Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science
Examensarbete

Säkerhetsanalys kring användning av
mobilapplikationsteknik i
Kriminalvårdens klientsystem
av

Philip Gabrielsson och Enas Jalal Sliwa
LIU-IDA/LITH-EX-G--14/023—SE
2014-06-05

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Linköping University Electronic Press

Upphovsrätt
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från
publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior
för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning.
Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan
användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som
god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att
dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för
upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida
http://www.ep.liu.se/

Copyright
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a
considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances.
The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to
download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any noncommercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this
permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner.
The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and
accessibility.
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is
accessed as described above and to be protected against infringement.
For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for
publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page:
http://www.ep.liu.se/

© Enas Jalal Sliwa
© Philip Gabrielsson

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

Examensarbete

Säkerhetsanalys kring användning av
mobilapplikationsteknik
i Kriminalvårdens klientsystem
av

Philip Gabrielsson och Enas Jalal Sliwa
LIU-IDA/LITH-EX-G--14/023—SE
2014-06-05

Kriminalvården - HK
Handledare: Johnny Björling, IT-arkitekt vid Kriminalvårdens IT-enhet
Linköpings universitet - Institutionen för Datavetenskap
Handledare: Marcus Bendtsen, PhD student
Examinator: Nahid Shahmehri, professor vid ADIT

Sammanfattning
Kriminalvården är den myndighet i Sverige som ansvarar för fängelser, häkten och frivård.
Myndigheten har länge känt ett behov att inom flera verksamheter kunna få tillgång till
delmängder av deras klientsystem i ett mobilt och uppkopplat format.
Det största hindret i deras fall med mobilitet och applikationsteknik var säkerheten. Därför
genomfördes en riskanalys med hänsyn till frivården och mobilapplikationsteknik.
För att välja en lämplig och passande riskanalysmetod jämförde vi ett antal metoder. Det
visade sig att metoden CORAS passade bäst. När vi väl genomfört riskanalysen med
CORAS försökte vi sedan matcha åtgärderna mot de olika mobilplattformarnas
egenskaper för att se hur de kan fullfölja åtgärderna. Mobilplattformarna vi undersökte var
Android, Windows Phone 8 och iOS. Resultatet av riskanalysen och jämförelsen av
plattformar kan ligga som grund till beslut hos Kriminalvården.

Abstract
Kriminalvården is the government agency in Sweden which is responsible for prisons, jails
and probation. The agency has realized a need of access to a several features of their
inmate register systems from mobiles and handsets within different areas in their
organization. The safety with the mobility and application technology is a comprehensive
issue in this case. Therefore, a risk analysis about mobile application technology was
initiated. We took the probation services into account as a concrete scenario where mobile
application technology could be used.
In order to select an appropriate and adequate risk analysis method, we compared a
number of methods. It turned out that the method CORAS was the most suitable method.
When we completed the risk analysis with CORAS, we tried to match the treatments
against different mobile platforms properties to see how they can pursue the treatments.
Mobile platforms we examined were Android, Windows Phone 8 and iOS. The result of the
risk analysis and the comparison of mobile platforms can the agency use as a basis for
further decisions.

Nyckelord:
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1. Inledning
Kriminalvården behöver skapa nya lösningar för att personalen ska få möjlighet till ett
mobilt IT-stöd. Forskningen runt mobilplattformar och säkerhetskopplingen mellan
handenheter och Kriminalvården är ett viktigt diskussionsområde inför de nya lösningarna.
Säkerhetsaspekter har en stor betydelse för Kriminalvårdens verksamhet. Det finns väldigt
många tillverkare av mobiltelefoner och plattformar. De tycker att det är svårt att välja
någon passande plattform eftersom det finns så många olika plattformar och olika
utvecklingsverktyg för att skapa applikationen med.
I dagsläget använder inte Kriminalvården några storskaliga applikationer för
mobilplattformar. Därför annonserades det ut ett examensarbete där man skulle utvärdera
hur väl mobilitet och applikationsteknik skulle kunna realisera ett effektivt och säkert
verksamhetsstöd.

1.1 Syfte och motivation
Syftet med examensarbetet är att jämföra riskanalysmetoder och sedan genomföra en
riskanalys på ett scenario där applikationsteknik på mobilplattformar ska används inom
Kriminalvården. Syftet är även att göra en jämförelse mellan olika mobilplattformar enligt
de genererade resultaten från riskanalysen.
Riskanalysen är till för att skapa en tydlig bild på risker som kan uppstå i deras system vid
användning av mobilplattformar mot deras intranät. Jämförelsen är till för att se vilken
plattform som passar Kriminalvårdens säkerhetsbehov mest.

1.2 Frågeställning
I hög abstraktion har Kriminalvården tre problem. Det första problemet handlar om vilken
sorts applikationsteknik som klarar av att leverera önskad funktionalitet på ett tillräckligt
säkert sätt. Det andra problemet handlar om hur applikationen kan distribueras till
användarna på ett praktiskt sätt. Det tredje problemet handlar om att få så låg total
ägandekostnad som möjligt. Sammanfattningsvis är Kriminalvårdens behovsområden
dessa:
● IT-säkerhetsaspekter, som till exempel:
○ Säkert datautbyte mellan Kriminalvårdens klientsystem och
applikationsteknik
● Totala ägandekostnader (TCO), aspekter som till exempel:
○ Distribution av programvara
○ Utveckling och förvaltning
Fokus i detta arbete är på det första problemet, d.v.s. säkerheten. Detta problem leder till
två frågeställningar:
● Vilken riskanalysmetod ska användas?
● Utifrån riskanalysresultaten, vilken mobilplattform kan passa Kriminalvårdens
behovsområde?
1

1.3 Angreppssätt
Arbetet är uppdelat i tre delar:
Del A, Scenariobeskrivning/Teknikgranskning:
● Granskning av Kriminalvårdens teknik/IT-infrastruktur och fysiskt skydd (till exempel
mot brand och stöld)
Granskning av befintlig IT-infrastruktur och fysiskt skydd är nödvändig innan vi går vidare
till säkerhetsanalysen för varje plattform. För att genomföra granskningen måste vi
diskutera med ansvariga för Kriminalvårdens IT-infrastruktur.
Del B, Analys:
● Vi ska hitta en metod för att utföra säkerhetsanalysen kring applikationsteknik hos
Kriminalvården. Säkerhetsanalysen kommer leda till att vi får en tydligare bild av
deras säkerhetsbehov.
Del C, Plattformsundersökning:
● Undersökning av mobilplattformar
○ Vilka säkerhetsegenskaper varje plattform kan erbjuda och som kan passa
Kriminalvårdens säkerhetsbehov.

1.4 Avgränsning
Hos Kriminalvården behövs applikationsteknik inom många verksamheter. I riskanalysen
valde vi att begränsa oss till frivårdens verksamhet. På grund av tidsbegränsning kommer
vi inte att gå igenom någon typlösningsundersökning. Eftersom arbetet går ut på att göra
en riskanalys så kommer ingen TCO-analys heller att utföras. Arbetets fokus kommer
endast ligga på riskanalys- och mobilplattformsundersökning. Tillsammans med
Kriminalvården valde vi att begränsa oss till mobilplattformarna iOS, Android och Windows
Phone 8.
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1.5 Definitioner
Personuppgifter
I rapporten fungerar personuppgifter som en allmän benämning på personuppgifter och
klientuppgifter. Klientuppgifter är information om klienterna som Kriminalvården tar hand
om. Uppgifterna finns registrerade i KVR.
KVR
Kriminalvårdsregistret, ett stort dataprogram som bland annat är uppbyggt med C#
och .NET och är kopplat mot en databas.
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2. Bakgrund
I detta avsnitt följer en introduktion om Kriminalvårdens infrastruktur och olika delar i deras
organisation.

2.1 Kriminalvården
Här följer ett citat med en kort presentation om Kriminalvården [1]:

”

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och fängelser verkställa de straff som
domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra
personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så
verkställigheten kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet
värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och
rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet.
Kriminalvårdens IT-enhet utvecklar, driftar och förvaltar en IT-miljö som servar
10000 anställda spridda på 150 platser runt om i Sverige. Vi är runt 70 anställda
på enheten, alla placerade på huvudkontoret i Norrköping som, via en
beställarfunktion på verksamhetssidan, ser till att vårt viktiga IT-stöd ständigt
upprätthålls för att stödja verksamheten. Våra centrala kriminalvårdsspecifika ITsystem är egenutvecklade på Microsofts .Net-plattform och är integrerade med
andra interna system och med externa myndigheter
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2.2 Kriminalvårdens IT-infrastruktur
Hela Kriminalvårdens TCP/IP-nät består av ett stort intranät som alla anstalter är kopplad
till genom VPN-tunnlar. Många förbindelser går inte över internet utan över SGSI-nätet [2]
på grund av säkerhetsaspekter. Något som är viktigt att belysa är att Kriminalvårdens
huvudkontor i Norrköping är själva centrat i nätet. Där finns Kriminalvårdsregistret, KVR,
som innehåller klientinformation. I Figur 1 ser vi en principskiss över deras intranät i form
av ett VPN.

Figur 1. Förenklad översikt av Kriminalvårdens VPN
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2.3 Behov av applikationsteknik inom olika verksamheter
Vi hade en diskussion med Fredrik Wilhelmsson, systembeställare på Kriminalvården. Han
berättade att applikationsteknik kan användas inom olika verksamheter inom
organisationen:
● Häkten
● Kriminalvårdsanstalter (fängelser)
● Frivården
● Transporttjänsten
Efter diskussionen kom vi fram till att applikationsteknik antingen kräver hög säkerhet eller
mycket hög säkerhet. Applikationer kommer i alla fall att användas både innanför
Kriminalvårdens skyddskal och utanför skyddsskalet. Figur 2 visar exempel på
verksamheter där applikationsteknik kan användas.

Figur 2. Appbehov inom verksamheter
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2.4 Frivårdens verksamhet
Frivården är ett verksamhetsområde inom Kriminalvården [3]. Frivården hanterar dömda
människor som inte döms till fängelse och de som slussas ut från ett fängelsestraff
(exempelvis genom intensivövervakning eller kontraktsvård).
2.4.1 Elektronisk övervakning - fotboja
För att övervaka personer som är dömda till sådana straff, använder frivården en speciell
fotboja. Fotbojan placeras på benet på en person och på fotbojan finns en sändare. I
klientens hem placerar Kriminalvården en särskild mottagare HMU (Home Monitoring Unit),
som är laddad med ett speciellt schema. Sändaren på fotbojan kommer att skicka en
särskild larmsignal till HMU om klienten försöker avvika från schemat. Sedan går larmet till
Kundcenter på Kriminalvårdens huvudkontor för att bedöma incidenten.
Klienten ska avhålla sig från alkohol och droger under tiden han/hon är under övervakning.
Av de skälen gör Kriminalvårdspersonal ett hembesök för att ta alkoholtest och kontrollera
att klienten följer alla regler.
Alla kontroller som görs på frivårdens klienter registreras i Kriminalvårdsregistret (KVR) av
frivården. I KVR finns ett planeringsverktyg där man kan skapa kontroller på vilka klienter
som ska kontrolleras.
I Figur 3 ser vi kontrollplanen som kontrollörerna får med sig ut till klientens bostad.
Kontrollplanen fungerar som ett protokoll där man fyller i olika saker. Det är då detta
protokoll man önskar etablera i ett applikationsgränssnitt.

Figur 3. Kontrollplan
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2.4.2 Applikationsteknikens betydelse hos Frivården
Att ha en webbapplikation för att registrera alkoholtester, urintester och personuppgifter
direkt via handhållna enheter kan vara en praktisk teknik för frivården. Men användning av
applikationsteknik på mobiltelefoner och surfplattor är en utmaning enligt Kriminalvårdens
IT-specialister. Idén är att kontrollörerna som utför tester, skulle kunna spara och skicka
testinformation till frivården på en knapptryckning istället för att anteckna allt på papper.
En förenkling av kontrollerna skulle kunna vara att använda sig av någon handenhet med
någon slags webbapplikation (se Figur 4). Ett tänkt för användargränssnitt skulle kunna
vara:
● Frivården skapar en kontrollplan i KVR
● Kontrollplanen skickas till kontrollörens mobiltelefon. Innehållet motsvarar dagens
utskrift
● Kontrollören registrerar utförd kontroll efter varje besök
● Efter avslutad kontrollrunda kvitterar kontrollören att kontrollrundan är avslutad
● Frivården får en notering om att kontrollerna är gjorda
● Godkända kontroller registreras automatiskt via applikationen medan icke
godkända/ej utförda kontroller hanteras manuellt

Figur 4. Scenariot för kontrollplan i applikationsform
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3. Teori
I detta teoriavsnitt går vi igenom de kunskaper som är relevanta till examensarbetets
frågeställning och som är viktiga att ha kännedom om.

3.1 Riskanalysmetodbeskrivning
Riskanalys är ett systematiskt sätt för att underlätta arbetet för att identifiera risker, orsaker
till riskerna och riskåtgärder på ett givet system [4, 5]. Det finns olika metoder för att
analysera ett system på ett strukturerat sätt, så som till exempel Failure modes and effects
analysis, Hazop, CORAS, Attackträd, What-if etc.
Riskanalysmetoder kan delas in i kategorier. Av dessa kategorier är hotbaserade,
systembaserade och tillgångsbaserade de vanligaste.
● Hotbaserad - börjar med att identifiera möjliga hot i något system. Exempel på
metod är Attackträd [6]
● Systembaserad - fokuserar på själva systemet. Exempel på metod är FMEA
(Failure modes and effects analysis) [7]
● Tillgångsbaserad - startar med att identifiera tillgångar i ett system. Exempel på
metod är CORAS [8, 9].
I slutändan kommer alla tre aspekter (hot, system och tillgångar) finnas med i analysen.
För att förstå skillnaden mellan de tre grupperna kommer vi att gå igenom dessa tre
riskanalysmetoder samt beskriva Kriminalvårdens metod i detta avsnitt.
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3.2 Attackträd
Attackträd av Bruce Schneier är en hotcentrerad riskanalysmetod [6]. Metoden ger ett
formellt och metodiskt sätt att beskriva säkerheten i systemet. Metodens genererade
resultat kommer sedan bygga på olika attacker. Metoden utgör grunden för att förstå
säkerheten i ett system genom att fånga upp och återanvända kunskap om säkerhet och
att agera på förändringar i säkerheten.
Attackträdet kan presenteras genom ett grafiskt och hierarkiskt diagram eller i text.
Diagrammet innehåller en rot och många noder. Roten är målet för attacken och noder
presenterar olika sätt för att uppnå detta mål.
Attackträdets konstruktion:
Steg 1 - Identifiera målen med attacken.
Man börjar med att hitta alla möjliga mål för attacker i ett system. Varje mål är ett separat
attackträd. Varje rotnod representerar ett mål med en attack. Rotnoden blir ett delmål i ett
större system. Figur 5 visar hur man kan komma åt personuppgifter på olika sätt.
Personuppgifter är målet med attacken i detta exempel.
Steg 2 - Identifiera alla attacker
Nästa steg är att försöka komma på alla möjliga attacker mot varje mål. Man sätter dit
attacker i attackträdet efteråt. Denna process upprepas oftast många gånger för att täcka
alla möjliga attacker i systemet. Naturligtvis finns det alltid en chans att man glömmer en
eller fler attacker, men det kommer att bli bättre med tiden. Skapandet av attackträden
kräver en viss förmåga och kräver övning precis som alla säkerhetsanalysmetoder [6].
Steg 3 - Återanvändning
De befintliga attackträden kan kopplas in i något annat attackträd vid behov. Man kan
återanvända attackträden i vissa fall och i olika system. När man har ett bibliotek av
existerande attackträd kan man skapa nya attackträd med hjälp av dessa.
Figur 5 är ett exempel på ett attackträd som representeras på ett hierarkiskt sätt.
Attackträdets mål är att komma åt personuppgifter i KVR. För att kunna komma åt
personuppgifter i KVR måste man få tag i någon handenhet som är kopplad till KVR. För
att nå detta kan man muta en anställd eller tvinga honom/henne genom hot. Trädet visar
ett annat sätt för att kunna komma åt personuppgifter. Det är att någon försöker bryta sig
in i systemet genom en injection-attack, DOS-attack eller få tillgång till inloggningsuppgifter.
För att kunna komma åt inloggningsuppgifter så kan man avlyssna trafiken och få en
anställd att ange inloggningsuppgifter under samtalet. Detta exempel används bara för att
tydliggöra riskanalysmetoden attackträd. Exemplet är endast ett illustrativt exempel och
kostnaderna för attacker är påhittade.
I detta exempel bedömer analytikerna att målet med attacken kan kosta $10 och är möjlig
att utföra. Denna bedömning av systemets säkerhet skulle kunna vara orealistisk eller fel.
Därför kan en ny iteration med nya antaganden kring kostnader i väntan på eventuella
förändringar i framtiden behövas.
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Figur 5. Exempel på grafisk representation av ett attackträd

Som tidigare sagt kan ett attackträd representeras i text och detta görs på följande sätt:
Mål: Komma åt personuppgifter i KVR
1. Åtkomst till någon handenhet som är kopplad till KVR (OR)
1.1 Muta anställd (OR)
1.2 Tvinga anställd genom hot
2. Bryta sig in i systemet/KVR
2.1 Få tillgång till inloggningsuppgifter (OR)
2.1.1 Avlyssning (OR)
2.1.1.1 Lyssna av konversation (AND)
2.1.1.2 Få anställd att ange inloggningsuppgifter under
samtalet
2.1.2 Spela in handenhetens skärm (OR)
2.1.3 Phishing
2.2 Injection-attack (OR)
2.3 DoS-attack
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Noder och deras värden
I attackträden finns OR-noder och AND-noder. En OR-nod representerar olika sätt för att
uppnå samma mål. En AND-nod representerar olika steg för att uppnå ett mål. Till
exempel för att kunna komma åt personuppgifter måste man skaffa sig en handenhet med
koppling till KVR eller bryta sig in i systemet. För att avlyssna borde man avlyssna en
konversation och få bra och vettiga information under samtalet.
Efter att attackträdets konstruktion är klart börjar man med att tilldela värden till lövnoder i
attackträdet. Värden som används i noderna i attackträdet är:
● Booleska värden, till exempel
○ Möjligt eller omöjligt
○ Lätt eller svår
○ Billig eller dyr
● Kontinuerliga värden, till exempel
○ Kostnader
○ Tid för att uppnå ett mål
○ Sannolikheten
Varje nod kan tilldelas många värden. Olika nodvärden kan kombineras för att man ska
kunna lära sig ännu mer om systems sårbarheter. Till exempel kan den billigaste attacken
med den högsta sannolikheten hjälpa analytiker med att dra slutsatser om kostnader.
Ett nodvärde är en funktion av dess barn. Det finns beräkningsregler för AND- och ORnoder.
● Värdet av en OR-nod är möjligt om någon av dess barn är möjligt och omöjligt om
alla dess barn är omöjliga
● Värdet av en AND-nod är bara möjligt om alla dess barn är möjliga
Med hjälp av nodens värden i attackträdet kan man jämföra och rangordna attacker.
Attackträd är en metod som måste utföras med stor noggrannhet. Eftersom varje
förändring i attackträdet påverkar andra träds grenar och sprids upp i trädet.
När man är klar med attackträdet och har diskuterat fram alla nodvärden (dessa värden
förändras över tiden) kan man använda attackträdet för att göra säkerhetsbeslut. Man kan
till exempel avgöra om systemet är sårbart för en viss typ av attack.

12

3.3 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
FMEA står för Failure Modes and Effects Analysis, alltså feluppkomst och effektanalys.
Metoden utvecklades i USA runt 1950-talet hos den amerikanska militären [10]. Metoden
passar bra i industrisammanhang där processer och produktion av produkter och tjänster
är i fokus. Några exempel på industrier där en FMEA-analys kan göras är inom
fordonsindustrier och elektronikindustrier. Det finns olika varianter av FMEA. De vanligaste
är konstruktions-FMEA, process-FMEA och system-FMEA. Process-FMEA används till
exempel under tillverkningsprocesser. När en FMEA utförs är det viktigt att personal som
är väl insatta i processer och produktioner är med under analysen [7].
Det kommer nu beskrivas ett generellt tillvägagångssätt av hur en process-FMEA går till
steg för steg. Man brukar använda sig av en tabell under analysen. Exempel på tabell
finns i Bilaga 1. Det blir lättare att förstå om man kollar på tabellen under tiden man läser
igenom dessa steg.

Steg 1 - Introduktion och processlistning
Samla ihop en grupp personer med relevant kompetens runt hela tillverkningsprocessen.
Lista sedan alla processteg i första kolumnen av tabellen.
Steg 2 - Möjliga felsätt
I detta steg ska det diskuteras fram möjliga felsätt som kan inträffa hos processen. Felsätt
innebär kort sagt vilket sätt processen kan gå fel på. Felsätten listas i kolumn nr 2. Om det
finns fler felsätt för en process så använder man en till rad och lämnar då en tom
processcell till vänster om det extra felsättet.
Steg 3 - Möjlig effekt av felsätt
Här ska man lista effekterna av varje felsätt. Effekten skrivs i kolumn nr 3. För att förstå
vad effekt betyder kan man ställa sig frågan: “Om felsättet inträffar, vad är följderna för oss
eller kunden?”
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Steg 4 - Allvarlighetsuppskattning
Uppskatta hur allvarlig effekten är i kolumn nr 4. Det är viktigt att man i gruppen förstår och
är överens om skalan och värdena. I Tabell 1 ser vi vad varje värde kan innebära.
Tabell 1. Exempel på kvalitativa benämningar för allvarlighet
Värde
1

Allvarlighet
Osannolikt att felet kommer att ha någon märkbar inverkan

2-3

Obetydlig inverkan

4-6

Märkbar inverkan

7-8

Avsevärd olägenhet som nödvändiggör reparation

9-10

Mycket allvarlig

Steg 5 - Möjlig orsak till felsätt, förekomst uppskattning
Hitta möjliga orsaker till felsättet/effekten, sätt in dem i kolumn nr 5. Sedan uppskattar
analytiker hur stor sannolikheten är för att felsättet ska uppstå. Det sannolikhetsvärdet
kallas för förekomst och sätts in i kolumn nr 6. I Tabell 2 ser vi vad varje värde kan
innebära.
Tabell 2. Exempel på kvalitativa benämningar för sannolikhet
Värde
1

Sannolikhet
Väldigt liten sannolikhet för att felsättet ska uppstå

2-3

Låg risk

4-6

Moderat risk

7-8

Hög sannolikhet

9-10

Väldigt stor sannolikhet för att felsättet ska uppstå

Steg 6 - Existerande kontroller, detekteringsuppskattning
Identifiera vilka kontroller som finns på plats i nuläget och skriv in dem i kolumn nr 7. Sätt
sedan ett värde på hur bra kontrollen är på att detektera felsättet. Värdet 1 betyder att
kontrollsättet är väldigt bra och värdet 10 innebär att det knappt finns några kontroller för
felsättet. Detekteringens värde sätts in i kolumn nr 8.
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Steg 7 - Riskprioritetstalet
Multiplicera värdena allvarlighet, förekomst och detektering. Detta värde kallas för RPN
(riskprioritetsnummer eller riskprioritetstal). Sätt in det värdet i kolumn 9. Värdet kan vara
mellan 1 till 1000. Värdet 1 betyder att man inte alls behöver göra något åt felsättet hos
processen. Värdet 1000 betyder att man verkligen behöver göra något åt felsättet hos
processen.
Steg 8 - Sortera efter riskprioritetstalet
Nu ska man sortera raderna efter RPN-värdet så man ser vilken process som är mest
kritisk att ta hand om. Man bör inte stirra sig blind på själva siffran. Siffran fungerar mer
som en slags estimering. Ett problem som kan uppstå i tabellen är att det inte exakt går att
sortera efter riskprioritetstalet eftersom en process kan ha fler felsätt. Man får helt enkelt
sortera så gott det går tills man får en tillräckligt läsbar tabell.
Steg 9 - Rekommenderade åtgärder
I kolumn 10 ska det skrivas rekommenderade åtgärder och i kolumn 11 ska man skriva
vem som är ansvarig. Man kan även notera när åtgärden förväntas vara genomförd.
Steg 10 - Genomförda åtgärder och nya värden
I kolumn 12 skriver man sedan dit vilka åtgärder som genomfördes. När nu åtgärderna har
genomförts kan man räkna om värdet för förekomst och detektering. Allvarlighetsvärdet
ändras inte eftersom att felsättet fortfarande kan vara lika allvarligt, om det väl inträffar. De
nya värdena sättas i nya kolumner, alltså kolumn 13, 14 och 15. Ett nytt RPN-värde räknas
också ut och det sätts i kolumn 16.
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3.4 CORAS
CORAS har utvecklats genom både empiriska undersökningar och en rad
industrifältstudier (projekt som finansieras av Norges forskningsråd och EU) [8, 9]. CORAS
är en metod för riskanalys där metoden baserar sig på att identifiera direkta och indirekta
tillgångar på det system man vill riskanalysera.
Målet med CORAS är att göra det enkelt och billigt för en organisation att identifiera
kritiska tillgångar i systemet, skapa en tydlig hotbild, bedöma varje risk och att
dokumentera dess riskhantering med åtgärder.
CORAS-metoden genomförs i sju eller åtta steg beroende på vilken typ av CORAS man
väljer. CORAS med 8 steg innehåller ett extra förberedande steg. CORAS kan delas upp i
två delar. En förberedande del och en del för riskanalys. I varje del ingår ett antal steg
vilka gestaltas i Figur 6.

Figur 6. CORAS delar och steg

Man utför olika aktiviteter i varje steg [9]. Figur 7 visar olika steg i CORAS-processen.

Figur 7. CORAS-processen
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Steg 1 - Introduktion
Det första steget börjar med ett inledande möte. Deltagarna kommer att ordna en lista över
saker som kommer att tas upp senare under mötet. Den viktigaste punkten på listan är att
få klienten att presentera sitt övergripande mål med analysen och lite mer konkret vad det
är de vill ha analyserat. Analytikerna sammanfattar informationen som presenterades
under diskussionen mellan deltagarna.
Sedan framställer analytikerna en tydligare informativ bild av själva scenariot. En visuell
bild ska också framställas över scenariot i hög abstraktion för att få en så tydlig bild av
systemet som möjligt.
Ett bra scenario är till god hjälp för att identifiera tillgångar man ska skydda innan man
hittar många hot och risker som hotar och kan komma att skada systemet. Det är även
väsentligt att klienten och analytikerna får en gemensam förståelse av den terminologi
som ska användas, målet med analysen, de tillgångar som ska skyddas och omfattningen
av analysen. Se en sammanfattning av steg 1 i Figur 8.

Figur 8. Steg 1 - sammanfattning
Steg 2 - Högnivåanalys
På mötet för steg ett presenterar klienten sitt mål med analysen. Under mötet för steg två
berättar analytikerna om deras förståelse och syn på scenariot som presenterades under
mötet för steg ett. Under steg två ska man göra följande:
● Förfina scenariot ytterligare till en detaljerad nivå, så det blir som en systemskiss
● Skapa ett aktivitetsdiagram för systemet för att öka förståelsen för systemets
beteende
● Framställ sedan ett tillgångsdiagram med tillgångar som är identifierade i systemet
samt relationer mellan tillgångarna
Under mötet för steg två diskuterar deltagarna alltså resultatet som blir systemdiagram alla
parter kan komma överens om. Under sista momentet i steg två hålls en kort brainstorm
för att identifiera de mest viktiga sårbarheterna och hot hos systemet. Dessa hot och
sårbarheter kommer att användas som en ingångspunkt för en större riskanalys. Se en
sammanfattning av steg 2 i Figur 9.

Figur 9. Steg 2 - sammanfattning
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Steg 3 - Samtyckande
Detta steg är det sista av de förberedande stegen. I steg tre samtycker man tillsammans
med klienten kring det material man hittills kommit fram till i de föregående stegen och
rangordnar systemets tillgångar enligt deras prioritet. Man framställer också en skala för
sannolikhet och konsekvens. Dessa skalor kommer användas i en så kallad riskmatris,
vilket kommer förklaras senare. Rangordning av tillgångar och identifiering av skalor är
viktigt för att underlätta riskanalysen som görs under nästkommande steg. Se en
sammanfattning av steg 3 i Figur 10.

Figur 10. Steg 3 - sammanfattning
Steg 4 - Riskidentifiering
För att identifiera risker använder CORAS en teknik som kallas strukturerad brainstorming.
En brainstorm utförs i en workshop tillsammans med relevanta deltagare och experter. För
att få ett bättre resultat från riskanalysen så är det viktigt att deltagarna under workshopen
representerar olika kompetens, bakgrund och intresse.
För att underlätta riskidentifieringen formulerar analytikerna tillsammans med deltagarna
några frågor som är relaterade till riskanalysen, till exempel:
a. Vad kan hända med systems tillgångar?
b. Hur kan det hända?
c. Vilka sårbarheter gör händelsen möjlig?
Analytikerna använder materialet som framställdes i förberedande stegen som input till
brainstormingen. Analytikerna utarbetar en uppsättning inledande hotdiagram. Inledande
hotdiagram baseras på högnivårisktabellen från steg två. Inledande hotdiagram utvecklas
sedan till ett detaljerat hotdiagram under workshopen. Se en sammanfattning av steg 4 i
Figur 11.

Figur 11. Steg 4 - sammanfattning
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Steg 5 - Uppskattning av risker
Steg fem handlar om att göra om scenarier till faktiska risker genom att uppskatta
sannolikhet och konsekvenser för varje oönskad händelse. När man är klar med
identifieringen av alla tänkbara hot, hotscenarier, oönskade händelser och sårbarheter så
är det dags att uppskatta sannolikhet och konsekvens. Detta är viktigt för att veta om man
kan undvika eller minska risker och om riskerna är värda att hantera.
Hotdiagrammen från de andra stegen används som input till en workshop för steg fem.
I workshopen ska man försöka få uppskattningarna av sannolikhet och konsekvens så
realistiska som möjligt. Skalorna för sannolikhet och konsekvens framställdes i steg tre
och kommer att användas för riskuppskattningen. Sedan dokumenterar man
beräkningarna i hotdiagrammen.
En uppskattning av konsekvensen anges för varje relation mellan en oönskad händelse
och en tillgång. Till varje oönskad händelse sätts också en sannolikhetsbedömning. Se en
sammanfattning av steg 5 i Figur 12.

Figur 12. Steg 5 - sammanfattning
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Steg 6 - Utvärdering av risker
I steg fem uppskattade man sannolikhet och konsekvens för varje oönskad händelse.
Bekräftelse eller justering av sannolikhet- och konsekvensbedömningar ska nu göras
innan en riskutvärdering påbörjas. Riskutvärderingen innehåller två aktiviteter. Den första
är att analytikerna använder sannolikhet- och konsekvensbedömningar från steg fem för
att utvärdera risker. Riskerna ska sedan placeras i riskmatrisen. Den andra aktiviteten är
att analytikerna presenterar riskmatrisen i en workshop för deltagarna. Tillsammans
justerar man riskmatrisen. Se en sammanfattning av steg 6 i Figur 13.

Figur 13. Steg 6 - sammanfattning

Steg 7 - Hantering av risker
Det sista steget består av att man ska hitta ett sätt att behandla de risker man identifierat
som oacceptabla. Man gör oftast det i en workshop tillsammans med alla inblandade. Det
ska även tas hänsyn till kostnader och fördelen med varje behandling man gör för en risk. I
diagrammet sätter man även ut en hantering av risken. Hanteringen kopplas sedan direkt
till sårbarheten. Se en sammanfattning av steg 7 i Figur 14.

Figur 14. Steg 7 - sammanfattning
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3.5 Kriminalvårdens riskanalysmetod
Kriminalvårdens metod används speciellt för Kriminalvårdens IT-system, applikationer och
tjänster. Metoden ska alltid göras i samband med förstudiearbete inför införande av nya
applikationer, tjänster, system och teknikresurser. Riskanalys är ett fundament i
Kriminalvårdens LIS baserat på ISO 27005:2008. Nedan följer en förenklad beskrivning av
den metoden som Kriminalvården använder för riskanalys.
Steg 1 - Sammansättning analysgrupp
Man börjar med att sammansätta en grupp för analysen. Analysgruppen ska bestå av en
riskanalysledare, säkerhetsansvarig, verksamhetsansvarig, systemägare,
informationsägare, applikationsägare, teknisk expertis etc.
Riskanalysledarens uppgifter består av att kalla till möten, föra protokoll och se till att
relevant kompetens finns representerad i gruppen.
Steg 2 - Underlag till riskanalys
Detta steg innehåller följande:
● Funktionsbeskrivning, systemdiagram, etc.
● Kunskap om tidigare erfarenheter av funktioner, system eller liknande
● Förändrad hotbild
Steg 3 - Förberedelse
Man tar fram allt underlag och gör en genomgång så att alla deltagare i analysgruppen har
dessa underlag och förstått syftet med analysen. Samtidigt tar man fram den hotmatris
som ska användas för analysen. Hotmatrisen samt konsekvens- och sannolikhetsskala
bestäms av berörda parter. Skalorna anpassas efter det system man vill analysera. Sedan
tidigare använder de följande hotmatris (se Figur 15) i deras verksamhet.

Figur 15. Kriminalvårdens hotmatris
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Steg 4 - Brainstorm
I steg fyra försöker man lista alla tänkbara risker. Ett bra sätt att få med olika risker är att
låta samtliga deltagare i analysgruppen själva lisa ner ca fem risker. Om det är svårt att få
fram risker kan följande frågor ställas:
● Vilka är våra kritiska tillgångar?
● Vilka brister kan finnas i systemet?
● Vem kan tänkas utgöra ett hot? Till exempel människa, maskin, metoder, material
eller miljö
● Vad kan orsaka ett hot? Till exempel intrång, tillförlitlighet, försörjningssystem, eller
sabotage
● Finns det några hot mot tillgänglighet, riktighet, spårbarhet, eller loggning?
När alla skrivit ner sina risker sammanställer gruppen en lista med de viktigaste riskerna.
Steg 5 - Värdering av risker
Tillsammans utvärderar deltagare hur allvarliga konsekvenserna är och hur sannolikt det
är att riskerna inträffar. Deltagare skriver ner vilka konsekvenser som dessa risker kan
orsaka.
Steg 6 - Hotmatris
Efter att man är klar med riskvärdering sätter man in riskerna i hotmatrisen utifrån
sannolikhet och konsekvens. Man ska därefter prioritera de allvarliga hoten och föra över
dessa till nästa steg i riskanalyskedjan.
Steg 7 - Riskbehandling (Innan risk inträffat)
Riskbehandling handlar om att förebygga risk. Målet är att få fram en fullständigt lista med
åtgärder för att förebygga/reducera risk och kostnad för det. Riskbehandling ska ge svar
på följande frågor:
● Kan risk undvikas?
● Kan risk reduceras?
● Kan risk accepteras? (Risker som kan accepteras går vidare till steg åtta)
Man ställer några frågor för sig själv för att kunna komma fram till den bästa behandlingen
för varje risk. Exempelvis på frågor som kan ställas
● om risk kan undvikas
○ Kan man göra på något annat sätt?
○ Kan rutin ändras?
● om risk kan reduceras
○ Kan man dubblera system?
○ Kan övervakning reducera risk?
● om risk kan accepteras
○ Har man resurser att rätta till uppstående fel?
○ Är kostnad för uppstående fel lägre än kostnad för att rätta detta fel?
När alla risker är behandlade dokumenterar man resultaten i en driftdokumentation eller
andra avbrottsplaner.
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Steg 8 - Skadebegränsning (Efter risk inträffat)
Risker som inte kan undvikas måste kunna hanteras. Skadebegränsning innebär rutiner
och åtgärder för att hantera och minska konsekvens av att risk inträffat. Rutiner för
skadebegränsning ska dokumenteras i avbrottplaner eller driftrutiner.
Några frågor kan ställas om risk kan accepteras.
● Har vi personal som kan hantera uppkommen situation?
● Kan serviceavtal minska risk?
● Kan en manuell rutin hantera situationen?
● Hur ska rutin utformas för att återställa funktioner?
Efteråt dokumenterar man resultaten i en driftdokumentation eller andra avbrottsplaner.
Om kostnaderna för riskbehandling är svårbedömda, bör en TCO-analys för
skadefinansiering påbörjas.
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4. Metod
I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi gjorde under arbetsgången och hur vi gått tillväga
för att analysera systemet. Vi kommer att förklara hur vi gjorde för att jämföra olika
riskanalysmetoder och olika mobilplattformar.

4.1 Beskrivning av arbetsgång
Vi utförde vårt arbete på följande sätt:
1. Det vi började med var att undersöka Kriminalvårdens system genom att ställa
frågor till ansvariga, ordna möte med specialister, samla material som handlar om
deras infrastruktur etc.
2. Vi letade efter riskanalysmetoder i akademiska databaser och vetenskapliga böcker.
Efter en studie av riskanalysmetoder samt diskussioner med Kriminalvården kom vi
fram till några kriterier som vi använt som underlag för jämförelse mellan
riskanalysmetoder. Kriterierna är att riskanalysmetoden
a. är beprövad
b. bör likna Kriminalvårdens befintliga metod
c. bör ta hänsyn till tillgångar, sårbarheter och åtgärder
d. bör ta hänsyn till hur olika felsätt eller hotscenarier kan samspela och leda till
en feleffekt eller en oönskad händelse
e. kan användas under planeringsstadiet innan mobilapplikationens
implementeringsfas
Genom ovanstående kriterier och genom antaganden, test och diskussioner runt
riskanalysmetoder kunde vi dra slutsatser om vilken metod som kan användas i vårt
arbete. För att kunna jämföra riskanalysmetoder gjorde vi dessa steg för varje
metod.
● Antagande: Vi antog att vi till exempel kan använda attackträd som metod
för analysen.
● Test: Vi testade att rita ett attackträd för ett scenario som är relaterat till
Kriminalvårdens verksamhet.
● Diskussioner: Efter det diskuterade vi metoden attackträd och försökte
utvärdera den utifrån ovanstående kriterier.
3. Nästa steg i vår arbetsgång var att jämföra mobilplattformar, det vill säga jämföra
iOS, Android och Windows Phone 8 med varandra. Vi utförde detta genom att
plocka ur de risker som producerades från riskanalysen och som var relevanta till
mobilplattformarna. Vi satte ihop alla risker i en tabell tillsammans med
mobilplattformarna. I tabellen listade vi mobilplattformars relaterade åtgärder med
hänsyn till riskerna som kan påverka handenheter. För att hitta mobilplattformars
relaterade åtgärder letade vi efter mer specifik information om varje plattform. Det
gjorde vi genom att läsa artiklar och böcker som diskuterar mobilplattformars
säkerhetsegenskaper.
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5. Resultat
I detta avsnitt tar vi upp alla de resultat som genererades under arbetsgången. Till
exempel beskriver vi anledningen till varför vi valde en specifik metod. Vi tar också upp
resultaten från analysen samt jämförelsen mellan plattformar.

5.1 Jämförelse mellan riskanalysmetoder
Efter att vi fastställt avgränsningar för arbetet och förstått skillnaderna hos
riskanalysmetoder, bestämde vi oss att göra en jämförelse mellan riskanalysmetoderna
CORAS, FMEA och attackträd. Jämförelsen utgår från kriterierna i metodavsnittet.
Kriterierna för jämförelsen var följande:
a. Metoden är beprövad.
Riskanalysmetoderna CORAS, attackträd och FMEA är beprövade metoder.
Kriminalvårdens metod, som de själva har tagit fram, är än så länge bara i
utkastform.
b. Metoden bör likna Kriminalvårdens befintliga metod.
CORAS tyckte vi liknade Kriminalvårdens metod mest eftersom deras metod
innehöll koncept som tillgångar, riskmatriser, workshop, åtgärder m.fl.
CORAS liknar Kriminalvårdens metod mest eftersom att båda metoderna
inriktar sig på att hitta kritiska tillgångar först.
c. Metoden bör ta hänsyn till tillgångar, sårbarheter och åtgärder.
Här passar CORAS bäst, då vi insett att personuppgifter var en kritisk
tillgång hos myndigheten. I CORAS får man även ut åtgärder för varje
sårbarhet i slutet av metoden.
Attackträd fokuserar inte direkt på någon tillgång, den fokuserar mer på
hotscenarier vilka beskrivs i rotnoden. Man tittar på värdet för rotnoden för att
se om systemets mål är sårbart för angrepp. Vi får inga åtgärder ur denna
metod, det får man istället framställa efter att själva metoden är genomförd.
Attackträdet tar inte hänsyn till olika sårbarheter som kan uppstå i systemet
heller. FMEA fokuserar inte på någon tillgång, den fokuserar mer på själva
händelserna. Till händelsen kopplas sedan en åtgärd.
d. Metoden bör kunna ta hänsyn till hur olika felsätt eller hotscenarier kan
samspela och leda till en feleffekt eller en oönskad händelse.
Genom CORAS-diagrammen ser man kopplingen mellan olika hotscenarier,
oönskade händelser, tillgångar och sårbarheter. På samma sätt tar
attackträd hänsyn till hur olika attacker kan samverka för att nå sina mål.
FMEA tar i sin tur inte direkt hänsyn till hur olika felsätt kan samspela och
leda till fler feleffekter.
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e. Metoden kan användas under planeringsstadiet innan
mobilapplikationens implementeringsfas.
CORAS och attackträd används oftast för att analysera ett scenario genom
att försöka lista alla hot innan systemet sätts i drift. Medan fokuset i FMEA är
att hitta fel under ett systems utvecklingsprocess. Kriminalvården stod inte
inför en implementeringsfas så därför tyckte vi inte att FMEA passade bra i
nuläget.
Slutligen bestämde vi oss för att använda CORAS som riskanalysmetod. Anledningen till
att vi valde CORAS var för att metoden uppfyllde flest kriterier jämfört med FMEA och
attackträd.
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5.2 Riskanalysresultat
Vi kommer nu presentera riskanalysens resultat från alla steg. Under riskanalysen försökte
vi täcka in så många detaljer som möjligt. CORAS innehåller sju steg, därför tar vi upp
varje stegs resultat var för sig för att det ska bli lättare för läsaren att förstå hela
proceduren.
Steg 1 - Introduktion
Vi började med att presentera metoden CORAS för deltagarna på det inledande mötet,
viket arrangerades med dessa personer
● Johnny Björling (IT-arkitekt) berättade att det finns ett stort behov av
applikationsteknik hos Kriminalvården. Han började med en kort presentation om
Kriminalvårdens IT-infrastruktur och hur och var de tänker använda applikationer.
● Fredrik Wilhelmsson (Systemförvaltningschef) presenterade olika verksamheter
på Kriminalvården och inom vilka verksamheter det finns behov av
applikationsteknik. Exempel på verksamheter är anstalter, verkstäder, transporter,
och frivården.
● Alf Westerdahl (IT-säkerhetsansvarig) presenterade deras riskanalysmetod som
de använder. Han berättade om vilka områden som är de mest kritiska som måste
skyddas från hackare. Alf berättade att konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och
spårbarhet är viktiga aspekter inom riskanalys hos dem. Han sa också att det är
personuppgifter i Kriminalvårdsregisteret (KVR) som är bland de viktigaste
tillgångarna att skydda.
● Helge Nymark (Verksamhetsutvecklare) visade oss ett dokument med
beskrivning om elektronisk övervakning. Dokumentet innehåller också ett tänkt
scenario för hur frivårdens applikation kan fungera på mobilplattformen.
● Kristoffer Andersson (Infrastrukturarkitekt) frågade vi om tips och möjligheter i
deras IT-infrastruktur. Till exempel att de hade ett DMZ och IIS-servrar och mycket
mer.
● Ulf Unnevik (IT-handläggare) kunde berätta om tidigare riskanalyser och lösningar.
Till exempel så använder de en speciell mobilapplikation i form av en säker
applikationskontainer. De använder mobilapplikationen för att komma åt mejlen i
deras företagsmobiler på ett säkert sätt.
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Efter presentationer och diskussioner kom vi fram till ett scenario som vi ska analysera
med hjälp av metoden CORAS. Scenariot presenterar de huvudsakliga komponenterna i
hög abstraktion utan detaljer (se Figur 16).
Vi framställde också en sammanfattning på de väsentliga kraven i vårt scenario:
●
●
●
●
●

Mobilapplikationen ska kopplas till Kriminalvårdens intranät på ett säkert sätt
Ett säkert databyte mellan mobilapplikationen och intranätet
Kontrollörerna ska kunna logga in i mobilapplikationen
Autentisering skulle kunna ske genom Kriminalvårdens Active Directory
Efter inloggning skulle kontrollörerna kunna komma åt den information de är
behöriga för
● Kravet på säkerhet är höga
● Kostnader ska beaktas
Så det Kriminalvården vill ha i hög abstraktion är en slags mobilapplikation som kan
kommunicera med någon server på Kriminalvården. Figur 16 är en skiss på vad det är
man vill ta fram rent allmänt.

Figur 16. Arkitektur över scenariot i hög abstraktion
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Steg 2 - Högnivåanalys
Efter att vi samlat tillräckligt med information om Kriminalvårdens IT-infrastruktur och
förstått deras önskemål, kom vi fram till en systemskiss. Denna systemskiss
presenterades för deltagarna under möte två. Deltagarna hade några synpunkter runt
systemskissen. Synpunkterna hjälpte oss med att förfina Figur 16 och komma fram till en
slutlig systemskiss vilken vi ser i Figur 17. Systemskissen som beskrivs i Figur 17 visar de
statiska delarna i systemet. Med statisk beskrivning menar vi till exempel hårdvara,
nätverk och kommunikationskanaler.

Figur 17. Arkitektur över scenariot i lägre abstraktion
Figur 17 innehåller befintliga system, system som bör justeras och system som inte riktigt
existerar utan skulle kunna behöva etableras och implementeras. Högst upp i vänstra
hörnet på skissen finns en liten guide.
Den vänstra modulen är Kriminalvårdens datahall. Den högra är mobilplattformen där
användargränssnittet ska visas. Mellan de två modulerna ska det finnas en säker
anslutning för att utföra databyte mellan handenheten och Kriminalvårdens datahall. I
Kriminalvårdens datahall har man ett intranät och många olika DMZ.
På intranätet finns Kriminalvårdens kritiska system som till exempel AD-server, KVR och
andra servrar med olika tjänster. På intranätet skulle man då behöva ha någon slags
server som kan hämta och spara information frivården använder. I DMZ skulle man nog
kunna ha en slags proxyserver som kommunicerar med servern i intranätet och själva
webbapplikationen som finns i mobilen. Mellan intranätet och DMZ och internet finns det
brandväggar som skyddar från obehörig trafik.
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För att öka förståelsen för hur systemet fungerar skapade vi ett aktivitetsdiagram som
beskriver systemet på ett dynamiskt sätt (se Figur 18).

Figur 18. Aktivitetsdiagram

30

Eftersom CORAS är tillgångsbaserad [8, 9] så är tillgångsidentifiering ett viktigt delmoment
i steg två. Att identifiera möjliga tillgångar som existerar i vår design underlättar
riskanalysen. I samarbete med IT-arkitekt Johnny Björling och IT-säkerhetsansvarig Alf
Westerdahl skapade vi en lista med de mest viktiga tillgångarna i systemet. Figur 19 visar
systemets tillgångar och relationer mellan dem.

Figur 19. Tillgångsdiagram
Tillsammans med deltagare och baserat på systemskissen, aktivitetsdiagrammet och
tillgångsdiagrammet kunde vi framställa en högnivårisktabell (se Tabell 3). Tabellen visar
möjliga hotscenarier och sårbarheter som kan finnas i systemet samt tre typer av agenter.
Vi diskuterade fram valet av agenter tillsammans med Kriminalvården. Vi har valt att
avgränsa oss från vissa interna system Kriminalvården känner att de redan har tillräcklig
bra säkerhet på.
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Tabell 3. Högnivårisktabell
Risk
nr.

Hot
Hot
Hot
Oavsiktlig Avsiktlig Icke-mänskligt

Hotscenario

Oönskad händelse

Tillgångar

Sårbarheter

1

Hacker

Någon bryter sig in och kan läsa
och ändra personuppgifter och
sabotera servrar

Otillräckliga
säkerhetsmekanismer

2

Hacker

Olika typer av hackerattacker
mot Kriminalvårdens servrar så
att någon hacker/obehörig
kommer åt eller ändrar i
personuppgifter och saboterar
servrar

Otillräckliga
säkerhetsmekanismer

3

Kriminalvårdsanställd

Lojalitetsproblem uppstår och
någon obehörig får se
personuppgifter

Outbildad personal

4

Kriminalvårdsanställd

Slarv kan göra att obehörig
kommer åt och kan ändra
personuppgifter

Outbildad personal

5

Hacker

Trojan eller virus hamnar i
handenheten och någon
obehörig får se eller ändrar i
personuppgifter.

Otillräckliga
säkerhetsmekanismer

6

Hacker

Cachad känslig information kan
finnas kvar i handenheten och
någon obehörig kan se
personuppgifter

Otillräckliga
säkerhetsmekanismer
och bristfälliga
krypteringsmekanismer

7

Hacker

Åtkomst till webbapplikationen
från internet och någon obehörig
kan ändra i personuppgifter

Otillräckliga
säkerhetsmekanismer

8

Tekniskt fel i nätverk,
elnät eller handenhet

Anslutning saknas när data ska
synkroniseras och då kan
personuppgifter bli ogiltiga och
otillgängliga

Teknik med brister

9

Hacker

Någon avlyssnar trafiken och får
reda på personuppgifter

Otillräckliga
säkerhetsmekanismer
mellan sändare och
mottagare
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Steg 3 - Samtyckande
Efter alla dessa analyser och diskussioner med deltagarna har vi kommit till slutet av den
förberedande delen av CORAS. I detta steg samtycker klienten om systemdiagrammen vi
kommit fram till i föregående steg.
Sammanställning av tillgångar är ett moment i steg tre. Risker som påverkar någon tillgång
med hög prioritet ska hanteras först, eftersom de orsakar svårare konsekvenser i systemet.
I vårt fall är personuppgifter den viktigaste tillgången i systemet. Andra direkta och
indirekta tillgångar är relaterade till personuppgifter på ett eller på annat sätt.
Vi har framställt en skala för sannolikhet och konsekvens (se Tabell 4 och Tabell 5) med
inspiration från definitioner på skalor som används inom Kriminalvårdens verksamhet.
Tillsammans kom vi överens om de nya sannolikhet- och konsekvensskalor som
representerar deras verksamhet på ett bättre sätt.
I nästkommande steg ska hoten bedömas utifrån sannolikhet- och konsekvensskalan som
vi listat i tabellerna.
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Tabell 4. Konsekvensskala
Skalor
Katastrofal

Generella definitioner
– Stora mängder av personuppgifter blir exponerade och utsatta för
manipulering. Till exempel att någon lyckas komma åt hela
databasen eller lyssna av trafiken.
– Login-uppgifter hamnar hos obehörig.
– Katastrofal påverkan på verksamheten. Hela systemet kommer att
påverkas.
– Mycket stora kostnader kan behövas för att bli av eller lösa något
problem.

Allvarlig

– Ett visst antal personsuppgifter blir exponerade och utsatta för
manipulering.
– Riktade eller specifika uppslagningar för en person. Att man själv
lyckas få ut någonting man vill ha.
– Stor påverkan på verksamheten. Till exempel kommer en del
kritiska delar av verksamheten påverkas.
– Stora kostnader kan behövas för att bli av eller lösa något
problem.

Lindrig

– Litet antal personsuppgifter blir exponerade och utsatta för
manipulering.
– Liten påverkan på verksamhet. Till exempel kommer vissa delar av
verksamheten påverkas.
– Måttliga kostnader.

Försumbar

– Inga direkta ändringar eller exponeringar av personuppgifter.
– Ingen direkt påverkan på verksamheten.
– Låga kostnader.
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Tabell 5. Sannolikhetsskala
Skalor

Definition

Ytterst trolig

Händelsen förväntas inträffa

Sannolik

Det är troligt att händelsen inträffar

Möjlig

Det är inte otänkbart att händelsen inträffar

Ytterst otrolig

Händelsen inträffar endast under mycket exceptionella förhållanden

Vi tog hänsyn till riskmatrisen de använder i deras verksamhet för att tillsammans ta fram
den nya riskmatrisen (se Figur 20 och Tabell 6) som passar verksamheten bättre.
Tabell 6. Färgers betydelse i riskmatrisen
Röd

Risken är katastrofbetonad och borde hanteras så
snart som möjligt

Oacceptabla risker

Mörkorange

Risken är rätt så allvarlig och kritisk, men det röda
måste prioriteras

Oacceptabla risker

Orange

Denna bör man kolla på

Oacceptabla risker

Ljusgrön

Om vi får tid över kan man se över just den

Acceptabla risker

Mörkgrön

Vi kan nog vänta med den

Acceptabla risker

Figur 20. Riskmatris
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Steg 4 - Riskidentifiering
Vi genomförde riskidentifiering genom en brainstorming. Under workshopen diskuterade vi
alla tänkbara risker som kan uppstå i vårt system (se Figur 17) tillsammans med
deltagarna. Baserat på högnivårisktabellen som använts som input till workshopen kunde
vi lista alla tänkbara risker i flera detaljerade hotdiagram.
Totalt fanns det tre olika agenter. Dessa var Tekniskt fel, Hacker och Kriminalvårdsanställd.
Det föll sig naturligt att dela upp ritningarna efter varje agent. Med tiden upptäckte vi att det
behövdes två ritningar för agenten Hacker, då den agenten fick väldigt många noder. Alla
ritningar innehåller sårbarheter, hotscenarier, oönskade händelser och direkta tillgångar.
Steg 5 - Uppskattning av risker
För varje oönskad händelse uppskattade vi ett sannolikhetsvärde. För varje relation mellan
en oönskad händelse och en tillgång uppskattade vi ett konsekvensvärde, vilket vi gjorde
under en workshop. De sammanställda ritningarna finns som dessa bilagor:





Bilaga 2. Detaljerat hotdiagram för Hacker 1
Bilaga 3. Detaljerat hotdiagram för Hacker 2
Bilaga 4. Detaljerat hotdiagram för Kriminalvårdsanställd
Bilaga 5. Detaljerat hotdiagram för Tekniskt fel
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Steg 6 - Utvärdering av risker
I steg 5 uppskattade vi sannolikhet och konsekvens för varje oönskad händelse och
tillgång. Efter det sätter vi in risker i riskmatrisen för att visa vilka risker som bör prioriteras.
Färgbetydelserna i riskmatrisen beskrevs i steg 3 (se Figur 20)
Vi kom överens med deltagarna om att vi ska prioritera de risker som ligger i de röda och
orangea fälten. Dessa risker är de som är oacceptabla. I Figur 21 visar vi var riskerna
hamnade.

H = Hacker
K = Kriminalvårdsanställd
T = Tekniskt fel

Figur 21. Riskmatris (Innan risker åtgärdats)
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Steg 7 - Hantering av risker
Tillsammans med deltagarna försökte vi hitta åtgärder till de sårbarheter vi identifierat. I
workshopen diskuterade vi möjliga sätt för att undvika eller minska risker. Till slut kom vi
fram till en åtgärdsplan (se Bilaga 6). Åtgärdsplanen och de detaljerade hotdiagrammen
kommer vara till hjälp när man ska hitta den plattform som kan passa Kriminalvårdens
säkerhetsbehov. Efter att åtgärderna genomförts kommer alla risker att minska i
konsekvens och sannolikhet och då får vi en ny matris (se Figur 22).

Figur 22. Riskmatrisen efter att risker åtgärdats

Förklaring till hur vi tänkt med riskmatrisen efter risker åtgärdats:
● När vi har en åtgärd som till exempel “begränsa datamängden”, då sjunker oftast
Konsekvensen för risken/”Oönskad händelse-tillgångs”-relationen.
● Sen när vi har en åtgärd som gör det svårare för hackern att komma åt tillgången,
då sjunker oftast sannolikheten för risken. En sådan åtgärd kan till exempel vara att
man sätter in kryptering eller kräver lösenord för att komma åt olika delar i
applikationen.
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5.2 Jämförelse mellan mobilplattformar
En jämförelse mellan mobilplattformar har gjorts för att visa de säkerhetsegenskaper varje
plattform kan erbjuda. Det är viktigt att tänka på att jämförelsen bygger på
riskanalysresultaten. De detaljerade hotdiagrammen och åtgärdsplanen som genererades
under riskanalysen stod som en grund till vår jämförelse.
Under riskanalysen identifierade vi ett antal risker. Några av dem är direkt relaterade till
mobilplattformar. Genom sådana risker (se Bilaga 6) ser man att de främsta målen för
attacker på mobilplattformar är de vi ser i Figur 23.

Figur 23. Målen med attacken
Målen är sammanbundna med varandra (se Figur 23). Om hackaren lyckas med att få
tillgång eller skada ett av målet, kommer de andra målen att påverkas också.
Tabellen i Bilaga 7 innehåller risker som är relaterade till mobila enheter, generella
åtgärder och en jämförelse mellan säkerhetsegenskaper för iOS, Android och Windows
Phone 8.
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6. Diskussion och slutsats
6.1 Diskussion
Examensarbetet kretsar kring de aktuella problemen och behoven hos Kriminalvården (se
avsnitt 1.2 Frågeställning). Kriminalvårdens behov pekar direkt på fyra viktiga områden:
säkerhet, olika plattformar, olika typlösningar och kostnader. Då vi inte skulle fokusera på
typlösningar och kostnader så var det säkerheten och plattformar vi skulle sätta i fokus.
För att göra en riskanalys på ett system behöver man en metod. Vi konstaterade att det
finns väldigt många olika riskanalysmetoder. Därför var det svårt att på en gång bestämma
vilken metod som skulle kunna passa bra innan det startades en undersökning av
Kriminalvårdens IT-infrastruktur och deras behov.
Kriminalvården har ett sätt att analysera sina system. Deras sätt var i utkastform och inte
beprövat. Därför var vi tvungna att välja en beprövad metod som även passar dem. Valet
av metod föll på CORAS då den bäst matchade mot våra kriterier vi tog upp i
metodavsnittet.
Efter en lista med risker och åtgärder som producerades från riskanalysen kunde vi börja
matcha plattformars egenskaper mot åtgärderna.
Det finns en fördel med att ha generella åtgärder på ett system istället för att bara ha en
rak jämförelse mellan mobilplattformar. Fördelen är att om Kriminalvården skulle börja
använda en plattform vi inte tagit med i vår undersökning, så kan de återanvända de
generella åtgärderna för den nya plattformen. Till exempel om de skulle byta till BlackBerry
kan de använda de generella åtgärderna till en undersökning av säkerhetsegenskaper hos
BlackBerry.
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6.2 Slutsats
Utifrån frågeställning, syftet och diskussionen som vi angett tidigare sammanfattar vi våra
slutsatser.
Vilken riskanalysmetod ska användas?
Utifrån riskanalysjämförelsen och kriterierna som vi framställt kunde vi svara på
ovanstående frågeställningen. Svaret på frågeställningen blev CORAS.
Det vi märkte med CORAS var att det blev ett väldigt strukturerat arbetsflöde. Vi kunde
även få en bra överblick över alla hot och dess kopplingar till oönskade händelser. I
CORAS börjar man med att framställa en modell för analysen. Modellen som framställs
borde vara så fullständig som möjligt från början. Annars kan analysen bli missvisande.
Vi stod inför några svårigheter under riskanalysprocessen. En svårighet var att
hotdiagrammen man tar fram genom CORAS kan bli alldeles för stora och
svåröverblickade. Vi kunde lösa det genom att dela upp hotdiagrammen i mindre diagram.
När vi skulle börja sätta in åtgärderna i våra ritningar som symboler i steg 7 märkte vi att
det blev svårt och trångt att ha med åtgärderna i ritningarna. Därför gjorde vi en tabell med
varje risk kombinerad med varje åtgärd.
En till svårighet vi insåg under arbetsgången var att det är omöjligt att hitta exakt alla hot
under vår analys. Istället kommer man hitta fler hot med tiden. Det är också mycket viktigt
att rätt personer är med i riskanalysen. Personerna skulle till exempel kunna vara de som
är väl insatta i systemet som ska analyseras eller konsulterade datasäkerhetsexperter.
Man ska också jobba i team eftersom det är mycket svårt att själv komma på till exempel
alla hot, risker och åtgärder.
Utifrån riskanalysen, vilken mobilplattform passar bäst?
Vi kunde inte exakt avgöra vilken plattform som passar bäst ur ett säkerhetsperspektiv.
Det vi kom fram till var att alla plattformar erbjuder någon slags lösning på
säkerhetsproblemen. Vi rekommenderar iOS som en säker mobilplattform på grund av
sina positiva egenskaper som vi kommit fram till genom jämförelse mellan mobilplattformar.
Det pågår en snabb utveckling inom mobilplattformarna och därmed kommer utbudet av
säkerhetsegenskaper variera med tiden.
Från riskanalysen fick vi fram generella åtgärder för den modell vi framställde för analysen.
Några av de generella åtgärderna är relaterade till mobilplattformar. Nu kan myndigheten
använda de generella åtgärderna tillsammans med faktorerna nedan för att avgöra vilken
plattform som kan vara mest relevant för dem. De generella åtgärderna används som ett
slags beslutsunderlag i deras vidare studie.
Exempel på faktorer som har betydelse i myndighetens beslut kring mobilplattformar är
följande:
● Totala ägandekostnader; estimera drift- och förvaltningskostnader
● Typlösningar; till exempel webb-, hybrid- eller native-applikation.
● Möjligheter hos myndighetens befintliga system
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6.3 Framtida arbete
För framtida arbete skulle vi rekommendera dem att göra en TCO-analys med till exempel
drift och förvaltning i fokus. När det är klart skulle man kunna börja med att implementera
en applikation för smartphones och/eller surfplattor till frivården. Vi rekommenderar att ha
alla risker och säkerhetsåtgärder i åtanke när mobilapplikationen ska utvecklas och vid
valet av lämplig mobilplattform.
Man skulle också kunna studera skillnaden mellan olika typlösningar för att komma fram till
en passande typlösning som passar Kriminalvårdens behovsområden.
Eftersom att omvärlden alltid ändrar sig med tiden bör man i nuläget tänka långsiktigt. Det
man bör tänka på inför framtiden är att man bör iterera riskanalysen eller se över
riskanalysen med jämna mellanrum. Till exempel varje eller vartannat år beroende på
faktorer i tillvaron. Man bör iterera riskanalysen för att se om det kan finnas nya hot, risker,
sårbarheter eller åtgärder. Det kanske till och med kan vara så att vissa hot och risker
försvinner med tiden. I skrivande stund kan riskanalysen kännas färdig, men för att på lång
sikt få nytta av den bör den hållas uppdaterad.
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Bilaga 2. Detaljerat hotdiagram för Hacker 1
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Bilaga 3. Detaljerat hotdiagram för Hacker 2
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Bilaga 4. Detaljerat hotdiagram för Kriminalvårdsanställd
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Bilaga 5. Detaljerat hotdiagram för Tekniskt fel
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Bilaga 6. Åtgärdsplan
Num.
1

2

Symboler

Riskbeskrivning

Sårbarheter

H1,
H2,
H3

Obehörig lyckas
bryta in sig i
systemet. Sabotera
servrar. Känslig
information kan bli
exponerad.
Personuppgifters
riktighet äventyras.

Obegränsad tillgång till
webbapplikationen t ex
sårbarhet i
brandväggen.

Injection-attacker
mot servrar.
Manipulering av
servrar. Obehörig
kommer åt eller
ändrar
personuppgifter.
Servrar blir
otillgängliga.

Otillräckliga injectionförebyggande
mekanismer.

H4,
H5,
H6,
H7

Generella åtgärder
– Certifikat för åtkomst.
– Patchhantering.
– IPS-skydd (Intrusion Prevention System)
[11, 12].
– Antivirus.
– Patchhantering.
– Säker kodning, använda säkra API:er.
– “White list”-validering (mot bufferoverflow och
injectionincidenter).
– Certifikat för åtkomst (rätt person och rätt
device).
– Genom loggar kan man se om någon har
utfört otillåtna anrop till databasen.

3

H4,
H5,
H6,
H7

Någon hacker gör
DoS-attacker på
servrar. Servrar blir
otillgängliga.
Obehörig kommer
åt eller ändrar
personuppgifter.
Manipulering av
servrar.

Otillräckliga DoSattackförebyggande
mekanismer.

– Använda verktyg som letar efter höglast
servrar och DoS-attacker. Exempel på verktyg:
Brandväggar, Switchar eller Routerar som har
så kallad “Access Control List” och/eller “IPSbased preventaion”. Göra så att vissa länder
inte kan ansluta.
– Prenumerera på Arbor nätverk: för DDoS
skydd, förbyggande och begränsning [13].
– Patchhantering.
– Ha kända attackmönster (brandväggar hjälper
till med det bland annat).
– Kontinuitetsplan, d.v.s. vad händer när det
inträffar, hur ska vi behandla en DoS när det väl
inträffar.

4
M

H8,
H9,
H10, H11

Trojan eller virus
hamnar i
handenheten.
Servrar blir
infekterade och
funktionaliteter
begränsas.
Handenhetens
skärm kan spelas in
och keylogging kan
inträffa.
Någon obehörig
kan se eller kan
ändra i
personuppgifter.
Autentiseringsuppgifter läcker ut.

Inget eller bristfälligt
antivirusprogram i
handenheten.

– Antivirusprogram på handenhet och servrar.
– Tillgång till data måste begränsas till det
nödvändigaste (det kan man t ex göra med
behörigheter). Man ska bara kunna se det man
har behov av. Så inte allt finns tillgängligt
överallt alltid.
– Införa övervakning, händelselarm och
loggning. (Loggar brukar bli svårlästa om
implementationen av loggningen inte är
genomtänkt).
– För att minimera risken kan “Mobile Device
Management” användas [14].
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5
M

6
M

7
M

H12

H13

H13, H14

Cachad känslig
information kan
finnas kvar i
handenheten.
Någon obehörig
kan se och använda
personuppgifter på
olovligt sätt.

Bristfälliga krypteringsMekanismer.

Avlyssning av
trafiken mellan
handenhet och
Kriminalvårdens
interna system (t ex
genom 3G eller
WiFi). Avlyssnare
får reda på
personuppgifter.

Ingen kryptering under
transport.

Man-in-the-middleattack. Avlyssnare
får reda på
personuppgifter och
skickar falsk data till
KVR.

Otillräckliga
skyddsmekanismer
mellan sändare och
mottagare. T ex ingen
kryptering under
transport.

– Kryptera data i handenhet.
– Sandbox och kontainerkoncept.
– Tillgång till data måste begränsas till det
nödvändigaste.

– Tunnla trafiken (överföringssäkerhet, t ex
HTTPS). Kryptera data i handenheten och vid
överföring.
– Sandbox och kontainerkoncept.

– Användare ska alltid autentisera sig vid
kommunikation mot server. Använda Certifikat.
– Kryptera data i handenheten och vid
överföring.
– Tunnla trafiken (överföringssäkerhet).
– Sandbox och kontainerkoncept.

8
M

H15, H16

Obehörig lyckas
bryta sig in i
handenheten och
knäcka krypteringsmekanismen på
enheten (t ex
Jailbreak). Känslig
information kan bli
exponerad och
personuppgifters
riktighet äventyras.

Bristfälliga
krypteringsmekanismer
och handenheten kan
bli stulen eller
användaren tappar
bort den.

– Hantera mobilen som en sekretessbelagd
handling.
– Kryptera data i handenhet.
– Sandbox och kontainerkoncept.
– Tillgång till data måste begränsas till det
nödvändigaste.
– Applikationskontainern ska känna om
handenheten är Jailbreakad/Rootad.
– Autentisering med krav på komplexare
lösenord.

9
M

10

H17

K1

Hacker kan få tag i
autentiseringsuppgifter genom
Phishing.
Obehörig kommer
åt eller ändrar
personuppgifter.

Otillräckliga säkerhetsmekanismer.

Lojalitetsproblem
kan uppstå. Någon
obehörig får se
känsliga
personuppgifter av
Kriminalvårdsanställd.

Illojalitet.

– Användning av spamfilter.
– Utbildning.
– Whitelistning av applikationer som finns i
applikationsbutiker (bara köra vissa signerade
program).
– Utbildning: etik och moral,
tjänstemannaansvar (t ex berätta om att
händelser och handenheter kan spåras).
– Etablera spårbarhets- och loggningsmekanismer. (t ex om någon loggar in på två
platser samtidigt).
– Tillgång till data måste begränsas till det
nödvändigaste.
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11

12
M

13
M

K2

K3

K4

Slarv med Loginuppgifter. Lösenord
blir exponerade då,
kan obehörig logga
in i systemet.

Outbildad eller
okunskap hos
personal.

– Utbildning och berätta om riskerna helt enkelt.

Handenhet kan bli
övervakad genom
att en anställd
ansluter till WiFi.
Avlyssning kan
förekomma där så
någon får reda på
känsliga
personuppgifter.

Okunskap hos
personal.

– Tunnla trafiken (överföringssäkerhet).

Handenheten blir
stulen och kommer i
orätta händer på
annat sätt. Känsliga
personuppgifter blir
exponerade.

Slarvig personal.

– Etablera spårbarhets- och loggningsmekanismer. (t ex om någon loggar in på två
platser samtidigt).

– Sandbox och kontainerkoncept
(Kika på Risk nr 6).

– Berätta om riskerna för personal.
– Kryptera data i handenhet.
– Aktivera GPS på handenhet.
– Fler saker: Backup, Remote Wipe (Kill-Pill),
anmäla incidenter på direkten och utbildning om
att man ska anmäla incidenter.

14

K5

Anställd råkar att
skicka fel data till
KVR.
Personuppgifters
riktighet äventyras.

Misstag vid inmatning.

– Mer knappar och checklistor än fritextrutor.
– Konfirmationsmeddelande för bekräftelse av
data som ska skickas.
– Inputvalidering, spårbarhet/loggning på vem
som gjort vad med personuppgifter.

15

16
M

K6,
K7,
K8

K9,
K10

Utvecklare
felkonfigurerar
system och
webbapplikation.
Detta kan leda till
bristande kvalitet på
webbapplikationen
och systemet som
påverkar
personuppgifters
tillgänglighet och
kan orsaka
tidsfördröjning.

Outbildad eller
okunskap hos
personal.

Anställd råkar sätta
på Bluetooth och
acceptera en okänd
fil. Handenheten blir
infekterad. Viruset
kan sprida till
servrarna också.
Detta leder till att
personuppgifter kan
bli exponerade.

Okunskap av personal.

– Använda säkra programmeringsmetoder, följa
designmönster.
– Testköra program, simulera, fundera.
– Rutiner för ändringshantering (Change
management).
– Utbildning och kunskap.

– Berätta om riskerna för personal vid
användning av Bluetooth.
– Sandbox.
– Kryptera data.
– Antivirus.
– Avkänning att Jailbreak inträffat.
– Remote Wipe.
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17

18

19

20

T1,
T2

T2,
T4

T2,
T3

T2,
T1

Plötsligt saknas
anslutning till
internet. Då hamnar
handenheten i
offline-läge. Då kan
datasynkroniserings
-problem vid
databyte mellan
handenhet och
servrar inträffa. Det
kan i sin tur orsaka
inkonsekvenser
KVR. Osparad
information kan gå
förlorad.

Teknik med brister.

Webbserver slutar
fungera. Man kan
Förlora osparad
information.
Detta leder till
tidsfördröjning som
orsakar att
personuppgifter blir
otillgängliga.

Teknik med brister.

Strömavbrott.
Webbserver går ner
under tiden
protokoll skrivs.
Personuppgifter kan
bli otillgängliga.
Osparad
information kan gå
förlorad.

Teknik med brister.

Handenhet stängs
av under tiden
protokoll förs. Då
kan datasynkroniseringsproblem vid
databyte mellan
handenhet och
servrar inträffa.
Osparad
information kan gå
förlorad.

Tekniskt fel och dålig
kvalité på
handenheten.

– Tidsstämpla en ändring (tidsstämpla ett fält på
attributnivå).
– Transaktionshantering.

– Skapa redundans bland servrar.
– Etablera ett Service Level Agreement (SLA)
[15].
– Transaktionshantering.
– Kontinuitetsplan.
– Skapa redundans bland servrar.
– Etablera ett Service Level Agreement (SLA).
– Transaktionshantering.
– Kontinuitetsplan.

– Transaktionshantering (journalhantering,
saker sparas i cachen på något sofistikerat sätt,
så det inte blir för mycket synkroniseringsfel).

M = Mobilplattformsrelaterad risk
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Bilaga 7. Plattformsrelaterade skadebegränsande åtgärder

1

Risker

Generella
Åtgärder

iOS

Android

Windows
Phone 8

Trojan eller virus
hamnar i
handenheten. Servrar
blir infekterade och
funktionaliteter
begränsas.
Handenhetens skärm
kan spelas in och
keylogging kan
inträffa.
Någon obehörig kan
se eller kan ändra i
personuppgifter.
Autentiseringsuppgifter läcker ut.

– Antivirusprogram på
handenhet och
servrar.

(+) Kombinationen av
kodsignering,
sandboxing och
rättigheter i appar
ger ett stabilt skydd.

(+) Skydd mot
skadliga appar
genom verifiering
av appar [17].

(+) Sandbox för
appar.
(I Windows
används begrepp
som Chamber
och Isolation).
Appar signeras
även av
Microsoft innan
distribution.

– Tillgång till data
måste begränsas till
det nödvändigaste
(det kan man t ex
göra med behörigheter). Man ska bara
kunna se det man har
behov av. Så inte allt
finns tillgängligt
överallt alltid.
– Införa övervakning,
händelselarm och
loggning. (Loggar
brukar bli svårlästa
om implementationen
av loggningen inte är
genomtänkt).

(+) iOS är designad så
att den krypterar
kritiska delar i mobilen
på ett sofistikerat sätt.
(+) Remote Wipe kan
göras fjärrstyrt.

(+) Sandbox
(förbättrad i
KitKatversionen).
(+) Remote Wipe
kan göras
fjärrstyrt.

(+) MDM för iOS som
stödjer många olika
funktionaliteter [16].

(+) MDM för
Android har
förbättrats i
KitKat version
[18].

(+) Ett komplext
lösenord kan
användas för att
förhindra obehörig
åtkomst. Användaren
kan välja att handenheten automatiskt
ska göra en Kill-Pill
(ungefär som Remote
Wipe fast ej fjärrstyrt)
efter 10 misslyckade
lösenordsförsök.

(-) Kryptering är
inte aktiverad
som standard i
Android. [20]

(+) Remote Wipe
kan göras
fjärrstyrt.
(+) MDM för
Windows Phone.

– För att minimera
risken kan “Mobile
Device Management”
användas [14].
2

Cachad känslig
information kan finnas
kvar i handenheten.
Någon obehörig kan
se och använda
personuppgifter på
olovligt sätt.

– Kryptera data i
handenhet
– Sandbox och
kontainerkoncept
– Tillgång till data
måste begränsas till
det nödvändigaste.

(+) Det är standard att
data i flashminnet är
krypterat.
Krypteringsnycklar
bygger på unikt
enhets-ID (UID) och
användarens
lösenord.
(+) Olika
skyddsklasser för filer
används för att
balansera säkerhet
och tillgänglighet för
varje nyskapad fil [19].

(+) Man kan
kryptera
internminnet och
SD-kortet om
man vill.
(-) Med hjälp av
Android Debug
Bridge (ADB) kan
man komma åt
data i mobilen
även om
mobilens skärm
är låst [20, 21].
(+) Stöd för
sandbox-koncept
i Android.

(+) Man kan
kombinera PINkod med
BitLocking
(kryptering) på
mobilen.
(+) ITadministrationen
kan förhindra att
SD-kort används
genom MDM.
SD-kort kan i
nuläget inte
krypteras på
Windows Phone.
[23]
(+) Stöd för
sandbox koncept
i Windows.

(+) Stöd för sandbox
koncept i iOS.
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3

4

Avlyssning av trafiken
mellan handenhet och
Kriminalvårdens
interna system (t ex
genom 3G eller
WiFi). Avlyssnare får
reda på
personuppgifter.

– Tunnla trafiken
(överföringssäkerhet, t
ex HTTPS). Kryptera
data i handenheten
och vid överförning.

Man-in-the-middleattack. Avlyssnare får
reda på
personuppgifter och
skickar falsk data till
KVR.

– Användare ska alltid
autentisera sig vid
kommunikation mot
server. Använda
Certifikat.

– Tunnla trafiken
(överföringssäkerhet).
– Sandbox och
kontainerkoncept.

Obehörig lyckas bryta
sig in i handenheten
och knäcka
krypteringsmekanismen på
enheten (t ex
Jailbreak i iOS).
Känslig information
kan bli exponerad och
personuppgifters
riktighet äventyras.

(+) Android
stödjer SSL, TLS
och vissa sorters
VPN-koncept.

– Hantera mobilen
som en sekretessbelagd handling.
– Kryptera data i
handenhet.
– Sandbox och
kontainerkoncept.
– Tillgång till data
måste begränsas till
det nödvändigaste.

(+) Användning av
HTTPS-certifikat.
(+) iOS stödjer SSL,
TLS och många
sorters VPN-koncept.
(+) Anpassning av
WiFi-inställningar i
“Configuration profile”
för att begränsa
tillgång till WiFi
nätverk.

(+) Windows
Phone stödjer
SSL och TLS.
(-) Windows
Phone verkar
inte ha något
officiellt stöd för
VPN [23]

(+) Anpassning av
WiFi-inställningar i
“Configuration profie”
[22] för att begränsa
tillgång till WiFi
nätverk.

– Kryptera data i
handenheten och vid
överföring.

5

(+) iOS stödjer SSL,
TLS och många
sorters VPNkoncept.

(+) Android
stödjer SSL, TLS
och vissa sorters
VPN-koncept.
(+) Stöd för
sandbox koncept
i Android.

(-) Windows
Phone verkar
inte ha något
officiellt stöd för
VPN [23]
(+) Webläsaren
stödjer HTTPS,
SSL, TLS.
(+) Stöd för
sandboxkoncept i
Windows.

(+) Stöd för sandbox
koncept i iOS.
(-) Siri kan innebära
risker i iOS-mobiler.
Så inaktivera Sirifunktionaliteten i
mobilen för att undvika
eventuella problem
[23].

(+) Hålla Android
uppdaterad.
(Relaterade
åtgärder finns på
risk nummer 1
och 2.)

(+) Hålla iOS
uppdaterad.

(+) För Windows
Phone finns inget
jätte Jailbreak än
så länge. Men
det finns så man
kan låsa upp
vissa saker. [27]
(+) Hålla
Windows Phone
uppdaterad.

(Relaterade åtgärder
finns på risk nummer
1 och 2.)

(Relaterade
åtgärder finns på
risk nummer
1 och 2.)

– Applikationskontainern ska känna
om handenheten är
Jailbreakad/Rootad.
– Autentisering med
krav på komplexare
lösenord.
6

Hacker kan få tag i
autentiseringsuppgifter genom
Phishing.
Obehörig kommer åt
eller ändrar
personuppgifter.

– Användning av
spamfilter.

Risken är inte direkt
relaterad till
handenheten.

Risken är inte
direkt relaterad
till handenheten.

Phishing-attack kan
utföras genom
mobilens webbläsare.

Phishing-attack
kan utföras
genom mobilens
webbläsare.

– Utbildning.
– Whitelistning av
applikationer som
finns i applikationsbutiker (bara köra
vissa signerade
program).

Risken är inte
direkt relaterad
till handenheten.
Phishing-attack
kan utföras
genom mobilens
webbläsare.
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7

8

Handenhet kan bli
övervakad genom att
en anställd ansluter
till WiFi. Avlyssning
kan förekomma där
så någon får reda på
känsliga
personuppgifter.

– Tunnla trafiken
(överföringssäkerhet).

Handenheten blir
stulen och kommer i
orätta händer på
annat sätt. Känsliga
personuppgifter blir
exponerade.

– Berätta om riskerna
för personal.

– Sandbox och
kontainerkoncept
(Kika på Risk nr 6).

(+) Anpassning av
WiFi-inställningar i
“Configuration profile”
för att begränsa
tillgång till WiFi
nätverk.
(+) Kryptering av data
i iOS-enhet är
standard.

– Kryptera data i
handenhet.
– Aktivera GPS på
handenhet.
– Fler saker: Backup,
Remote Wipe (KillPill), anmäla
incidenter på direkten
och utbildning om att
man ska anmäla
incidenter.

(+) Om man ansluter
sig till iCloud kan man
spåra mobilen.
(+) När man har
lösenord för mobilen
så krypteras enheten.
(+) Genom MDM kan
man styra
myndighetens iPhonemobiler och t ex göra
Remote Wipe [25].
(+) Det är avancerat
att hacka dataskyddsegenskaper i iOS
p.g.a. hierarki av
nycklar [19].

(+) Användning
av HTTPS
certifikat.

(+) Användning
av Windows
Phone 8 certifikat
[24].

(+) Sätt på
krypteringsfunktionalitet i
Android.

(+) Senare
Androidversioner stödjer
Remote Wipe
[26] genom det
nya ”Android
Device
Manager”konceptet.

(+) Windows
Phone stödjer
också Remote
Wipe [27].
(+) Om mobilen
skulle försvinna,
kan man spåra
den på en karta.

(+) Om
användaren satt
lösenord eller
PIN för att
kryptera data så
kan ingen
komma åt data i
mobilen.
(+) Om mobilen
skulle försvinna,
kan man spåra
den på en karta.
(-) Det finns för
många Androidversioner och
mobiltelefoner
med Android för
att ha koll på
allas säkerhetsegenskaper.
(-) ADB missbruk
[20, 21].

9

Anställda råkar sätta
på Bluetooth och
acceptera en okänd
fil. Handenheten blir
infekterad. Viruset
kan sprida sig till
servrarna också.
Detta leder till att
personuppgifter kan
bli exponerade.

– Berätta om riskerna
för personal vid
användning av
Bluetooth.

(+) Positiva egenskaper

(+) iOS stödjer officiellt
inte OPP (Object Puch
Profile).
OPP används till att
kunna skicka filer till
någon annan enhet
[28].

(-) Alla Androidmobiler stödjer
nog OPP
(Object Push
Profile).

(-) Alla Windows
Phone stödjer
nog OPP [29]

(-) Negativa egenskaper
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