
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alexander Back och Mikael Torstensson 

 

 
Hur implementerar företag säkerheten 
vid utveckling av mobilapplikationer? 

 
 

 
 

How do software companies implement the security 
during mobile application development? 

 

 
Informatik 

Kandidatuppsats 
 

 
 
 
 
 

 
Termin: 2013-01-17 

Handledare: Peter Bellström 

Examinator: R G 

 



I 

 

FÖRORD 

Ansvar 

Härmed intygas att Alexander Back och Mikael Torstensson har lagt ner lika mycket tid på 

framställandet av denna uppsats. Någon uppdelning av arbetet har inte gjorts utan båda är 

solidariskt ansvariga för samtliga delar av uppsatsen. 

Omnämnande 

Drew Houston och Arash Ferdowsi,  grundare av Dropbox 

Larry Page och Sergey Brin,  grundare av Google 

Respondenterna,   tack till er som ställde upp 

Peter Bellström,   handledare, Karlstads Universitet 

Tommy Nilsson,   för alla trevliga samtalsstunder på taket 

Emil Mossberg,  handledare, Logica AB 

Fredrik Back,  för korrekturläsningen  

Kaldi, mannen som upptäckte kaffebönans magiska verkan för ca 

1500 år sedan (kaffeinformation.se) 

 

  



II 

 

SAMMANFATTNING 

Ett av de områden där utvecklingen idag går som snabbast är IT och de senaste åren har det varit 

mobilapplikationsutveckling som dominerat. Allt fler skaffar smarta mobiler och antalet 

applikationer (appar) till dessa ökar konstant. Med en internetuppkoppling finns det idag ytterst 

få begränsningar för vad du kan göra med en smartphone. I takt med att antalet 

internetuppkopplade enheter eskalerar, ökar också antalet illasinnade individer vilka ser Internet 

som sin främsta inkomstkälla. 

I den här kandidatuppsatsen intervjuades företagsrepresentanter angående hur företagen tänker 

kring implementationen av säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer. Studien bygger på en 

empirisk såväl som en teoretisk del. 

Det som framkommit under arbetet med uppsatsen är bland annat att företagen är väl medvetna 

om säkerhetsriskerna. De gör ingen större skillnad på utvecklingen av traditionella 

skrivbordsapplikationer och mobilapplikationer. Det är heller ingen stor skillnad mellan dessa 

säkerhetsmässigt.  
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1 INLEDNING 

Detta inledande kapitel beskriver bakgrund, problemområde samt syftet. Kapitlet tar även upp 

frågeställning, avgränsning och den tilltänkta målgruppen. 

1.1 Bakgrund och problemområde 

För inte så länge sedan var datorer något som endast brukades av forskare. Datorerna tog i regel 

upp ett helt rum och hade ungefär samma beräkningskapacitet som dagens enklaste miniräknare. 

Med tiden blev datorerna allt mindre och antalet användningsområden ökade. De började 

användas ute på företag för att så småningom hitta hem till privatpersoner. 

På tidigt 70-tal upptäcktes viruset "Creeper" på ARPANET, en föregångare till dagens Internet 

(Abbate 1994). Creeper spred sig till datorer som körde operativsystemet TENEX och visade 

meddelandet "I'm the creeper, catch me if you can!" (Benford 2011). Viruset var inte skadligt och 

kan betraktas som ett experiment. När datorer började bli var mans egendom dök dock allt fler 

virus och skadliga program upp. Alla virus var dock inte lika harmlösa som Creeper, en del 

raderade viktiga filer. De tidiga virusen var ganska få och spreds via disketter (Benford 2011). När 

Internet kom och allt fler införskaffade modem fick de som utvecklade virus ett helt nytt sätt att 

sprida sina alster. 

Kring millennieskiftet, när Internet började bli vanligt, var Windows 95 och 98 en vanlig syn på 

datorerna i hemmet. Säkerheten i tidiga konsumentversioner av Windows var bristfällig eftersom 

systemen var gjorda för att köras på datorer i hemmet utan nätverksanslutning (Wikipedia 2012). 

Med åren har säkerheten på datorerna blivit mycket bättre. Samtidigt har dock virusen blivit allt 

mer sofistikerade. 

Situationen idag är inte helt olik den för 15 år sedan. Men nu handlar det om smarta 

mobiltelefoner (smartphones) istället för stationära datorer. Säkerheten är visserligen bättre i 

mobiltelefonernas operativsystem (bland annat tack vare att de är designade med Internet i 

åtanke) än i tidiga Windows och kunskapen är större än den var på sent 90-tal. Dock är antivirus 

på mobiltelefoner en ovanlig syn och det är ett faktum att antalet virus och andra skadliga 

programvaror riktade mot dessa enheter växer lavinartat (Binnerstedt, 2011). Användningen av 

smarta mobiler är inte heller något som minskar, tvärtom, antalet telefoner med 

Internetuppkoppling ökar för var dag och fenomenet mobilapplikationer, eller kort och gott 

"appar", är hetare än någonsin. Det finns mängder med applikationer att ladda hem, oavsett om 

mobilen är baserad på Android, Windows eller iOS. 

Vad är då säkerhet? Enligt Oxford Dictionaries (odaterad) härstammar det engelska ordet för 

säkerhet, ”Security”, från gamla franskans ”securite” eller latinets securitas. Begreppet definieras 

bland annat som: 

”Tillståndet att vara fri från fara eller hot” (Oxford Dictionaries odaterad, författarnas 

översättning) 
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I den här uppsatsen likställs begreppet säkerhet med mjukvarusäkerhet.  

”Mjukvarusäkerhet är idén att utveckla mjukvara så att den fortsätter att fungera korrekt under 

angrepp” (McGraw 2004, s. 80, författarnas översättning) 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och i vilken omfattning IT-företag arbetar med 

implementationen av säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer. Dessa applikationer blir en 

allt större del av vardagen och antalet hot växer lavinartat. Det är därför av intresse att undersöka 

hur företagen tänker kring implementeringen av säkerheten vid applikationsutvecklingen. 

1.3 Frågeställning 

Hur implementerar företag säkerheten vid utvecklingen av mobilapplikationer? 

1.4 Avgränsning 

Fokus kommer att ligga på IT-företag som är representerade i Karlstadregionen. Detta för att 

underlätta vid intervjuerna. 

Uppsatsens fokus kommer att ligga på själva utvecklingen av mobilapplikationer. Hur användare 

skall utbildas för att använda appar och tillhörande tjänster är föremål för en helt annan studie 

som inte ryms inom ramarna för denna kandidatuppsats. 

Studien kommer också att fokusera på implementeringen av säkerheten i mobilapplikationen i sig. 

Eventuella webbservrar som applikationen kommunicerar med kommer att bortses från, då detta 

annars skulle göra uppsatsen alltför omfattande. 

Huvudfokus i uppsatsen kommer att ligga på Androidplattformen. Detta val bottnar i att 

uppsatsförfattarna under en praktik hösten 2011 utvecklade en mobilapplikation för just denna 

plattform. 

1.5 Målgrupp 

Denna uppsats är tänkt att vara en hjälp för utvecklare som avser att börja med utveckling av 

mobilapplikationer. Den kan även vara lärare till gagn när de utbildar framtida utvecklare. 

Uppsatsen kan även fungera som en lathund för att undvika de vanligaste fallgroparna vid 

utveckling av mobila applikationer. 

1.6 Definitioner 

I bilaga I återfinns en lista med definitioner över begrepp och termer som används i uppsatsen. 
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2 METOD 

Detta kapitel beskriver arbetsgången för framtagandet av denna uppsats. Kapitlet tar upp varför 

ämnet ”säkerhet vid utveckling av mobilapplikationer” valdes och hur respondenter till 

undersökningen utsågs. Vidare tar kapitlet upp val av metod för datainsamling, hur 

datainsamlingen genomfördes samt bearbetades. 

2.1 Val av ämne 

Som tidigare nämnts utvecklade uppsatsförfattarna en mobilapplikation under en praktikperiod 

hösten 2011. Det IT-företag i Karlstad där praktiken utfördes utvecklar bland annat ett 

affärssystem. Tanken var att appen skulle kunna ansluta till systemet för att användare bland 

annat skulle kunna sköta tidregistrering via mobilen. Appen var dock vad som brukar kallas 

”proof-of-concept”, d.v.s. appen skulle demonstrera att konceptet fungerade, men faktorer som 

säkerhet kunde initialt bortses från. 

När praktiken var slut, fanns det en fungerande applikation för androidtelefoner. Vid 

demonstrationen av appen för de anställda kom det dock upp en fråga angående applikationens 

säkerhet. Som nämnts i föregående stycke var dock detta något som skulle bortses från i den tidiga 

versionen av appen. 

Redan innan appen demonstrerades, fanns planerna på att återkomma till företaget och skriva 

kandidatuppsats. Med härledning till frågan om säkerhet, började inriktningen på uppsatsen växa 

fram. 

Ett beslut togs att ta kontakt med andra IT-företag som sysslar med mobilapplikationsutveckling 

och intervjua anställda med insikt om säkerhet. Detta för att få insikt i hur olika företag 

implementerar säkerheten i mobilapplikationer och kunna ställa detta i kontrast till vad som 

skrivs i litteraturen. 

2.2 Val av metod 

Beslutet togs att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom att frågeställningen är av sådan 

karaktär att kvantitativa studier är olämpliga. Detta då kvantitativa studier är inriktade på 

statistik och mätningar (Patel & Davidson 2003). 

För att besvara frågeställningen är det önskvärt att respondenterna får svara med egna ord, d.v.s. 

låg grad av strukturering, vilket är ett kännetecken för kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 

2003). Detta innebär att muntliga intervjuer med förberedda frågor kommer att användas för 

insamlingen av empiri. 

Sekundär data kommer att insamlas via litteraturstudier. Eftersom mobilapplikationsutveckling är 

ett ganska nytt område, är den mesta litteraturen aktuell. Å andra sidan är utbudet av litteratur 

om ämnet begränsat. 
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2.3 Val av respondenter 

När valet av respondenter skulle göras, tycktes det lämpligt att blanda från både små och stora, 

nationella och internationella it-företag. Eftersom kvalitativa intervjuer skulle genomföras var det 

lämpligt att de hade kontor/personal i Karlstadregionen. De skulle dock i någon form arbeta med 

mobilapplikationer. 

För att välja företag gjordes först sökningar på Internet för att hitta lämpliga kandidater. Av de 

kandidater som ansågs lämpliga kontaktades ett tiotal via e-post. Många av företagen tackade nej, 

oftast p.g.a. tidsbrist. När många företag avböjde, valdes ytterligare kandidater ut och kontaktades. 

I slutändan var det fem respondenter som tackade ja. 

2.4 Genomförande 

Enligt Patel & Davidson (2003) är det önskvärt att genomföra någon sorts form av 

pilotundersökning för att ta reda på om det är ett bra upplägg. Tyvärr var detta något som det ej 

fanns tid till under arbetet. Eftersom det dessutom endast var fem respondenter som ställt upp, 

var det önskvärt att kunna nyttja samtliga till skarpa intervjuer. 

De frågor som tagits fram bearbetades vid ett flertal tillfällen för att säkerställa att de var 

relevanta för uppsatsens syfte och borgade för hög validitet, som enligt Patel & Davidson(2003) 

innebär att det som undersöks är det som faktiskt skall undersökas. För att säkerställa hög 

reliabilitet, det vill säga att intervjuerna genomfördes på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 

2003), deltog båda författarna vid samtliga intervjuer. Intervjufrågorna återfinns i bilaga II. 

Intervjuerna pågick mellan 30 och 40 minuter och ägde rum i det aktuella företagets lokaler. 

Stämningen var i samtliga fall god. Författarna valde att använda papper och penna för att 

nedteckna svaren på frågorna. Oftast ställde en av författarna frågor medan den andre antecknade 

svaren. Om det blev nödvändigt hjälptes de båda åt med att anteckna. Efter varje intervju 

jämfördes anteckningarna och renskrevs på datorn. Valet att använda papper och penna framför 

t.ex. ljudupptagningar följt av transkribering har givetvis påverkat resultaten i uppsatsen. 

2.5 Bearbetning 

Genom arbetets gång har svaren behandlats konfidentiellt. De renskrivna anteckningarna gicks 

igenom och behandlades fråga för fråga. Svaren blandades med egna kommentarer och i många 

fall citerades intressanta formuleringar. Det finns enligt Patel & Davidsson (2003) ingen 

standardmetod för att genomföra bearbetningen av materialet. Ovanstående är dock ett vanligt 

tillvägagångsätt vid kvalitativa studier. 

Under analysen ställdes svaren på frågorna i relation till resultatet från litteraturstudien, för att 

utröna huruvida det som skrivs i litteraturen tillämpas på de företag som representeras i 

uppsatsen. 

Utifrån detta drogs välgrundade slutsatser och rekommendationer för utvecklare av 

mobilapplikationer togs fram.  
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3 TEORI 

Detta kapitel är en sammanställning av de sekundärdata som samlats in under litteraturstudien. 

Kommande underrubriker valdes ut i ett tidigt skede som lämpliga områden att undersöka med 

utgångspunkt från tänkbara hot mot en mobilapplikation. 

3.1 Android 

År 2005 köpte Google det nystartade företaget Android, Inc. (Bright Hub 2011). Den 22:e oktober 

2008 lanserades mobiltelefonen ”T-Mobile G1” i USA. Det var den första mobilen med det numera 

av Google ägda operativsystemet Android (Ziegler 2011). 

Android bygger i grunden på Linux-kärnan (Bright Hub 2011), som ligger till grund för många 

operativsystem så som Ubuntu, Debian och Fedora (Linux.org 2012). Sedan oktober 2008 är 

Android släppt som öppen källkod (Bright Hub 2011). 

En av Androids största fördelar är öppenheten, till skillnad från konkurrerande plattformar kan 

nästan allt anpassas efter eget tycke och smak. Ett tydligt exempel är möjligheten att utveckla och 

installera egna skärmtangentbord (Ziegler 2011). Denna öppenhet är dock inte bara en fördel. I 

kombination med att Google till en början inte kontrollerade de appar som lades ut på Market1, 

utsattes plattformen för många skadliga applikationer (Inghe 2012). Sedan vintern 2011-2012 har 

det dock enligt Inghe (2012) blivit bättre då Google infört en säkerhetstjänst kallad ”Bouncer” 

vilken skannar alla appar som publiceras. 

3.2 Kommunikation 

Kommunikation ansågs vara ett lämpligt område att undersöka då de flesta angrepp mot 

applikationer sker vid anslutning till Internet.  

När en mobilapplikation behöver ansluta till en server är det vanligast att referenserna (ex 

användarnamn och lösenord) skickas till servern vid varje anslutningstillfälle. Men Android 

stödjer enligt Six (2011) ett bättre sätt, nämligen att tillåta klienten generera en ”token” som sänds 

till en server för fortsatt autentisering. AccountManager-klassen i Android tillåter applikationer 

att använda dessa ”tokens” för autentisering. Det är så Googles applikationer autentiseras mot 

deras servrar. 

För att anslutningen till servern inte skall kunna avlyssnas måste trafiken krypteras. Det absolut 

vanligaste tillvägagångssättet idag är att använda Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security 

(SSL/TLS) protokollet. När klienten verifierat att serverns certifikat är giltigt, genereras ett 

slumptal. Talet krypteras med hjälp av den publika nyckeln som servern tillhandahåller, resultatet 

skickas sedan tillbaks till servern. Servern använder sin privata nyckel, som bara den har tillgång 

till, för att dekryptera slumptalet. Detta steg verifierar att klienten kommunicerar med den server 

den tror att den gör, den som är identifierad i det digitala certifikatet (Six 2011). 

                                                        

1 Market: Marknadsplatsen för androidappar, numera kallad Google Play 
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SSL/TLS designades från början med e-handel i åtanke, där många klienter (användare) anslöt till 

få servrar (e-handelsplatserna). I detta fall bryr sig inte servern om vem den kommunicerar med, 

men klienten bryr sig absolut om vilken server den kommunicerar med (Six 2011). 

Standardtillvägagångssättet för att sätta upp en SSL/TLS-säker kommunikationskanal mot en 

server är att använda Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) som kombinerar SSL/TLS med 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (Buitr´on-D´amaso & Morales-Luna 2011). 

En av SSL/TLS funktioner är värdnamnsverifikation. När SSL/TLS-anslutningen är gjord jämförs 

värdnamnet på servern som skall kontaktas med serverns certifikat. Om verifieringen går igenom, 

går det att vara säker på att anslutningen etablerades på ett bra sätt. Om värdnamnet som 

specificerades i URL:en däremot inte stämmer med värdnamnet i serverns certifikat, kommer 

anslutningen misslyckas. 

Det är dock viktigt att poängtera att värdnamnsverifiering och certifikatgiltighet är två olika saker. 

För att en SSL/TLS-anslutning ska upprättas, måste båda lyckas. 

Två primära fel kan alltså uppstå vid försök till SSL/TLS-anslutning: Certifikatet är inte giltigt, eller 

värdnamnet inte matchar serverns värdnamn. Om certifikatet inte är pålitligt/giltigt, ska 

applikationen inte kommunicera med servern (Six 2011). 

För ytterligare säkerhet kan en privat klient-till-server-kommunikationsanslutning sättas upp. 

Första steget i denna process är, enligt Six (2011), att installera ett självsignerande certifikat på 

servern. Det finns många sätt att generera ett sådant certifikat. Ett sätt är att använda keytool CLI-

verktyget som ingår i Androidverktygen. Certifikatet sparas då i en nyckelhållare (”keystore”) som 

är i JKS-format (Java KeyStore). Både nyckelhållaren och certifikatet tilldelas ett lösenord som är 

nödvändigt för att kunna exportera certifikatet ut ur nyckelhållaren. 

När certifikatet är installerat, måste det och dess nyckel, överföras till servern som ska använda 

det. Hur själva överföringen går till, beror helt och hållet på vilken typ av server det är fråga om. 

Hur det går till är dock någonting som är utanför ramen för denna uppsats. 

Certifikatet behöver även installeras i den aktuella androidapplikationen för att applikationen ska 

lita på/känna igen certifikatet när servern presenterar det.  Eftersom androidapplikationer inte 

jobbar direkt mot JKS nyckelhållare, måste det göras om till en mer användbar form. 

Androidapplikationer föredrar att jobba med BKS nyckelhållare (BouncyCastleKeyStore). BKS är 

ett bibliotek över kryptografiska rutiner som Android ofta använder för kryptografiska 

implementeringar, nyckelhållare inkluderade. Därför måste certifikatet plockas ut ur JKS och in i 

BKS. För att skapa en nyckelhållare i BKS-format, behövs en kryptografisk tillhandahållare för 

BKS. Detta finns att ladda hem på Internet2. Öppen källkod är en av styrkorna med BKS enligt Yuan 

(2012).  

Även om konfigurationen av SSL/TLS-miljön görs för att applikationen ska lita på certifikatet, 

måste värdnamnsverifieringen göras. Namnet på certifikatet måste stämma överens med namnet 

på värden som skall kontaktas. Om alla kontroller går igenom. kan nu klienten, i.e. 

                                                        

2 The Legion of the Bouncy Castle’s hemsida: www.bouncycastle.org 



7 

 

androidapplikationen, lita på ett självsignerat certifikat på servern. Klienten vet nu att den 

kommunicerar med den server den ska och kommunikationen dem emellan är skyddad med en 

pålitlig kryptering. 

3.3 Validering av indata 

Inom all applikationsutveckling är det allmänt vedertaget att aldrig lita på användaren och dennes 

inmatningar. Detta underkapitel tar upp hur indata kan valideras. 

Det är enligt Six (2011) viktigt att aldrig lita på någon inmatning i applikationen. Validera först, 

behandla data därefter. Verifiering och sanering av all inkommande data måste ske inte bara för 

att skydda applikationen utan även de eventuella servrar som kommuniceras med. Myers (2002) 

är inne på samma spår: 

”Om ditt system arbetar med ogiltig information... kan väsentliga fel uppstå.” (Myers 2002, s. 140, 

författarnas översättning) 

Six (2011) menar att det finns två sätt att hantera validering: 

 Reject-Known-Bad 
Applikationen letar efter inmatningar som innehåller data som är känt för att vara skadlig 

och avvisar den. Detta är en dålig teknik, eftersom den hela tiden måste hållas ajour (Six 

2011). Det kommer ständigt nya hot och dessutom finns det ett närmast oändligt antal av 

skadlig data som kan matas in, vilket kan leda till sämre prestanda om allt ska testas. 

 

 Accept-Known-Good 
Den här tekniken är enligt Six (2011) bättre för validering. Applikationen letar efter 

inmatningar den vet att den kan/ska hantera. Övrig inmatning blir avvisad. Även känd som 

positiv validering. Varje inmatning kontrolleras enligt vissa kriterier: 

o Datatyp 
 Är mottagen data av rätt typ? 

o Längd 
 Har mottagen data rätt längd? 

o Nummerintervall 
 Om det är numerisk data, är den inom rätt intervall? 

o Numerisk data 
 Innehåller inkommen data rätt tecken? 

o Syntax/Grammatik 
 Har inmatad data rätt syntax? 

Om mottagen data klarar av alla dessa krav, ska den accepteras och förväntade åtgärder skall 

genomföras. Misslyckas något steg i valideringen skall ingen åtgärd utföras och mottagen data 

skall ignoreras. 

Ett annat viktigt begrepp när det gäller inmatningsvalidering är sanitization – sanering. Detta 

härrör från en idé om att istället för att avvisa felaktig inmatning, ändras den till en acceptabel 

nivå (Six 2011). 

Om det inkommer felaktiga inmatningar, hur många gånger ska användaren, eller vad nu 

applikationen kommunicerar med, tillåtas försöka? Beslutet måste enligt Six (2011) grundas på 
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riskanalyser. Samtidigt som inte upprepade försök att mata in skadlig data får ske, ska inte 

användare som bara gjort ett misstag försätta sina möjligheter att rätta till detta. Ju känsligare 

data som bearbetas av applikationen, ju snabbare bör inmatningsförsöken stoppas. 

3.4 Behörigheter 

Detta underkapitel beskriver hur rättighetsmodellen på Android är uppbyggd. Detta är en av 

hörnpelarna i Androids säkerhetsmodell. 

När en app är installerad får den ett unikt UID och körs alltid med samma UID på den specifika 

enheten (Burns 2008). Appens UID används för att skydda dess data. I en androidapplikation kan 

det finnas ett antal olika aktiviteter (activities) och dessa kan starta andra aktiviteter och dela data 

sinsemellan. Utvecklare behöver dock vara tydliga med delningen av data med andra 

applikationer. Om ingenting anges i manifestfilen, en fil som bland annat används för att definiera 

behörigheter, blir en aktivitet global och kan startas av i stort sett vad och vem som helst (Dwivedi 

et al. 2010). Vid utveckling av en app som hanterar känsliga data är det därför viktigt att vid 

deklarering av aktiviteter i manifestfilen även sätta rättigheter för den aktuella aktiviteten. 

Androids rättighetsmodell är relativt enkelt uppbyggd (Enck et al. 2009). Om en applikation 

behöver tillgång till t.ex. kameran, några av telefonens sensorer eller användarens data, 

specificerar utvecklaren vilka rättigheter som behövs i applikationens manifestfil. Användaren får 

sedan godkänna dessa rättigheter vid installation av appen (Dwivedi et al. 2010). Trots enkelheten 

har dock flera potentiellt förvirrande rättigheter tillkommit under de år som Android har 

utvecklats (Enck et al. 2009). Detta är något som utvecklare behöver tänka på vid utvecklingen. 

Användare förstår i regel inte hur deras enhet fungerar, därför är det viktigt att hålla 

beskrivningen av behörigheterna enkla och undvika tekniska termer, t.ex ”Binder”, ”Activity” och 

”Intent” (Dwivedi et al. 2010). 

3.5 Lokal lagring 

Följande underkapitel tar upp ämnet lagring. Det är oundvikligt att data lagras på den mobila 

enheten, men vad händer om enheten blir borttappad? Eller stulen? 

En viktig aspekt vid utveckling av mobilapplikationer är cache, något som ofta används för att 

snabba upp en app som ansluter till en server via t.ex. 3G. Viss data som laddas ner kommer 

säkerligen att vara samma under stor del av sessionen. I en del fall kan det till och med vara så att 

data är samma även under nästa session. I många fall går det att snabba upp applikationen om den 

använder en långsam uppkoppling. Förutom hastigheten finns det ytterligare en aspekt när det 

kommer till cache, mobilabonnemang. Om användaren har en begränsad mängd datatrafik per 

månad, eller rent utav betalar per megabyte, gäller det att hålla mängden data som laddas ner till 

ett minimum. 

Det är dock viktigt att inte känsliga uppgifter lagras i cachen (Review On… odaterad). Får en 

obehörig användare med ont uppsåt tillgång till mobilen kan denne komma åt dessa. Om känslig 

data på något sätt ändå lagras på telefonen är det viktigt att cachen töms när appen stängs ner 

eller uppgifterna inte längre behövs.  
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Stöld är en viktig aspekt att ha i åtanke när en app skall utvecklas. Kampanjen ”Who’s Watching 

Charlottesville?” (odaterad) listar några tips för att minimera stöldriskerna för bärbara enheter, ex 

mobiltelefoner och bärbara datorer: 

 Var smart! Lämna inte enheten ur sikte och vifta inte med den (i skrytsyfte). 

 Märk din enhet! Märkning av egendomen sänker värdet på den och ger dessutom tjuven 

extraarbete. 

 Använd säkerhetsprodukter! Kabellås, larm mm rekommenderas. 

 Lösenord! Använd lösenord till din enhet och förvara det på ett säkert ställe. 

Vikten av att använda lösenord tar också artikeln ”How Secure Are Apps On Your Smartphone Or 

Tablet PC?” (Review On… odaterad) upp. Författaren trycker även på att använda ”Automatic Data 

Wipe”, om enheten stödjer detta, för att radera data om fel lösenord matats in för många gånger. 

Naturligtvis kan inte utvecklaren på något sätt förhindra en stöld men denne kan påverka 

påföljderna. Det första en utvecklare bör tänka på är inloggningen. Är det en känslig app där 

säkerheten är viktig bör inte inloggningar sparas utan användaren får helt enkelt logga in manuellt 

varje gång. Så snart användaren lämnar appen och den stängs ner skall användaren loggas ut och 

sessionen avslutas. Om användaren förblir inloggad och telefonen stjäls kan annars den 

illasinnade individen få full tillgång till känslig data som appen förser användaren med. 

Inghe (2012) diskuterar stöld i sin artikel ”Administration av Android - ett nästan komplett 

lapptäcke”, samt vikten av att kunna radera data på distans. På de flesta moderna mobiltelefoner 

finns möjligheten att, via en applikation, köra en så kallad ”remote wipe” för att radera allt på 

enheten om den blir stulen. 

Det är inte bara stöld man ska tänka på, en annan aspekt enligt Dwivedi et al. (2010) är vad som 

kan hända om telefonen lånas ut till någon som vill ringa ett snabbt samtal. Detta innebär att en 

tredje part har tillgång till allting på enheten för en stund. 

För att få tillgång till en viss mobilapplikation och dess funktioner, ex logga in mot ett företags 

lönesystem, går det som tidigare nämnts att skapa ett certifikat som måste vara installerat på den 

berörda mobiltelefonen. Detta försvårar om någon skulle råka komma över en applikation som ej 

är menad för allmänheten. Finns inte certifikatet fungerar inte heller appen. Detta kan dock bli ett 

problem vid en eventuell stöld eftersom gärningsmannen då får tillgång till certifikatet.  

3.6 Tester och prototyper 

Detta underkapitel tar upp olika tillvägagångsätt att testa den utvecklade mjukvaran för att 

säkerställa att kvalitén är hög samt att applikationen fungerar som det var tänkt från början. 

Kapitlet tar även upp prototyper. 

Att inte köra tester på sina applikationer är som att kasta sig ut från ett flygplan utan att försäkrat 

sig om att fallskärmen fungerar. Myers (2004) anser att genom tester säkerställs programvarans 
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funktionalitet och kvalitet. Alexandersson (2011) menar att det enligt Wells & Williams (2002)3  

finns två olika testförfaranden: 

 Testerna körs i slutet av utvecklingen, när programvaran anses vara färdig. Detta sker när 

man jobbar med plandrivna utvecklingsmetoder. 

 I agila utvecklingsmetoder sker testningen kontinuerligt under hela utvecklingen.  

När tester av applikationer/programvaror ska ske, kan det vara till stor hjälp att först studera 

kända säkerhetsproblem i liknande applikationer och generera testfall utifrån dessa (Myers 2004). 

På så sätt är det lättare att upptäcka om applikationen har samma säkerhetsproblem. Det är bättre 

att ta lärdom av andras misstag än sina egna. 

Utöver tester hävdar Rahimian & Ramsin (2008) att man även bör ha en prototyp av applikationen 

redan från början för att minska risken med att utveckla något som inte kommer behövas. 

3.7 Ta med Din Egen Enhet 

Följande underkapitel tar upp ”Bring Your Own Device” (BYOD). Det är visserligen inget som en 

utvecklare kan påverka, dock är fenomenet för aktuellt för att ignoreras varpå det tilldelades ett 

eget underkapitel. 

Något som en utvecklare inte kan påverka, men som denne ändå kan ha i åtanke under 

utvecklingen av applikationen, är fenomenet BYOD. Det är en, i framförallt USA, växande trend 

(Levin 2012) som betyder ”Bring Your Own Device” eller fritt översatt "Ta med Din Egen Enhet". 

Det innebär kort och gott att istället för att företaget köper in enheter, t.ex. mobiler, surfplattor 

och bärbara datorer, till sina anställda, köper de själva in de enheter de vill använda. Dessa 

enheter används sedan både hemma och på kontoret, till både privata och jobbrelaterade ärenden 

(Thomson 2012). 

Fördelarna är många, de anställda väljer själva vad de vill ha och eftersom det är deras egendom 

handhar de med största sannolikhet enheten med större försiktighet än om det vore företagets. 

När den anställde väljer enhet själv kan hon/han välja en enhet som denne är bekväm med och 

arbetar effektivt med (Levin 2012). De flesta skulle dessutom med största sannolikhet ändå skaffa 

en egen enhet att använda hemmavid och med BYOD slipper de alltså bära med sig flera enheter 

som fyller samma syfte. 

Det fins dock ett antal risker med BYOD. Bland annat kommer de anställda att använda enheten till 

mycket annat än jobb. Enheterna kommer till exempel att användas till privat surf, där bland annat 

sociala nätverk och diverse videosajter kommer att besökas. Dessutom kommer spel samt andra 

appar att installeras. Risken att enheten smittas med virus och trojaner är tyvärr ganska stor, och 

när den anställde sedan ansluter till kontorets nätverk finns det en risk att den elakartade koden 

sprids till fler enheter. 

                                                        

3 “Empirical Findings in Agile Methods”, Extreme Programming and Agile Methods - XP/Agile Universe 2002 
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Ett annat stort problem är lagring av filer, något som Johnson (2012) berör i sin artikel "Key 

considerations for the bring-your-own-device dilemma". Det är ingen lätt uppgift för IT-avdelningen 

att sätta upp ett system för hur de anställda skall spara filer för att backup, synkronisering, 

versioner etc. skall fungera korrekt. Ponera att en anställd sparat ett viktigt dokument lokalt på sin 

enhet och sedan glömmer enheten någonstans. Vill det sig riktigt illa kan det vara flera månaders 

jobb som går förlorat eller ännu värre, hamnar i orätta händer. Dock är risken för att en egen 

enhet tappas bort mindre än den för en företagsenhet. Detta är något som Johnson (2012) tar upp 

i sin artikel. 

"Tanken på att inte bara förlora arbetsdokument utan även dina egna kontakter, bilder och 

besväret med försäkringsfordringar, kombinerat med vreden hos IT-avdelningen resulterar i en 

ökad medvetenhet om din mobila utrustning." (Johnson 2012, författarnas översättning) 

Dock kommer en egen enhet med största sannolikhet att få följa med till fler platser än en 

företagsenhet. 

3.8 Källkritik 

Internet må vara ett flyktigt medium, men något som inte kan ignoreras är att det oftast är källan 

till den mest aktuella informationen. Det är dock viktigt att den som inhämtar informationen 

ställer sig kritisk och vid behov kontrollerar informationen med ytterligare en källa. 

Mobilapplikationer är ett nytt fenomen och det finns inte mycket tryckt information i ämnet. 

Internetkällor har därför varit nödvändiga för att bedriva denna studie. Under arbetet med 

uppsatsen har ofta Wikipedia konsulterats för att skapa en överblick över ett nytt område. Med 

utgångspunkt i den informationen har sedan mer djupgående källor sökts fram. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel presenteras den empiri som insamlats under intervjuerna. 

4.1 Kort presentation av medverkande respondenter 

Här följer en kort beskrivning av deltagande respondenters arbetsuppgifter. Dock kortfattat 

eftersom respondenterna i denna undersökning är och förblir anonyma. 

4.1.1 Respondent 1 

Är säkerhetskonsult på ett stort globalt IT-företag. Företaget har en mycket bred verksamhet inom 

IT-området. 

4.1.2 Respondent 2 

Säkerhetsansvarig på ett stort globalt IT-företag. Företaget har en mycket bred verksamhet inom 

IT-området. 

4.1.3 Respondent 3 

Säkerhetskunnig på ett stort globalt IT-företag. Företaget har en mycket bred verksamhet inom IT-

området. 

4.1.4 Respondent 4 

Säkerhetsexpert på ett mycket litet företag med inriktning applikationsutveckling. Finns endast i 

Sverige. 

4.1.5 Respondent 5 

Säkerhetsansvarig/ägare på ett mycket litet IT-företag i Sverige med inriktning på 

mobilbranschen. Företaget finns endast i Sverige. 

4.2 Intervjufrågorna 

Följande underkapitel presenterar samtliga intervjufrågor i tur och ordning med tillhörande svar 

från respondenterna. Svaren är uppblandade med intressanta citat. 

4.2.1 Säkerhetstänk eller prototyp först? 

Den fråga som respondenterna fick var: 

"Hur går ni till väga när ni skall utveckla en mobilapplikation? Är säkerhetstänket med redan från 

början? Eller gör ni en prototyp först? Berätta." 

Respondent 3, 4 och 5 är överens om att säkerhetstänket ska finnas med från början.  

”...det är viktigt att från start tänka på systemsäkerhet...” (Respondent 4) 

Enligt respondent 3 är det vanligaste att utgå från kundens kravspecifikation och göra ett 

lösningsförslag med mockups, enkla designförslag. I mångt och mycket är det kunden som styr 

tiden som ska läggas ner på säkerhetsfrågorna. 
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”Det är väldigt sällan en prototyp utvecklas först” (Respondent 3) 

Oftast används standardmetoder för att implementera säkerhet, så som SSL/TLS och HTTPS. 

Respondent 5 tillägger att det är viktigt att inte bara se på de enskilda delarna i appen: 

”Det gäller att se på helheten och ibland så är den största utmaningen att säkra andra delar än 

appen (t.ex. server).” 

Om applikationen innehåller publik data och ska släppas till allmänheten via store/play4, är oftast 

behovet av säkerhet minimalt. 

Både respondent 1 och 2 ansåg att de inte besitter tillräcklig kunskap att besvara frågan. 

4.2.2 När görs säkerhetstesterna? 

Respondenterna fick alla svara på följande fråga: 

"Kör ni regelbundna säkerhetstester eller kommer testen in mer mot slutet av utvecklingen? Hur 

ser testerna ut?" 

Respondent 5 svarar att de oftast gör testerna mot slutet av utvecklingen. 

Enligt övriga respondenter (respondent 1, 2, 3 och 4) görs säkerhetstesterna mer eller mindre 

regelbundet. 

”Testerna körs mer eller mindre regelbundet beroende på var någonstans säkerhetsåtgärden 

implementeras. Ligger den i en del av produkten som är under kontinuerlig förändring måste man 

givetvis utvärdera säkerheten igen.”  

(Respondent 4) 

Till syvende och sist är det dock allt som oftast kunden som styr projektets upplägg. Trots allt är 

det denne som bekostar projektet. 

”Det beror på projektet och kundens krav. Krävs det så görs regelbundna tester samt sluttester, för 

att kvalitetssäkra appen.” (Respondent 3) 

4.2.3 Har företaget en egen säkerhetsavdelning? 

Alla respondenter fick denna fråga: 

"Har ni en egen säkerhetsavdelning på företaget? Eller anlitar ni någon utomstående för 

säkerhetsaspekten? Har ni rent utav något samarbete med ett säkerhetsföretag?" 

Det största IT-företaget, där både respondent 1 och 2 är anställda, har egen säkerhetsavdelning, 

både en nationell och en global.  

”Ja, vi har en intern säkerhetsavdelning. Både en nationell och en global då vi är ett globalt 

företag. Den interna säkerhetsavdelningen tar emellanåt hjälp av säkerhetskonsulter från vår 

konsultorganisation…” (Respondent 2) 

                                                        

4 Store: Apples marknadsplats för appar, i.e. App Store 
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De övriga företagen har ingen säkerhetsavdelning, utan säkerhetsfrågorna hanteras i varje 

specifikt projekt. 

”Frågorna hanteras inom det aktuella projektet. Erfarenhet (Know-how) delas mellan projekt i 

företaget om det behövs.” (Respondent 3) 

Ett av de mindre företagen, som inte har en egen säkerhetsavdelning, har inte heller anlitat någon 

utomstående. Respondent 4: 

”Alla programmerare bör vara medvetna om säkerhet. Framförallt kan ett dåligt 

säkerhetsmedvetande innebära att man inte kan leverera produkten så som den var tänkt.” 

Företaget som respondent 5 är anställd på har inte heller någon egen säkerhetsavdelning. De 

hanterar säkerheten internt i projektet och anlitar externa företag vid behov. 

4.2.4 Hur säker kan en app bli? 

Frågan som ställdes till samtliga respondenter var: 

"Hur säker går appen att göra? Hur säker ska en app vara för att kunna släppas? Finns det olika 

grader beroende på app? Vad säger era kunder? Accepterar de tex en 97% säker app?" 

Både respondent 1 och 2 kände att de inte besatt nödvändig kunskap att besvara frågan. Övriga 

respondenter (respondent 3, 4 och 5) är överens om att det inte går att garantera en 100 % säker 

applikation. 

Respondent 4 säger att ”Mjukvarusäkerhet är någonting av en illusion”. Han menar att det alltid går 

att ta sig runt säkerhetsåtgärderna, det är bara fråga om tid och att den tiden beror på hur välgjord 

applikationen är. Kunderna informeras i ett tidigt skede om säkerhetsfrågorna om de inte själva 

tar upp detta. 

Respondent 5 är inne på samma linje: 

”Jag tror man lurar sig själv om man garanterar en 100% säker app” 

En av de tillfrågade nämner också att kundens budget kan spela in. 

Respondent 3 återkommer till publika appar, där är säkerheten inte prioriterad, men om säkerhet 

ska finnas med i applikationen finns de vedertagna teknikerna HTTPS, Basic Auth eller Oauth att 

tillgå: 

”Den skall vara så pass säker som kontexten kräver” (Respondent 3) 

Detta är något som respondent 3, 4 och 5 är överens om. Hur säker en app behöver vara beror i 

mångt och mycket på vilken typ av applikation det handlar om. 

4.2.5 Vilken mobilplattform är säkrast? 

Respondenterna tillfrågades alla: 

" Ser du någon skillnad på säkerheten på olika plattformar? Android/ iPhone/ Windows Phone, 

vilken är säkrast?" 
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Här skiljer sig verkligen respondenternas svar åt! Respondent 5 ser ingen större skillnad på 

plattformarna: 

”Vi jobbar med iPhone och Android och kan inte påstå att någon är bättre än den andra.” 

Däremot respondent 1 har tydliga åsikter om detta. Microsoft (Windows) har ett bättre 

säkerhetstänk enligt respondenten, mycket tack vare att de på 90-talet fick mycket kritik för att de 

inte tänkte på säkerheten. 

Iphone upplevs som säkrare av användare, mycket tack vare det system de har för appar. Apple 

måste godkänna alla program som läggs ut.  

”Ett problem kan dock vara att användarna vaggas in i en falsk säkerhet då man tror att allt är 

granskat av Apple. Om de missar en app med skadlig kod så kanske man som användare inte 

granskar den lika kritiskt som man bör göra.” (Respondent 1) 

Vad gäller Android, tycker respondent 2 att detta är ”mobilvärldens sorgebarn” vad gäller säkerhet. 

Ingen granskning sker av program som läggs ut på Google Play.  

Respondent 3 hör till de som menar att det finns vissa skillnader mellan plattformarna: 

”Säkrast för tillfället är förmodligen iPhone. Android tillåter utvecklare att komma åt fler 

funktioner i telefonen och Windows Phone är fortfarande för ny för att få ett grepp om.” 

Respondent 4 ansåg sig inte besitta tillräcklig kunskap för att yttra sig i ämnet. 

4.2.6 Är appen säker även i morgon? 

Följande fråga ställdes till respondenterna: 

"En applikation som anses vara säker idag, hur säker är den om ett år? Hur länge kan en app 

anses vara säker? Följer ni upp detta med kund? Hur i så fall? Kör ni nya säkerhetstester? Hur ser 

dessa ut?" 

På ett år är respondenterna överens att det inte hinner hända alltför mycket inom säkerheten, 

men om så skulle vara fallet, är det viktigt att utvärdera och uppdatera med den senaste tekniken. 

Respondent 1 och 2 väljer att inte uttala sig i denna fråga då de inte anser sig besitta de 

nödvändiga kunskaperna för att komma med ett bra svar. 

”Det är väldigt beroende på tex operativsystemet. Finns det en bugg som först ett år efter att 

operativsystemet kommer till ytan är det viktigt att åtgärda det så snart som möjligt.” 

(Respondent 4) 

Respondent 4 menar att det inte finns någon garanti att användarna är medvetna om buggen och 

den säkerhetsuppdatering som gjort och tillägger: 

”Detta är alltid ett problem oavsett hur man hanterar säkerhet i sina projekt och det finns enligt 

mig inte så mycket mer att göra än att vara snabb med att åtgärda saken och hoppas på det 

bästa.” (Respondent 4) 

Respondent 3 tycker att det är svårt att sätta en generell tidsram för detta men förmodligen är det 

ungefär lika säker om ett år. 
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“Kommer det ny teknik som är betydligt säkrare och bättre än den implementerade så finns säkert 

intresse att utvärdera och uppdatera tekniken.” (Respondent 3) 

Respondent 5 berättar att dennes företag försöker få till avtal med sina kunder för att kunna följa 

upp funktionaliteten/säkerheten i applikationerna regelbundet. 

4.2.7 Används någon typ av checklista? 

Respondenterna tillfrågades alla samma fråga: 

" Finns det någon form av säkerhetschecklista när ni gör program till mobiltelefoner? Någon 

annan form av regler/ normer?" 

Det företag där både respondent 1 och 2 är anställda var det enda av företagen som kunde visa 

upp/berätta om att de har en checklista. När så frågan ställdes om smakprov från denna lista 

kunde visas upp, fick författarna se deras checklistor angående säkerhet och programmering. Av 

sekretesskäl är det dock ej möjligt att nämna något ur denna lista i uppsatsen mer än att den var 

väl genomarbetad. 

Respondent 3 säger att de inte har någon generell lista. Respondent 4 berättar även denne att de 

inte har någon generell lista: 

”Vi har inte någon checklista utöver den listan över funktioner eller åtgärder vi ska ta fram.” 

För övrigt har samtliga representerade företag checklistor de följer när de utvecklar appar, dock 

inga specifika säkerhetschecklistor. 

”Det finns många checklistor i samband med utveckling av appar. Hur mycket som har med 

säkerhet att göra är som sagt olika för olika appar.”  (Respondent 5) 

4.2.8 Är kunderna villiga att betala för säkerhet? 

Implementering av säkerhet i en applikation innebär mer jobb för företaget, vilket innebär fler 

arbetstimmar, vilket i sin tur leder till högra kostnader. Följande fråga ställdes med tanke på detta: 

"En säker mobilapplikation bör ju bli dyrare än en som inte är säker. Är kunderna villiga att 

betala för säkerheten? Är de villiga att ge upp funktionalitet till förmån för en app som går att lita 

på?" 

Respondent 1 säger att det alltid är svårt att sälja säkerhet. Egentligen är det en slags försäkring 

som skyddar så att det inte går illa. Återigen kommer det upp att det beror på typ av applikation. 

Respondent 2 är inne på samma spår: 

”Man får fråga sig hur pass känslig data som finns tillgänglig i appen? Vad skulle det kostar om 

appen inte är säker och någonting inträffar och data blir tillgängligt?” 

De flesta är villiga att lägga lite extra på säkerheten i apparna. Det är ju inte bara de direkta 

kostnaderna, såsom merarbete och eventuella skadestånd, som skulle tillkomma, utan även ett 

kraftigt försämrat rykte och i framtiden tappade affärer. 

”Finns behov på säkerheten är kunderna förmodligen villig att betala för detta eller skära ner på 

funktionalitet.” (Respondent 3) 



17 

 

Respondent 4 är, liksom de övriga, inne på samma spår: 

”Vi har inte upplevt att kunden är villig att välja andra funktioner framför säkerheten.” 

Denne tillägger också: 

”Säkerhet behöver inte betyda att den blir dyrare, det är helt beroende på utvecklarens kompetens 

och kunskap om säkerhet.” 

Respondent 5 tillägger att det är olika från kund till kund. 

4.2.9 Vilken bakgrund har de säkerhetsansvariga? 

En intressant tanke är huruvida företagen kräver någon särskild utbildning när de anställer. Vad 

har de redan anställda för utbildning? Följande fråga ställdes: 

"De som jobbar med applikationssäkerhet på ert företag, vad har de för bakgrund? Utbildning? 

Vid rekrytering av ny personal, är säkerhet något ni tittar särskilt på då? Har ni någon 

säkerhetsutbildning för nyanställda?" 

De flesta säkerhetsansvariga är i grund och botten utvecklare med någon form av högskole- eller 

universitetsutbildning enligt respondent 1, 2 och 3. 

”De vanliga utbildningarna är: dataingenjörer, systemvetare och civilingenjörer.” (Respondent 3) 

Flera års erfarenhet av programmering, seniora utvecklare, är önskvärt men inget krav från 

företagen. 

”Vi två som jobbar med iphone- och androidutveckling har studerat på universitet och har även 

personlig erfarenhet av utveckling mot dessa plattformar sedan tidigare. Just nu kan man säga att 

vi besitter två års av erfarenhet inom utveckling mot dessa plattformar.” (Respondent 4) 

Respondent 5 ger en inblick i sin egen utbildning och yrkeserfarenhet: 

”Jag ansvarar för bl.a. säkerheten. Jag är civilingenjör och har jobbat inom mobilbranschen i 28 år 

(mobiloperatörerna Telia, Telia Research och NetCom/Norge. Startup i New York inom mobila 

tjänster...).” 

Någon speciell säkerhetsutbildning för nyanställda var inget som någon av respondenterna tog 

upp. 

4.2.10 Övriga tankar 

Här fick respondenten frågan om denne vill tillägga något eller om denne hade något övrigt att 

dela med sig av. 

Respondent 1 tar upp trenden kring BYOD. Detta spås öka enormt i framtiden vilket kommer ställa 

helt nya krav på företagens säkerhetsorganisationer.  

”Mobile Security som område rankas som det hetaste affärsområdet under 2012 av beslutsfattare 

inom säkerhet.” (Respondent 1) 

Respondent 5 menar att säkerhet är ett relativt brett begrepp och ger bl.a. följande exempel: Man-

In-The-Middle-attack, källkodsskydd i applikationen, användarens personliga integritet såsom 
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position och ringda telefonnummer, inloggningsuppgifter, känslig information som lagras i appen 

mm. 

Med respondent 1 diskuterades även certifikathantering. En fråga som dök upp var hur man 

hanterar situationen då enheten blir stulen och certifikatet hamnar i orätta händer. Respondenten 

var inte helt säker på om det går att fjärrstyra ett certifikat, men tipsade om ”remote wipe” som 

kan tömma hela telefonens minne på distans. Följaktligen försvinner då även certifikatet. 

“Om man kan göra det enbart för certifikatet vet jag faktiskt inte.” (Respondent 1) 
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5 ANALYS 

Detta kapitel innehåller en analys där empirin från intervjuerna ställs mot teorin som framkommit 

under litteraturstudien med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning. 

Säkerhet är ett område som bör vara med redan i ett tidigt skede vid utveckling av 

mobilapplikationer. Detta är samtliga intervjuade respondenter överens om och det är inte något 

som litteraturen säger emot. Att göra prototyper först är inget som hör till det vanliga hos något av 

de representerade företagen. Rahimian & Ramsin (2008) tar upp prototyper som ett bra sätt att 

bedöma riskerna vid utveckling. Enligt respondent 3 handlar det oftast om att kunderna/pengarna 

styr och då får prototypen stryka på foten. Respondent 3,4 och 5 menar att oftast används 

standardmetoder vid implementeringen av säkerhet, t.ex. SSL/TLS och HTTPS för att kryptera 

kommunikationen. Detta är något som både Six (2011) och Buitr´on-D´amaso & Morales-Luna 

(2011) tar upp i litteraturen. Dock är detta något som inte används i alla applikationer. I 

applikationer med enbart publikt innehåll är denna anslutningstyp helt onödig. 

Samtliga företag, utom det som representeras av respondent 5, använder sig av agila 

utvecklingsmetoder där testerna körs regelbundet under utvecklingsprocessen. Det kan antagas 

att detta ökar chansen för att eventuella säkerhetsrelaterade problem upptäcks i ett tidigt skede. 

Endast det företag som respondent 5 representerar använder sig av en plandriven 

utvecklingsmetod där testerna sker i slutet av utvecklingen. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

dåligt, men det kan potentiellt leda till extraarbete om ett allvarligt säkerhetsproblem upptäcks i 

utvecklingens slutskede. Detta eftersom stora förändringar i en del av applikationen kan leda till 

nya problem i en annan del. Dessa två testförfaranden stämmer överens med vad som står i 

litteraturen av Alexandersson (2011). Alla företag utför någon form av tester och vikten av detta 

tas upp av Myers (2004). Han jämför scenariot att inte testa applikationen med att kasta sig ut ur 

ett flygplan utan att ha testat fallskärmen först. I slutändan är det dock alltid kunden som styr 

upplägget, något som bland annat respondent 3 är inne på: 

”Det beror på projektet och kundens krav. Krävs det så görs regelbundna tester samt sluttester, för 

att kvalitetssäkra appen.” 

Att säkerheten är viktig råder det inga tvivel om, både respondenterna och litteraturen är överens. 

Generellt har de större företagen en dedikerad avdelning som bara handskas med säkerhetsfrågor. 

För de mindre företagen är detta inget alternativ då det helt enkelt inte finns tillräckligt med 

anställda. I det läget finns i huvudsak två alternativ: 

1. Hantera säkerhetsfrågorna internt i projekten. 

2. Anlita ett externt företag som sköter säkerhetsfrågorna. 

Respondent 4 påpekar att det är viktigt att alla inblandade har viss kunskap om säkerhet. 

”Alla programmerare bör vara medvetna om säkerhet.” (Respondent 4) 

Detta verkar även företaget där respondent 3 arbetar ha anammat: 

”Erfarenhet (Know-how) delas mellan projekt i företaget om det behövs.” (Respondent 3) 
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Respondent 3, 4 och 5 är rörande överens om att det inte går att garantera en 100 % säker app. 

Respondent 4 menar att: ”Mjukvarusäkerhet är någonting av en illusion”. Respondent 3, 4 och 5 är 

eniga om att en app behöver vara så säker som kontexten kräver. Om applikationen hanterar 

känslig data är det viktigt att denna inte lagras i cachen (Review On… odaterad). Behöver appen 

ladda hem icke publik information med hjälp av användarnamn och lösenord skall förbindelsen 

krypteras med HTTPS (Buitr´on-D´amaso & Morales-Luna 2011). 

Certifikat på mobiltelefonerna är också ett tillvägagångssätt för att hålla kommunikationen mellan 

app och server säker enligt Six (2011) och Buitr´on-D´amaso & Morales-Luna (2011). Är 

certifikatet inte giltigt, ska ingen kommunikation ske. Med respondent 1 diskuterades påföljderna 

när en mobil med certifikat på blir stulen eller kommer bort. Om det går att fjärrstyra ett certifikat 

har ej framkommit, men med rätt applikation installerad på mobilen kan en total rensning av 

enhetens minne utföras. Inghe (2012) skriver i sin artikel ”Administration av Android - ett nästan 

komplett lapptäcke” att det viktigaste är möjligheterna till att låsa och radera data från stulna 

enheter för att obehöriga inte ska kunna läsa känslig information på enheten eller logga in till 

företagets servrar via telefonen. 

Stöld är något som en utvecklare/säkerhetsansvarig inte kan styra över. Däremot kan åtkomsten 

av känslig data försvåras, till exempel genom ovan nämnda certifikat eller lösenord till 

applikationen. Just lösenord är något som kampanjen ”Who’s Watching Charlottesville?” (odaterad) 

tar upp i sin punktlista. De ansvariga bakom kampanjen listar även några saker som kan minska 

stöldrisken, t.ex. larm, kabellås, märkning samt att ej lämna telefonen ur sikte. Stöld var inget som 

framkom i intervjuerna med respondenterna, förutom begreppet ”remote wipe”. 

I litteraturstudien gjordes valet att fokusera på Androidplattformen, men av nyfikenhet togs 

beslutet att fråga respondenterna hur de ser på de olika plattformarna sett ur ett 

säkerhetsperspektiv. Respondent 1 anser att Android är ”mobilvärldens sorgebarn” och hänvisar 

till en artikel på idg.se där de tar upp ökningen av antalet attacker på androidplattformen: 

”Säkerhetsföretaget Fortinet rapporterade att antalet malware-familjer som attackerar Android 

under år 2011 ökade med 90 procent, jämfört med en ökning på 25 procent för Apple Ios.” (Inghe 

2012, s. 2) 

Respondent 1 menar dock att även om iPhone kan ses som säkrare än Android, tack vare att Apple 

granskar alla appar som läggs ut, kan det leda till att användarna vaggas in i en falsk säkerhet. 

“Om de missar en app med skadlig kod så kanske man som användare inte granskar den lika 

kritiskt som man bör göra.” (Respondent 1) 

Precis som respondent 1 är respondent 3 inne på att iPhone kan ses som den säkraste plattformen 

för tillfället. Vidare anser denne att Windows Phone är en plattform som fortfarande är för ny för 

att få grepp om beträffande säkerheten. Respondent 5 däremot anser att det inte är någon större 

skillnad på de olika plattformarna. Det kan antagas att mycket av säkerheten hänger på 

utvecklarens kunskaper och erfarenhet. För användarna verkar dock risken att komma i kontakt 

med appar innehållande skadlig kod större på Android än andra plattformar, vilket respondent 1, 

2 och 3 samt Inghe (2012) är inne på. 
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En av de frågor som diskuterades med respondenterna var hur säker en app kan anses vara efter 

t.ex. ett år. Respondent 3, 4, och 5 är överens om att på ett år hinner det antagligen inte hända allt 

för mycket inom säkerheten. Men skulle så vara fallet måste säkerheten utvärderas. Företaget 

representerat av respondent 5 är väl medvetna om detta faktum. De försöker alltid att skriva avtal 

med kunden för att kunna utvärdera säkerheten regelbundet. Enligt Inghe (2012) ökade 

attackerna mot Android med 90 % under 2011. Med detta i åtanke kan det antagas att de som 

försöker ta sig runt säkerheten, ständigt letar nya möjligheter för att uppnå sina mål. För att en 

app skall förbli säker kan det krävas mer resurser, detta är något som i sin tur kostar pengar. 

Enligt respondenterna verkar de flesta kunder vara villiga att betala för säkerheten. Beroende på 

app kan det få stora konsekvenser om en illvillig individ tar sig förbi säkerheten. Enligt respondent 

4 måste dock inte säkerhet bli dyrt: 

”Säkerhet behöver inte betyda att den blir dyrare, det är helt beroende på utvecklarens kompetens 

och kunskap om säkerhet.” 

Erfarenhet verkar vara en av de tyngsta aspekterna när det gäller kunskap inom säkerhet. Av 

respondenterna att döma tycks få ha en dedikerad säkerhetsutbildning. De flesta har en 

universitets- eller högskoleutbildning inom Data/IT bakom sig.  Eftersom de flesta som jobbar 

med applikationsutveckling har en bakgrund som programmerare är checklistorna som företagen 

använder riktade mot just programmering. Rena säkerhetschecklistor är ovanligare och det är 

olika beroende på applikationen som skall utvecklas. Något som respondent 5 är inne på: 

”Det finns många checklistor i samband med utveckling av appar. Hur mycket som har med 

säkerhet att göra är som sagt olika för olika appar.” 

Med respondent 1 diskuterades trenden BYOD. Denna förväntas öka enormt inom de närmaste 

åren och ställa stora krav på företagens säkerhetsavdelningar och utvecklare.  Bland problemen 

med BYOD finns risken att filer inte sparas korrekt av användarna och att dessa då går förlorade/ 

hamnar i orätta händer om telefonen tappas bort eller stjäls (Johnson 2012). Levin (2012) menar 

dock att det finns fördelar med att låta användarna själva välja enhet. Hon hävdar bland annat att 

användarna är mer försiktiga om enheten är deras egen och inte företagets egendom. Med detta i 

åtanke tillägger respondent 1: 

”Mobile Security som område rankas som det hetaste affärsområdet under 2012 av beslutsfattare 

inom säkerhet.”  
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6 SLUTSATSER 

Detta kapitel är tillägnat de slutsatser vi har kommit fram till med utgångspunkt i insamlad empiri 

och teori. Den ursprungliga frågeställningen besvaras och avslutningsvis lämnar författarna sina 

rekommendationer till framtida utvecklare. 

Vi har i efterhand kommit fram till att det skulle ha varit bättre att använda ljudupptagning under 

intervjuerna följt av transkribering, istället för att anteckna svaren på papper. Vårt val av metod 

har såklart, likt alla andra val, påverkat de resultat och slutsatser vi kommit fram till. Något annat 

som påverkat resultaten är urvalet av respondenter då vi intervjuade två personer från samma 

företag. Även antalet respondenter kan ha påverkat. 

En slutsats vi har kommit fram till under detta arbete är att i mångt och mycket kommer en stor 

del av säkerhetsansvaret ligga på programmerarna, detta även om företaget har egna 

säkerhetsexperter. Det är ju trots allt programmerarna som slutligen skall implementera 

säkerheten. Dessutom är det många delar när det kommer till säkerhet som är svåra eller rentav 

omöjliga att sätta sig in i och få förståelse för utan viss, eller snarare ganska lång erfarenhet av 

programmering. Dessutom har de mindre företagen sällan resurser för att ha anställda som enbart 

fokuserar på säkerheten. Vi har också noterat att många som jobbar med applikationsutveckling 

är just programmerare i grunden. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till varför 

företagen inte verkar ha några rena säkerhetschecklistor utan i stället har checklistor för hur en 

applikation skall programmeras. 

Genom arbetet med uppsatsen har vi kommit fram till att om känsliga uppgifter skall skickas 

mellan en app och en server är det viktigt att kryptera anslutningen. Detta för att förhindra 

avlyssning. Det lämpligaste är att använda standardmetoder som HTTPS.  Skulle det vara riktigt 

höga krav på anslutningen är det rekommenderat att använda någon form av certifikat på 

mobilen. Det skulle dock kunna bli ett problem om mobilen blir stulen. Vi har därför dragit 

slutsatsen att det också är bra att ha någon form av app installerad på mobilen för att göra en 

”remote wipe”. Blir enheten stulen är det bara att surfa in på applikationens hemsida, logga in och 

rensa mobilen. Å andra sidan innebär ju den här typen av tjänst en säkerhetsrisk i sig. Vad händer 

om webbsidan hackas? För ett företag är det nog mer aktuellt att ha någon egen variant som är 

kopplad till en egen hemsida som nås via företagets intranät. Dock är inte intranätet heller 

omöjligt att göra intrång på, fast om detta sker finns det andra mer pressande problem att ta itu 

med. 

Vi har noterat att det är viktigt att säkerhetsaspekten är med redan från början av projektet och 

det är något som de flesta företagen verkar anamma. Det blir oftast mycket mer jobb med att 

försöka implementera säkerheten i efterhand. Dessutom kan det antagas att det är lättare att 

förbise säkerhetshål och brister i applikationen när säkerheten appliceras i efterhand. 

Säkerhetskraven blir också väldigt beroende av vad det är för slags app som skall utvecklas. Är det 

ett enkelt spel som publicerar din highscore på nätet är det inte viktigt med krypterad anslutning 

och certifikat. Om det däremot är en applikation för att hantera bankärenden blir säkerheten 

desto viktigare. Ett relaterat område som vi kom in på i litteraturen är vikten av att göra 

prototyper. Detta är dock inget som de företag vi varit i kontakt med har för vana att göra. Vi antar 
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att det helt enkelt är en fråga om tidsaspekten, utveckling av prototyper tar tid. Är det inte en helt 

ny typ av app är det bättre att lägga tiden på exempelvis säkerhetsfrågor och prestandaoptimering 

än att bygga prototyper. Viktigt att tänka på är att i slutändan är det alltid kunden som bestämmer, 

men det är inte många kunder som är beredda att tumma på säkerheten för att få med några extra 

finesser. Säkerheten kostar kanske några kronor extra, men vad skulle det kosta om appen hackas 

och känsliga data läcker ut? Det behöver heller inte nödvändigtvis bli dyrare, det hänger mycket 

på utvecklarnas färdigheter och erfarenheter. 

Som vi anade när vi inledde vårt arbete går det inte att göra en app som är hundra procent säker. 

Hur mycket tid som än läggs på att identifiera potentiella hot och säkra upp applikationen, 

kommer det alltid finnas vägar för att ta sig runt säkerheten. Vill någon verkligen ”bryta sig in” är 

det bara en fråga om tid, kunskap och resurser. Dessutom behöver inte en app som är säker i dag 

vara säker imorgon. Det är viktigt att säkerheten kontinuerligt följs upp för att eventuella framtida 

attacker skall kunna undvikas. Sedan finns det såklart aspekter som utvecklaren inte har kontroll 

över. Dessa kan dock ändå vara värda att ha i åtanke under utvecklingen. En av dessa aspekter är 

BYOD som spås växa stort inom den närmaste tiden. Trots att det finns fördelar med att låta 

användarna bruka sina egna enheter, finns det även många fallgropar. 

Även om vi valde att avgränsa oss till Android under litteraturstudien kunde vi inte låta bli att 

fråga respondenterna om deras syn på de övriga plattformarna. De största skillnaderna verkar 

ligga i hur leverantörerna hanterar appar i programbutikerna (store, play etc.) vilket bland annat 

har lett till att det finns fler skadliga applikationer på Android än det gör på t.ex. Apple iOS och 

Windows Phone. Programbutikerna och hur leverantörerna kontrollerar nya applikationer 

riskerar dock att vagga in användarna i en falsk säkerhet. Detta kan leda till att de inte är lika 

kritiska när de installerar en ny app. Den dagen som en smittad applikation lyckas ”smita igenom” 

kontrollerna kan detta bli ett problem. När det gäller säkerheten i den utvecklade appen skulle det 

kunna antagas att det handlar mycket om programmerarnas kunskaper och kompetens inom 

säkerhet samt kvaliteten på förarbetet. 

För att sammanfatta återvänder vi till vår ursprungliga frågeställning: 

”Hur implementerar företag säkerheten vid utvecklingen av mobilapplikationer?” 

Företagen ser till att säkerhetstänket är med redan från början av utvecklingen. Genom ett gediget 

förarbete undviks de vanligaste fallgroparna. Vidare använder sig de flesta av agila 

utvecklingsmetoder för att på ett smidigt sätt kunna följa upp säkerheten genom hela 

utvecklingsprocessen. Om det är nödvändigt skriver de avtal med kunderna så att det kan följa 

upp säkerheten även efter att appen är färdigutvecklad och levererad. 

För att implementera säkerheten använder sig företagen av standardmetoder, så som HTTPS och 

Basic Auth. Det är onödigt att uppfinna hjulet på nytt, det är bättre att använda väl beprövade 

metoder som visats sig fungera tillförlitligt tidigare. Många av de företag som idag utvecklar 

mobilapplikationer har tidigare utvecklat traditionella skrivbordsapplikationer för PC. Även om 

det finns skillnader mellan en PC och en mobiltelefon, är ändå väldigt mycket sig likt. Den 

erfarenhet av säkerhet som företagen under åren tillskansat sig kan så vitt vi sett appliceras även 

på mobilapplikationer. Hur säker en app blir beror på hur väl programmerarna sköter sitt jobb. 
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Men även kvalitén på förarbetet påverkar. Om utvecklarna tidigare utvecklat säkra applikationer 

på t.ex. PC kommer de med största sannolikhet att utveckla säkra mobilapplikationer.  
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Avslutningsvis vill vi dela med oss av några rekommendationer för att utveckla säkrare 

mobilapplikationer: 

 Se till att säkerheten är med redan från början 

 Slarva inte med förarbetet 

 Uppfinn inte hjulet på nytt, använd standardmetoder för att implementera säkerheten 

 Gör regelbundna tester under utvecklingen 

 Försök få till ett avtal med kund för att följa upp säkerheten efter hand 

 Se till att kunden installerar en app för att göra ”remote wipe” 
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BILAGA I - DEFINITIONER 

Agil mjukvaruutveckling 

Traditionellt inom mjukvaruutveckling har projekten inletts med att alla krav fångats in varpå 

förarbetet satts igång. Därefter har mjukvaran utvecklats för att sedan testas. Problemet med 

denna metodik uppkommer när kraven efterhand ändras eller nya tekniker tillkommer under den 

tid som projektet pågår. Vid agil utveckling arbetar teamen istället i cykler där alla de tidigare 

stegen ingår. En liten del av mjukvaran projekteras, utvecklas och testas för varje cykel (Highsmith 

& Cockburn 2001). 

App 

Förkortning av applikation, är ett litet dataprogram som laddas ner till mobilen. De flesta är helt 

gratis. Oftast finns det en mer utbyggd variant av gratisappen som kostar mellan 10 och 20 kr, kan 

även vara att gratisappen är reklamfinansierad (Gustafsson 2010). 

Automatic Data Wipe 

På de flesta mobila enheterna kan man aktivera en funktion som rensar bort allt på enheten och 

gör en fabriksåterställning om fel lösenord matas in för många gånger (Karnes 2011; Perera 

2011). 

Basic Auth 

”Basic access authentication”, en metod för att tillhandahålla ett användarnamn och ett lösenord 

(Perez 2012). 

BYOD 

”Bring Your Own Device” innebär att medarbetare på företag tar med sig sina egna bärbara 

enheter till företaget de jobbar på. Detta kan vara mobiltelefon, dator, surfplatta mm. (Webopedia 

odaterad). 

Cache 

Cache är något som traditionellt används för att lagra information. Detta för att kommande 

förfrågningar skall kunna göras snabbare. Data som lagras kan t.ex. vara resultatet av 

tidskrävande beräkningar (Gil odaterad). 

Inom mobilapplikationer är det oftast ”Web Caching” som är aktuellt. Det innebär att data som 

hämtas från en webbserver sparas i mobilens minne för snabb åtkomst om den behövs igen. 

Tekniken sparar också bandbredd eftersom applikationen inte behöver använda mobilnätet i 

onödan (Qian et al. 2012). 

Google Play 

Google Play är det nya namnet på Androids Market, d.v.s. deras egen applikationsmarknad (Google 

Play 2012). 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol är ett protokoll som används vid överföring av webbsidor på 

Internet (Dictionary.com odaterada).  



 

HTTPS 

Hypertext Transfer Protocol Secure är ett protokoll som kombinerar Hypertext Transfer Protocol, 

HTTP, med SSL/TLS protokollet för att tillgodose en säker anslutning. Protokollet ger skydd mot 

avlyssning och så kallade man-in-the-middle attacker (definierat längre ner).  

Enligt Buitron-Damaso & Morales-Luna (2011) kan en HTTPS anslutning anses som säker och 

upprättas av en användare om och endast om: 

 Användaren litar på att mjukvaran på ett korrekt sätt implementerar HTTPS. 

 Användaren litar på de för-installerade certifikatutfärdarna. 

 Servern lämnar ett giltigt certifikat signerat av en pålitlig CA5. 

 Certifikatet identifierar servern korrekt. 

 Användaren litar på att protokollets krypteringslager är tillräckligt säkert för att förhindra 

avlyssning. 

Malware 

Ett samlingsbegrepp för datorprogram, till exempel maskar, virus, trojaner, adware mm, som utan 

något samtycke installeras på en dator eller ett datornätverk (Cisco odaterad). 

Man-In-The-Middle-attack 

Tekniken går ut på att en illasinnad individ avlyssnar ett oskyddat nätverk och dirigerar om 

trafiken genom sin dator. Individen kan med denna metod dels komma över känslig information 

och dels dirigera om användaren till webbsidor med skadlig kod (OWASP 2009). 

Manifestfil 

Androids manifestfil (androidmanifest.xml) listar bl.a vilka behörigheter som appen kräver 

(Android developers odaterad). 

Mockup 

Enkelt designförslag som kan visas upp för kund. Det kan till exempel vara att man ritar upp en 

skiss över hur programmet ska se ut (Merriam-Webster odaterad). 

Oauth 

”Open standard for authorization” 

Ett öppet protokoll för att tillåta säker APIautentisering6 på ett enkelt och standardiserat 

tillvägagångssätt för applikationer (OAuth 2012).  

                                                        

5 certificate authority - certifikatutfärdare 

6 Application Programming Interface, en regeluppsättning för hur en programvara kan kommunicera med andra 
programvaror (http://www.computerworld.com/s/article/43487/Application_Programming_Interface) 

http://www.computerworld.com/s/article/43487/Application_Programming_Interface


 

Proof-of-concept 

Proof-of-concept är ett bevis på att en affärsmodell eller idé är genomförbar. Det kan vara en 

prototyp eller en marknadsanalys för att visa att det är genomförbart (Webfinance 2012; 

wiseGEEK odaterad). 

Remote Wipe 

Om din telefon blir stulen kan du med hjälp av en installerad applikation, finns flera på 

marknaden, radera innehållet på telefonen. Detta för att ingen ska kunna komma åt känslig data, 

till exempel mail, sms, foton eller certifikat (Swedroid 2010). 

SSL/TLS  

Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security är en standard för kryptering som används främst 

vid kommunikation mellan webbläsare och en webbserver. SSL/TLS baserar sig på asymmetriskt 

krypto, varje server har alltså ett par med två krypteringsnycklar. Den ena i paret används för 

kryptering och skickas till den klient som vill ansluta till servern, medan den andra används för 

dekryptering av den information som krypterats med den första nyckeln, denna nyckel används 

bara på servern (Baccala 1997). 

Token 

En token är ett objekt som styr åtkomst till en digital tillgång. Traditionellt har begreppet använts 

för att beskriva en hårdvaruautentierare, men har på senare år utökats till att även innefatta 

mjukvarubaserade lösningar (EMC Corporation 2012). 

User identifier (UID)  

Identifierar användaren. Till skillnad från datorer, där varje användares applikationer körs med 

samma UID, körs Androidapplikationer individuellt skilda från varandra (Dictionary.com 

odateradb). 

  



 

BILAGA II - INTERVJUFRÅGORNA 

 Hur går ni till väga när skall utveckla en mobilapplikation? Är säkerhetstänket med redan 
från början? Eller gör ni en prototyp först? Berätta. 
 

 Kör ni regelbundna säkerhetstester eller kommer testen in mer mot slutet av utvecklingen? 
Hur ser testerna ut? 
 

 Har ni en egen säkerhetsavdelning på företaget? Eller anlitar ni någon utomstående för 
säkerhetsaspekten? Har ni rent utav något samarbete med ett säkerhetsföretag? 
 

 Hur säker går appen att göra? Hur säker ska en app vara för att kunna släppas? Finns det 
olika grader beroende på app? Vad säger era kunder? Accepterar de tex en 97% säker app? 
 

 Ser du någon skillnad på säkerheten på olika plattformar? Android/ iPhone/ Windows 
Phone, vilken är säkrast? 
 

 En applikation som anses vara säker idag, hur säker är den om ett år? Hur länge kan en app 
anses vara säker? Följer ni upp detta med kund? Hur i så fall? Kör ni nya säkerhetstester? 
Hur ser dessa ut? 
 

 Finns det någon form av säkerhetschecklista när ni gör program till mobiltelefoner? Om ja, 
”smakprov”? Någon annan form av regler/ normer? 
 

 En säker mobilapplikation bör ju bli dyrare än en som inte är säker. Är kunderna villiga att 
betala för säkerheten? Är de villiga att ge upp funktionalitet till förmån för en app som går 
att lita på? 
 

 De som jobbar med applikationssäkerhet på ert företag, vad har de för bakgrund? 
Utbildning? Vid rekrytering av ny personal, är säkerhet något ni tittar särskilt på då? Har ni 
någon säkerhetsutbildning för nyanställda? 
 

 Övrigt du vill tillägga? 

 

 

 


