om antivirusprogrammet i det ordinarie systemet, inte känner igen viruset, så är det 
problem oavsett om det kommer via en mobiltelefon eller via internet. 
Det finns relativt få virus till mobiltelefon till och börja med. De virus för mobila 
telefoner är inte konstruerade på samma sätt som till stora enheter
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IV - Svagheter

12- Vilka svagheter (”vulnerability”) anser du finns i mobila system idag?
Antivirus programmen är ofta långsamma.
Arkitektur, hur man ska på ett bra sätt 
Man bygger inte för mobilt först.

Om svagheter, så handlar det mycket om arkitektur många gånger, där är man inte 
riktigt mogen ännu. Egentligen är det bara två sorters access, via applikation, via 
webgränsnitt eller via mobiltelefon, det ska inte spela så stor roll egentligen, framför 
allt för logik lagret i systemet. Men där finns det vissa brister att man inte bygger för 
mobilt från början, utan man bygger för stationärt först, och sedan lägger till för 
mobilt i efterhand.

13- Vilka åtgärder, anser du, är de viktigaste för att förbättra säkerheten i mobila 
system den närmaste tiden?
Det enklaste svaret är inte tekniskt, och det är att börja med policy.

V – Egen Reflektion
14 – Här kan du skriva några rader om din egen reflektion angående mobila enheter 
och säkerhet?
Så att bäste sätt att planera från början.

Det enklaste svaret är inte tekniskt, och det är och börja med bra policy, och 
informationsklassningen.

Ett stort tack för att ni tar er tid med att svara på mina frågor.
Ahmad Jaber 
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BILAGA 2

Ahmad Jaber
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Luleå tekniska universitetet
2007-04-20

Frågeformulär för C-uppsats i systemvetenskap i Luleå tekniska universitetet. 
Frågorna uppdelade till fyra delar I- Bakgrund, II - Hotbilder, III - Åtgärder, IV -
Svagheter.

I - Bakgrund
Respondent B
1- Vilken befattning har du i företaget?  
Affärsområdes chef för mobila lösningar
2- Hur länge har du arbetat i företaget?
7 år
3- Får jag namnge ert företagsnamn i min uppsats? 
Det är ok

4- Är det ok om jag spelar in samtalet?
Ja.

II - Hotbilder

Med mobilt IS menas att använda alla former av informationsteknik förutom dem 
stationära. Exempelvis mobiltelefon, bärbardator, PDA och så vidare som kan 
kopplas till företagets interna system.

1 -I vilken utsträckning använder ni mobila enheter för att koppla mot företagets 
interna system? Vilka enheter använder ni?
Till det mesta.
Windows telefoner, för att dem har en annan säkerhetsstandard,
Vi har byggt upp OS win med annan 

Skalskydd
Radera info. Trådlös
Blåtand avslaget, så att ingen kan smitta den.
Det finns telefoner som kan råka ut för attacker,
Symbian baserade OS telefoner, blev attackerade virus.
Del 2

1:1 Vilka enheter ?
Så länge windows på de så är det bra, i grunden samma standard på de.

1:2 Tror du att windows är bästa OS på mobila system?
Om man tittar på olika oberoende analytiker, så windows ledande när det gäller 
säkerhet och device management
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2 – Kan du beskriva nuläges situation i användning av mobila enheter? 
Ur ms perspektiv, så använder alla.
Tittar du på frågan ur ett marknads perspektiv, så använder alla, det är företags 
standard för oss att jobba mobilt, oavsett vilken klient om det är mobiltelefon eller en 
PDA

2:1 känns det säkert att använda mobila enheter?
Det känns säkert

2:2 Vad händer om man tappar en mobil enhet?
Om man tappar, dem kan ringa en mobil telefon för att radera information.

2:3 Hur gör man det?
Dels via ett webinterface, eller ringa en IT avdelning.

2:4 Kan de radera information på distans?
Ja

2:5 Vad gäller för bärbara datorer?
Du kan inte radera, men däremot kan du ha en skalskydd eller krypteringsskydd. Så 
att du inte kan få information ur den. Skalskydd gäller även telefoner så klart. Du kan 
ha också skal skydd, krypteringsskydd, eller minne kort som sitter i telefonen. Samma 
sak som gäller PDA.

3 – Nedan är fyra generella hot riktade mot informationssystem.
V. ”disclosure”: Avslöjande eller otillåten access till informationen?
VI. ”deception”: Acceptans av falsk data?
VII. ”disruption”: Avbrott eller hindring av rätt operation att utföras?
VIII. ”usurpation”: Icke-tillåten kontroll i delar av systemet?
Baserat på ovanstående hot, skriver jag nedan några frågor:

3. Hur ser ni på ovanstående hot? 
Det är inte större än åtgärder som vi har, vi upplever inte att hotet är större än de 
åtgärder eller de funktioner som ligger i windows telefonen på klient sidan eller i 
servers sida i våra administrationsverktyg att de inte kan hantera det. Där har vi 
skalskydd, etc. Skydd mot otillbörlig installation av icke-sanktionerade mjukvara 
eller applikationer, osv.

4. Hur allvarligt det är med sådana hot?  
I den mån att dem finns så är dem givetvis allvarliga, och ska tas på allvar, och det är 
en analys som företagen har, om hur reella dem hoten är.
Men generellt man kan säga att företagen tillåter att deras anställda går ut med 
portföljer eller väskor, som har företags hemliga dokument och så vidare, och dem är 
oändligt mycket mer lätt tillgängliga eller sårbara för folk som vill ha tillgång till de 
och stjäla än mobiltelefon eller bärbar dator idag.
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4 - Vilka andra hotbilder kan det finnas mot mobila enheter? Hur ser ni på dessa hot?
Dem som du tog täcker det mesta, stöld och brytas in i dem så att säga, när det gäller 
bärbar, så kan man inte läsa informationen om det är krypterad. Hårdisken ska vara 
krypterad. Vi har bra policy

5- Finns det andra hotbilder mot mobila enheter än de som är direkt riktade mot 
informationssystemen? 
Inte som jag kan komma på just nu.

6- Vilka hotbilder bedömer du som är mest aktuella idag?
Ingen ting som är mer aktuellt än det andra, 
Hotet är något ”överdrivit”

7- Vilka hotbilder bedömer du som är mest farliga (allvarliga) idag?
Det finns andra sätt, som kan göra mer uppsot, jag vill inte gå in på
Hur troligt är det att någon ska söka information om ditt företag och gör det genom att 
stjäla din telefon eller försöka installera någon trojan eller liknande på din telefon. 
Den analysen som man måste göra som företag. Och jag tror att hot bilden är så stor, 
det finns andra sätt som är mer effektivare än så. 
III - Åtgärder

8- Vilka åtgärder har ni vidtaget för att skydda er mot hot mot mobila enheter?
Exempel på åtgärder: 
· Kryptering av hårddiskar
· Digitala signaturer.
Skalskydd: Lösen ord, pin-kod
Möjlighet att radera info. På distans
Möjlighet att begränsa vilka program som ska installeras.
VPN

Det som företaget tillåter, är endast det som får installeras på din telefon. Du kan till 
exempel inte installera ett spel för eget bruk och där minimeras risken för att det 
kommer skadliga program på din telefon. Möjligt att begränsa installation av 
program. Möjlighet att kryptera linjen, till exempel VPN som använder dem 
standarden som finns.

9- Har ni någon policy för att säkra att företagets säkerhets normer följs? 
Ja
10 - Har ni någon speciell policy när det gäller just mobilt IS?
Ja
Kan du beskriva lite om policy?
Vi har väldigt mobil.
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9:1 Kan du beskriva lite gran om den policy som ni har när det gäller 
mobiltinformationssystem?
- Standard på vilka telefoner då  får köpa.
- Standard på vilka plattform, Vi har windows telefoner for att dem är kompatibla 
med våra bakom liggande system, där ligger all funktionalitet för vad du får installera 
på din telefon, det ligger möjligheten och radera informationen, det ligger 
möjligheten och kryptera osv.
Det är ganska enkel policy standard baserad på våra produkter, vi har en väldig mobil 
arbets styrka, så vi använder verkligen det här alla persona på företaget.

11- Kan virus spridas från mobila enheter till interna system?
I det system som vi har så finns det fler säkerhetsspärrar som gör att det här ska inte 
hända överhuvudtaget. Du har spärrar på telefonen, spärrar i den gateway (en 
säkerhets server som sitter, i an för eller utan för brandväggen).

IV - Svagheter

12- Vilka svagheter (”vulnerability”) anser du finns i mobila system idag?
Spegelbilden av vad vi har pratat om. Svagheten är att dem mobila plattformerna som 
finns ute idag inte har den erfarenhet som finns i ganska dyrköpta som på PC sidan, 
med fri access till Internet. Det gör att dem plattformerna inte är designade för att 
möta den typen av hotbild eller vilken typ av dem saker som är ute på Internet, där 
har vi på företaget lärt oss en hel del saker som vi har bakat in i funktionaliteten i 
grundoperativ systemet som är välrustade för det

13- Vilka åtgärder, anser du, är de viktigaste för att förbättra säkerheten i mobila 
system den närmaste tiden?
Det finns en egentligen, det är och standardisera på en mobilplattform som är säker.

13:1 Är det något mer?
Nej, det är bara det som jag vill lyfta fram, som absolut viktigaste.
Alternativet att inte tillåta access alls, men då misser man värdet på att ge sina 
medarbetare tillgång till mobila lösningar och liknande.

V – Egen Reflektion
14 – Här kan du skriva några rader om din egen reflektion angående mobila enheter 
och säkerhet?
Det ökar väldigt fort nu med tanke på att det finns ju säkra lösningar som dessutom 
ger en använder funktionalitet som är så pass produktiv och så pass lik den du får på 
kontoret, eller så pass kompletterande till det du får på kontoret, så att det verkar att 
det är värt att investera i det här för företagen, så det är hög tillväxt.

Ett stort tack för att ni tar er tid med att svara på mina frågor.
Ahmad Jaber 
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BILAGA 3

Ahmad Jaber
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Luleå tekniska universitetet
2007-04-20

Frågeformulär för C-uppsats i systemvetenskap i Luleå tekniska universitetet. 
Frågorna uppdelade till fyra delar I- Bakgrund, II - Hotbilder, III - Åtgärder, IV -
Svagheter.

I - Bakgrund

Respondent C

1- Vilken befattning har du i företaget?  
Operativ risk manager, mobility services.

2- Hur länge har du arbetat i företaget?
40 år

3- Får jag namnge ert företagsnamn i min uppsats? 
Ja.

4- Är det ok om jag spelar in samtalet?
Nej.

II - Hotbilder

Med mobilt IS menas att använda alla former av informationsteknik förutom dem 
stationära. Exempelvis mobiltelefon, bärbardator, PDA och så vidare som kan 
kopplas till företagets interna system.

1 -I vilken utsträckning använder ni mobila enheter för att koppla mot företagets 
interna system? Vilka enheter använder ni?

Vet inte exakt 80 % kanske. Skiftande.
Mobiltelefon och dator.
Även min stationära telefon är kopplade till mobil, ett annat sätt av mobilitet.

2 – Kan du beskriva nuläges situation i användning av mobila enheter? 
Det kommer att bli 100 %

3 – Nedan är fyra generella hot riktade mot informationssystem.
IX. ”disclosure”: Avslöjande eller otillåten access till informationen?
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X. ”deception”: Acceptans av falsk data?
XI. ”disruption”: Avbrott eller hindring av rätt operation att utföras?
XII. ”usurpation”: Icke-tillåten kontroll i delar av systemet?
Baserat på ovanstående hot, skriver jag nedan några frågor:

5. Hur ser ni på ovanstående hot? 
Största allvar, vi analyserar hela tiden hot bilder.

6. Hur allvarligt det är med sådana hot?  
Mycket allvarligt, det ökar med mobiliteten, folk pratar på stan, eller i bussen, 
mobiliteten öppnar nya vägar för hot mot IS.

4 - Vilka andra hotbilder kan det finnas mot mobila enheter? Hur ser ni på dessa hot?
Fraud, bedrägerier, man ringer på andras bekostnad, detta gäller telenätet.
Vi har speciella personer som bevakar, larmar abonnemang.
Kontakt med kunden. 

5- Finns det andra hotbilder mot mobila enheter än de som är direkt riktade mot 
informationssystemen? 
Informationsstöld, oriktig information.

6- Vilka hotbilder bedömer du som är mest aktuella idag?

Strömavbrott, avlysning.
Vi har informationsklassningssystem, sekretes klass.
Public, internal, confidentiellt och sekretess 
Innebär att det inte skickas utan att kryptera.

7- Vilka hotbilder bedömer du som är mest farliga (allvarliga) idag?
Nätet slås ut.

III - Åtgärder

8- Vilka åtgärder har ni vidtaget för att skydda er mot hot mot mobila enheter?
Exempel på åtgärder: 
· Kryptering av hårddiskar
· Digitala signaturer.
· Policy
· Device management
Du har nämnt allting.

9- Har ni någon policy för att säkra att företagets säkerhets normer följs? 
Självklart. Regler, riktlinjer och policy
Informationsklassning ingår i och hanterings regler.

10 - Har ni någon speciell policy när det gäller just mobilt IS?
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Ja.

11- Kan virus spridas från mobila enheter till interna system?
Nej

IV - Svagheter

12- Vilka svagheter (”vulnerability”) anser du finns i mobila system idag?
Nät strukturen beroende av ström, 
Verksamhets infrastruktur är inte förberedd för mobilitet.
Information och utbildning, brist på kunskap. 

13- Vilka åtgärder, anser du, är de viktigaste för att förbättra säkerheten i mobila 
system den närmaste tiden?
Utbildning, tydliga riktlinjer, tydliga instruktioner, att man får bra information.

V – Egen Reflektion
14 – Här kan du skriva några rader om din egen reflektion angående mobila enheter 
och säkerhet?
Att skydda din information, 
tänk på vad du säger i öppna miljö.
Skydda din dator med kryptering.
Backupp.
Mobil telefon, du ska ha pin kod.
Nätverkssegmentering.
Vi följer säkerhets föreskrifter som NISP och BITS

Ett stort tack för att ni tar er tid med att svara på mina frågor.
Ahmad Jaber
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Tekniska aspekter

Masquerading: Manipulering av meddelande, så att den inte visar den 
rätta avsändare.

VPN: Virtual Private Network: Privat nätverk som använder den publika 
nätverk som till exempel att bygga ett eget nätverk med hjälp av Internet. 
VPN krypterar data vid överföring mellan nätverks noder.

Gateway: I ett nätverk står den som mellan hand mellan olika noder 
exempelvis när en dator vill kommunicera med en annan dator som finns 
internt i ett annat nätverk.

Brandvägg: Det finns två typer av brandväggar, hårdvara och mjukvara. 
Det första är en maskin med mjukvara som är inriktad till att filtrera data 
paket. Det andra är mjukvara som kan installeras i en maskin, som vanliga 
applikationer. Brandväggens uppgift att stoppa oönskade program eller 
paket att komma in i ett nätverk eller en dator, motsatsen stämmer också 
att brandväggen hindrar att program skall komma åt otillåtna noder på 
Internet, exempelvis att hindra en browser att kontakta en vis 
Internetadress.

Virus: Kod med syfte att förstöra, alla virus är inte för att skada eller 
förstöra data, det finns visa som till exempel spelar musik eller visar 
bilder. Ett virus kan infektera andra program och kopierar sig själv. Ett 
virus kan inte köras av sig själv.  

Trojan: Ett program som har två uppgifter. Det första är att lura 
användaren med att den används till exempel som ordbehandlare, 
ritningsprogram eller liknande, det andra är det verkliga syftet med 
trojanen som användaren inte medveten om som till exempel skickar 
knapptryckningar till en dator i Internet.


