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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Försvarsmakten. Arbetets målsättning är att 

undersöka hot, risker och sårbarheter som portabla enheter kan orsaka eller bidra till inom en 

organisation. Bärbara datorer med operativsystemet Windows och Mac, samt surfplattor och 

smartphones med operativsystemet Android, iOS och Windows Phone är de portabla enheter som är 

utvalda att ingå i denna rapport. Vidare diskuteras förslag på hur man kan förebygga olika 

säkerhetsrisker. Rapporten tar även upp dagens BYOD-lösningar (Bring Your Own Device). Exempel 

på olika produkter från kända företag tas upp för att åskådliggöra åtgärder som kan vidtas mot de 

hot, risker och sårbarheter som orsakas av de portabla enheter som nämns. Förslag på olika metoder 

och säkerhetslösningar diskuteras för att förenkla förståelsen av hur pass allvarliga problem de 

säkerhetsrisker som ingår i en portabel enhet kan orsaka.    

 

Idag använder en stor mängd företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner mobila 

enheter. Det kan röra sig om antingen företagsägda eller privata mobilenheter. Ökad produktivitet, 

förbättrad service mot kunder och minskade IT-kostnader är några av många fördelar med att 

använda portabla enheter i en verksamhet. Men när användning ökar, ökar också riskerna. De flesta 

mobila enheter har skapats med säkerhetsplattformar som saknar, eller har begränsade 

säkerhetslösningar, för att de har begränsade resurser i form av minneskapacitet, batteritid och 

hårddiskutrymme. Dessutom handlar det om ny teknologi som fortfarande är under utveckling. Just 

detta leder till att mobila enheter är särskilt attraktiva för inkräktare, eftersom de är lätta mål och 

effekterna blir stora. 

 

Det ideala vore en säkerhetslösning som är kompatibel med de flesta mobilplattformar. Dessutom 

skulle den ha kapacitet att skydda data som sparas på enheten liksom data som skickas mellan 

enheter, eller mellan en portabel enhet och företagsnätverk. Denna lösning ska också vara anpassad 

till de behov som finns i en stor organisation, samtidigt som den också måste vara resurssnål med 

tanke på mobila enheters begränsade kapacitet. För tillfället saknas en sådan lösning på marknaden. 

Därför bör ett företag eller myndighet i dagsläget se sig om efter ett flertal lämpliga 

säkerhetslösningar som kan kombineras för att uppnå bästa möjliga säkerhetsnivå i enlighet med 

dess rådande säkerhetspolicy. 
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Abstract 

This thesis has been written on behalf of the Swedish Armed Forces (Försvarsmakten). The objective 

of this thesis is to investigate the threats, risks and vulnerabilities that can be caused by portable 

devices within an organization. Laptop computers with operative system Windows and Mac, tablet 

PCs and smart phones with operating system Android, iOS and Windows Phone are the only portable 

devices that have been selected to be part of this report. Proposals on how to prevent these risks are 

discussed in this work. The report also discusses today's BYOD solutions. Examples of different 

products from known companies are admitted to more easily describe the actions of the threats, 

risks and vulnerabilities caused by the portable devices mentioned. Different methods and security 

solutions are discussed to simplify the understanding of the severity of problems and security risks 

caused by the portable devices. 

 

The mobile technology has recently become powerful and as a result large enterprises, government 

workers, small business and private consumers are all using smart phones or other mobile devices to 

manage both business and personal interactions. Increased employee productivity, improved client 

services and reduced IT cost are some of the advantages of using mobile devices in an enterprise. 

Securing these devices at the enterprise level has become a challenge for many IT security experts 

due to the fact that mobile devices have limited resources (memory, CPU, hard disk space and 

battery). Therefore, hackers are discovering the economic potential of attacking mobile devices on a 

course to compromise both business and personal data contained within mobile. 

 

An ideal mobile security solution would be one that is compatible with all the major mobile platforms 

on the market. Moreover, it would have the capacity to protect data stored on the device as well as 

data sent between devices or between a portable device and an enterprise network. This solution 

should also be tailored to the needs of an authority or any large organization, while it also has to be 

resource-efficient, given that mobile devices tend to have limited resources. Unfortunately at the 

moment there is no such solution on the market. Therefore, a company or authority at the moment 

should look around for two or more appropriate mobile security solutions that can be combined to 

achieve the best possible security level in accordance with their current security policies. 
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1. Inledning 

1.1 Problemdefinition 
Vilka enheter definieras som portabla? 

Vilka hot, risker och sårbarheter som orsakas av portabla enheter i en organisation? 

Hur kan man förebygga och åtgärda dessa risker i en organisation? 

Vilka konsekvenser har BYOD (Bring Your Own Device) i en organisation (oavsett typ av 

informationsklassning)? 

 

1.2 Målformulering 

Målsättningen med examensarbetet är att undersöka och kartlägga risker, hot och sårbarheter som orsakas 

av portabla enheter i en organisation samt ge riktlinjer för hur man kan förebygga och möjligtvis åtgärda 

dessa risker i en organisations nätverk. Denna studie skall sedan dokumenteras i en tekniskrapport.      

Rapporten skall vara klar och inlämnad senast kl 16:00 den 28:e maj. 

 

1.3 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet av rapporten är att visa huruvida man i dagsläget kan tillåta användning av 

portabla enheter i en organisation utan att utsätta företaget för hot, risker och sårbarheter som orsakas av 

dessa enheter.    

 

1.4 Avgränsningar 
Projektet skall endast beröra surfplattor, bärbara datorer (med inbyggd Wi-Fi eller ansluten GSM-dongel) och 

smartphones med Android, Apple iOS och Windows operativsystem. Arbetet omfattar 800 timmar totalt 

inklusive förstudier, rapportskrivning och redovisning. Dessutom ska arbetet utföras av två personer i tio 

veckor.  

 

1.5 Metoder 
Denna rapport är en självständig analys av en problemställning som bygger på grundläggande teorier om 

datasäkerhet, främst enligt Computer Security Principles and Practice av William Stalling och Lawrie Brown, 

Network Security Essentials av William stalling samt RFC 2504: Users' Security Handbook och RFC 1825: 

Security Architecture for the Internet Protocol IPv4 and IPv6. 
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2. Nulägesbeskrivning 

De flesta mobila enheter idag har skapats med säkerhetsplattformar som saknar, eller har begränsade 

säkerhetslösningar för att de har begränsade resurser i form av minneskapacitet, batteritid och 

hårddiskutrymme. Dessutom handlar det om ny teknologi som fortfarande är under utveckling. Just detta 

leder till att mobila enheter är särskilt attraktiva för inkräktare, eftersom de är lätta mål och effekterna blir 

stora. Det finns olika produkter på marknaden som erbjuder säkerhetslösningar vilka säger sig förebygga de 

risker portabla enheter kan innebära i en organisation. Tyvärr är de flesta produkter inte anpassade till stora 

organisationers och myndigheters behov. De säkerhetslösningar som finns erbjuder inte heller några 

heltäckande lösningar. 

 

Inom Försvarsmakten, som ansvarar för rikets säkerhet, är det oerhört viktigt att de datorenheter som lagrar, 

skickar och tar emot känslig data är säkrade på hög nivå och skyddade från obehörig åtkomst. Oavsätt om 

dataenheterna används inom organisationens lokaler eller utanför skall informationen i enheterna vara 

otillgängliga för obehöriga. 

 

Enligt Ingvar Ståhl, överstelöjtnant på Försvarsmakten, används portabla enheter som surfplattor, 

smartphones och bärbara datorer inom Försvarsmakten. I nuläget finns både myndighetsägda samt BYOD 

portabla enheter inom myndigheten och anvisningar för hur dessa enheter skall användas är otydliga. 

Säkerhetspolicy för portabla enheter saknas och det finns förbättringspotential för nätverkets och de 

portabla enheternas säkerhetslösningar.  
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3. Portabla enheter 

3.1 Definition 

En portabel eller mobil enhet kan definieras olika beroende på sammanhanget. Portabla enheter i denna 

rapport innebär fristående datorenheter som är bärbara och kan fungera som en dator. Bärbara datorer med 

operativsystemet Windows och Mac samt smartphones och surfplattor med operativsystemet Android, iOS 

och Windwos Phone är portabla enheter som diskuteras i denna rapport. Dessa enheter är fristående 

portabla enheter, vilket innebär att de inte är i behov av någon annan hårdvara för att utföra 

standardfunktionerna. Bärbara datorer, smartphones och surfplattor kan t.ex. utföra sina jobb utan externa 

resurser som trådbunden energikälla eller nätverkskabel. Dessa enheter är populära bland användare just för 

att dem är bärbara samt är dem fristående enheter. Därför kan dessa enheter användas var som helst och 

när som helst så länge enheten har en energikälla.    

 

3.2 Hot, risker och sårbarheter som orsakas av bärbara datorer i en organisation och 

förslag på hur man kan förebygga dessa risker      

3.2.1 Hot, risker och sårbarheter  

I en organisation är det viktigt att en bärbar dator är säkrad innan den kopplas till organisationens nätverk, 

oavsett vilket operativsystem som används. Så länge en bärbar dator inte är kopplad till något nätverk ligger 

allt säkerhetshot lokalt i datorn. Eftersom en bärbar dator är en portabel enhet och kan tas med överallt dvs. 

den befinner sig inte bara inom organisationen så hotas denna enhet av många säkerhetsrisker. Exempel på 

dessa säkerhetsrisker kan vara skadliga- eller spion-programvaror som leder till förlust eller stöld av 

information. Dessutom kan dessa risker innebära att inkräktare få åtkomst till information och system. Det 

finns många faktorer som kan utsätta organisationens nätverk för säkerhetsrisker när en användares bärbara 

dator kopplas till organisationens nätverk. Informationen som ligger sparad i dessa enheter kan utsättas för 

andra säkerhetsrisker som t.ex. förlust av data eller obehörigt tillgång till känslig och viktiga information.  

 

Faktorer 

Det finns många faktorer som vid oaktsamhet av en användare, misskonfiguration eller andra skäl kan skapa 

ett säkerhetshål i en organisations nätverk eller en bärbar dator. Det finns en del faktorer som företag inom 

IT-säkerhetsbranschen har valt att fokusera på. Av olika skäl är det mer sannolikt att dessa faktorer utsätts 

för säkerhetsrisker än andra faktorer. Ett företags bärbara datorer som innehåller värdefull eller känslig 

information kan t.ex. vara värt mycket för en inkräktare. En inkräktare är oftast intresserad av att ta lättaste 

vägen, och som leder till störst vinst. Beroende på en organisations verksamhet kan vissa faktorer ha högre 

prioritet än andra. I detta kapitel lyfts de faktorer som är gemensamma för de flesta organisationer och i 

förstahand bör säkerställas fram. 

 

Hur kan ett skadligt program sprida sig i en organisations nätverk 

Det finns många tillfällen då ett skadligt program som virus kan sprida sig över hela organisationen nätverk. 

Ett scenario kan vara att en anställds bärbara dator är infekterat med virus. När den datorn kopplas till 

företagets interna nätverk kommer datorn då att få tillgång till och rättigheter att läsa eller skriva i vissa av 

organisationens delade servrar. Vid det tillfället blir det enkelt för viruset att kopiera sig som en vanlig fil till 

dessa servrar och infektera alla filer som finns i dem. Alla anställda som kommer åt dessa servrar kan då bli 

infekterad av samma virusprogram. 
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Wi-Fi 

Wi-Fi är en populär standard inom trådlös nätverkskommunikation som idag används i de flesta 

organisationer och privata nätverk. Varje organisation har en IT-säkerhetspolicy som IT-systemen byggs på, 

dvs. varje dator som skall kopplas till det trådlösa nätverket måste genomgå vissa säkerhetsrutiner innan den 

kopplas till organisationens trådlösa nätverk.  Dessa säkerhetsrutiner gör det säkert för både organisationen 

och användaren att kommunicera. Organisationers trådlösa nätverk bör passera ett säkerhetssystem innan 

den går ut på det globala nätverket, dvs. Internet. I en organisations säkerhetssystem bör brandväggar och 

IDS/IPS-system finnas för att filtera Internettrafiken enligt företagens säkerhetspolicy innan den når 

organisationens interna nätverk.  

Flest säkerhetsrisker sker när en bärbar dator kopplas till ett främmande Wi-Fi nätverk som t.ex. anställdas 

egna hemmanätverk. När en anställd t.ex. tar sin bärbara jobbdator hem och kopplar datorn till sitt privata 

hemmanätverk så kommer organisationen inte att ha någon kontroll över på kommunikation mellan den 

bärbara datorn och Internet, vilket kan skapa möjlighet för en inkräktare eller virus att lättare ta sig in i 

datorn.       

 

GSM-dongle 

När en anställd i en organisation inte sitter på kontoret kan en GSM-dongle vara ett alternativt sätt att 

koppla datorn till Internet. Det sättet att kopplas till Internet kan tillföra säkerhetsrisker till organisationens 

bärbara dator. Via en GSM-dongle kopplas en bärbar dator till Internet via GSM nätet, vilket underhålls och 

övervakas av en mobiloperatör som i sin tur är kopplad till en ISP. På det sättet finns det ingen säkerhets-

filter (brandvägg) mellan den bärbara datorn och Internet. Mobiloperatören och ISPn tar hand om 

säkerheten till en viss grad men det kanske inte uppfyller organisationens säkerhetspolicy.  

 

Skadliga och spionprogramvaror 

Genom tider har virus och andra skadliga programvaror varit en stor utmaning för företag som tar hand om 

IT-säkerheten. Virus eller andra skadliga programvaror kan utföra många aktiviteter som utsätter datorns, 

eller alternativt, organisationensnätverk i säkerhetsrisk. Det finns många olika typer av skadliga 

programvaror (malware), exempel på några är virus, spionprogramvara (spyware), maskar (worms), trojansk 

häst (trojan horse), reklamprogram (adware) och många andra. 

I en organisation är det mer sannolikt att en bärbar dator utsätts för ett skadligt program än en stationär 

dator. Skälen till att sannolikheten höjs är följande: 

 Anslutning av privata portabla enheter som t.ex. USB och externa hårddiskar 

 Anslutning till det publika nätet via GSM-dongle eller publika/privata Wi-Fi nätverk  

 Fysisk åtkomst till den bärbara datorn av obehöriga personer 

 

Nätverk 

Bärbara datorer som är infekterade med skadliga- eller spion-programvaror kan bli en säkerhetsrisk för 

organisationens nätverk. Spionprogramvaror kan ha som uppdrag att läsa av tangenter och via Internet 

skicka alla användarnamn och lösenord som slås in av en behörig person till en inkräktare. Spionattacker är 

svåra att upptäcka eftersom dem oftast inte tillför skador till datorn utan utför sitt uppdrag obemärkt. 

Ett tänkbart scenario är att då den anställda är kopplad till organisationens interna nätverk, antingen via 

kontoret eller VPN-anslutning laddar spionprogrammet ner och samlar alla filer och information som den 

behöver från organisationens interna filservrar och sparar dem på en hemlig plats i datorn. Detta kan utföras 

utan problem om inkräktaren har kunskaper om vilka filservrar som den anställda har rättigheter till. 

Organisationens övervakningssystem kommer antagligen inte notera intrånget eftersom det ser ut som att 
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en anställd laddar ner en fil som den har rättighet till. Sedan kan spionprogrammet gå i viloläge tills den 

bärbara datorn kopplas till ett publikt nätverk (t.ex. via GSM dongle eller publik/privat Wi-Fi) där den slipper 

organisationens brandväggar och säkerhetssystem för att nå Internet. Då kan spionprogrammet börja skicka 

alla på insamlade filer till obehöriga attacker.  

 

Portar 

Ur ett nätverksperspektiv har alla operativsystem många nätverksportar (mjukvara) som är vägen in till ett 

operativsystem från ett annat system. Vilket program som helst, oavsett om det är en skadlig programvara, 

en inkräktare, eller ett vanligt e-post så måste den passera någon port för att komma in i ett system. För att 

tydliggöra kan man jämföra port med en dörr in till ett hus. För att komma in måste man passera en dörr. Det 

finns 65535 portar i ett operativsystem, så det är oerhört viktigt att stänga alla portar som inte används och 

kontrollerar vad som passerar genom dem som är öppna. Genom åren har det funnits många fall där en 

inkräktare eller virus har låtsats att vara e-post och tagit sig in genom e-postporten eller har tagit sig in 

tillsammans med e-post som t.ex. en bilaga. Det är mycket viktigt att all data som kommer in i ett system 

genom en öppen port analyseras och går genom ett filter innan den kommer in till datorn. Att använda 

sådana filter kan sänka datorns prestanda eftersom krävs då större processorkraft. Filtrering kan t.ex. 

aktiveras när en bärbar dator tas ur organisationens lokaler och kopplas till främmande nätverk.        

 

Kontosäkerhet  

Eftersom bärbara datorer är portabla enheter som kan tas med utanför kontoret är det viktigt att de är låsta 

på ett sätt att främlingar inte kan ta sig in i datorn och få åtkomst till filer och information som finns i datorn. 

Filer och information som tillhör en organisation och finns på en bärbar dator oftast kommer med en 

sekrettes att t.ex. bara den anställda som datorn tillhör, får ha åtkomst eller se datorns innehåll. Om datorn 

inte är skyddad med ett lösenord, lånas ut till andra personer, lämnas utan att låsas på ett publik ställe eller 

lösenordet slås in vid ett tillfälle då en annan person kan läsa av tangenterna är exempel på hur ett konto och 

all dess information i en bärbar dator kan utsättas för obehörig åtkomst till datorn.  

 

Hårddiskkryptering 

Ett av de hot och säkerhetsrisker med bärbara datorer är att organisationens projekt, filer och annan hemlig 

information kan vara läsbara vid stöld eller om den bärbara datorn som tappas bort. Om informationen i 

datorns hårddisk inte är krypterad kan känslig och hemlig information vara läsbara för en obehörig person, 

vilket kan leda till problem för organisationens verksamhet och eventuellt leda till stora kostnader.  

 

Dataförlust  

Ett annat problem som kan uppstå är att känslig och viktig information kan förloras antingen på grund av ett 

datorfel som datorkrasch, virus eller att någon användare t.ex. spillt kaffe, tappat datorn på golvet eller 

andra anledningar som gör informationen i datorn inte tillgänglig. Vid vissa tillfällen då hårddisken har utsatts 

för en mindre skada så kan all eller en del av informationen i hårddisken återhämta. I värsta fall har all 

information skadats och är inte återhämtbart. Dataförlust är mer sannolikt i bärbara datorer än stationära 

eftersom de är portabla och hotas av mera skadliga händelser.     

    

Fildelning  

Av vissa skäl kan fildelningstjänsten i datorn ha aktiverats, av antingen bärbardatorns ägare, inkräktare, virus 

eller andra anledningar. I vissa operativsystem kan detta alternativ ge full åtkomst till all information som 

finns i hårddisken och som delas av alla enheter som finns i samma nätverk. Om fildelningen är aktiverat och 
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bärbara datorn är kopplat till ett främmande nätverk som t.ex. ett privat hemmanätverk, kan obehöriga 

personer få tillgång till de delade filerna. 

 

Operativsystemet  

En bärbar dator kan kopplas till främmande nätverk som i sin tur kan utsätta datorn för många 

säkerhetsrisker, därför måste datorns operativsystem alltid vara uppdaterad med de senaste 

säkerhetsuppdateringar som släpps av operativsystemets skapare. Eftersom datorn kopplas direkt till 

Internet utan organisationens egna brandväggar kan datorn lättare utsättas för skadliga programvaror på 

grund av ett säkerhetshål eller en bakdörr i operativsystemet.   

 

Webbsäkerhet 

Ett annat sätt att sätta en bärbar dator i säkerhetsrisk är genom en osäker webbläsare. En webbläsare är en 

av vägarna in till en dator. Icke-säkra hemsidor, virus och en inkräktare kan få tillgång till privata och 

eventuellt hemliga information i datorn. 

Det kan vara ett klokt val att rensa webbläsarens följande webbinformation: 

 Temporära Internet filer  

 Kakor (Cookies) 

 Historik 

 Formulärdata 

 Lösenord   

 
Denna information används av webbläsaren för att t.ex. fortare ladda en webbsida som har besökts tidigare, 
sessionshantera olika användare osv. Eftersom denna information används av webbläsaren då en webbsida 
besöks är det inte möjligt att inte ha den alls, men man kan lägga som en rutin att rensa all dess information 
och filer när webbläsaren stängs. 
 

En bärbar dator som är infekterad kan skicka dessa filer till en inkräktare som i sin tur kan använda dem för 

att utföra olika sorts attacker. Ett scenario med en stulen icke-krypterade kaka (cookie) kan vara följande, 

varje kaka håller reda på vilken hemsida man har loggat in på, hur länge inloggningen gäller och annan 

information som t.ex. vad man har i shoppingkorgen osv. När en användare loggar in på en webbsida, skapas 

en kaka av webbläsaren. Denna kaka kan gälla i några minuter, timmar eller tills användaren loggar ut. Så 

länge kakan gäller, behöver inte användaren logga in på nytt då en webbsida som kräver autentisering 

besöks. Om denna kaka under perioden som den gäller kopieras till en annan dator, är det möjligt att en 

annan användare använder samma kaka för att bli automatiskt inloggad på samma webbsida, med samma 

inloggningsuppgifter. 

När en dator kopplas trådlöst till Internet via Wi-Fi skickas all data i luften och då kan vem som helst med rätt 

verktyg läsa av informationen om förbindelsen mellan datorn och den trådlösa stationen inte är starkt 

krypterat. Då kan webbfiler som t.ex. kakor, användarenamn, lösenord och mycket mera bli stulna och 

användas för att utföra en attack. Det är viktigt att all kommunikation mellan en dator och en annan enhet är 

krypterad, dvs. slutanvändare till slutanvändare (end-to-end) kryptering.       

 

E-post 

De flesta anställda i en organisation använder ett klientprogram för att läsa eller skriva e-post. Oftast sparas 

all e-post som skickas eller tas emot från en e-post server lokalt på datorn. Detta kan bli en säkerhetsrisk på 

många sätt. E-postfilerna kan skadas av ett virusprogram, skickas till en inkräktare via ett spionprogram, läsas 
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av en obehörig person om datorn är bärbar, försvinna när datorn tappas bort och många andra 

säkerhetsrisker.  

 

3.2.2 Förslag på förebyggande åtgärder 

Introduktion 

En stationärdator finns enbart i organisationens lokaler och måste alltid passera organisationenssäkerhets-

system som brandväggar och liknande för att nå det publika nätet, Internet. Därför finns det många nivåer 

som en inkräktare eller en skadlig mjukvara måste passera innan den kan nå datorn.  Men en bärbar dator 

kan bli kopplad till främmande nätverk och kan användas var som helst. Därför måste all säkerhet ligga på 

själva datorn. Detta betyder extra tyngd på den bärbara datorns lokala brandväggar, IDS/IPS, anti-skadliga 

mjukvaror. Det vore ett klokt val att inte ge administratörsrättigheter till anställda. Med detta val har 

organisationens egna IT- och säkerhetsexperter kontroll över vilka mjukvaror som installeras på de bärbara 

datorerna och en analys av mjukvaran görs innan den installeras på datorn. 

 

Då en bärbar dator tillhör en organisation, kan den vara ett mål för attacker av olika skäl som t.ex. värdefull 

information, pågående projekt, politiska skäl eller en inkräktare som bara är intresserad av att förstöra eller 

bevisa sin kunskap eller skicklighet för sig själv eller andra. 

Oftast är alla hot och säkerhetsrisker likadana för alla operativsystem, men det kan skilja sig på hur man 

åtgärdar och förebygger dessa säkerhetsrisker. Att säkerställa en bärbar dator kan göras på olika sätt i olika 

operativsystem.   

I figur 1 och figur 2 visas en statistik över vilka operativsystem som är mest populära mellan användarna. Via 

en sådan statistik kan man få en förståelse över vilka operativsystem som mest hotas av skadliga mjukvaror, 

eftersom en inkräktare oftast är intresserad av att infektera så många datorer som möjligt. Denna statisk har 

dragits ur w3schools.com och statcounter.com som samlar och loggar sina besökares operativsystem, enligt 

gs.statcounter.com har de ungefär 15 miljarder besökare per månad. W3schools.com är en webbsida om 

utveckling av webbsidor och statcounter.com erbjuder statistikverktyg för webbsidor. 

 
   Figur 1   En statistik över vilka operativsystem som är mest populära mellan datoranvändarna enligt statcounter global stats [1]  
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  Figur 2  En statistik över vilka operativsystem som är mest populära mellan datoranvändarna enligt w3schools [2] 

Lokal brandvägg och IDS/IPS  

Eftersom en bärbar dator kan kopplas direkt till ett främmande nätverk är det oerhört viktigt att lokala 

mjukvaror som t.ex. brandväggar och IDS/IPS väljs och konfigureras på så sätt att det säkerställer datorns 

nätverkskommunikation som om det vore i organisationens egna lokaler. Eftersom organisationens 

säkerhetssystem inte finns mellan den bärbara datorn och Internet måste all vikt ligga på brandväggar, 

IDS/IPS system och anti-skadliga mjukvaror som är installerade lokalt på den bärbara datorn.  

 

En värdbaserad brandvägg som är en mjukvara och installeras på en bärbar dator kan utses som första raden 

i försvaret (first line of defence). En brandvägg filtrerar inkommande och utgående trafik på så sätt en 

administratör har konfigurerat. Det är mycket viktigt att brandväggen är rätt konfigurerad och att alla 

nätverksportar som inte används är stängda. Det finns många användbara alternativ i dagens brandväggar 

som kan vara bra att konfigurera som ”stateful inspection”. Den typen av brandväggar kan t.ex. konfigureras 

för att blockera all inkommande trafik, men tillåta all utgående trafik samt de svar på den trafik som initierats 

från den bärbara datorn.         

 

För att ha mer kontroll över säkerheten av en bärbar dator kan en värdbaserad IDS/IPS mjukvara installeras 

vid sidan om en brandvägg. Det är ett klokt val att ha två säkerhetsmjukvaror som kontrollerar säkerheten, 

eftersom även om en inkräktare eller en skadlig mjukvara tar sig igenom det första säkerhetsfiltret så skall 

attacken upptäckas och förhoppningsvis stoppas vid andra filtret. IDS som står för Intrusion Detection 

System, finns som värdbaserad mjukvara och kan installeras på en organisations bärbara dator. En IDS 

detekterar olika sorters intrångsförsök och vid en sådan händelse meddelar den en administratör eller 

eventuellt själva användaren om attacken. IPS står för Intrusion Prevention System och finns också som 

värdbaserad mjukvara och kan både detektera och stoppa ett intrångsförsök. Många regler och policy kan 

konfigureras på en IDS och IPS, alternativt finns anomalibaserad IDS och IPS som lär sig användarens 

aktiviteter och vanor under en period och då kan den detektera aktiviteter som inte liknar det vanliga 

mönstret.       

 

Ibland kan en organisation ha datorer med olika operativsystem, t.ex. kan marknadsavdelningen ha bärbara 

datorer med operativsystemet Mac OS medan andra avdelningar kan använda Microsoft Windows. 

Administrationen kan bli enklare om samma säkerhetsmjuvaror som brandväggar, IDS/IPS och annat körs på 

alla datorer oavsett vilket operativsystem som används. McAfee, F-Secure, Symantec och många andra 

företag är kända för att deras produkter används av många stora organisationer och företag . Dessa företag 

erbjuder värdbaserade brandväggslösningar med inbyggt antivirus och realtidsskydd mot skadliga mjukvaror 

och är speciellt designat för organisationers bärbara datorer (Enterprise edition).  Tabell 1 visar 

specifikationen av en säkerhetsskydd mjukvara som företaget F-Secure erbjuder för organisationers bärbara 

datorer. Denna mjukvara finns både till Linux och Windows samt finns en liknande mjukvara till Mac.   
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 Skyddar automatiskt mot virus, maskar, spionprogram 
och trojaner utan fördröjning. 

 Nätverkskarantän säkerställer säkerhetsnivån för fjärranslutna 
bärbara datorer utanför kontoret innan de beviljas 
nätverksåtkomst. 

 Surfskydd visar vilka webbplatser som är säkra och 
blockerar skadliga webbplatser. Se F-Secure Browsing 
Protection-portalen 

 Transparenta och automatiska uppdateringar för virusskydd, 
skydd mot spionprogram, DeepGuard och BlackLight 

 Exploit Shield förhindrar att brottslingar kommer åt 
datorer via sårbarheter i program. 

 Uppdateringar levereras automatiskt och omärkbart flera gånger 
per dag. 

 Skydd mot okända hot som använder systemförändringar, 
webbläsarkapning och kodinjektioner. 

 Brandvägg med intrångsskydd identifierar och blockerar hackare 
och nya typer av maskar. 

 F-Secure DeepGuard skyddar mot okända hot via ett 
värdbaserat skydd mot intrång som inkluderar 
nätverksfrågor (till ett datormoln). 

 Programkontroll kontrollerar och blockerar centralt program som 
ansluter till Internet. 

 F-Secure BlackLight söker efter spökprogram på datorns 
djupaste nivå. 

 Brandväggsprofiler - till exempel kontor och mobil – används 
automatiskt baserat på nätverksplats. 

 E-postgenomsökning i POP3-, SMTP- och IMAP4-trafik.  F-Secure Client Security kan fjärrinstalleras, konfigureras och 
övervakas från en central plats med F-Secure Policy Manager. 
Klientkonfigurationen kan låsas i ett läge med ständigt aktivt 
skydd. 

 Söker efter virus i HTTP-trafik innan data vidarebefordras 
till webbläsaren. 

 Kompatibel med Microsoft DirectAccess - Säker anslutning till 
intranätet över Internet. 

 Neighborcast distribuerar skalbara och snabba 
databasuppdateringar mellan datorer på samma nivå i ett 
lokalt nätverk. 

 Stöder Microsoft Nätverksprincipserver - Kontrollerar värdens 
nätverksåtkomst utifrån systemhälsan. 

 Skydd mot spionprogram stoppar annonsprogram och 
spionprogram med genomsökning utan fördröjning. 

 Med Enhetskontroll skyddas datorer och företagsnätverk från 
säkerhetshot som kommer via externa USB-enheter. Med 
Enhetskontroll kan företagen blockera datakopiering från datorer 
till externa USB-enheter. 

 Plugin-programmet Cisco NAC säkerställer säkerhetsnivån 
för de stationära och bärbara datorer som ansluts till 
företagsnätverket innan de beviljas åtkomst. 

 

Tabell 1  Specifikationen av en säkerhetsskydd mjukvara som företaget F-Secure erbjuder för organisationers bärbara datorer [3] 

Det kan vara ett klokt val att välja en sådan säkerhetsskydd mjukvara som visas i tabell 1 till alla bärbara 

datorer i en organisation, eftersom administrationen blir enklare just för att alla bärbara datorer kör samma 

mjukvara oavsett vilket operativsystem som används. Dessutom ingår brandvägg, skydd mot intrångsförsök, 

skydd mot skadliga och spionprogramvaror i en och samma värdbaserade mjukvara. 

 

Kontosäkerhet  

En bärbar dator kan drabbas av fysiskt intrång eftersom den tas ur organisationers lokaler och kan finna sig 

hos en anställd på ett kafé, restaurang, tågstation och andra publika platser. Det är väldigt viktigt att datorns 

konto är låst med ett säkert lösenord och är resistent mot lösenordsattacker som kan knäcka lösenordet med 

t.ex. kombination av alla vanliga och möjliga ord och siffror. Lösenordet till huvudkontot bör ändras 

regelbundet och sparas på en säker och hemlig plats. Lösenordet bör slås in på tangenterna på så sätt att 

tangenterna är oläsbara för någon som kan se datorns tangentbord. Användaren bör låsa sitt konto varje 

gång datorn lämnas obevakad, även om den lämnas för så lite som tio sekunder.  

Senaste versioner av de flesta operativsystemen erbjuder en auto-lås funktion som låser datorn automatisk 

vid en period av inaktivitet.  

Biologiska inloggningssystem som fingeravtrycksläsare kan vara ett bra val för en organisation som vill att 

bärbara datorerna skall vara extra säkra. Att enbart använda biologiska inloggningssystem kan leda till 

problem också eftersom en anställd måste vara på plats för att låsa upp ett konto vilket kan bli svårt när en 

anställd vill låsa upp datorn via en annan person vid akuta situationer.  
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Resursdelning 

Senaste versioner av operativsystemen Mac OS X och Microsoft Windows tillåter delning av skrivare, filer och 

andra resurser. Det är väldigt viktigt att dessa alternativ konfigureras noggrant av en kunnig administratör. 

Eftersom en organisations bärbara datorer kan kopplas till främmande nätverk är det också väldigt viktigt att 

tillstånd för åtkomst till delade filer och annat ges endast till de användare som är behöriga. När en fil eller 

objekt i datorn delas är det viktigt att den skyddas med ett lösenord och behörighet ges endast till särskilda 

användare och inte alla som har möjlighet att komma åt datorn. Det skulle vara ett klokt val av en 

organisation att inte alls tillåta delning av bärbara datorernas resurser eftersom användning av dessa 

alternativ kräver att alla datorer som kommer åt den bärbara datorn är lika säkra som datorn själv. En 

inkräktare skulle kunna använda en annan dator och nå organisationens bärbara data genom t.ex. fildelning. 

För bättre säkerhet kan anställda dela filer eller andra resurser genom organisationens egna säkrade servrar 

som ligger i organisationens interna nätverk och som är nåbara utifrån via VPN-anslutning eller liknande.   

 

Hårddiskkryptering 

Kryptering av den bärbara datorns hårddisk är en av de viktigaste aspekter som alla organisationer måste ta 

hänsyn till. All data som ligger i en bärbar dators hårddisk måste vara säker på väldigt högt nivå så att ingen 

obehörig person skall kunna få åtkomst till informationen. De flesta operativsystemen idag kan konfigureras 

att kryptera specifika filer eller hela användares konton och deras information. För att vara på säkra sidan 

finns det mjukvaror som används av många företag och organisationer för att kryptera hela hårddiskens 

innehåll inklusive operativsystemet. På så sätt måste användaren passera ett inloggningssystem innan 

operativsystemet kan laddas upp. Den typ av kryptering säkrar hårddisken från obehörig åtkomst vid 

händelser som stöld eller förlust av den bärbara datorn.  

 

Automatisk- eller fjärutradering (Remote Wipe out) 

Det finns organisationer som inte litar på kryptering och annat och som inte vill att informationen i en 

försvunnen bärbar dator skall vara tillgänglig på något sätt. Idag finns det mjukvaror och hårdvaror som kan 

aktiveras via Internet eller mobila nätverket.  

En sådan mjukvara aktiveras när datorn kopplas till Internet, vilken kan vara opraktisk eftersom 

informationen ligger i hårddisken och inte i den bärbara datorn. Därför kan hårddiskens innehåll analyseras 

via en annan dator utan att ladda upp operativsystemet.  

Det finns hårdvaror som är antingen byggt i en bärbar dator eller i själva hårddisken som aktiveras via mobila 

nätverket som t.ex. GSM eller liknande och genomför utradering av hårddisken under tystnad (silent remote 

wipe out).        

 

Backup och synkronisering 

Jämfört med stationära datorer så finns en högre risk att en bärbardator drabbas av dataförlust pga. de skäl 

som beskrivits i delen hot, risker och sårbarheter som orsakas av bärbara datorer i en organisation. Därför är 

det extra viktigt att varje anställd i en organisation får en så kallad personlig hemkatalog i organisationens 

interna servrar. En hemkatalog är ett personligt diskutrymme som tilldelas till varje anställd i en organisation 

för att kunna ladda upp och spara alla arbetsrelaterad dokument. Det är väldigt viktigt att IT-administratörer 

i en organisation ser till att alla anställda som äger en av organisationens bärbara datorer har en sådan 

hemkatalog. En backupmjukvara skall vara installerad på alla organisationers bärbara datorer. Backup 

mjukvaran skall periodisk ta backup på all data som tillhör organisationen. Backupen skall kunna genomföras 

antingen via interna nätverket eller via VPN-anslutning via Internet. För en effektivare backup är det ett klokt 

val att välja en mjukvara som har alternativen inkrementell backup. Alternativet inkrementell backup 
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genomför en smartare säkerhetskopiering genom att bara kopiera och ladda upp de ändrade filerna och inte 

all information. Detta alternativ genomför säkerhetskopieringen mycket fortare vilket kan vara ett bra val för 

anställda som inte har tid med att vänta på att en full backup ska genomföras. Oftast kräver alla företag att 

deras anställda genomför inkrementella backup dagligen eller varje gång den bärbara datorn stängs av. Det 

ingår i många företags och organisationers policy att en anställd periodiskt måste ta en full backup på hela 

hårddisken (t.ex. engång i veckan eller månaden) detta beror på att organisationer och företag är oroliga 

över fall då inkrementell backup skulle gå miste om en fil och då den bärbara datorn och backupservern i så 

fall inte skulle vara helt synkroniserade med varandra.  

 

3.2.2.1 Förslag på förebyggande åtgärder som ingår i MS Windows och Apple Mac OS X 
 

Företagen Microsoft och Apple försöker säkerställa sina operativsystem i förhand innan produkten släpps, 

samt i efterhand med hjälp av säkerhetsuppdateringar, servicepacks och liknande. Det finns många 

säkerhetsfunktioner i ett operativsystem som kontrollerar säkerheten utifrån flera aspekter. Men de 

säkerhetsfunktioner som ingår i ett operativsystem kanske inte uppfyller organisations policy och behov. 

Därför väljer många organisationer och företag att inaktivera säkerhetsprogramvaror som ingår i 

operativsystemet och istället installerar och konfigurerar produkter som är speciell designade 

säkerhetsprogramvaror till företag (Enterprise edition) från tredjepart. Exempel på en sådan programvara är 

F-Secure Client Security [3] som har beskrivits tidigare. 

I den här delen av rapport beskrivs några mjukvaror och funktioner som ingår i operativsystemen Microsoft 

Windows och Apple Mac OS X. Mjukvaror som t.ex. brandvägg, webbläsare, e-postklient, liksom funktioner 

som automatiska uppdateringar och kontosäkerhet kan orsaka säkerhetsrisker i en organisations IT-system 

(nätverk, datorer, filservrar mm) om de inte konfigureras på rätt sätt. De alternativ och åtgärder som tas upp 

är funktioner som kan vara bra att ta hänsyn till i första hand, dvs. förstärkning av första raden i försvaret 

(first line of defence). Det är upp till organisationens säkerhetspolicy huruvida standardbrandväggen som 

medföljer skall användas eller om man skall använda en brandvägg från tredjepart. Vid val av 

säkerhetsmjukvaror och mjukvaror som kräver säkerställning är analys av både de mjukvaror och funktioner 

som ingår i operativsystemet och de från tredjepart att rekommendera.       

 

3.2.2.2 Förslag på förebyggande åtgärder som ingår i Microsoft Windows  

Windows firewall  

Microsoft Windows senaste version Windows 7 har en brandvägg som testats av Shields Up verktyget från 

Gibson Research som visas i figur 3. Enligt boken Microsoft Windows 7 Unleashed [4] har brandväggen 

kunnat ignorera och avvisa förfrågningar av status på specifika portar. De första 1056 portarna har testats 

eftersom de är serviceportar, vilka är mest utsatta för olika sorts attacker.   
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Figur 3  Resultat från Gibson research’s ShieldsUP verktyget som har testat Windows 7s inbyggda brandvägg [4] [5]   

I Windows 7s inbyggda brandvägg finns det tre typer av undantag som kan konfigureras  

 Tillåta ett existerande undantag 

 Tillåta ett program som ett undantag 

 Tillåt en port som ett undantag 

 

Dessa undantag bör endast administreras av organisationens egna IT- och säkerhetsspecialister. Att tillåta en 

port i brandväggen kan leda till ovälkomna konsekvenser, därför ska man vara extra noggrann.  

 

Brandväggen i Windows 7 tillåter att välja olika profiler, vilket kan vara en bra möjlighet för organisationens 

bärbara datorer. Det finns två profiler som kan konfigureras av en administratör, privat och publik profil. 

Organisationens egna nätverk kan läggas under den privata profilen och alla andra nätverk kan sättas under 

den publika profilen. På så sätt kan inkommande och utgående nätverkstrafik filtreras effektivt och 

automatiskt, beroende på vilket nätverk den bärbara datorn är kopplad till.  

 

Windows Defender 

Senaste versioner av Windows kommer tillsammans med Microsoftmjukvaran Windows Defender. Windows 

Defender är en anti-spion mjukvara som både manuellt och i realtid kan skydda Windows mot 

spionmjukvaror. Det är viktigt att realtidsskydden och autouppdatering av de senaste anti-spioner 

definitionerna är aktiverade. Eftersom Windows Defender enbart skyddar datorn mot spionmjukvaror är det 

ett klokt val att ha en brandvägg och mjukvaror samt lämpliga mjukvaror vid sidan av Windows Defender, 

som skydd mot skadliga mjukvaror och intrångsförsök.       

 

Automatiska uppdateringar 

De senaste versionerna av Microsoft Windows erbjuder automatiska uppdateringar. Uppdateringen är 

väldigt viktigt för säkerheten och förbättringen av ett operativsystem. De kan t.ex. innehålla 

säkerhetsuppdateringar som kan betyda att Microsoft har hittat och stängt en bakdörr i Windows som 

inkräktarna tidigare har kunnat använda för att ta sig in i ett system. Det kan också vara en uppdatering som 

fixar till en programmeringsbugg i systemet som har varit en anledning till att Windows har hängt sig eller 
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kraschat vid en speciell händelse. Eller bara förbättringsuppdateringar som leder till lättare användning av 

operativsystemet. Det är viktigt att dessa automatiska uppdateringar är aktiverade och genomförs när de är 

tillgängliga. Det är också mycket viktigt att en fullständig backup av de bärbara datorernas viktiga dokument 

genomförs innan en uppdatering installeras och konfigureras, eftersom risken finns att datorn kan krascha 

under installationen eller konfigureringen av den automatiska uppdateringen.    

 

Kontosäkerhet och kryptering 

Det är viktigt att obehöriga personer inte ska kunna passera inloggningssystemet av operativsystemet 

Microsoft Windows, annars blir all information i det kontot fullt tillgängligt. I Windows är det möjligt att 

kräva Ctrl+Alt+Delete från användaren för att inloggningssidan skall visas när Windows startas. Denna 

kombination ser till att den riktiga loginsidan i Windows laddas upp och att ingen skadligmjukvara som liknar 

en Windowslogin visas.  

 

Auto-lås är en användbar funktion som finns tillgänglig i Windows för att automatisk låsa datorn vid 

inaktivitet eller när datorn vaknar från viloläge. Denna funktion kan säkra en organisationens bärbara dator 

vid oaktsamhet. 

 

EFS (Encrypted File System) är en funktion i senaste versioner av Windows som krypterar en fil eller en mapp. 

Det går att kryptera hela användarens hemkatalog som innehåller skrivbordet, dokument, filer mm. Åtkomst 

till dessa krypterade filer och dokument sker endast via användarkontot som har utfört kryptering. Ett 

krypteringscertifikat måste skapas för att dekryptera filerna, vid fall som exempelvis ett glömt lösenord. 

Krypteringscertifikatet tillhör endast en användare och skyddas med ett lösenord. För att tillåta åtkomst för 

en annan användare till de krypterade filerna måste någon som har tillgång till filerna lägga in den nya 

användarens krypteringscertifikat för att ge åtkomst till filerna. Vid förlust av krypteringscertifikatet och 

lösenordet finns väldigt liten chans att kunna dekryptera de krypterade filerna.     

 

BitLocker är en funktion som finns i vissa versioner av Windows Vista och Windows 7. De senaste versionerna 

av BitLocker som finns i Windows 7 Ultimate och Enterprise edition, erbjuder FDE (full disk encryption). FDE 

innebär kryptering av hela hårdiskens innehåll inklusive operativsystemet. FDE kan säkerställa den bärbara 

datorns filer, dokument och annat vid händelser som stöld och förlust av bärbardatorn.  I BitLocker finns det 

många användbara funktioner som en organisation kan använda för att lägga extra säkerhet på bärbara 

datorer. Organisationen kan t.ex. införa en krypteringspolicy som kräver att alla portabla enheter som 

kopplas till den bärbara datorn blir krypterade av BitLocker. Exempel på en sådan policy är när en anställd 

kopplar ett ickekrypterat USB-minne till datorn, då kräver BitLocker kryptering av USB-minnet innan 

användaren får läsa eller skriva på minnet, annars får användaren bara läsrättigheter. En annan bra funktion 

som kan konfigureras på BitLocker är att alla återställningsnycklar till varje krypterat konto säkerhetskopieras 

automatiskt i organisationens Active Directory. Vid borttappning av en återställningsnyckel eller glömt 

lösenord kan organisationen återhämta nyckeln från Active Directory.  

 

Internet Explorer 

Internet Explorer är den webbläsare från Microsoft som kommer tillsammans med Windows. Det är viktigt 

att alltid uppdatera webbläsaren till den senaste versionen. Med varje ny version som släpps, har förbättring 

av säkerhet, prestanda och mycket annat gjorts. 

Senaste versioner of Internet Explorer erbjuder ett alternativ som heter InPrivate Browsing som löser 

problemet kring en användarens integritet. När InPrivate Browsing är aktiverat kommer alla temporära 



16 
 

Internetfiler, cookie och andra information sparas och användas under webbsurfningen men dessa data 

raderas när webbläsaren stängs.  

Ett annat alternativ i senaste versioner av Internet Explorer heter SmartScreen-filter, vilket skyddar mot 

skadliga mjukvaror och nätfiske. Filer som laddas ner, adresser till webbsidor som besöks, länkar till bluff 

webbsidor och skadliga kod är exempel på data som SmartScreen filtret kontrollerar och det varnar då det 

upptäcker skadlig kod eller nätfiskemjukvara. Filer och webbsidor som är kända av filtret, passeras utan 

problem, de filer och webbsidor som filtret är osäker på innehållet utlöser en varning till användaren och filer 

och webbsidor som är kända av filtret som skadlig kod eller nätfiske blockeras automatisk.          

 

Outlook  

E-postklienten Microsoft Outlook är en populär e-postklient som används av många organisationer och 

företag för att tillåta anslutning till organisationens e-postservrar. Oftast är Outlook kopplad till 

organisationens säkrade e-postservrar som filtrerar bort spam, virus och andra skadliga bilagor. Men det 

finns fortfarande möjlighet att en skadlig mjukvara som ser ut som ett riktigt e-post kan passera filtrarna. 

Därför är det viktigt med värdbaserade mjukvaror som skyddar den bärbara datorn mot skadliga- och 

spionmjukvaror.  

Outlook använder sig av datafiler som sparas lokalt på datorn. Dessa datafiler är personliga och kan användas 

för att spara eller arkivera e-post, kalender, kontakter och uppgifter. Det är viktigt att dessa datafiler skyddas 

med ett lösenord så att filerna blir otillgängliga för obehöriga. Om datorn drabbas av dataförlust som 

hårddiskkrasch, stöld eller liknande kommer all data som tidigare hade sparats och arkiverats i de personliga 

datafilerna att försvinna, därför är det väldigt viktigt att alltid genomföra backup på de personliga 

datafilerna. 

Outlook har en krypteringsfunktion som kan kryptera en eller alla utgående e-postmeddelanden. En privat 

och publik nyckel används för kryptering och dekryptering. Mottagaren och sändaren måste först växla deras 

digitala certifikat som innehåller deras respektive publika nyckel. Meddelandet kan även signeras digitalt för 

integritetskontroll.  

Det är mycket viktigt att SSL eller en annan krypteringsmetod används för kommunikationen mellan e-

postklienten och inkommande samt utgående e-postservrar. Outlook stödjer säker anslutning med olika 

krypteringsmetoder som SSL för inkommande och utgående trafik.        

 

3.2.2.3 Förslag på förebyggande åtgärder som ingår i Apple Mac OS X  

Mac datorer används ofta i företag och organisationer med verksamhet rörande formgivning, musik och film. 

Eftersom Windows PC är mer populär än Mac bland användarna, som visas i figur 1 och 2 samt i boken Mac 

OS X Lion Bible [6], är inte Mac lika intressant som Windows PC för hackare och skapare av skadliga 

mjukvaror. Därför finns många Mac användare som tar risken och inte skyddar sig mot skadliga mjukvaror 

och intrångsförsök. Risken till olika typer av attacker finns alltid, även om det är en Mac dator. Under våren 

2011 blev t.ex. många Mac OS X datorer infekterat av en trojanskhäst mjukvara som heter MacDefender och 

skickade personliga information som kreditkortsnummer och liknande till skaparna av MacDefender. Om en 

Mac används i en organisation skall den vara säker mot intrångsförsök och skadliga mjukvaror. 

 

Inbyggd brandvägg  

En standardbrandvägg medföljer Mac OS X. Den kan användas för att filtrera inkommande och utgående 

nätverkstrafik. Det finns tre alternativ som ingår i standardbrandväggen som kan vara bra att ta hänsyn till: 
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- Block all incoming connections: Detta kan vara ett bra alternativ när datorn kopplas till främmande 
publik/privat trådlösnätverk som Wi-Fi. Detta alternativ blockerar all inkommande trafik förutom 
DHCP, Bonjour och IPSec som krävs för grundläggande nätverkskommunikation och Internet-
anslutning. Förutom webbsurfning som är tillåtet, måste varje program eller tjänst som behöver 
Internetanslutning läggas till manuellt i brandväggen. 

- Automatically allow signed software to receive incoming connections: Detta alternativ minskar 

administrationen av inkommande trafik. Om detta alternativ aktiveras kommer mjukvaror med 

certifikat att automatisk tillåtas för inkommandetrafik. Sådana certifikater konfigureras på servrar 

som hanterar kommunikationen.    

- Enable stealth mode: Detta alternativ ignorerar all begäran från ICMP protokollet. Exempel på en 

sådan begäran är Ping. 

 

Anti-skadligmjukvara  

De senaste versionerna av Mac OS X som Mac OS X Lion kan detektera installation av falska mjukvaror som 

MacDefender och andra nätfiskeattacker. Boken Mac OS X Lion Bible [6] som beskriver säkerhetsaspekter av 

den senaste versionen av Mac OS X, samt undersökningar som har gjorts av flera privatpersoner på olika 

webbsidor visar att standardbrandväggen och standard anti-skadligmjukvaran inte utför mer än de enkla 

standarduppgifterna. Därför är det viktigt att ha en ytterligare mjukvara som ger avancerat skydd mot 

intrångsförsök och att skadliga och spionmjukvaror installeras på Mac. Mjukvaror som skyddar Mac OS X mot 

skadliga och spionmjukvaror samt intrångsförsök finns från många kända företag som McAfee, Symantec och 

F-Secure. 

 

Automatiska uppdateringar 

Mac OS X söker regelbundet efter nya uppdateringar från företaget Apple. Dessa uppdateringar kan förbättra 

operativsystemets säkerhet, prestanda, programmeringsbugg eller erbjuda nya funktioner till 

operativsystemet. Det går även att manuellt söka och installera tillgängliga uppdateringar. 

 

Kontosäkerhet och kryptering 

FileVault är en funktion i Mac OS X som tidigare krypterade hemkatalogen, men i den senaste versionen av 

Mac OS X, Mac OS X Lion är det möjligt att kryptera hela startuphårddisken (hårddisken/partitionen som 

innehåller operativsystemet). Vid aktivering av FileVault får användaren en återställningsnyckel (recovery 

key) som kan användas vid fall då användaren har glömt lösenordet till användarkontot. Kryptering av hela 

startuphårddisken görs en gång och allt som skapas senare kommer att krypteras per automatik. När 

användarkontot är låst eller användaren utloggad finns det väldigt liten chans att kunna dekryptera 

hårddiskens innehåll. Enligt flera användare på olika webbsidor har inte datorns prestanda och produktivitet 

blivit sämre efter krypteringen. För åtkomst till den krypterade hårddisken krävs ett lösenord till 

användarkontot samt operativsystemet Mac OS X Lion. 

I Mac OS X finns en autolåsfunktion som automatisk låser datorn vid inaktivitet eller när datorn vaknar från 

viloläge. Det är vanligt att användarna glömmer bort eller är oaktsamma och inte låser datorn när den 

lämnas obevakad. Det är viktigt att denna funktion konfigureras på alla bärbara datorer. 

 

Safari 

Webbläsaren Safari är Mac OS X standardwebbläsare, den kan detektera skadliga mjukvaror till en viss grad 

men den kan luras till att släppa förbi vissa okända skadliga mjukvaror. 

Private Browsing är en motsvarande funktion till Internet Explorers InPrivate Browsing som har beskrivits 

tidigare. När Private Browsing är aktiverad används cookies, temporära Internet filer och alla funktioner som 
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får en hemsida att laddas fortare och att fungera på rätt sätt. Men så fort webbläsaren stängs raderas all 

data som användes av webbläsaren under webbsurfningen.  

Safaris senaste version, Safari 5.0 sparar inte följande data när Private Browsing är aktiverad:  

 Historik av besökta webbsidor 

 Kakor 

 AutoFill av formuläradata (t.ex. användarnamn och lösenord) 

 Sökningar 

 Namnet på nedladdade filer sparas inte i webbläsarens nedladdningslista (nedladdade filer måste 

raderas manuellt) 

 

Apple mail  

Apple mail är Mac OS X standard e-postklient och har liknande funktioner som Microsoft Outlook. Eftersom 

risken med skadliga mjukvaror via inkommande e-post alltid finns är det viktigt att ett anti-skadlig-mjukvara 

alltid finns på datorn och skyddar datorn i realtid.  

En användare kan välja att spara e-posten lokalt på datorn, Apple mail sparar denna e-post ”On My Mac” 

vilken sparas under hemkatalogen. Det är viktigt att de lokala e-postfilerna lösenordskyddas, krypteras samt 

säkerhetskopieras regelbundet.    

Apple mail erbjuder kryptering och digitalsignering av utgående e-post. Mottagarens och sändarens digitala 

certifikat som innehåller den publika nyckeln måste utväxlas innan kryptering och dekryptering kan ske. 

Digitala signeringen försäkrar integriteten av den skickade e-posten. 

Apple mail erbjuder också SSL och andra krypteringsmetoder som används för kommunikationen mellan e-

postklienten och de utgående och inkommande e-postservrarna. Detta försäkrar integriteten och 

konfidentielliteten av den inkommande och utgående e-posten.  

 

FileVault och BitLocker 

Enligt en artikel [7] på idg.se har det ryska företaget Passware som utvecklar mjukvaror riktad mot polis och 

andra myndigheter påstått att med hjälp av Passwares mjukvara kan dekrypteringsnycklarna till FileVault och 

Windows BitLocker hittas på max 40 minuter om datorn är i viloläge. Enligt företaget Passware måste datorn 

stängas av och inte sättas i viloläge, annars ligger dekrypteringsnycklarna kvar i interminnet. År 2008 släpptes 

en studentuppsatts (student paper) [8] av några studenter från universiteten Princeton i USA som kunde 

demonstrera ett likadant fall.    
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3.3 Hot, risker och sårbarheter som orsakas av surfplattor och smartphones i en 

organisation och förslag på hur man kan förebygga dessa risker    

I denna del av rapporten utforskas ett antal hot och risker som är kopplade till att införa mobila enheter i 

företaget. För enkelhetens skull är dessa hot uppdelade i fyra kategorier: applikationsbaserade hot, 

webbaserade hot, nätverksbaserade hot och fysiska hot. Det är nödvändigt att förstå de säkerhetsmodeller 

som används i olika operativsystem, för att kunna identifiera hoten som kan orsakas av de mobila enheter 

som kör dessa operativsystem. Därför först tas upp de säkerhetsmodeller som används i olika 

operativsystem, därefter hot, risker och sårbarhet och sist förebyggande åtgärder. 

 

3.3.1 Hot, risker och sårbarheter  

Smartphones har funnits i många år nu och har tidigare lanseras som businessphones men har nu genom 

åren ökat i popularitet. Businessphones var mest användbara för affärsmän eftersom de hade funktioner 

som e-postklient, kalendar och annat som underlättade arbetsuppgifterna. Idag är smartphones på väg att ta 

över de gamla traditionella mobiltelefoner som hade vissa grundläggande funktioner.  

Surfplattor, som är relativt nya i världen av portabla enheter, har många likheter med smartphones. De har 

sina rötter i smartphones och är likadant funktionsmässigt. Idén med surfplattor har varit att skapa en 

portabel enhet som egenskapsmässigt ligger mellan en bärbar dator och en smartphone. De är lika enkla att 

ta med sig som en smartphone, men har större skärm och bättre hårdvara. 

    

Alla enheter som kopplas till Internet öppnar en värld av möjligheter samt en värld av hot och 

säkerhetsrisker. Eftersom surfplattor och smartphones är byggda på likadana sätt innebär det att de hotas av 

liknande säkerhetsrisker och sårbarheter. Det finns säkerhetsrisker som hotar alla smartphones och 

surfplattor oavsett vilket operativsystem som används. Åtgärder och förebyggande åtgärder mot 

säkerhetsrisker och sårbarheter kan vara olika beroende på vilket operativsystem som används. 

 

När dessa portabla enheter används i en organisation är det väldigt viktigt att de säkras upp noggrant. Oftast 

införs dessa enheter i en organisation för att anställda lättare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Viktig, 

känslig, hemlig information som tillhör organisationen kan utsättas för säkerhetsrisker. Om informationen 

som tillhör organisationen förstörs, felaktigt ändras eller skickas till en obehörig person kan detta leda till 

problem och eventuellt extra kostnader för organisationen. Det finns många faktorer som t.ex. skadliga och 

spionprogramvaror som kan leda till att informationen som ligger i en smartphone eller en surfplatta 

förstörs, felaktigt ändras eller skickas till en obehörig. 

Ibland kan smartphones och surfplattor utsätta andra enheter i en organisation för säkerhetsrisker. Eftersom 

dessa enheter kan kopplas till trådlösa nätverk som Wi-Fi. Det är viktigt att dessa enheter endast kopplas till 

Internet via organisationen interna nätverk och inte har åtkomst till organisationen interna servrar och 

datorer.   

 

Faktorer 

Som med PC och bärbara datorer, måste smartphones och surfplattor säkras upp för att förhindra att de blir 

en säkerhetsrisk när de används i en organisation eller hos myndigheter. Säkerhetsrisker och hot måste först 

kartläggas och analyseras innan några säkerhetsåtgärder kan vidtas. Genom att analysera olika 

säkerhetsåtgärder som tillämpas av olika programleverantörer (säkerhetsmodeller) kan man enkelt 

identifiera säkerhetsproblem som är förknippade med smartphones och surfplattor i en organisation. Vissa 
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av dessa säkerhetsutmaningar är nya men de flesta av dem är desamma som i PC och bärbära datorer. Därför 

diskuteras säkerhetsmodeller i olika mobila plattformar i följande kapitel. 

 

3.3.1.1 Apple iOS säkerhetsmodell 

Apples iOS är det operativsystemet som körs på iPod, iPhone och iPad. Detta operativsystem är en slimmad 

version av Apples OS X Mac Operativsystem. iOS säkerhetsmodell är huvudsakligen baserad på fyra 

säkerhetspelare: Den traditionella åtkomstkontrollen, applikationsproveniens, kryptering och isolering. 

 

Den traditionella åtkomstkontrollen 

Den traditionella åtkomstkontrollsäkerheten genomförs i iOS består av lösenordskonfiguration, skärmlås för 

inaktiv tid och ett alternativ för konto inaktivering. De åtkomstkontrollfunktionerna som iOS implementerar 

har en rimlig säkerhetsnivå för att skydda information i händelse av enhet borttappad eller stulen. 

   

Applikationsproveniens 

Proveniens är en metod där varje applikation stämplas med författarens identitet och därefter 

manipulationssäkras med en digital signatur. Systemutvecklaren måste registrera sig på Apples hemsida och 

betala en årlig licensavgift innan den kan släppa applikationen till iPhone-, iPod- och iPad användarna. Apple-

godkänd utvecklare får ett digitalt certifikat som sedan används för att digitalt signera applikationer innan de 

kan släppas till användarna. Denna signeringsprocess säkerställer att applikationsutvecklaren är Apple-

godkänd och att logiken i applikationen är manipulationssäkrad. I dagsläget finns det två alternativ för hur 

utvecklarna kan distribuera sina applikationer till användarna. Första alternativet är via Apples AppStore. 

Detta alternativ är för enskilda utvecklare som vill sälja sina applikationer till iPhone, iPod och iPad 

användarna. Det andra alternativet är via företagets egen webbsida eller via Apples iOS management 

plattform. Genomförandet av Apples applikationsproveniens har varit mycket effektiv för att begränsa 

skadliga kodattacker riktade mot iOS-enheter eftersom utvecklarna är ansvariga för sina applikationer. 

Dessutom testar Apple varje applikation som lämnas in för publicering på App Store för skadligt beteende 

eller kränkningar av Apples policy. ”Jailbreaking” är namnet på den process som används för att modifiera 

iOS som körs på iPhone-, iPad- och iPod Touch enheter i syfte att ge användaren större kontroll över sin 

enhet, inklusive möjligheten att ladda ner och installera applikationer utanför den officiella App Store. Att 

ladda ner och installera applikationer från tredje part AppStore innebär risk för skadligkod. 

 

iOS Kryptering 

iOS använder sig av en så kallad hårdvaruaccelererade AES-256 kryptering för att kryptera all data som 

lagrats i flashminnet på enheten. Dessutom används ett ytterligare skikt av kryptering för att skydda andra 

typer av information som till exempel e-post. Hårdvaruacceleration hänvisar till enheter som påskyndar 

datakommunikation, lagring och hämtning av information, kryptering och dekryptering, matematiska 

operationer, grafik och webbsida visning. Hårdvaruacceleration kan bestå av en enskild integrerad krets 

(även kallad en IC eller chip), ett tryckt kretskort eller ett fristående system. Även om iOS hela 

enhetskrypteringsstrategi verkar vara en bra säkerhetpraxis har det en baksida. Eftersom applikationer som 

körs i bakgrunden av iOS behöver tillgång till enhetslagring är iOS tvungen att behålla en kopia av 

krypteringsnyckeln hela tiden för att dekryptera enhetens information och föra den informationen vidare till 

dessa applikationer. Detta innebär att iOS-enheter krypterar information på ett sådant sätt att den kan 

dekrypteras utan att användaren behöver mata in lösenkod. Detta möjliggör att en som har fysisk tillgång till 
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en iOS-enhet och ett fungerande jailbreakingverktyg potentiellt kan läsa de flesta av enhetens uppgifter utan 

att veta enhetens lösenord. 

 

Applikationsisolering (Sandboxing) 

Applikationer i iOS är isolerad från varandra. T.ex. Är det inte tillåtet för applikationer att visa eller ändra 

varandras data samt logik. Vidare har applikationer inte tillgång till iOS kärna, vilket innebär att de inte kan 

installera privilegierade drivrutiner på enheten eller på annat sätt få root-rättigheter (administratör) till 

enheten. I iOS körs alla tredjepart-applikationer med samma begränsade rättighetsnivå och är alla helt 

kontrollerade av iOS och användare. iOS kan t.ex. avbryta en applikation i fall den inser att enheten har slut 

på tillgängligt minne. Användare har också möjlighet att avsluta en applikation när som helst. Jämför med PC-

baserade applikationer där en applikation kan installera sig i operativsystemets kärna och få en 

administratörsbehörighet som sedan används för att få total kontroll över systemet. Förutom att 

applikationer är isolerade från varandra och från iOS kärna, är applikationerna isolerade från enhetens SMS 

och e-post samt e-postbilagor inom brevlådan. Applikationerna är också förbjudna att skicka SMS och att 

initiera eller svara på telefonsamtal utan användarens medverkan. Däremot har iOS applikationer tillgång till 

följande systemresurser utan att få tillstånd från användaren: 

Kommunicerar med en dator via trådlösa nätverk 

 Tillgång till adressbok 

 Tillgång till kalenderposter 

 Tillgång till enhetens unika identifierare – enhets ID utfärdas av Apple  

 Tillgång till enhetens telefonnummer 

 Tillgång till musik, videofiler och fotogalleri 

 Tillgång till Safaris sökhistorik  

 Tillgång till Wi-Fi anslutningsloggar 

 Tillgång till enhetens mikrofon och videokamera 

 Med mera 

 

Behörighetsbaserad åtkomstkontroll 

I iOS finns det bara fyra systemresurser som en applikation behöver uttryckligt tillstånd från användaren för 

att få tillgång. Nedan är de fyra systemresurser som en applikation kan begära tillstånd: 

 Tillgång till positionsangivelser från GPS 

 Att få fjärrmeddelanden varningar från Internet 

 Att initiera ett telefonsamtal 

 Att skicka ett SMS eller e-postmeddelande 

 

3.3.1.2 Google Android säkerhetsmodell 

Android är en modern mobilplattform som byggdes för att vara helt öppen. Android utformades för att ge en 

öppen källkodplattform och applikationsmiljö för mobila enheter. Enhetens hårdvara, Android 

operativsystem och Android Application Runtime är de tre huvudsakliga byggstenarna i Android-plattformen. 

 Enhetens hårdvara – Android körs i många olika typer av hårdvarukonfigurationer som t.ex. smarta 

telefoner, surfplattor och set-top-boxar. 

 Android operativsystem - Detta är kärnan i operativsystemet som är byggt ovanpå Linux-kärnan. Alla 

andra av enhetens resurser, som kamerans funktioner, GPS data, Blåtandsfunktioner, 

telefonfunktioner och nätverksanslutningar nås via operativsystemet. 
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 Android Application Runtime – Android applikationer är oftast skrivna i Java. Varenda applikation 

körs i sin egen virtuella maskin (Dalvik virtuell maskin), och varje virtuell maskin är isolerad i sin egen 

Linux-process. Denna modell säkerställer att ingen process kan komma åt någon annans 

processresurser (gäller för icke ”jailbroken” enheter). Applikationer får en särskild del av filsystemet 

där de får skriva sina privata data som databaser och raw-filer. 

Android-applikationer är uppdelade i två typer: 

 Förinstallerade applikationer - Dessa applikationer är förinstallerade i operativsystemet. Telefon, e-

post, kalender, webbläsare och kontakter är exempel på denna typ av applikationer. 

 Användarinstallerade applikationer – Dessa är tredjepart-applikationer som kan laddas ner från 

Google Play. 

Android säkerhetsmodell är huvudsakligen baserad på tre säkerhetspelare: Den traditionella 

åtkomstkontrollen, behörighetsbaserad åtkomstkontroll och isolering. 

 

Den traditionella åtkomstkontrollen 

Android konfigurationsalternativ för lösenord ger möjlighet till att definiera styrkan på enhetens lösenord, 

definiera telefonens lockouttid, definiera hur många misslyckade inloggningsförsök som måste ske innan 

enheten raderar sina data, samt definiera hur länge enhetens lösenord är giltigt. 

 
Behörighetsbaserad åtkomstkontroll 

Som standard kan en Android-applikation komma åt endast ett begränsat antal systemresurser. Det är 

Androidsystemet som hanterar applikationerna tillgång till resurser som är väsentliga för enhetens 

funktionalitet om dem används felaktigt eller uppsåtligt. Därför måste varje Adroid-applikation innehålla en 

inbäddad lista över systemresurser som den behöver tillgång till för att fungera korrekt. Användaren måste 

godkänna om applikationen ska installeras och beviljas tillstånd att få tillgång till alla begärda 

delsystemresurser. Å andra sidan, om användaren väljer att inte godkänna då avbryts installationen och 

applikationen är fullständigt blockerad från att köras. Tillgång till följande delsystem kräver användarens 

tillstånd: 

 Nätverk delsystem: Applikation kan upprätta nätverksanslutningar till andra nätverksanslutna 

enheter via Wi-Fi eller mobilnätet. 

 Enhetsidentifierare: Applikation kan få enhetens telefonnummer, enhets-ID (IMEI), dess SIM-korts 

serienummer och abonnent ID (IMSI) nummer. 

 Meddelandesystem: Applikation kan komma åt e-postmeddelanden och bilagor i enhetens inkorg, 

utkorg, och SMS-system. Dessutom kan applikationen skicka ut e-post eller SMS-meddelanden och 

avlyssna inkommande e-post eller SMS-meddelanden utan att användaren tillfrågas. 

 Kalender och adressbok: Applikation kan läsa, ändra, ta bort och lägga till nya poster i kalender och 

adressbok. 

 Multimedia och bildfiler: Applikation kan komma åt multimediafiler och bilder. 

 Externt minneskortåtkomst: Applikation kan spara, ändra eller ta bort befintliga data på externa SD-

minneskort. Notera att när en applikation har beviljats detta tillstånd, då har den obegränsad tillgång 

till alla data på SD-kortet, som inte krypteras i standardinställning. 

 Global Positioning System (GPS): Applikationer kan få GPS information. 

 Telefonsystem: Applikationer kan initiera och eventuellt avsluta ett samtal utan användarens 

medgivande. 

 Loggar och webbhistorik: Applikationer kan komma åt enhetens loggar samt webbläsarens lista över 

bokmärken och webbhistorik. 
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 Task List: Applikationer kan få lista över alla aktiva applikationer. 

 

Applikationsisolering (Sandboxing) 

Android tillämpar ett starkt isoleringssystem för att säkerställa att applikationer endast få tillgång till de 

systemresurser som de har rätt till. Detta isoleringssystem isolerar applikationer i samma system från 

varandra och förhindrar applikationer från att komma åt eller ändra operativsystemets kärna. Åtkomst till 

enhetens delsystem är förbjuden av Androids isoleringssystem med undantag på följande subsystem: 

 Applikationer kan få tillgång till en lista över alla installerade applikationer på enheten och kan få 

granska deras logik men inte dess privata data. 

 Applikationer får läsa från, men inte skriva till, SD flash-kort. 

 Applikationer får starta andra applikationer i systemet som t.ex. webbläsare och GPS. 

 

Applikationsproveniens 

Operativsystemet Android kommer bara installera och köra program som har signerats korrekt med ett 

digitalt certifikat. Men istället för att ansöka till Google om ett signeringscertifikat, kan utvecklarna skapa 

egna signeringscertifikat, så ofta som de vill, utan någon tillsyn. För att en utvecklare ska kunna sälja sin 

applikation på Googles officiella Android Marketplace (numera Google Play) måste utvecklaren betala en 

avgift på 25 USD via kreditkort under registreringsprocessen. Google kan sedan använda 

kreditkortsuppgifterna för att koppla ihop utvecklare med det digitala certifikat som används för att signera 

applikationen (Detta fungerar bara om utvecklare har använt sitt eget kreditkort för att registrera). Detta 

tillvägagångssätt har sämre effekt när det gäller att förebygga skadliga program eftersom utvecklare har 

möjlighet att distribuera sina applikationer via andra hemsidor på internet. 

 

Kryptering 

Android 3,0 och senare har stöd för hårdvarukryptering för att skydda data. Användardata kan krypteras i 

kärnan med hjälp av dm-crypt genomförandet av AES128 med CBC och essiv: SHA256. 

 

3.3.1.3  Microsoft Windows Phone Säkerhetsmodell 

Chambers, Capabilities, Sandbox och Application deployment är de fyra huvudsakliga byggstenarna i 

Windows Phone säkerhetsmodell. 

 

Olika nivå av förtroende (Chambers) 

Chambers är en del av Windows Phones säkerhetsmodell, den består av fyra olika nivåer av förtroende som 

kontrollerar åtkomsten av kod till enheten och plattformstjänster. Det är genom Chambers som säkerhets- 

och isoleringsgränser definieras. Processer körs sedan inom dessa gränser. Policy-system används för att 

definiera och genomföra Chambers. Säkerhetspolicyn av en Chamber definierar vilken operativsystem-

kapacitet de processer som körs i denna Chamber har tillgång till. Det finns alltså fyra Chambers. Tre av dem 

är förhandsdefinierade och har fast tillstånd medan den fjärde Chamber är möjlighets-driven. Applikationer 

som är avsedda att köras i den fjärde Chamber har en så kallad ”capability requirement” som ges vid 

installation och körningstid. 

Nedan är de fyra Chambers som också visas i figur 4: 

 Trusted Computing Base (TCB): Denna Chamber har störst privilegier. Processer som körs i denna 

Chamber har obegränsad tillgång till de flesta av Windows Phone resurser. Kärnan och drivrutiner är 

exempel på processer som körs i TCB kammaren. 



24 
 

 Elevated Rights Chamber (ERC): Processer som körs i denna Chamber kan komma åt alla resurser 

utom säkerhetspolicy. 

 The Standard Rights Chamber (SRC): Denna Chamber används av förinstallerade applikationer. 

 The Least Privileged Chamber (LPC): Denna chamber änvänds av alla icke-Microsoftapplikationer 

som finns tillgängliga på Windows Phone Marketplace. 

 

Figur 4 Chambers som är en del av Windows Phones säkerhetsmodell, den består av fyra olika nivåer av förtroende som 

kontrollerar åtkomsten av kod till enheten och plattformstjänster [9] 

 

Capabilities 

LPC definierar en minimal uppsättning privilegier för icke-Microsoft-applikationer. Capabilities används sedan 

för att utöka LPC så att applikationen ska fungera som det är tänkt. Capabilities kan endast beviljas under 

applikationens installationstid och deras privilegier kan inte ökas under körningstid. Tabell 2 visar olika 

Capabilities som finns i Windows Phone (WP). 

 

Windows Phone Capability Beskrivning 

ID_CAP_APPOINTMENTS Applikationer som vill ha tillgång till information i kalender. 

ID_CAP_CAMERA Applikationer som utnyttjar kamerans capabilities. Den används endast av 
mobiloperatörer och mobiltillverkare. Applikationsutvecklare använder 
istället ID_CAP_ISV_CAMERA. 

ID_CAP_CONTACTS Applikationer som vill ha tillgång till kontaktinformation. 

ID_CAP_GAMERSERVICES Applikationer som kan interagera med XBOX LIVE APIs. 

ID_CAP_IDENTITY_DEVICE Applikationer som använder enhetsspecifik information som t.ex. enhets 
ID, tillverkare eller modell. 

ID_CAP_IDENTITY_USER Applikationer som använder anonym LIVEID för att kunna identifiera en 
anonym användare. 

ID_CAP_ISV_CAMERA Applikationer använder kamerans capabilities. 

ID_CAP_LOCATION Applikationer som vill komma åt platstjänster. 

http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Windows_Phone_Platform_Security#ID_CAP_ISV_CAMERA
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ID_CAP_MEDIALIB Applikationer som vill komma åt mediabiblioteket. 

ID_CAP_MICROPHONE Applikationer som använder mikrofonen. Applikationen kan spela in ljud 
utan en synlig indikation. 

ID_CAP_NETWORKING Applikationer som vill komma åt nätverkstjänster. Detta måste redovisas 
till användare för att extra kostnad kan förekomma vid roaming. 

ID_CAP_PHONEDIALER Applikationer som vill kunna ringa ett samtal utan synlig indikation för 
användaren. 

ID_CAP_PUSH_NOTIFICATION Applikationer som vill kunna ta emot push-meddelanden. Detta måste 
redovisas till användare för att extra kostnad kan förekomma vid roaming.  

ID_CAP_SENSORS Applikationer som använder Windows Phone-sensorer. 

ID_CAP_WEBBROWSERCOMPONENT Applikationer som använder webbläsarens komponenter. Säkerhetsrisker i 
form av skript kan förekomma. 

                   Tabell 2  Capabilities som finns i Windows Phone (WP) [9] 

 

Applikationsisolering (Sandboxing) 

Varje applikation i Windows Phone körs i sin egen isolerade Chamber och enligt de deklarerade funktioner 

som en applikation behöver för att fungera. Den enda kommunikationskanalen mellan olika applikationer i 

samma telefon är genom molnet. Applikationer är isolerade från varandra och kan inte komma åt minne som 

används av andra applikationer i samma telefon och deras lagrade data. Dessutom får inga 

tredjepartapplikationer köras i bakgrunden. Så fort användare växlar till en annan applikation i Windows 

Phone, stängs den tidigare applikationen och dess tillstånd sparas. 

 

Applikationsproveniens 

Applikationsutvecklare måste först registrera sig hos Microsoft innan han/hon kan lägga upp sin applikation 

på Windows Phone Marketplace. Microsoft utför en identitetskontroll innan utvecklarens registrering 

godkänns. Alla applikationer är kodsignerade av VeriSign, med ett certifikat som är specifikt för den 

utvecklaren. Applikationer som inte är kodsignerade får inte köras på Windows Phone-plattformen. Alla 

tredje partsapplikationer är endast tillgängliga via Windows Phone Marketplace. Mobiloperatörer kan 

förinstallera upp till sex applikationer på en enhet, men dessa applikationer måste först godkännas av 

Microsoft. Hela processen att ladda upp applikationer på Marketplace sköts noggrant och kontrolleras av 

Microsoft. Förutom identitetskontroll utför Microsoft också en översyn av funktion och innehåll som en del 

av uppladdningsprocessen. Applikation kontrolleras för att säkerställa att den uppfyller Windows Phone 

Marketplace policy. 

 

Fysiska hot 

På grund av deras ringa storlek och mobilitet, kan smarta telefoner och surfplattor stjälas eller förloras oftare 

och lättare än bärbara datorer. Eftersom dessa enheter kan innehålla både affärs- och personlig information, 

kan det leda till en betydande hot mot säkerheten om de förloras. Enligt en studie [10] om hot som orsakas 

av mobila enheter gjort av Juniper Networks, var 1 av 20 mobila enheter stulen eller förlorad under 2010. All 

information som lagras på eller är tillgänglig via en stulen eller förlorad mobilenhet kan hämtas om tillträde 

till enheten eller informationen inte är väl skyddat. I en rapport [11] från februari 2011 gjord av tyska 

säkerhetsforskare från Fraunhofer Institute har det visat sig att man kan kringgå hårdvarukrypteringskyddet 

på en lösenordlåst iPhone (iOS 4.2.1) och få lösenord och inloggningsuppgifter till de flesta av enhetens 

system, inklusive e-lösenord, Wi-Fi lösenord, VPN lösenord, och lösenord till röstmeddelanden. Detta visar 
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tydligt att även om hårdvarukryptering är implementerad på en mobilenhet, är informationen fortfarande 

inte säker när enheten blir stulen eller förloras. 

 

Eftersom nuvarande versioner av Android inte krypterar data som lagras på SD-minneskort som t.ex. 

multimediafiler och andra applikation specifika data, kan en angripare med fysisk tillgång till en Android-

enhet helt enkelt ta ut SD-minneskortet och få med sig affärs- och personlig information, och på det sätt 

kringgå alla lösenord som är aktiverade på enheten.  

Enligt en rapport [12] från juni 2011 gjord av Symantec, visade det sig i äldre versioner av Android, särskilt de 

tidigare än Android 2.3.4 för smartphones och 3.0 för surfplattor användes bara en "isolering modell" och 

inte någon hårdvarukryptering för att skydda data som lagras i enheter. Om enhet eller dess SD-kort blir 

stulet eller tappat, kan någon få tillgång till alla information som finns sparad i enheten. 

 

Nätverkshot 

Avlyssning av kommunikation är den vanligaste attacken mot en mobilenhet som är ansluten till ett nätverk. 

Wi-Fi, mobilnätet och blåtand är exempel på nätverk som en angripare kan använda för att fånga data som 

överförs mellan olika enheter. Förutom det kan en angripare använda dessa nätverk som en kanal för att 

sprida skadlig kod. En mask som kallas Cabir är ett bra exempel på nätverkshot. Cabir använder blåtand som 

en kanal för att sprida sig från en enhet till en annan. Så snart cadir är installerat söker den efter andra 

blåtand-aktiverade enheter. Cadir kommer sedan att skicka den smittade filen till alla enheter som den 

hittade via blåtand. Wi-Fi sniffing och man-in-the-middle är andra attacker som kan utföras mot mobila 

enheter som kommunicerar i ett nätverk. Enkelheten och tillgängligheten av verktyg som krävs för att utföra 

denna typ av attacker gör det möjligt för vem som helst med lite datorkunskap att framgångsrikt utföra en 

sådan attack. Firesheep och Faceniff är två exempel på sådana verktyg. Firesheep är en webbläsarplugin som 

övervakar okrypterade trådlösa nätverk i syfte att fånga okrypterad cookies som skickas av någon 

webbserver till klientdatorn. Cookien används sedan för att logga in på hemsidan som den legitima 

användaren. Faceniff är ett motsvarande verktyg för Android mobila enheter. 

 

Webbläsarbaserade hot 

Webbläsarbaserade attacker utlöses när en användare besöker en infekterad hemsida. Skadlig kod hämtas 

automatiskt från den infekterade platsen utan slutanvändarens kännedom genom en teknik som kallas 

"drive-by downloads". En angripare kan sedan köra skadlig kod genom att utnyttja kända sårbarheter i 

webbläsare eller operativsystem, eller en kombination av båda. CVE-2010-1807 är ett exempel på Webkit-

sårbarhet som gör det möjligt för en angripare att exekvera skadlig kod på enheten eller orsaka en DoS-

attack via ett särskilt utformat HTML-dokument, vilket leder till att applikation krascha. Webkit är en öppen 

källa HTML renderingsmotor som används av IOS, Android, BlackBerry och webOS mobila webbläsare. 

George Kurtz och Dmitri Alperovitch från CrowdStrike använde denna Webkit-sårbarhet (CVE-2010-1807) för 

att skapa en proof-of-concept-attack. I attacken installerades en RAT (Remote Access Tool) på enheten för 

att avlyssna samtal och övervaka var användaren befann sig. På konferensen Black Hat 2011 utfördes en 

annan proof-of-concept-attack av forskare från Dasient Research. I denna attack utnyttjades både Webkit 

CVE-2010-180- och Skype-applikationssårbarheter för att få tillgång till användarens kontaktdatabas för 

Skype i mobilen. [13]  
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Sociala ingenjörskonsthot 

I denna typ av hot utnyttjar en angripare användarens okunskap snarare än teknisk sårbarhet. Olika former 

av sociala ingenjörskonsttekniker används av angripare för att lura användare att ladda ner skadlig kod. Här 

följer några exempel på sociala ingenjörskonsthot: 

 Ompaketering 

 Uppdateringshot 

 Falska installatörer 

 Drive-by-Downloads 

 

Ompaketering 

Detta är en mycket vanlig social ingenjörskonstteknik, där en angripare tar en legitim applikation, ändrar den 

genom att lägga skadlig kod till programmet och sedan publicerar den på nytt på tredje-part 

applikationsmarknaden eller på en webbplats. Att det är mycket svårt för användarna att skilja mellan en 

legitim applikation och en ompaketerad gör denna teknik mycket effektiv. Spel, hjälpmedel och porr är några 

exempel på de vanligaste ompaketerade applikationer. 

 

Uppdateringshot 

En utvecklare av skadlig kod släpper först en legitim applikation utan skadlig kod. När ett stort antal 

användare har laddat ner den, skapas en uppdatering där skadlig kod kan injiceras. Eftersom många mobila 

enheter är inställda på att automatiskt uppdatera program eller uppdateras manuellt när en ny version finns 

tillgänglig, accelereras den hastighet med vilken den skadliga koden sprider sig och samtidigt minskas den tid 

som krävs innan den skadliga koden installeras på ett stort antal mobila enheter. 

 

Falska installatörer 

I denna sociala ingenjörskonstteknik skapar en utvecklare av skadlig kod ett falskt installationsprogram som 

ser ut som det legitima installationsprogrammet. Syftet med denna teknik är att lura så många användare 

som möjligt till att acceptera att programmet automatiskt skickar premium SMS till angriparens premium 

nummer när användaren antingen laddar ner piratkopierade versioner av betalapplikationer eller andra 

applikationer som kan laddas ner gratis från den officiella applikationsmarknaden. Premium sms är ett sätt 

att betala för en produkt eller tjänst via sms. Det kan t.ex. användas för att rösta i ett TV-program för en 

extra kostnad eller för köp av ringsignal, skärmsläckare eller liknande till telefonen.  

 

Drive-by-Downloads 

Drive-by-Downloads är en teknik som används av en skadlig webbplats där en webbsida automatiskt börjar 

ladda ner ett program då en användare besöker den. Drive-by-downloads kombineras ofta med andra sociala 

ingenjörskonsttekniker för att nå de resultat som utvecklaren av den skadliga koden önskar. 

 

3.3.2 Förslag på förebyggande åtgärder 

I denna del av rapporten diskuteras säkerhetsåtgärder, inklusive de som direkt kan implementeras på 

mobilenheten, samt de som kan genomföras på företagsnätet. 

 

Webbläsarsäkerhet 

Organisationer som stöder mobila enheter (smartphones och surfplattor) bör införa egna säkra 

webbläsarapplikationer för alla plattformar som stöds. Dessa program bör användas istället för de inbyggda 

webbläsare på de mobila plattformar som stöds av organisationen. Alla URL-förfrågningar som kommer från 



28 
 

säkra webbläsare kontrolleras mot en svart lista eller ryktesdatabas. Baserat på resultatet från databasen 

begärs antingen blockering eller tillåtelse. Med detta säkra tillvägagångssätt att använda webbläsaren kan 

den mobila enheten effektivt skyddas mot webbaserade attacker, sociala ingenjörskonstattacker och skadlig 

kod. 

 

Mobile Device Management (MDM) 

Detta är ett verktyg som ger administratörer möjlighet att på distans administrera en hanterad mobil enhet. 

Med hjälp av dessa verktyg kan administratören fjärrövervaka enhet, konfigurera och uppdatera 

enhetsinställningar, genomdriva säkerhetsregler och säkra mobil åtkomst till företagets resurser samt 

fjärrlåsa och utplåna hanterade enheter. Många av dessa verktyg är multiplattform. Även om MDM-lösningar 

inte ger något skydd mot specifika hot, är de mycket användbara för att minska administration för en 

användare som är inte tekniska kunnig. Dessutom tillhandahåller MDM en enda ställe varifrån alla mobila 

enheter på företaget kan administreras.  

 

Enterprise sandbox 

Enterprise sandbox är en säkerhetslösning för att skydda data där utvalda företagsresurser finns tillgängliga 

på ett säkert ställe i telefonen. I detta tillvägagångssätt delas enhetens innehåll in i två zoner, som kallas 

behållare: säker innehållsbehållare (secure content container) för företagets data och osäker 

innehållsbehållare (insecure content container) för anställdas både personliga och privata data. E-post, 

kalender, kontakter, applikationer, företagets webbplatser och känsliga dokument är några exempel på de 

resurser som är tillgänglig via sandbox. Denna information är krypterad och är tillgänglig endast för de 

behöriga anställda. Dessutom är all datatrafik till och från tjänster som är tillgängliga via sandbox krypterad. 

När en användare ska logga in på sandbox kontrolleras hans/hennes inloggningsuppgifter för att säkerställa 

huruvida användaren har rätt att få tillgång till både lokala data och företagstjänster. Om enheten blir stulen, 

förloras eller om en anställd har slutat, kan administratören enkelt radera enbart den företagsdata som finns 

i den säkra innehållsbehållaren och på det sättet förhindrar icke-legitima användare från att komma åt 

företagsresurser. Tyngdpunkten i denna lösning är att skydda företagets data och resurser mot icke legitima 

användare. VMware Horizon Mobile och VMware Mobile Virtualization Platform (MVP) är två lösningar som 

möjliggör för användare att använda en enda enhet för både privat- och jobbruk. Användningen av virtuell 

maskin gör att en mobilenhet kan köra två operativsysteminstanser. Med andra ord har användaren två helt 

separata telefoner som körs i en och samma enhet, och användaren kan enkelt växla mellan dem genom att 

klicka på en ikon. VMware erbjuder också View desktop virtualization-klient för Android och iPad, som 

möjliggör för en användare att fjärransluta till hans/hennes skrivbord från en mobil enhet. Denna lösning är 

idealisk för företag som av säkerhetsskäl inte vill att företagskonfidentiella data skall lagras på en mobil 

enhet. 

 

Brandvägg och anti-skadlig programvara 

Idag finns det brandväggslösningar till surfplattor och smartphones som till en viss nivå kan filtrera 

inkommande och utgående trafik.  

I tabell 3 visas funktioner i McAfee Mobile Security, en applikation som är en anti-skadligprogravara, anti-

spionprogramvara som dessutom har funktioner som fjärrhantering, säkerhetskopiering, lokalisering och 

andra säkerhetsskydd som hjälper till att reducera hot, risk och sårbarheter av portabla enheter som 

smartphones och surfplattor. Programvaror som McAfee Mobile Security kan vara ett klokt val för en 

organisation eftersom allt säkerhetsskydd är samlat i en programvara som dessutom uppdateras och 

utvecklas av ett känt företag.  
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Funktioner Beskrivning 

Komplett skydd mot 
virus, spionprogram och 
nätfiske 
 

Söker igenom och rensar bort skadlig kod från filer, minneskort, appar, SMS, bilagor och filer som hämtas 
från Internet. 

Säkert att söka och 
handla 
 

Du skyddas mot hot på webben genom blockering av riskabla länkar i SMS, i e-post och på sociala 
nätverkswebbplatser. Du skyddas också mot potentiella hot i form av webbplatser med nätfiske, 
webbläsarutnyttjanden och skadlig QR-kod. 

Lås enheten 
 

Du kan hindra obehörig användning av telefonen och dina personuppgifter genom att fjärrlåsa alla data, 
inklusive allt som finns på SIM-kortet, och visa meddelandet "Kontakta mig" på mobilens skärm. 

Fjärradera data 
 

Skydda din integritet genom att fjärradera alla data på din förlorade telefon och dess SIM-kort. Du kan 
säkerhetskopiera allt innan du fjärraderar så att inget går förlorat. 

Säkerhetskopiera och 
återställa data 
 

Du kan säkerhetskopiera oersättlig personlig information när du vill, automatiskt enligt ett schema eller 
innan du fjärraderar data på din smartphone, och sedan återställa informationen på en ny enhet. 

Lokalisera och spåra Få tillbaka din smartphone om den försvinner eller blir stulen. Du kan spåra den på en karta, skicka ett 
SMS om att lämna tillbaka den och fjärrutlösa ett larm som får den att tjuta. 

Call and SMS Filtering 
 

Filtrera enkelt bort spammare, fel nummer och oönskade SMS. 

App Alert för Android-
användare 
 

Genomsöker och kontrollerar dina appars åtkomsttyper och åtkomstnivåer och skapar rapporter som du 
kan granska för att få reda på hur olika appar får åtkomst till dina data. 

Avinstallationsskydd 
 

Du kan hindra en tjuv eller annan användare från att åsidosätta ditt McAfee-mobilskydd. 

Tabell 3  Funktioner i McAfee Mobile Security, en applikation som är en anti-skadlig- och anti-spion programvara för portabla 
enheter som smartphones och surfplattor [14] 

 

Kryptering 

Kryptering av data som sparas i företagets mobila enheter är mycket viktigt för att förhindra att känsliga 

företagsdata äventyras om en mobil enhet förloras eller blir stulen. Enhetsdata, data som överförs till och 

från mobila enheter, samt data som lagras på SD-kortet är tre exempel på datatyper som en administratör 

måste ta hänsyn till vid genomförandet av mobil datakryptering. Dessutom måste administratören ta hänsyn 

till enhetskrypteringsförmågan och utnyttjar det fullt ut. Som tidigare nämnts, använder olika operativsystem 

olika krypteringstekniker. Dessa tekniker har brister och därför kan det vara en god idé att dessutom 

överväga tredjepartskrypteringslösningar. Till exempel kan tredjeparts self-protecting applikationer användas 

för att lagra e-postmeddelanden, kontakter och kalendrar i krypterade behållare på mobilen. Dessa behållare 

används sedan för att separera affärsdata från personuppgifter, vilket gör det lättare att radera affärsdata 

om enheten bli borttappad eller stulen. IPsec VPN bör användas för att etablera en säker 

mobilkommunikation mellan företagets nätverk och mobila enheter. IPsec tunnlar tillhandahålla en metod 

för att säkerställa sekretess och integritet av alla privata data som utväxlas via ett offentligt nätverk mellan 

en mobil enhet och ett företagsnätverk. För att säkerställa sekretess och integritet för webbtrafik kan SSL 

VPN användas för all webbtrafik som utbyts mellan den mobilenhetens webbläsare och webbservern. 

 

Moln 

Företag kan välja att inte spara företagsdata i mobila enheter, istället kan man använda molntjänster, en 

lagringsmöjlighet som erbjuds av alla operativsystemplattformar som diskuteras i denna rapport (Apples 

icloud, Microsofts SkyDrive och Googles Google Drive). Detta alternativ ger en säker och central plats för 

företagets alla data, dessutom förvaras företagets data på ett annat ställe än i den mobila enheten. Även om 

detta tillvägagångssätt kan tyckas ge vissa fördelar, kan det förknippas med ett antal hot: integritetsskydd 

eller datasekretess kan inte garanteras eftersom de flesta leverantörer har en policy som tillåter dem att 

kontrollera datainnehållet för att se till att det är enlighet med dess policy. Här blir företagets konfidentiella 

uppgifter inte längre hemliga. När något händer med deras server, om den till exempel blir attackerad, har 
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företaget ingen makt att påverka arbetet med att se till att servern fungerar så fort som möjligt. För att 

undvika olägenheter kan företaget genomföra sin egen privata molnlagring där några av företagets data och 

applikationer kan lagras på en säker och centralplats. 

 

Autentisering 

Mobila användare som vill ansluta till företagets nätverk och komma åt företagets resurser med hjälp av sina 

mobila enheter bör verifieras beroende på vilken typ av anslutning de använder innan de beviljas tillgång till 

dessa resurser. 

 

Om en mobilenhet ansluter till företagets nätverk via Wi-Fi, bör autentisering ske efter association och innan 

IP-adressen utdelas. I denna typ av anslutning har en mobil enhet fjärranvädarens roll, medan AP (Access 

Point) har Network Access Server (NAS) roll. Vid association utbyter en mobil enhet och 

autentiseringsservern autentiseringmeddelanden via AP för att slutföra verifieringsprocessen. Beroende på 

EAP (Extensible Authentication Protocol) typ, kan autentiseringsmeddelanden krypteras i en TLS (Transport 

Layer Security) tunnel. Om den mobila enheten lyckas med autentiseringen öppnar AP porten och en mobil 

enhet kan nu skicka data och ta emot data till och från det anslutna nätverket. Å andra sidan, om en mobil 

enhet inte kan verifieras, då disassocieras den. En disassocierad mobil enhet blockeras från att skicka data 

genom AP. Observera att denna mobila enhet fortfarande kan lyssna på data som sänds från andra stationer, 

därför är det alltid bäst praxis att alltid kryptera data som skickas över trådlösa nätverk. Autentiserade Wi-Fi-

enheter kan avbildas på VLAN, för mer detaljerad och ökad åtkomstkontroll. 

 

För mobila enheter som ansluter till företagets nätverk via en IPsec, SSL eller Mobile VPN, bör autentisering 

ske under tunnelinitiering innan data kan skickas till VPN-gateway. Standard IPsec autentisering stöder 

endast autentiseringsmetoder med lösenord (pre-delade nycklar) eller certifikat, men tredjepart 

autentiseringsförlängning (vendor extensions) kan genomföras för att ge stöd för ytterligare 

autentiseringsmetoder enligt företagets autentiseringspolicy. Förutom att ha en användardatabas i VPN-

gateway, kan företaget välja att integrera VPN med externa autentiseringsservrar (t.ex. Active Directory, 

Access Control Entry, ACE-server). Informationen som returneras av servern kan användas av VPN-gateway 

för att styra vilka nätverksresurser en autentiserad användare kan komma åt. 

 

Om en enhet ansluter via en applikationsgateway som t.ex. webbportal eller mobilserver, bör autentisering 

ske under session etablering. I detta tillvägagångssätt kan en mobil enhet verifieras med antingen ett 

lösenord eller någon annan autentiseringsmetod som till exempel tokens, smarta kort, certifikat osv. 

Autentiserade enheter får normalt endast tillgång till utvalda resurser inom företagets nätverk. 
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4. Bring Your Own Device (BYOD) 

Bärbara datorer, smartphones och surfplattor är populära portabla enheter som idag används av många 

användare med både hög eller låg datorkunskap. Med hjälp av dessa enheter kan en användare lättare utföra 

alla typer av arbete. Att skicka en e-post kan t.ex. gå fortare via telefonen än att starta upp den bärbara 

datorn. 

På grund av ekonomiska eller andra skäl kan inte alla organisationer tillhandahålla varje anställd med en 

sådan portabel enhet. Därför vill många anställda att ta med sina egna privata portabla enheter till 

arbetsplatsen för att enklare kunna utföra sina arbetsuppgifter. Att tillåta en person att använda sin privata 

enhet i en organisation, väcker en hel del säkerhetsrisker. Idag försöker därför många organisationer och 

företag över hela världen att införa en såkallad BYOD-policy innan en anställd får tillstånd att använda sin 

privata portabla enhet på arbetsplatsen.  

Eftersom en portabel enhet är bärbar och kan tas ur organisationens lokaler hotas denna enhet av många 

säkerhetsrisker oavsett om den ägs av en organisation eller en privatperson. Säkerhetsrisker som tidigare 

beskrivits i delen ”Hot, risker och sårbarheter som orsakas av surfplattor och smartphones i en organisation” 

samt i delen ”Hot, risker och sårbarheter som orsakas av bärbara datorer i en organisation” är 

säkerhetsrisker som hotar nästan alla portabla enheter. Stöld, virusinfektion, dataförlust, logiskt/fysiskt 

intrång, förlust av enheten, hårdvara/mjukvarukrasch är exempel på hot, risker och sårbarheter som gäller 

alla portabla enheter som kopplas till Internet och bärs runt.  

Hur dessa säkerhetsrisker åtgärdas kan däremot skilja sig beroende på om den portabla enheten ägs av en 

organisation eller en privatperson. En portabel enhet som ägs av en organisation säkras oftast upp på en 

väldig hög nivå och enheten ska uppfylla organisationens säkerhetspolicy. Men en privatperson vill oftast ha 

sin frihet med sin egen portabla enhet, annars blir den privata portabla enheten bara tillgänglig för 

arbetsrelaterade uppgifter. Därför försöker företag och organisationer införa en BYOD-policy som ger 

tillräckligt med säkerhet så att organisationens IT-säkerhetssystem inte utsätts för risk samt att den anställda 

skall kunna använda sin privata portabla enhet till privatbruk.            

Idag finns det många metoder och system som kan användas för att kunna lösa BYOD-situationen. Många 

företag t.ex. som Cisco Systems utvecklar sina egna mjukvaror och system för att införa BYOD. Många 

organisationer testar fortfarande olika metoder för att se vilken som kan passa deras organisation bäst.  

 

NAC, MDAC och MDM    

Network Access Control (NAC), Mobile Device Access Control (MDAC) och Mobile Device Management 

(MDM) är exempel på tre lösningar som används av många företag och organisationer för att säkra upp och 

övervaka de privata portabla enheterna i deras organisation. Det finns många NAC, MDAC och MDM 

lösningar som utvecklas av tredjepart. Vissa företag använder enbart NAC eller MDAC eller MDM och det 

finns en del företag som använder en kombination av alla tre lösningarna. Företagen som arbetar med 

utveckling av dessa lösningar, kompletterar ständigt varje lösning med hjälp av funktioner som ingår i de 

lösningarna t.ex. funktioner som förut enbart fanns i MDM finns idag även i NAC lösningar. Därför är det 

svårt att specificera varje enskild lösning specifika funktioner.          

    

NAC 

NAC är en lösning till BYOD och används av flertals företag och organisationer. NAC är ett system som 

använder ett eller flera protokoll, mjukvaror, hårdvaror och mm. Hur ett NAC-system ser ut beror på varje 

enskild företags IT-säkerhetspolicy. Ett NAC-system kan vara väldigt vanligt eller väldigt komplex.  
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Ett exempel på ett NAC-system för att lösa BYOD i ett företag kan vara följande: En användare skickar 

begäran till en trådlös accesspunkt för att anslutas till företagets interna nätverk. Protokollet IEEE 802.1X 

används för att autentisera användaren med hjälp av active directory eller autentiseringsservrarna. 

Autentiseringsservern hittar användarens fördefinierade profil och ger en speciell åtkomst till användaren 

beroende på de rättigheter som tidigare blivit definierad i användarens profil. Rättigheterna definierar om 

användaren är en anställd eller gäst och till vilka interna servrar den har tillgång till osv.  

En klientmjukvara kan installeras på användarens privata portabla enhet för att övervaka enhetens lokala 

säkerhetssystem. En sådan klientmjukvara kan kontrollera att enhetens anti-virusmjukvara är på och 

uppdaterad, eller om brandväggens inställningar har ändrats, osv.  

Autentiseringsservern kan kontrollera portabla enhetens säkerhetsstatus med klientmjukvaran innan 

åtkomst till företagets interna nätverk ges till användaren. Användarens aktiviteter kan loggas under tiden 

den är kopplad till företagets interna nätverk. I figur 5 visas ett exempel på ett NAC system implementerat i 

en organisation. 

 
    Figur 5  Ett exempel på en NAC Lösning implementerat i en organisation [15] 

 
NAC har sedan länge funnits för datorer, men idag utvecklas mera mjukvaror till mobila enheter. En anti-

skadligmjukvara eller andra säkerhetsmjukvaror kan ingå i en NAC-klientmjukvara. NAC-klientmjukvaran har 

kontroll över enhetens säkerhetshälsa (security health) samt annan information som t.ex. vilken typ av enhet 

den är och vilket operativsystem som körs osv. Med hjälp av en NAC kan användarens portabla enhet 

användas till privat bruk med full integritet samt kan enheten användas till användarens arbetsuppgifter utan 

att företagets interna nätverk utsätts för säkerhetsrisker. 

    

MDAC 

MDAC är ett accesskontrollsystem som NAC men med fokuset på mobila enheter och BYOD. NAC-systemen 

är oftast komplexa system som hanterar accesskontrollen för alla användare och enheter oavsett om den är 

en trådlös, trådbunden eller portabel enhet. NAC hanterar oftast accesskontrollen för alla typer av enheter, 

därför kan bara generella funktioner ingå i ett NAC system. I MDAC ingår oftast detaljerade funktioner 
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specifikt för att säkra mobila enheter eller BYOD. Det finns många lösningar på hur MDAC kan implementeras 

i ett företag eller en organisation.  

Företaget Aruba Networks erbjuder en MDAC-lösning till BYOD. Enligt ett Aruba White Paper [16], skall en 

MDAC kunna utföra mycket mera funktioner än en vanlig NAC. Tabell 4 visar funktioner av dem olika delarna 

av Aruba Networks MDAC-lösning. Enligt Aruba Networks, vill de erbjuda en MDAC-lösning som passar de 

flesta mobila enheter oavsett vilket operativsystem som används, dessutom skall lösningen vara kompatibel 

med de flesta nätverksinfrastrukturen. För att minska IT-administrationen av BYOD har Aruba Networks 

implementerat en centraliserad policyhantering i deras MDAC-lösning. I en sådan ”centralized policy 

management” samlas alla BYOD säkerhetspolicyn som automatisk ger speciella typer av åtkomsträttigheter 

till användarna beroende på vem personen är, vilken typ av enhet den personen äger och vilken typ av 

nätverk personen begär åtkomst till.     

 
 Förmåga att driftsätta med Aruba accessnät eller befintlig infrastruktur.  

 Enhetlig synlighet och kontroll från en enda plattform. 

 Branschens mest intuitiva administrativa gränssnitt.  

 Centraliserad policyhantering och kontroll av verkställighet.  

 En konsekvent användarupplevelse oberoende av enhet eller plats. 

 Självbetjäning uppkoppling och anskaffning och återkallande av tillträde för alla större mobilplattformar.  

 Enhetsidentifiering som en grund för trafikgruppering (traffic grooming) och förbättring av nätsäkerheten.  

 En stabil upprätthållandepolicy för trådlösa-, fasta- och VPN-leverantörer. 

 Kontrollerad åtkomst och efterbehandling av komprometterade enheter.  

 Säker gästnätverksåtkomst med förenklade arbetsflöden.  

 Förbättrad säkerhet, rapportering och regelefterlevnad. 

 
Tabell 4  Funktioner av dem olika delarna av Aruba Networks MDAC-lösning [16]  

 

MDM                   

NAC och MDAC är lösningar som fokuserar på accesskontrollen, dvs. vilka enheter och vilka personer som 

skall få åtkomst till företagets nätverk samt hur kommunikation skall ske baserad på den föredefinierade 

säkerhetspolicyn. En MDM-lösning som används till BYOD, ger oftast en organisation kontroll över själva 

enheten, t.ex. vilka applikationer som får användas, fjärrlåsning, fjärrutradering och många andra 

enhetshanteringsfunktioner (device management).  

När en BYOD-lösning som MDM implementeras i ett företag skall användarens integritet (privacy) skyddas, 

eftersom enheten ägs av användaren. Många företag försöker att implementera en MDM-lösning som 

isolerar en plats i enheten bara för arbetsrelaterade filer, dokument, programvaror osv. På det sättet kan 

företaget ha full kontroll över den delen som ägs av företaget, dessutom skyddas användarens integritet och 

full rättigheter ges till användaren på den delen av enheten som ägs av användaren. Idag finns MDM-

lösningar från tredje part som erbjuder avancerad hantering av BYOD enheter. MDM utvecklas i den 
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riktningen som ger mera kontrollsrättigheter till företagen på deras del av BYOD enheten t.ex. företagen skall 

kunna installera/avinstallera mjukvaror på distants. Airwatchs BYOD-lösning är ett exempel på MDM som 

demonstrerar på vilken nivå en MDM-lösning kan hjälpa en organisations BYOD situation.  

Airwatch är ett företag som utvecklar BYOD-lösningar som mobile device management (MDM), mobile 

application management och mobile content management. MDM används oftast som ett samlingsord där 

applikationshantering samt innehållshantering ingår. Airwatchs BYOD-lösning demonstrerar en lösning där 

organisationen kan ha kontroll över BYOD-enheter med hjälp av en klientmjukvara installerad på enheterna. 

Tabell 5 visar funktioner som ingår i Airwatchs BYOD-lösning, en klientmjukvara som heter Airwatch MDM 

agent installeras på en BYOD-enhet och sedan loggar användaren in med sitt användarnamn och lösenord. 

 
Funktion Beskrivning 

Distribuera  Aktivera enheter med SMS, e-post, adress och andra flexibla alternativ.  

 Lägg till företags- och personalrelaterade ansvariga enheter individuellt eller i grupp.  

 Autentisera användare och enheter via grund- och katalogtjänstbaserad autentisering. 

 Konfigurera policy, inställningar, certifikat och tillgång till företagets konton via nätet omedelbart.  

 Dela de interna och rekommenderade applikationerna trådlöst via företagets applikationskatalog. 
 

Säkra  Se till att godkända och kompatibla enheter har säkrat tillgång till företagsresurser och konton.  

 Skydda personuppgifter och företagsdata och hela mobil enheten via kryptering och lösenord.  

 Förhindra obehörig användning av enheten genom att låsta enhetsfunktioner och upprätthålla 
restriktioner.  

 Granskning av enheter i enlighet med företagets policy, inställningar, program, tredje part och mer.  

 Automatisera affärspolicy för enheter som inte uppfyller företagets policy eller jailbroken-enheter. 
 

Övervaka  
 

 Övervaka både enheters och nätverks hälsostatus och statistik för avvikelser.  

 Spåra användarens aktivitet såsom nerladdningar, röst-, SMS- och dataanvändning mot fördefinierade 
trösklar, vita eller svarta listor.  

 Övervaka systemtillgång och användarens konsolaktiviteter via detaljerade händelseloggar.  

 Ställ in varningar och automatiserade affärsregler för specifika enheter eller nätverkshändelser, 
användarhändelser eller prestanda.  

 Skapa händelserapporter med automatisk distribution över hela IT-teamet. 
 

Hantera  
 

 Effektivisera och automatisera mobiltillgångar och lagerhantering.  

 Uppdatera och tillhandahåll nya strategier, inställningar, certifikat, applikationer, programvara och 
tillgång till företagets konton - Exchange Active Sync, Wi-Fi, VPN, CA, LDAP och mer över nätet.  

 Tryck ner konfigurationsprofiler, applikationer, mjukvara eller fjärr lås/utradera, vid en viss tidpunkt 
eller nästa gång en enhet eller grupp av enheter checkar in.  

 

Support  Utför enhetsdiagnostik på distans för att identifiera problem.  

 Ge fjärrhjälp till mobila användare och kommunicera från konsolen via SMS.  

 Använd fjärrstyrning av en enhet för mer effektiv felsökning.  

 Förse användare med fjärrhantering via en självservice-portal.  

 Hantera felsökning och incidenter med hjälp av ett integrerat ärendehanteringssystem. 
 

 
Tabell 5  Funktioner som ingår i Airwatchs BYOD-lösning (MDM) [17] 

Med hjälp av Airwatchs webbaserade hanteringskonsoll, kan administratören hantera enheten. Beroende på 

organisationens IT-säkerhetspolicy, kan regler och säkerhetspolicyn konfigureras av administratören såsom 

önskas. T.ex. kan administratören konfigurera i Airwatchs webbaserade hanteringskonsol att från och med 

imorgon skall alla ipad BYOD-enheter med operativsystemet iOS 5 ha följande säkerhetspolicy: 
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 Organisationens data och applikationer skall krypteras 

 All utgående e-post från organisationen e-post konto skall innehållskrypteras och digitalsigneras 

 Backup på organisationers data till iCloud får inte genomföras  

 
Administratören har kontroll över enheterna så länge användarna är inloggade (entrolled) i Airwatchs MDM-

agent klientmjukvara. Så fort de loggar ut eller avinstallerar (un-entroll) klientmjukvaran, beroende på un-

entrollment policyn konfigurerad av administratören kommer t.ex. organisationens data, e-post konton, 

mjukvaror, VPN och Wi-Fi anslutningar mot organisationens nätverk inaktiveras och vara otillgängliga tills 

användaren loggar in på Airwatchs MDM-agent klientmjukvaran igen. 

Airwatchs BYOD-lösning kan också användas till portabla enheter som är ägda av själva organisationen, un-

entrollment kan inaktiveras och vara förbjudet så att organisationen skall alltid ha full kontroll över de 

portabla enheterna.    

Hur mycket kontroll och rättigheter en organisation skall ha på en användares BYOD-enhet utan att bryta 

användarens integritetspolicy (privacy policy) beror på varje organisations säkerhet och användarintegritets 

policy.            

Ett exempel på hur en organisation kan ha kontroll på sin del av enheten utan att bryta användarens 

integritet är följande: användarens aktiviteter kan vara under organisationens kontroll när användaren 

använder sin enhet till arbetsrelaterade uppgifter och när användaren vill använda enheten till privatbruk så 

kan organisationens kontroll inaktiveras genom utloggning från klientmjukvaran (un-entrollment).  

 

 

  



36 
 

  



37 
 

5. Analys 

Ska bärbara datorer användas i en organisation? 

I den här rapporten framgår att en hel del hot, risker och sårbarheter förekommer när portabla enheter som 

bärbara datorer används i en organisation. Jämfört med andra portabla enheter, har bärbara datorer funnits 

väldigt länge. Företag och myndigheter har arbetat igenom de flesta säkerhetsaspekter av bärbara datorer. 

Med hjälp av användbar policy samt säkerhetsmjukvaror har företag, organisationer och myndigheter kunnat 

stabilisera deras säkerhet. Därför finns det ingen anledning till att portabla enheter som bärbara datorer inte 

ska användas även i myndigheter som Försvarsmakten, vars verksamhet är mycket känslig. Självfallet måste 

säkerheten på en bärbar dator hos Försvarsmakten vara högre än en bärbar dator hos en organisation med 

mindre känslig verksamhet. Risken med fysiskt/logiskt intrång samt andra attacker finns alltid, även för 

bärbara datorer med hög säkerhet. Viktigast är att minska hot, risker och sårbarheter till den lägsta möjliga 

nivå med hjälp av erfarna säkerhetsspecialister, användbar säkerhetspolicy och mjukvaror.  

 

Ska anställda ansluta sig till Internet eller organisationens nätverk via Wi-Fi/GSM/3G/4G? 

När man befinner sig utanför kontoret är Wi-Fi/GSM/3G/4G alternativa sätt att ansluta en bärbar dator till 

Internet. För att vara på den säkra sidan bör de anställda hos organisationer och myndigheter med känslig 

verksamhet istället använda sig av en VPN-anslutning eller liknande lösning när de ska ansluta sig till 

arbetsgivarens nätverk. För att nå Internet, bör all trafik från en bärbar dator passera organisationens 

brandväggar och säkerhetssystem innan trafiken går vidare ut på det publika nätverket, Internet. Exempel på 

en sådan VPN-anslutning demonstreras i figur 6.   

 

 

Figur 6  Exempel på en anställd som använder sin bärbara jobbdator på ett kafé och surfar på Internet genom att först passera 
organisationens brandväggar och säkerhetssystem sen komma ut på Internet 

För organisationer med mindre känslig verksamhet kan en sådan lösning som visas i figur 6 vara opraktisk, då 

kostnaden för ett eventuellt dataintrång kan vara lägre än kostnaden för underhållet av säkerhetslösningen 

som visas i figur 6. 

 

Ska säkerhetslösningar för PC användas för mobila enheter? 

De flesta säkerhetslösningar som finns tillgängliga för PC idag är väl etablerade och stabila. Men mobila 

enheter skiljer sig från PC och därför bör man tänka sig för innan samma lösningar används för mobila 

enheter. Idag finns ett flertal mobila plattformar på marknaden, vilket gör det svårare för 

mjukvarulevarantörer att utveckla multiplattform-baserade säkerhetslösningar. Dessutom skiljer sig 

säkerhetsmodell och funktionalitet från en mobilenhet till den andra. Som rapporten visar utgör olika 

funktioner i mobila enheter olika typer av säkerhetsrisker. Eftersom mobila enheter har begränsade resurser, 

skulle en tillämpning av vissa säkerhetslösningar som används för PC orsaka en negativ inverkan för just 

dessa resurser. Till exempel kan en mobilenhet få slut på resurser (batteri, minne och CPU) om anti-
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skadligkod, anti-spam, IDS/IPS och brandvägg körs samtidigt i en och samma enhet. Även om de ger bästa 

säkerhetsrutiner, är befintlig säkerhetslösning för PC ännu inte helt lämpliga för mobila enheter. 

 

Ska en organisation stödja alla mobila plattformar? 

Att stödja ett antal mobila plattformar på företagsnivå gynnar slutanvändarna eftersom de kan välja en 

plattform som de känner sig bekväma med. Ur företagens synvinkel innebär detta en säkerhetsutmaning. 

Som nämnts tidigare har olika mobila plattformar olika säkerhetsstyrkor och –svagheter, därför är det väldigt 

svårt att hitta en säkerhetslösning som stödjer alla plattformar. Även om de flesta ledande IT-företag 

rekommenderar att alla mobila plattformar bör stödjas på företagsnivå, har denna rapport föreslagit att 

endast en mobilplattform ska stödjas. Detta för att de flesta av de mobila plattformar som finns på 

marknaden idag inte är anpassade till stora organisationers och myndigheters behov. Minskad 

administrationsbörda och -kostnader är några av fördelarna med att stödja endast en mobil plattform. 

 

BYOD eller inte? 

Ökad produktivitet hos de anställda, förbättrad kundservice och minskade IT-kostnader är några av 

fördelarna med att använda mobila enheter bland de anställda i ett företag. Tyvärr finns det ett stort antal 

hot och risker som är förknippade med införandet av BYOD på företag. De flesta av de mobila plattformarnas 

säkerhet kräver teknisk kunskap som de flesta av de vanliga användare, som t ex de anställda, saknar. Att 

hitta rätt balans mellan företagets säkerhet och den anställdas frihet gör det svårare för företaget att 

tillämpa säkerhetsåtgärder som krävs för en mobilenhet ägd av en anställd. Nyfikna anställda kan också 

skapa en annan säkerhetsutmaning vid införandet av BYOD på företaget. Ett företag som vill införa BYOD 

måste därför se till att alla anställda som kommer att använda sina mobila enheter för att få tillgång till 

företagets resurser får tydlig information om aktuella risker, hot och sårbarheter som kan orsakas av mobila 

enheter. Anställda bör också informeras om hur man kan motåtgärd dessa hot. Genom att kombinera 

utbildning för anställda, stark säkerhetspolicy och ett antal BYOD-säkerhetslösningar som diskuteras i denna 

rapport kan ett företag säkrare införa BYOD och dra nytta av dess fördelar utan att kompromiss när det 

kommer till sekretess och säkerhet gällande företagets resurser. 

 

Enstaka säkerhetslösning eller en kombination av två eller flera? 

Enstaka säkerhetslösning kan knappast tillgodose stora organisationers och myndigheters säkerhetsbehov. 

På andra sidan innebär en kombination av två eller flera mobila säkerhetslösningar ökade kostnader och 

kompatibilitetsproblem. För bättre säkerhet rekommenderas en kombination av två eller flera mobila 

säkerhetslösningar som är kompatibla, kostnadseffektiva och i enlighet med företagets säkerhetspolicy. 

 

Remote Desktop eller Enterprise Sandbox? 

I Enterprise Sandbox delas enhetens innehåll in i två zoner, som kallas behållare: säker innehållsbehållare 

(secure content container) för företagets data, och osäker innehållsbehållare (insecure content container) för 

anställdas både personliga och privata data. Detta innebär att företag data är sparad i anställdas mobilenhet. 

Även om informationen som lagras på den säkra innehållsbehållaren är krypterad, kan man med fysisk 

tillgång till enheten och rätt hackerverktyg få tillgång till denna information. Remote Desktop är en teknik 

som möjliggör för en användare att fjärransluta till hans/hennes skrivbord på arbetsplatsen från en mobil 

enhet. Denna lösning är rekommenderad för företag som av säkerhetsskäl inte vill att företagskonfidentiella 

data skall lagras på en mobil enhet.  
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Sammanställning 

Det ideala vore en säkerhetslösning som är kompatibel med de flesta mobilplattformar. Dessutom skulle den 

ha kapacitet att skydda data som sparas på enheten liksom data som skickas mellan enheter, eller mellan en 

portabel enhet och företagsnätverk. Denna lösning ska också vara anpassad till de behov som finns i en stor 

organisation, samtidigt som den dessutom måste vara resurssnål med tanke på mobila enheters begränsade 

kapacitet. Myndigheter som Försvarsmakten och andra stora företag som har en mycket känslig verksamhet, 

skulle kunna avvakta ett tag med att införa portabla enheter samt tillåtning av BYOD, tills en liknande lösning 

finns på marknaden eller säkerheten som implementeras på mobila enheter förbättras till den säkerhetsnivå 

som accepteras av företaget. 
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6. Slutsats 

Portabla enheter i denna rapport innebär fristående datorenheter som är bärbara och kan fungera som en 

dator. Portabla enheter som smartphones, surfplattor och bärbara datorer erbjuder många användbara 

funktioner som leder till flexibilitet och ökad bekvämlighet för organisationens användare. Flexibilitet kan 

leda till ökad motivation för att utföra arbetet bättre, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet för 

organisationen.  

 

Dataförlust, skadliga mjukvaror, dataintegritetsattacker, webb- och nätverksbaserade attacker, social 

ingenjörskonst och Denial of Service (DoS) attacker är hot, risker och sårbarheter som orsakas av portabla 

enheter i en organisation som rapporten diskuterar. Dessa säkerhetsrisker kan förebyggas genom att 

säkerställa surfplattor och smartphones på samma sätt som bärbara datorer idag är säkrade i en 

organisation. På så sätt blir riskerna lägre jämfört med BYOD som tillåter att anställdas privatägda portabla 

enheter används både privat samt till arbetsuppgifter. Att säkerställa BYOD enheter är en utmaning, 

eftersom man måste hitta balans mellan säkerhet och användarens frihet, men problemet går att 

överbrygga. Det är inte omöjligt att införa dessa enheter samt tillåta BYOD inom organisationen på ett säkert 

sätt. De senaste åren har många produkter utvecklats på olika stora och små företag för att kunna lösa 

säkerheten med BYOD och organisationens egna portabla enheter.  

 

Myndigheter som Försvarsmakten som har en sådan känslig verksamhet, skulle kunna avvakta ett tag med 

att införa dessa portabla enheter samt tillåtning av BYOD tills utvecklarna av dessa enheter samt 

myndighetens egna IT-säkerhetsspecialister kan presentera en lösning som bevisar att smartphones och 

surfplattor kan vara lika säkra som bärbara datorer, som idag används inom Försvarsmakten. Företag och 

organisationer med mindre känslig verksamhet bör använda BYOD lösningar som Network Access Control 

(NAC), Mobile Device Access Control (MDAC) eller Mobile Device Management (MDM) för att säkra sina 

interna nätverk mot obehörig åtkomst. Liknande BYOD-lösningar hjälper företag att alltid övervaka både 

BYOD-enheter och organisationens egna portabla enheter. Tillfälliga BYOD-lösningar bör inte användas 

eftersom de hot, risker och sårbarheter som finns för bärbara datorer, även finns för smartphones och 

surfplattor. Därför bör företag och organisationer införa portabla- och BYOD-enheter på ett systematiskt och 

väl genomtänkt sätt. Eftersom portabla enheter som smartphones och surfplattor nyligen har lanserats är 

säkerheten för dessa enheter fortfarande osäker och en utmaning för utvecklarna av dessa enheter.  
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7. Framtida arbete 

I denna rapport har hot, risker och sårbarheter av bärbara datorer med operativsystemet Windows och Mac, 

samt smartphones och surfplattor med operativsystemet Android, iOS och Windows Phone diskuterats. 

Förslag på åtgärder av dessa risker har tagits upp och diskuterats.  

 

Bärbara datorer har funnits i ett tag nu och många organisationer och myndigheter har kunnat fundera ut en 

säkerhetslösning som skyddar bärbardatorerna från hot, risker och sårbarheter som orsakas av dessa 

enheter. Självklart måste säkerheten för dessa enheter regelbundet förbättras men säkerhetsriskerna är på 

en stabil nivå och hanterbara, annars skulle dessa enheter vara absolut förbjudna inom organisationer med 

känsliga verksamheter.  

 

Smartphones och surfplattor är portabla enheter som nyligen har lanserats till världen. Dessa enheter är 

fortfarande under utveckling och olika säkerhetslösningar provas på dessa enheter. De förslag på åtgärder av 

säkerhetsrisker som har tagits upp i denna rapport gäller enbart vid denna tidpunkt. Många stora 

organisationer utvecklar väldigt användbara BYOD-lösningar som ännu inte släppts. Det finns många bra 

idéer på säkerhetslösningar för smartphones och surfplattor som provas av olika organisationer men inte är 

klara än. 

 

Vid framtida arbete och vidareundersökning av detta ämne, vore det av intresse att undersöka säkerhet och 

BYOD-lösningar för smartphones och surfplattor som har utvecklats och provats av kända företag som 

VMware, Cisco Systems och många andra. Vid denna tidpunkt finns många användbara BYOD- och 

säkerhetslösningar för portabla enheter som fortfarande är under utveckling och inte har satts i kraft än.          
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