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Abstract 
Kontext. Allt fler vardagliga problem kan idag uträttas via 
smartphones. I takt med ett alltmer utbrett användande ökar 
utvecklingen av applikationer till Androids operativsystem. En 
avgörande faktor blir därmed säkerhetsaspekten, framförallt 
gällande den data som skickas i kommunikationen med internet 
(nätkommunikationen). 

Mål. Målet och syftet med denna uppsats är att försöka påvisa hur 
säkert olika Android-applikationers nätkommunikation är i 
dagsläget. 
Metod. Uppsatsen använder sig av två metoder ett experimentellt 
och en analysdel. Den experimentella metoden används för att utföra 
ett antal tester i ett experiment. För att genomföra undersökningen 
används en Android emulator där trafiken avlyssnas medan olika 
applikationer används. Undersökningen bygger på tio applikationer 
som testas på två olika versioner av Android systemet. Totalt blir det 
20 tester. Därefter övergår projektet till en analysdel där resultatet av 
testerna ska analyseras manuellt med ett analyseringsverktyg för 
nätverkstrafik. 

Resultat. Resultatet av experimentet och analysen visar att det finns 
skillnader på säkerheten bland applikationerna och även mellan 
vilken Android version som används. 

Slutsats. Av de testade applikationerna fanns en säkerhetsrisk bland 
vissa. Orsak är att de använde sig av osäkra överföringsprotokoll. En 
skillnad mellan de två Androidversionerna upptäcktes, det var TLS 
protokollet. 
Nyckelord: Smartphones, Android-applikationer, 
nätkommunikation
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1. Introduktion 
Dagens samhälle utvecklas i snabb takt till ett digitalt samhälle. Den digitala transformationen 
påverkar människor i sin användning av smartphones och surfplattor. Användningen av 
mobiltelefoner har förändrats från att endast tala i telefon och skicka textmeddelande till att använda 
applikationer för att exempelvis: 

 Genomföra sitt arbete på ett enkelt sätt 
 Hantera sociala medier 
 Utföra bankärenden 
 Läsa nyheter 
 Ha kontroll över sin hälsa 
 Reseplanera 
 Underhållning 

Listan kan göras lång med vad man som användare kan göra. Applikationerna använder det mobila 
nätverket för att hämta och skicka information till telefonen. Som användare kan det skilja om man 
har en telefon som är kopplad till företaget man är anställd i mot om man är privat användare. Många 
företag har idag system för att hantera telefoner och applikationer på ett säkert sätt. En privat 
användare har inte samma säkerhet om man inte investerat i ett skydd för detta. Marknaden för 
smartphones är en relativt ny marknad och har de senaste tio åren utvecklats mycket. Relaterade 
arbeten där man tittar på säkerheten i applikationer där telefoner inte är kopplade till 
säkerhetssystem är begränsad. 
Denna undersökning är gjord utifrån perspektivet från en privat användares smartphone och 
applikationer. Om användaren har kännedom om nedanstående punkter kan det förebygga att 
användaren installerar en eventuell osäker applikation. 

 Vilken typ av information skickas och hämtas 
 Vem är mottagare av informationen  
 Överförs den med säker och krypterad metod 
 Kan obehörig part få tillgång till informationen 

Det är också viktigt att veta varifrån man hämtar sina applikationer. Mest fördelaktigt är att använda 
de tillhörande digitala distributionsplattformarna för att köpa och ladda ner sina applikationer. De 
vanligaste är Google play (Android), App Store (iPhone), Windows Phone Store (Windows Phone) 
och Blackberry world (Blackberry). En smartphone måste också ha ett operativsystem (OS) för att 
kunna köras. Det är fyra stycken OS som är vanligast bland smartphones, och det är: Android, iOS, 
Windows Phone och BlackBerry [1].  
Denna uppsats är gjord på Android vilket har den största OS marknaden.  
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2. Bakgrund 
När en applikation installeras på en smartphone måste användaren acceptera de behörigheter som 
applikationen får tillgång till. Ett exempel på applikationernas behörighet är att den får möjlighet 
att öppna upp nätverks-socketar i systemet och därmed får den fullständig tillgång till internet. Dessa 
behörigheter är formulerade på sådant övergripande sätt att användaren inte har någon vetskap om 
vilken information som egentligen skickas eller tas emot. Inte ens om applikationen verkligen 
försöker skydda användarens information med någon slags kryptering under överföringen.  
De flesta applikationer kräver full tillgång till telefonens nätverk. Däremot har de en varierande 
nätverksanvändning beroende på vilken typ av kategori applikationen tillhör. Exempelvis en social-
medieapplikation behöver en högre nätverksanvändning då den konstant måste hämta ny 
information till telefonen, i jämförelse med en spelapplikation där spelet endast använder 
nätkommunikationen när det behövs. 
Detta arbete handlar om att fördjupa sig i och skaffa kunskap om informationen som olika 
applikationer skickar via dess nätkommunikation. Med detta som underlag undersöka om det finns 
brister med säkerheten i de protokoll som används i överföringen. 
Det finns analysstudier [2], [3], [4], [5], [6] som tagit upp problemet med att det förekommer 
säkerhetsproblem och skadlig programvara (malware) i Android-applikationer som läcker känslig 
information så som bland annat ID, telefonnummer, SIM nummer och e-postadresser. Applikationer 
som innehåller skadlig programvara kan exempelvis ringa eller skicka sms till betalningsnummer 
utan användarens kännedom. Användaren har förlitat sig på telefonen och lagrat sin personliga 
information på enheten, som sedan läckt ut till obehöriga från en eller flera applikationer. Det finns 
också studier [7] som tar upp utveckling av säkerhetsapplikationer för att förhindra skadliga 
applikationer. 
Hunt [2] beskriver Android som en ny generation av ett öppet operativsystem för mobila terminaler. 
Den öppna arkitekturen leder till nya applikationer med nya möjligheter och hot. Säkerheten med 
mobilitet och trådlös anslutning är viktig i den snabba utvecklingen. Rapporten beskriver exempel 
av dataläckage och åtkomst till adressböcker, kontaktlistor, SMS meddelande och foton. Det finns 
också en beskrivning hur Android terminaler kan skapa spambots. 
Som beskrivs i He, Chan och Guizani [3] studie är de vanligaste typer av attacker mot Android 
phishing-, spyware-, surveillance-, diallerware-, wormbased- attacker, financial malware och 
botnets. 

Noemí, Benítez-Mejía, Sánchez-Pérez och Toscano-Medina [4] beskriver i sin rapport om hot och 
attacker som används för att stjäla information. De har utfört ett test med trojanen Dendroid. Denna 
typ av trojan är lätt att hitta i angripna Androidapplikationer. Testen som utförs visar att en skadlig 
applikation kan samla in privat information så som lösenord, bilder, läsa/skicka SMS, ringa och 
mycket mer. De beskriver också hur applikationerna begär mer behörigheter än vad som krävs. Som 
exempel ges applikationen Whatsapp vilket endast är en chatt-applikation trots det begär full 
behörighet. 

Gates, Chen, Li och Proctor [5] skriver i sin studie att Android förlitar sig på att användare ska förstå 
vilka godkännanden applikationen begär och basera installationsbeslutet på dessa tillstånd. De 
beskriver även att detta förtroende på användaren är ineffektiv eftersom de flesta användare inte 
läser eller tänker över vad som faktiskt står i tillstånden. 
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P.Faruki, et al. [6] beskriver i sin studie ökning av skadliga programvaror för Android mellan åren 
2010 och 2014. Analysen ger en insyn i styrkor och svagheter och hur det i sin tur tvingar fram 
utveckling av säkerhet i nästa generationers Android.  
Kilinc, Booth och Andersson [7] arbete med Walldroid är en Virtuell molnbaserad 
applikationsspecifik brandvägg för Androids operativsystem. Den håller reda på applikationernas 
rykte, (bra, dålig eller okänd) och jämför med en lista av skadliga IP servrar. Walldroid använder 
VPN och PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) 

 

2.1. Syfte och mål 

Uppsatsens syfte är att få en inblick om säkerheten i vanliga Android-applikationers kommunikation 
med internet och att ge en upplysning över hur säkert eller osäkert informationen överförs. Detta 
projekt vänder sig framför allt till säkerhetsmedvetna personer inom mobil och 
mobilapplikationsbranschen och skall ge mer kunskap om områdets säkerhet hos applikationernas 
kommunikation med internet.  

 
Målet med uppsatsen är att få en uppfattning om de skillnader och likheter som finns bland de två 
olika versionerna av Android 4.3 och 5.1. Versionen 4.3 lanserades två år tidigare än 5.1 och därför 
är det intressant att se utvecklingen samt vad som skiljer de båda versionerna åt. Detta fås fram 
genom att utföra ett experiment där data samlas in för analys. Därefter sammanställs analysen för 
att visa hur säkerheten i nätkommunikationen hanteras av olika applikationer. 
 

2.2. Forskningsfrågor 

 

 Vilken information är tillgänglig för såväl behöriga som obehöriga vid nätkommunikation i 
Android-applikationer? 

 Finns det skillnader avseende säkerheten av nätverkskommunikationen mellan Android 4.3 
och 5.1? 

 

2.3. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på säkerheten i nätkommunikationen av tio utvalda applikationer 
som utförs på två olika versioner 4.3 och 5.1 av operativsystemet Android. Eftersom varje test 
skapar en capturefil som innehåller varje nätverkspaket som emulatorn skickar och tar emot, så blir 
det totalt 20 filer som därefter ska analyseras. Storleken (och antal nätverkspaket) för dessa filer kan 
därför skilja sig från varandra beroende på hur mycket applikationen använder nätverket. Arbetet 
kring att göra dessa 20 tester och analyser anses vara ett rimligt antal att utföra under den givna 
tidsramen. 
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2.4. Termer och uttryck 

Sammanställning av termer och uttryck som används i rapporten. Beskrivning av termerna ska 
underlätta vid läsning av rapport. 

Emulator - En emulator är en hårdvara eller mjukvara som möjliggör ett datorsystem att uppföra 
sig som ett annat datorsystem. Emulation betyder också att den har en egenskap som kan imitera ett 
annat program eller system. 

TLS - Transport Layer Security [8]. Ett kryptografiskt protokoll som använder asymmetrisk 
kryptering vid utbyte av nycklar för autentisering. TLS är en öppen standard för säkert utbyte av 
krypterad information mellan datorsystem. Protokollet möjliggör klient- och serverprogram att 
kommunicera över ett nätverk på ett sätt som syftar till att förhindra avlyssning och manipulation. 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol, Ett kommunikationsprotokoll för World Wide Web (WWW). 
HTTP protokollet bygger på en förfrågnings/svarsmetod mellan klient och server. 

Open-Source - Open source eller Öppen källkod är en utvecklingsmodell som är tillgänglig att läsa, 
modifiera, använda och vidaredistribuera för den som vill. Det är tänkt att vara ett samarbete, där 
programmerare förbättrar källkoden och sedan delar förändringarna med alla andra. 

Virtuell maskin - En virtuell maskin är en emulation av ett datorsystem. En virtuell maskin är en 
implementering av en maskinprogramvara som kör program som en fysisk maskin. 

AVD - Android virtual device är en emulatorkonfiguration som låter användaren modellera en 
aktuell telefon genom att definiera hårdvara och softwareinställningar. 
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3. Metodik 
Detta projekt använder sig av två metoder ett experimentellt och en analysdel. Det experimentella 
passar för att genomföra ett antal tester med Androids emuleringsprogram Android SDK (Software 
Development Kit) för Eclipse i en Windows 7- eller Linux-miljö. Därefter övergår projektet till en 
analysdel där resultatet av testerna ska analyseras manuellt med ett analyseringsverktyg för 
nätverkstrafik. 

För informationsinsamling används söktjänsten Google som hjälp för att få en inblick i ämnet och 
därefter söks mjukvaruprogram och verktyg som kan användas i arbetet. Under projektets gång 
kommer Googles sökmotor att användas till att söka lösningar på eventuella problem som kan dyka 
upp under arbetets gång. 

Val av Androidversionerna 4.3 och 5.1 görs utifrån att 5.1 är den senaste versionen som Android 
SDK kan hantera när undersökningen görs. Versionen 4.3 är en version som lanserades två år 
tidigare därför är det intressant att se utveckling samt vad som skiljer de båda versionerna åt. För 
varje test av en ny applikation kommer en ren virtuell maskin (AVD) med ett förinstallerat Android 
OS användas. Detta på grund av att informationen som sänds inte ska påverkas av några andra 
applikationer. Under de tio första testerna av applikationerna ska Androidversionen på den virtuella 
maskinen vara 5.1. På de tio återstående testerna ska versionen 4.3 användas. Applikationerna skall 
vara utvalda och installeras ifrån den digitala distributionsplattformen Google play. De utvalda 
applikationerna hittas under bilaga 9.4 Utvalda applikationer. 

Då utvecklingen av både operativsystem och applikationer sker i en allt snabbare takt på marknaden, 
beroende på både företags- och privatanvändares efterfrågan, är det viktigt att de populäraste 
applikationerna representeras. Applikationerna blir utvalda genom att finnas med på topp tio listan 
av de populäraste applikationerna för samtliga kategorier i Googles onlinebutik. De ska utgöra en 
variation beroende på typ av applikation som representerar användarnas dagliga nyttjande av sina 
smartphones. Krav på applikationen är funktionalitet för båda versionerna 5.1 och 4.3. För att 
undersökningen ska vara enkel att göra om är alla applikationer gratis på Googles onlinebutik. 

Kategorier som finns med i undersökningen är: 

 Livsstil 
 Produktivitet 
 Frågesport 
 Socialt 
 Underhållning 
 Arkadspel 
 Racing 
 Hälsa & fitness 

Ovanstående åtta kategorier representerar de tio utvalda applikationerna. 

För att analysera nätverkstrafiken som den testande applikationen sänder ut krävs ett 
analyseringsprogram. Analyseringsprogrammet Wireshark kommer användas. Programmet är 
framtaget genom ett projekt som startade 1998 och utvecklades av The Wireshark team [9]. 
Programmet är ett gratis open-sourceprogram som analyserar nätverkspaket. Det är ett välkänt 
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verktyg och är lätt att använda. Det används flitigt runt om i världen av nätverks- och 
säkerhetsexperter i både arbete och utbildningar. 

Efter varje testad applikation skapas det en Wireshark-capturefil (filename.cap) med all 
nätverksinformation som fångats upp ifrån den virtuella maskinen. Den skapade filen ska sedan 
analyseras manuellt och de delar i analysen som är relevanta görs en fördjupningsanalys på. Se 
kapitel 4.1. Detta sammanställs sedan under resultatdelen i arbetet. Se kapitel 5.1-2. Slutligen görs 
en jämförelse mellan analysresultaten som sammanfattas i rapportens slutresultat. 
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4. Experiment 

Denna undersökning har gjorts med en Linuxmaskin med Ubuntu 14.04 som operativsystem. Linux 
valdes därför att det fanns ett problem när man använde emulatorn på Windows, när man gav 
emulatorn ett RAM-minne över 768MB kunde det uppstå problem vid exekvering. 

Testerna utfördes med en emulerad Androidtelefon (AVD) med versionerna 5.1 och 4.3. För att 
testerna ska uppföra sig så lika som möjligt, kommer telefonernas hårdvaruinställningar vara 
identiska för alla tester. I Figur 1 nedan visas konfigurationen på AVD:n som används till testerna 
för båda versionerna. Det som ändras i konfigurationen är operativsystemet som bestäms av det 
markerade området ”Target”. 

 

Figur 1. Konfiguration av emulator 

 

I undersökningen används onlinebutiken Google play för att installera och undersöka ett tiotal 
applikationer med två olika versioner av samma OS. Eftersom denna butiksapplikation inte är 
förinstallerad på Android SDK, måste detta installeras manuellt genom att först ladda ner ett paket, 
kallad Google Apps. I detta paket finns några nödvändiga filer som krävs för att få applikationen att 
fungera. Se bilaga 9.2 Filer. Dessa filer installeras när emulatorn har startats upp. 
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Undersökningen genomförs inledningsvis med att starta upp en ny och ren AVD. Kod för start av 
emulator kan ses under bilaga 9.3 Kod samt installation av Google-playbutiken för båda 
Androidversionerna som används. 

När emulatorn har startat och Google play installerats väljs en utvald applikation ut i onlinebutiken 
beroende på popularitet, funktionalitet och kategorisk variation som beskrivs i kapitel 4 Metodik. 
Applikationen installeras på enheten. Under exekvering av applikationerna uppträder man som en 
typisk användare med tidsloppet mellan 10-15 minuters användning per applikation. Samtidigt som 
AVD körs skapas en capturefil där all nätverkstrafik som hanteras i emulatorn sparas ned. Senare i 
undersökningen är det dessa filer som ska granskas. 

Detta utförs först med tio utvalda applikationer med Androidversionen 5.1, därefter byter man 
version till 4.3 och upprepar testerna igen med samma tio applikationer. Total blir det 20 tester som 
genomförs. 

 

4.1. Analys av Wiresharkfiler 

Genomgång av filerna gjordes genom att studera nätverkspaketens innehåll. Följande punkter är 
relevanta för undersökningen för att få fram brister i säkerheten och skillnader mellan versionerna 
4.3 och 5.1. 

 Protokoll, visar de internetprotokoll som används i nätkommunikationen. Exempel HTTP, 
HTTPS, TLS. 

 Information, vilken typ är beroende på protokollet som används. Exempel på vad som kan 
finnas är bilder, filmer, text, privat information, hemsidor och typ av krypteringsalgoritmer 
som används. 

 IP-adress, talar om varifrån informationen hämtas eller skickas. 

 Skillnader i nätkommunikationen mellan de två Android versionerna. 

Nedanstående figur är ett exempel på nätverkspaket i Wireshark där information om punkterna 
ovanför hämtas ur kolumnerna Source, Destination, Protocol och Info som kan ses överst på bilden 
nedan. 
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Figur 2. Beskrivning av Wireshark  

De figurer som visas i bilaga 9.1 figurer är tagna från programmet Wireshark med filerna från 
undersökningen. Figurerna visar exempel på delar av nätverkstrafiken från och till enheten. 

För varje applikations Wireshark-fil gjordes en sammanställning. När samtliga tjugo applikationers 
sammanställningar var klara gjordes en fördjupad analys för att ta reda på vilka som ägde IP-
adressen. Ett enkelt sätt att hitta innehavaren till en specifik IP-adress är att med hjälp av Googles 
sökmotor och hemsidor identifiera IP-adressens position och ägare, exempelvis iplocation.net. 

Därefter söktes informationen igenom där innehållet kan vara: 

 Hyperlänkar till hemsidor, bilder och filmer.  

 Information tillhörande användaren exempelvis Namn, adress, telefonnummer, stad och ort. 

 Sökningar som gjorts av användaren. 

 Vad för typ av krypteringsalgoritm som används till TLS protokollet. 

 

Slutligen jämfördes applikationerna från den ena Android versionen med den andra för att bedöma 
om det fanns någon skillnad i nätkommunikationen. 
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5. Resultat 

Resultatet för varje applikation presenteras under kapitel 5.1-2. Applikationerna har en detaljerad 
underkategori som förklarar vad som har hittats i capturefilen så som protokoll, läsbar trafik och 
kommunikation med en viss part. I kapitel 5.3 kommer en sammanställning från resultatet av 
applikationerna presenteras och jämföras mellan de olika versionerna. 

Underkategorierna är följande: 

 Protokoll - visar de internetprotokoll som applikationerna använder i nätkommunikationen.  

 Bilagor/Figurer - är hänvisade till skärmbilder från wiresharkanalysen som är listade under 
bilagor i slutet av rapporten. Vill poängtera att bilden inte behöver vara ifrån just den 
applikationen utan bara ha en koppling till samma protokoll som visas på bilden. 

 Information - visar information och sårbarheter som hittades i nätkommunikationen, 
exempelvis privat information, användarens sökningar, kryptering för protokoll, IP-adresser 
mm. 

 Beskrivning - En kort beskrivning på vad som hittats i capturefilerna för varje applikation. 

 

5.1. Android 5.1 applikationer 

Applikationsnamn Protokoll Bilagor/ 
Figurer 

Information Beskrivning 

Blocket HTTP 
TLSv1.2 

Figur 3 
Figur 4 
Figur 5 

HTTP JSON, Namn och Mail 
HTTP JSON sökningar 
HTTP token Inloggning 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_256_GCM_SHA384 

Hämtar json-filer med HTTP 
protokollet där man kan läsa 
dess innehåll namn, mail etc. 
samt sökningar som görs av 
användaren i applikationen. 
Information tillgänglig för såväl 
behöriga som obehöriga.  
TLSv1.2 för inloggning. 
Information endast tillgänglig 
för behöriga. 

Outlook TLSv1.2 Figur 6 TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_256_CBC_SHA 
apps.ad-x.co.uk ad tracking 

TLSv1.2 kryptering med olika 
algoritmer. Information endast 
tillgänglig för behöriga. 

Quizkampen HTTP 
TLSv1.2 

Figur 6 
Figur 7 
Figur 8 

74.217.75.7 
data.flurry.com 
ads.mopub.com 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_256_GCM_SHA384 

TLSv1.2 för inloggning. 
Kommunikation med 
data.flurry.com. Information 
endast tillgänglig för behöriga. 
HTTP används för reklam som 
skickas till applikationen. 
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Information tillgänglig för såväl 
behöriga som obehöriga.  

Twitter TLSv1.2 Figur 6 TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_128_GCM_SHA256 

TLSv1.2 kryptering med olika 
algoritmer. Information endast 
tillgänglig för behöriga. 

IMDb Movies & TV HTTP 
TLSv1.2 

Figur 6 
Figur 7 
Figur 9 

Amazon Data Services Ireland 
aax-eu.amazon-adsystem.com 
TLS_RSA_WITH_RC4_128_
SHA 
HTTP JSON Suggests search 
JSON bilder 

TLSv1.2 med kryptering med 
olika algoritmer. Information 
endast tillgänglig för behöriga. 
HTTP med json-filer som kan 
avläsas. Man kan hitta 
exempelvis bilder och 
sökningar som gjorts. 
Information tillgänglig för såväl 
behöriga som obehöriga. 

Geometry dash HTTP - Applovin reklam Denna applikation använder 
inte så mycket nätverkstrafik. 

9GAG - Funny, Lol, 
Meme & GIF 

HTTP 
TLSv1.2 

Figur 3 
Figur 4 
Figur 5 
Figur 7 

HTTP JSON, HTTP bilder 
data.flurry.com 

HTTP med json-filer som kan 
avläsas. HTTP hämtar bilder 
och videoklipp. Information 
tillgänglig för såväl behöriga 
som obehöriga. 

Smash Hit TLSv1.2 Figur 6 
Figur 7 

data.flurry.com 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_128_GCM_SHA256 

Kommunikation med 
data.flurry.com. Information 
endast tillgänglig för behöriga. 

Hill Climb Racing 
 

TLSv1.2 Figur 7 
Figur 8 

ad services Ads.mopub, 
adcolony.com 
data.flurry.com 

Kommunikation med 
data.flurry.com. Skickar reklam 
från mopub och adcolony.com 
Information endast tillgänglig för 
behöriga. 

Lifesum Calorie 
Counter 

TLSv1.2 Figur 6 TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_256_GCM_SHA384 

TLSv1.2 kryptering med olika 
algoritmer Information endast 
tillgänglig för behöriga. 

Tabell 1. Resultat av Android 5.1 applikationer 
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5.2. Android 4.3 applikationer 

Applikationsnamn Protokoll Bilagor/ 
Figurer 

Information Beskrivning 

Blocket HTTP 
TLSv1 

Figur 3 
Figur 4 
Figur 5 
Figur 10 

HTTP tokens.json  
HTTP JSON namn och mail 
HTTP JSON search result 
Mobiletech  logs2.xiti.com 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_256_CBC_SHA 

Hämtar json-filer med HTTP 
protokollet där man kan läsa dess 
innehåll namn, mail etc. samt 
sökningar som görs av 
användaren i applikationen. 
Information tillgänglig för såväl 
behöriga som obehöriga. 
TLSv1 för inloggning. 
Information endast tillgänglig för 
behöriga. 

Outlook TLSv1 Figur 10 login.live 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_256_CBC_SHA 
data.flurry 
TLS_RSA_WITH_AES_128_C
BC_SHA 

TLSv1 kryptering med olika 
algoritmer. Kommunikation med 
data.flurry.com. Information 
endast tillgänglig för behöriga. 

Quizkampen HTTP 
TLSv1 

Figur 8 
Figur 10 
 

HTTP ads.mopub.com 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH
_AES_128_CBC_SHA 
data.flurry.com 

TLSv1 för inloggning, kryptering 
med olika algoritmer. 
Kommunikation med 
data.flurry.com. Information 
endast tillgänglig för behöriga. 
HTTP används för reklam som 
skickas till applikationen.  
Information tillgänglig för såväl 
behöriga som obehöriga. 

Twitter TLSv1 Figur 10 TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_128_CBC_SHA 

TLSv1 kryptering med olika 
algoritmer. Information endast 
tillgänglig för behöriga. 

IMDb Movies & TV HTTP 
TLSv1 

Figur 9 
Figur 10 

HTTP suggest search JSON 
HTTP JSON bilder  
aax-eu.amazon-adsystem.com 
TLS_RSA_WITH_RC4_128_
MD5 

TLSv1 kryptering med olika 
algoritmer. Information endast 
tillgänglig för behöriga. 
HTTP med json-filer som kan 
avläsas. Man kan hitta 
exempelvis bilder och sökningar 
som gjorts. Information 
tillgänglig för såväl behöriga som 
obehöriga. 

Geometry dash HTTP  applovin reklam Denna applikation använder inte 
så mycket nätverkstrafik. 

9GAG - Funny, Lol, 
Meme & GIF 

HTTP 
TLSv1 

Figur 7 
Figur 10 

HTTP JSON, HTTP bilder 
data.flurry.com 

HTTP med json-filer som kan 
avläsas. HTTP hämtar bilder och 
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 TLS_RSA_WITH_AES_128_C
BC_SH 

videoklipp. Information 
tillgänglig för såväl behöriga som 
obehöriga. 

Smash Hit TLSv1 Figur 7 
Figur 10 
 

data.flurry.com 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_R
C4_128_SHA 

Kommunikation med 
data.flurry.com 
TLSv1 kryptering med olika 
algoritmer. Information endast 
tillgänglig för behöriga. 

Hill Climb Racing HTTP 
TLSv1 

Figur 8 
Figur 10 
 

data.flurry.com 
My.mobfox.com 
Ads.mopub.com 

Kommunikation med 
data.flurry.com. Information 
endast tillgänglig för behöriga. 
Skickar reklam från mopub och 
mobfox. Information tillgänglig 
för såväl behöriga som 
obehöriga. 

Lifesum Calorie 
Counter 

HTTP 
TLSv1 

Figur 10 TLS_ECDHE_RSA_WITH_A
ES_128_CBC_SHA 

TLSv1 kryptering med olika 
algoritmer. Information endast 
tillgänglig för behöriga. 

Tabell 2. Resultat av Android 4.3 applikationer 
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5.3. Sammanställning av skillnaden i applikationer 

Applikationsnamn Version 4.3 Version 5.1 Skillnader 

Blocket 
HTTP 
TLSv1 
JSON 
Mobiletech 
logs2.xiti.com 

HTTP 
TLSv1.2 
JSON 

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 
4.3 kommunicerar med tredje parter 
Mobiletech och logs2.xiti.com 

Outlook 
TLSv1 
data.flurry 

TLSv1.2 
apps.ad-
x.co.uk  

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 
AD tracking ”reklam spårning” i 5.1 
versionen. 
4.3 kommunicerar med tredje part 
data.flurry 

Quizkampen 
HTTP 
TLSv1 
ads.mopub 
data.flurry 

HTTP 
TLSv1.2 
data.flurry 
ads.mopub 

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 

Twitter 
TLSv1 TLSv1.2 5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 

som ger ett bättre skydd. 
IMDb Movies & TV HTTP 

TLSv1 
JSON 
aax-
eu.amazon-
adsystem 

HTTP 
TLSv1.2 
JSON 
aax-
eu.amazon-
adsystem 

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 

Geometry dash HTTP 
Applovin 

HTTP 
Applovin 

 

9GAG - Funny, Lol, 
Meme & GIF 

HTTP 
TLSv1 
JSON 
data.flurry 

HTTP 
TLSv1.2 
JSON 
data.flurry 

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 

Smash Hit TLSv1 
data.flurry 

TLSv1.2 
data.flurry 

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 

  



 

15 

 

Hill Climb Racing HTTP 
data.flurry 
My.mobfox 
Ads.mopub 

TLSv1.2 
Ads.mopub 
adcolony 
data.flurry 

5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 

Lifesum Calorie 
Counter 

HTTP 
TLSv1 

TLSv1.2 5.1 nyttjar den senare TLSv1.2 versionen 
som ger ett bättre skydd. 

Tabell 3. Skillnader mellan versioner 
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6. Analys och Diskussion 

Under denna rubrik analyseras resultatet och struktureras efter de punkter som är relevanta för 
undersökningen, se kapitel 4.1. Därefter kommer en diskussion om arbetet. 

6.1. Resultatanalys 

Analysen gjordes utifrån: 

 Protokoll som användes i nätkommunikationen. 

 Information som är tillgängligt för såväl behöriga som obehöriga. 

 IP-adress/webbsidor vilket talar om varifrån informationen kommer eller skickas. 

 Skillnader mellan Android versionerna. 

Protokollen TLSv1 och TLSv1.2 används vid 17 tillfällen av de 20 resultaten i kommunikationen 
från applikationerna. De förekommer främst i applikationer som Outlook, Twitter och lifesum 
Calorie Counter. Informationen endast tillgänglig för behöriga. 

Protokollet HTTP används av applikationer som Blocket, IMDB och 9GAG hittas flera bilder och 
filmklipp som skickas till telefonen. Detta protokoll skickar datapaket okrypterat, informationen 
kan avläsas av andra parter såväl behöriga som obehöriga. Det förekommer också att json-filer 
hämtas med HTTP. Dessa filer kan innehålla exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer. 
Då sökningar i dessa applikationer hanteras genom HTTP och json, kan man fastställa vilka 
sökningar användaren gjort i dessa applikationer. Detta är ingen säkerhetsrisk dock kan det ändå 
uppfattas som påträngande att obehöriga har möjligheten att avlyssna trafik och därefter följa 
användares intressen.  

Protokollet TLS används i applikationerna Quizkampen, 9GAG, Hill Climb Racing och Smash Hit. 
Här hittades kommunikation mellan applikationerna och en specifik part, data.flurry.com. 
Kommunikationen sker genom protokollet TLS, datapaketen som skickas är krypterade och går 
därför inte att avläsas av obehöriga. Webbsidan data.flurry.com uppfattas inte som speciellt säker. 
När man söker på webbadressen får man en blank sida med texten, "Nothing to see here, please 
move along" [10, bilaga Figur 11]. Efter att ha studerat webbsidan flurry.com [11] som ser ut att ha 
ett samband med data.flurry är min uppfattning att de samlar in data för att skapa riktad reklam till 
användare av smartphones. 

Applikationen Geometry dash är en spelapplikation. När användaren spelar krävs ingen 
nätkommunikation. Vid de tillfällen nätkommunikation krävs är det när reklam skickas till 
telefonen. Det protokoll som används är http där informationen kan avläsas av andra parter såväl 
behöriga som obehöriga. I jämförelse med de andra undersökta applikationerna använder inte 
Geometry dash mycket nätkommunikation. 

Som tidigare nämns i kapitel 3 är undersökningen gjord med applikationer som är gratis i Googles 
onlinebutik. I framförallt spelapplikationer fanns det en mängd HTTP-trafik som innehöll mycket 
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bild- och film-reklam. Reklamen är till för att skapa intäkter för företaget som tillhandhåller 
applikationen. 

De skillnader som kan ses i analysen mellan de olika Android versionerna är att 5.1 versionen nyttjar 
TLSv1.2 medan 4.3 versionen använder TLSv1. Detta beror på att de tidigare versionerna av 
Android inte stödjer TLSv1.1 och v1.2 som blev introducerade i Android 5.0 [12]. Dessa protokoll 
för kommunikation över nätverket skall vara ett säkert sätt att utbyta information mellan digitala 
plattformar. Det har förekommit några kända attacker under de senaste åren, exempelvis BEAST 
(2011) [13], FREAK (2014) [14] och den mest kända Heartbleed (2014) [15]. Skillnaden mellan de 
två olika TLS versionerna är att den nyare versionen 1.2 kan genomföra bättre och starkare 
krypteringsmetoder samt att sårbarheter har åtgärdats [16]. Detta gör att TLSv1.2 är det bästa 
alternativet för att få en så säker nätkommunikation som möjligt mellan parterna. 

 

6.2. Problem och förbättringar 

Ett problem som uppstod under projektets gång var när emulatorn var startad, Google-playbutiken 
fanns inte tillgänglig på emulatorn som antagits från början. Detta var ett problem som blev 
tidskrävande och det tog tid att komma fram till hur man skulle kringgå detta på ett så bra sätt som 
möjligt, eftersom det inte fanns något ställe där det på ett smidigt sätt gick att ladda ner Google-
play. Slutligen hittades guider för att kunna kringgå detta genom att ladda ner några filer, se bilaga, 
9.2 och installera dessa direkt in i emulatorn när den var startad. [17] 

Vid användning av Androidemulatorn begränsades utbudet av applikationer i Google-playbutiken 
på grund av kompatibilitetsproblem med hårdvaran i den emulerade maskinen. Detta medför att 
vissa applikationer inte kan testas, som annars kunde varit en potentiell deltagare i denna 
undersökning. Exempelvis så testades applikationen Facebook i ett tidigt skede men som senare fick 
uteslutas ur arbetet beroende på kompatibilitetsproblem med den senare 5.1 versionen. 

Emulatorns prestation är inte den bästa [18], varken på Windows eller Linux. Emulatorn var trög 
att starta och hade en tendens att frysa fast några sekunder ibland, så varje test tog ca 30 – 45 minuter 
att göra. Prestandan på den dator som testerna utfördes på var begränsad, detta hade en inverkan på 
prestationen på programvaran och därmed tidsspannet för varje test. Detta kan förhindras med att 
genomföra testerna på en riktig smartphone. Det måste poängteras att resultatet för applikationerna 
i sig kommer inte att förändras av detta däremot kommer det att öka antal applikationer som kan 
testas under samma tidsflöde. I och med detta kan fler tester kring applikationer involveras i 
undersökningar rörande smartphones. 

Val av Androidversionerna 4.3 och 5.1 gjordes utifrån att 5.1 var den senaste versionen som Android 
SDK kunde hantera när undersökningen gjordes. Versionen 4.3 var en version som lanserades två 
år tidigare därför var det intressant att se utveckling samt vad som skiljdes de båda versionerna åt.  
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7. Slutsatser 

Det digitala samhället utvecklas i snabb takt vilket påverkar användning av smartphones och 
surfplattor. Utveckling sker ständigt av applikationer och då även av applikationer innehållande 
skadlig kod. För att förebygga eventuella skador och hot är det bra om användaren har kännedom 
om vilken information och hur den skickas och hämtas, vem som är mottagare och om någon 
obehörig har tillgång till informationen. Rekommendation är att man använder de digitala 
distributionsplattformarna för att köpa och ladda ner sina applikationer. Som Faruki et al. [6] 
beskriver i sin studie att det finns en ökning av skadliga programvaror för Android. 

Man kan få fram en viss mängd data som kan klassificeras som säkerhetsbrister i olika applikationer. 
Vissa är lite mer allvarliga än andra, så som data.flurry.com eftersom att man inte riktigt vet vad 
den hämtar eller skickar. Dock fanns det en annan hemsida, flurry.com med mer information om 
vad det är för data som samlas in. Som beskrivningen av data.flurry utförs i diskussionen, måste det 
anses att den läcker användarens information till ett okänt amerikanskt företag. 

Om man tittar på jämförelsen mellan applikationerna ifrån 5.1 och 4.3 så hittades det liknande brister 
i säkerheten på båda versionerna med protokollet HTTP och den okända kommunikationen med 
tredjeparter så som data.flurry som användare inte är medveten om att det sker. Som nämns i Noemí 
et al. [4] och Gates et al. [5] studier är att man ger fullt förtroende för användaren att läsa igenom 
och acceptera applikationernas behörighet. Där en säkerhetsrisk är att applikationer kräver mer 
behörighet än vad som krävs. När det gäller kommunikationslikheter bland alla applikationer så kan 
man se att de flesta applikationer använder sig av den allt mer säkra metoden TLS, för att skydda 
inloggningar samt personlig data som i mail och social media.  

Som Hunt [2] beskriver är Android ett öppet operativsystem där enheter varit utsatta för data läckage 
och olovlig åtkomst till bland annat adressböcker, kontaktlistor, SMS meddelande och foton. 
Eftersom TLSv1.2 introducerades i Android 5.0 finns det en anledning till att rekommendera att 
man uppgraderar sig till minst 5.0 för att försäkra sig om en säker anslutning med TSLv1.2. Även 
om det finns brister i TLSv1 som används i Android 4.3, är det ändå bättre än inget skydd alls.  

Nästintill all personlig data, så som inloggning och mail, transporteras på ett säkert sätt via TLS-
protokollet och finns med i de flesta applikationer. De avvikelser som hittades var i applikationer 
som Blocket, IMDB och 9gag där namn, telefonnummer, E-postadresser, bilder och filmklipp kunde 
avläsas. Ett sätt att skydda sig mot läckage via nätkommunikation är att använda VPN och 
applikationer som använder tunnelprotokoll. Det finns också applikationer som har en funktionalitet 
som brandvägg mot skadliga applikationer. Kilinc et al. [7] arbete med applikationen Walldriod som 
håller reda på applikationernas rykte, (bra, dålig eller okänd) och jämför med en lista av skadliga IP 
servrar. 
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7.1. Svar på Forskningsfrågor 

Under denna rubrik besvaras forskningsfrågorna som ställs under kapitel 2.2. 

Vilken information är tillgänglig för såväl behöriga som obehöriga vid nätkommunikation i 
Android-applikationer? 

Information som finns i Android-applikationers nätkommunikation: 

 JSON-filer med Användarens namn, telefonnummer, E-postadresser 

 JSON-filer med information om sökningslistor från användaren 

 HTTP-trafik med information om bilder och filmer 

 Utgående trafik till företag som data.flurry.com 

 

Finns det skillnader i nätverkskommunikation avseende olika applikationer samt säkerheten 
mellan Android 4.3 och 5.1? 
I undersökningen framgår skillnad i nätverkskommunikation i jämförelse mellan olika 
applikationer. Det finns också skillnad mellan de två androidversionerna. 
 
Applikationerna använder olika protokoll. Det mer öppna protokollet HTTP och det krypterade TLS 
protokollet. För viss hantering exempelvis inloggning används TLS protokollet och för annan 
hantering kan HTTP användas. I en applikation kan båda protokollen förekomma. I några 
applikationer förekommer endast ett av protokollen. 
 
I den äldre Android versionen 4.3 används protokollet TLSv1 för att skydda sin datatrafik. Android 
versionen 5.1 använder den senare versionen TLSv1.2 som är bättre och säkrare än föregående 
version med starkare krypteringsmetoder och att sårbarheter i protokollet har åtgärdats. I denna 
undersökning hittades inte några andra skillnader mellan versionerna. 
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8. Framtida arbete 

Det finns ytterligare frågor som kan arbetas vidare på. Exempel kan vara att jämföra vissa typer av 
applikationer beroende på vilken kategorisering applikationen tillhör som exempelvis spel, sociala 
medier, hälsa och verktyg. Utifrån detta påvisa likheter och olikheter mellan de kategoriserade 
applikationerna. 

Det hade också varit intressant att försöka dekryptera krypteringen i nätkommunikationen. Genom 
att använda en attack som utnyttjar en sårbarhet i något av kommunikationsprotokollen som används 
av applikationen. Om nu krypteringen knäcks, vad för information kan då bli tillgänglig för andra 
parter. 

Ytterligare hade det varit intressant att undersöka vad som sparas i telefonen, och om det sparas på 
ett säkert sätt. Det finns applikationer som är utvecklade för att spara användarens olika lösenord 
på enheten. Det som är intressant att veta är hur säkra dessa filer är och hur olika 
säkerhetsapplikationer behandlar sådana här filer. 
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9. Bilagor 

9.1. Figurer 

 

Figur 3. JSON fil 

 

 

Figur 4. JSON sökning 
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Figur 5. JSON token 

 

 

Figur 6. TLS1.2 
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Figur 7. Data flurry 

 

 

Figur 8. Admopub reklam 
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Figur 9. Förslags sökning 

 

 

Figur 10.  TLSv1 
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Figur 11.  Data.flurrys webbsida 
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9.2. Filer 

Filer för Android 5.1 Google Apps 20141109 package 

GmsCore.apk 

GoogleLoginService.apk 

GoogleServicesFramework.apk 

Phonesky.apk 

Filer för Android 4.3 Google Apps 20130813 package 

GoogleLoginService.apk  

GoogleServicesFramework.apk  

Phonesky.apk  

 

9.3. Kod 

Start av Android emulator 

./emulator -tcpdump device1File.cap -avd device1 -partition-size 600 -no-boot-anim 

Google play installation för Android 5.1 

./adb remount 

./adb push GmsCore.apk /system/priv-app/ 

./adb push GoogleLoginService.apk /system/priv-app/ 

./adb push GoogleServicesFramework.apk /system/priv-app/ 

./adb push Phonesky.apk /system/priv-app/ 

./adb shell stop && ./adb shell start 

Google play installation för Android 4.3 

./adb remount 

./adb shell chmod 777 /system/app 

./adb push old/GoogleLoginService.apk /system/app/. 
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./adb push old/GoogleServicesFramework.apk /system/app/. 

./adb push old/Phonesky.apk /system/app/. 

 

9.4. Utvalda applikationer 

Blocket 
Kategori:  Livsstil 
Utvecklare:  Blocket Mobile  
Version:   2.2.0.134 
Behörighet:  Identity, Location, Photos/Media/Files, Wi-Fi connection,  Full network access 

Outlook 
Kategori:  Produktivitet 
Utvecklare:  Microsoft Corporation  
Version:   .2.8 
Behörighet:  Identity, Contacts, Calender, Phone, Photos/Media/Files, Device ID, Full network 
access 

Quizkampen 
Kategori:  Frågesport 
Utvecklare:  Feo Media AB  
Version:   1.4.8 
Behörighet:  Identity, Photos/Media/Files, Device ID, Full network access 

Twitter 
Kategori:  Socialt 
Utvecklare:  Twitter Inc. 
Version:   5.58.0 
Behörighet:  Identity, Contacts, Location, SMS, Photos/Media/Files, Camera, Device ID, Wi-Fi 
connection 

IMDb Movies & TV 
Kategori:  Underhållning 
Utvecklare:  IMDb  
Version:   5.4.1.105410410 
Behörighet:  Location, Full network access 

Geometry dash 
Kategori:  Arkadspel 
Utvecklare:  RobTop Games  
Version:   1.92 
Behörighet:  Photos/Media/Files, Wi-Fi connection, Device ID, Full network access 
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9GAG - Funny, Lol, Meme & GIF 
Kategori:  Underhållning 
Utvecklare:  9GAG  
Version:   v2.14.9  
Behörighet:  In-app purchases, Identity, Photos/Media/Files, Full network access 

Smash Hit 
Kategori:  Arkadspel 
Utvecklare:  Mediocre  
Version:   v1.3.4 
Behörighet:  In-app purchases, Full network access 

Hill Climb Racing 
Kategori:  Racing 
Utvecklare:  Fingersoft  
Version:   v1.22.0 
Behörighet:  In-app purchases, Photos/Media/Files, Device ID, Full network access 

Lifesum Calorie Counter 
Kategori:  Hälsa & fitness  
Utvecklare:  Lifesum  
Version:   v3.0.2 
Behörighet:  In-app purchases, Device & app history, Identity, Contacts, Photos/Media/Files, 
Camera, Wi-Fi connection, Device ID, Full network access 
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