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Sammanfattning 

 

Projektet redogör för AppConfig Community, vilket är en del av Enterprise Mobility 

Management (EMM). AppConfig Community består av flera Enterprise Mobility 

Management-leverantörer (EMM-leverantörer) och de har tillsammans tagit fram en standard 

på hur AppConfig till Android och iOS ska implementeras.  

 

AppConfig handlar om konfigurering av appar via EMM-leverantörer. Projektet redogör för 

hur AppConfig implementeras enligt denna standard och hur företag kan använda det i sin 

verksamhet.  

 

I projektet utvecklades en app enligt denna standard till båda plattformarna och appen läser in 

ett användarnamn från en EMM-leverantör.  

 

Denna rapport redogör för de möjligheter och säkerhetsrisker med Enterprise Mobility (EM) 

samt vilka åtgärder som finns inom EMM för att förhindra säkerhetsriskerna.  

 

Slutsatserna som kan dras av resultatet från projektet är att AppConfig är enkelt att 

implementera för företag och att konfigureringen via EMM-leverantörer kan underlätta 

arbetet med mobila lösningar för företag. 

 

 

Abstract 

 

This project describes AppConfig Community, which is a part of Enterprise Mobility 

Management (EMM). AppConfig Community consists of a number of Enterprise Mobility 

Management-suppliers (EMM-suppliers) and together they have developed a standard for 

how AppConfig for Android and iOS has to be implemented.  

 

AppConfig is about the configuration of apps via EMM-suppliers. This project intends to 

describe how AppConfig is implemented according to this standard and how companies can 

use it.  

 

An app was developed for both platforms according to this standard and the app reads the 

configuration of a username from an EMM-supplier.  

 

This report intends to describe the possibilities and risks with Enterprise Mobility (EM) and 

the procedures that are available in EMM to prevent these risks.  

 

The conclusions that can be drawn from the result of the project is that AppConfig is easy to 

implement for companies and that the configuration via EMM-suppliers can facilitates the 

work with mobile solutions for companies. 
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1 Inledning 

Detta kapitel redogör kort för bakgrunden i projektets alla delar och förklarar projektets 

syfte och krav. 

1.1 Bakgrund 

I en tid där mobiler används mer och mer av företag och dess anställda har även behovet av 

verktyg som sköter dessa mobiler ökat. När ett företag köper in mobiler till sina anställda kan 

företaget installera appar och liknande på alla enheter samtidigt med hjälp av en central, men 

inställningarna i enskilda appar måste dock skötas individuellt. Man får ändra inställningarna 

app för app och det kräver mycket tid och resurser av företaget. Därför har utvecklingen av 

AppConfig ökat de senaste åren. AppConfig innebär att appar läser in de inställningar som 

skickas ut av EMM-leverantörer, exempelvis användarnamn och lösenord. När appen har läst 

in inställningarna så ändras inställningarna i apparna direkt och man slipper att ändra 

manuellt, vilket sparar mycket tid och resurser som nu kan läggas på annat. 

1.1.1 Företag 

Projektet genomfördes hos Conneqted 365 AB. Företaget är benäget i Karlstad och är ett IT-

tjänsteföretag med specialistkunskap inom EM, engelsk term för mobila lösningar för företag. 

Deras affärsidé är att driva kunder framåt genom att vara strategiska rådgivare och stöd i deras 

digitala transformation. 

 

De arbetar med bland annat AppConfig och var i behov av en enkel app som visade hur 

AppConfig fungerar och vilka användningsområdet det har. Deras önskemål var att denna app 

skulle utvecklas till både Android och iOS eftersom deras kunder använder båda 

plattformarna. 

1.2 Projekt 

Projektet är ett utvecklingsprojekt för AppConfig inom EMM, vilket är en engelsk term för 

hur man sköter mobila lösningar för företag, som innehåller följande: 

 

En app till Android och iOS som kan läsa den konfiguration som läggs upp av en EMM-

leverantör på deras webbapplikation. Denna EMM-leverantör är kopplad till en Active 

Directory-server som innehåller information om anställda på företaget. Rapportförfattaren 

blev tillfälligt inlagd i den tjänsten för att kunna testköra appen. Hur EMM-servrar fungerar 

beskrivs senare i rapporten i kapitel 2. 

 

EMM-leverantören får information om vad som ska konfigureras ifrån en XML-fil som 

skickas till den. När denna XML-fil är mottagen kan EMM-leverantören konfigurera appens 

inställningar i webbapplikationen, konfigurationen i detta fall var ett användarnamn, som 

sedan skickas iväg till appen i form av en Property list. När appen mottar denna Property list 

lagras konfigurationen lokalt i enhetens minne och appen kan sedan hämta inställningar från 

enhetens minne. 

 

För att kontrollera om appen har läst in allt på rätt sätt finns det en textruta i appen där 

användarnamnet skrivs ut. Innan värdet på användarnamnet ändras hos EMM-leverantören 

kommer det stå ett standardvärde i textrutan. 
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Figur 1 – Grafisk förklaring över EMM-leverantörer och Active Directory 

 

 

1.3 Syfte 

Conneqted 365 AB:s syfte med projektet är att de ska visa för kunder hus AppConfig fungerar 

och hur enkelt det är att använda. Deras förhoppningar är att få fler kunder att börja använda 

AppConfig. 

1.4 Krav 

- Appen ska ställa in de inställningar som blir konfigurerade hos en EMM-leverantör. 

 

- Test för att se om applikationen läser in de inställningar som blir konfigurerade hos en 

EMM-leverantör korrekt.  

 

- En fungerande app till Android och iOS som Conneqted 365 AB kan använda för att visa för 

kunder hur AppConfig fungerar och vad det kan användas till. 

  



 

  6 (30) 

2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

Detta avsnitt redogör för de metoder som användes i projektet. 

2.1.1 C#  

Programmeringsspråket som användes för att skapa appen till båda plattformarna var C# med 

verktyget Xamarin. C# släpptes 2000 och utvecklades av Microsoft under ledning av Anders 

Hejlsberg [1].  

2.2 Verktyg 

Detta avsnitt listar de verktyg som har använts under projektets gång.  

2.2.1 Xamarin 

Xamarin [2] möjliggör att utvecklare kan utveckla applikationer till Android, iOS och 

Windows med samma IDE (Integrated Development Environment), programmeringsspråk 

och API (Application Programming Interface). Verktyget möjligjorde att iOS-appen kunde 

utvecklas på Windows. Verktyget släpptes i december 2012 för Mac och i februari 2013 för 

Windows och Visual Studio.  

2.2.2 Visual Studio 2015 

Utvecklingsmiljön var Visual Studio 2015 Community Edition [3]. Det är en IDE skapad av 

Microsoft. Det används för att utveckla appar, hemsidor och webbapplikationer. Microsoft 

släppte Visual Studio 1997 och det är en populär IDE världen över. 

2.2.3 Windows 10 

Operativsystemet som användes för att utveckla var Windows 10 [4]. Windows är det mest 

populära operativsystemet för datorer och Windows 10 släpptes 2015. 

2.2.4 Android 

Android-versionen av appen kördes på Android [5] 6.0 på mobilmodellen Samsung Galaxy 

S6 Edge+. Android är skapat av Google och är idag det mest använda operativsystemet på 

webben [6]. 

2.2.5 Android for Work 

Android for Work [7] är ett verktyg utvecklat av Android, vars mål är att förenkla 

användningen av privata smartphones i företag. Det ger användaren möjlighet att ha två olika 

profiler på enheten, en privat och en för företaget. Då är det endast företagsprofilen som har 

tillgång till de appar och dokument som används av företaget. Om företaget då måste göra en 

Remote Wipe tas bara företagsprofilen bort och den privata profilen är orörd, allt innehåll som 

användaren använder privat är kvar. Remote Wipe tas upp mer i kapitel 3. 

2.2.6 iOS 

iOS-versionen av appen kördes på iOS 10 [8] på Apple iPad Mini. iOS är skapat av Apple och 

det används idag på alla deras mobila enheter, bland annat på iPhone och iPad.  
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2.2.7 Mac-Agent 

En Mac-Agent [9] sattes upp i Visual Studio med hjälp av Xamarin. Denna Mac-Agent är en 

Mac Book Pro med Sierra 10.12.4 som är ansluten till samma nätverk som datorn vilken 

appen utvecklats på. En Mac-Agent behövs för att kunna kompilera iOS-appen och köra en 

iPhone-simulator. 

2.3 Övriga resurser 

Conneqted 365 AB bistod med EMM-leverantören MobileIron och MobileIrons 

webbapplikation. MobileIron [10] erbjuder flera olika verktyg för att säkerhetsställa att 

företags mobila lösningar fungerar effektivt och smidigt. Webbapplikationen är ett Mobile 

Device Management-system där alla företagets enheter finns samlade och i den kan företag 

konfigurera appar och enheter.  Via webbapplikationen kan företaget ge appar begränsningar 

som exempelvis att man inte kan kopiera något från en app, t.ex. om appen innehåller känslig 

information. Företaget kan också få varningar om när en infekterad app är installerad på 

enheten. Infekterade appar tas upp senare i rapporten i kapitel 3.  

 

De verktyg som MobileIron och andra EMM-leverantörer erbjuder är oerhört viktiga för att 

uppehålla säkerheten på mobiler som används i företag. Flera av dessa verktyg beskrivs mer 

ingående i kapitel 3, där möjligheter och säkerhetsrisker med mobila lösningar i företag 

redogörs.  
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3 Enterprise Mobility och Enterprise Mobility Management 
Detta kapitel redogör för möjligheter och säkerhetsrisker med EM samt vilka metoder EMM-

leverantörer använder för att förhindra dessa säkerhetsrisker, inklusive tekniker för varje 

metod. Kapitlet har störst inriktning mot säkerhetsrisker.   

3.1 Möjligheter med Enterprise Mobility 

EM inkluderar olika mobila lösningar och området har tagit fart de senaste åren när mobiler 

har blivit allt kraftfullare, och det faktum att smartphones är något som de flesta alltid har 

med sig. 

 

En mobiltelefon kan göra många saker som en dator kan, exempelvis skicka mail och skapa 

presentationer. Detta har gjort att anställda lättare kan arbeta mer på fri fot, anställda kan 

sköta mycket av sitt arbete genom sin smartphone istället för datorn på kontoret. Anställda 

kan exempelvis komma åt information om företagets kunder och leveranser genom en app 

utan att anställda behöver befinna sig på kontoret, vilket underlättar arbetet när man är på 

resande fot.  

 

Den snabba utvecklingen av smartphones har skapat en ny marknad för företag, nämligen 

appar. Appar är ett effektivt sätt för att få tag i både befintliga kunder och nya, eftersom 

kunder nu kan använda företagstjänster på smartphones istället för bara på datorer. Anställda 

påverkas också positivt av den nya marknaden. Exempel på detta är en lastbilschaufför som 

kan sitta i lastbilshytten och se vad som ska fraktas, och vart det ska fraktas, direkt via en app 

i sin smartphone. Detta gör arbetet smidigare för både den enskilde anställda och företaget. 

Företaget behöver inte ringa till varje lastbilschaufför och berätta vilka varor som fraktas idag 

utan det sköts direkt via appen. Företaget sparar tid och resurser samtidigt som 

produktiviteten ökar. 

 

En stor fördel och möjlighet med EM är att arbetet kan ske via många olika plattformar. 

Anställda kan använda företagets appar på flera olika plattformar, och när apparna är 

anpassade för flera plattformar kan de nås på allt från smartphones och surfplattor till datorer. 

Detta möjliggör att de anställda kan sköta sitt arbete både på kontoret och hemma ifrån soffan 

i surfplattan. Detta betyder också att kunderna kan nå företagets appar från flera olika 

plattformar och det bidrar till en större spridning för företaget. Detta har förändrat hur företag 

fungerar eftersom mycket arbete nu sker via smartphones. Detta innebär nya möjligheter för 

företag och skapar bättre kundkontakter. En anställd kan exempelvis svara på ett mail direkt 

när notifikationen anländer i smartphonen, istället för att behöva vänta tills datorn på kontoret 

finns tillgänglig. Detta ger kunden ett snabbare svar och bidrar därför till en bättre och 

smidigare kundkontakt.  

 

Mobila lösningar gör att arbetet går smidigare och att produktiviteten ökar. Anställda kan 

arbeta mer flexibla timmar och sköta arbetet utan att behöva befinna sig på företagets kontor. 

 

Mobila lösningar kommer att fortsätta utvecklas och kommer bara att bli en större och större 

företagsverksamhet runt om i världen.  
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3.2 Risker med Enterprise Mobility 

Möjligheten att arbeta från mobilen har dock inte bara fördelar, det innebär stora 

säkerhetsrisker när företagets data ligger på anställdas smartphones. Känslig information 

kan hamna i fel händer om en smartphone exempelvis blir stulen. Det finns många 

säkerhetsrisker som kan skapa problem men det finns också lösningar till dessa problem. Det 

är här EMM kommer in i bilden. Säkerheten är en stor del av EMM och för varje 

säkerhetsrisk finns det lösningar. 

 

Nedan kommer det redogöras för de vanligaste säkerhetsriskerna och teknologierna som 

möjliggör att företag kan åtgärda riskerna. 

 

Följande säkerhetsrisker och åtgärder för dessa redovisas: 

- En smartphone blir stulen eller borttappad. 

- Användning av smartphone på oskyddade nätverk. 

- Användningen av privata smartphones i arbetet. 

3.2.1 En smartphone blir stulen eller borttappad 

En smartphone är lätt att tappa bort och stjäla, och stölder av smartphones blir vanligare. 

Under 2012 stals ungefär 1.5 miljoner smartphones i hela världen och året efter hade den 

siffran fördubblats, då blev 3.1 miljoner smartphones stulna eller borttappade [11]. Den här 

trenden kommer tyvärr att fortsätta öka år efter år eftersom antalet smartphones i världen 

ökar. 8 av 10 personer vars mobil blev stulen eller borttappad upptäckte att personen som 

sedan hade tillgång till mobilen försökte komma åt företagsdata på enheten [12]. 

 

När en smartphone blir stulen eller borttappad är det lätt för tjuven att komma åt information i 

enheten om den inte har lösenord eller pinkod på låsskärmen. Då räcker det med att bara låsa 

upp enheten för att få tillgång till hela mobilen. Det är vanligt att ha automatisk inloggning, 

d.v.s. att ägaren inte behöver skriva in användarnamn och lösenord varje gång man kör appen, 

på många tjänster och det underlättar ytterligare för obehöriga att komma åt information.  

3.2.1.1 Lösenords- och fingeravtrycksskydd 

Företag kan skydda sig mot denna säkerhetsrisk genom olika tekniker. Den lättaste är att 

införa lösenordpolicies på företag som kräver exempelvis att anställda har lösenord eller 

pinkod på sina smartphones. Detta gör det avsevärt svårare för obehöriga att få tillgång till 

information på enheten. Denna åtgärd garanterar dock inte att informationen är säker. 

 

Företag kan också ha lösenord eller pinkod samtidigt som man har fingeravtrycksläsare på 

enskilda appar. Då kan företaget exempelvis kräva att anställda måste använda multi-faktor 

autentisering. Det hindrar att obehöriga kommer åt företagets data eftersom bara den anställda 

med rätt fingeravtryck har åtkomst till appen. 

 

Fingeravtrycksläsare på smartphones är på god väg att bli standard och det brukar även finnas 

tillgängligt på billigare modeller. Dagens fingeravtrycksläsare är snabba och har relativt god 

säkerhet, några metoder är dock säkrare än andra. 

3.2.1.1.1 Optisk avläsning 

Den första metoden som uppfanns för att läsa fingeravtryck var optisk avläsning. Den 

metoden använder sig av en optisk bild, i princip ett fotografi av fingret. Algoritmer används 

för att hitta unika mönster på fingeravtrycket. Precis som i en vanlig kamera har optisk 
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avläsning en begränsad upplösning och ju högre upplösning, desto säkrare avläsning av 

fingeravtrycket. Största nackdelen med denna metod är att den kan vara lätt att lura, 

exempelvis räcker det med en bild på det rätta fingeravtrycket för att kunna lura avläsaren 

[13]. Därför används denna metod mindre och mindre på marknaden. 

3.2.1.1.2 Avläsning med kapacitans 

Eftersom kraven på högre säkerhet bland fingeravtrycksläsning har ökat har det tagits fram 

nya tekniker. Den metod som används i majoriteten av enheter idag är avläsning med 

kapacitans. Istället för att använda en optisk bild för att läsa fingeravtrycket som metoden i 

föregående stycke, använder denna metod små kondensatorer för att samla information om 

fingeravtrycket. När ett finger läggs mot avläsaren skapas det en laddning och eftersom 

kondensatorer kan lagra elektronisk laddning kan man använda dessa laddningar för att 

jämföra olika fingeravtryck. Största fördelen med denna teknik är att den är svår att lura. 

Eftersom den känner av laddningen fungerar det inte bara att lägga en bild på ett fingeravtryck 

på avläsaren [13]. 

3.2.1.1.3 Avläsning med ultraljud 

Den senaste tekniken inom fingeravtrycksläsning är avläsning med ultraljud. Den består av en 

ultraljudssändare och en mottagare. En ultraljudspuls skickas ut mot fingret som har placerats 

över avläsaren och en viss andel av den pulsen absorberas av fingret och resten reflekteras 

mot fingret och skickas tillbaka till mottagaren. Hur stor andel som skickas tillbaka avgörs av 

bland annat dalar och porer i fingret, d.v.s. egenskaper som är unika för varje fingeravtryck. 

Denna metod har också god säkerhet eftersom den läser av fingeravtrycket på avancerad nivå, 

en bild på fingeravtrycket fungerar inte eftersom den saknar djup [13]. 

3.2.1.2 Kryptering av lagrad data 

En annan teknik som företag kan använda sig av är kryptering av data som lagras i 

smartphones. Det möjliggör att företagets data är skyddad trots att den ligger på anställdas 

smartphone. Om en smartphone ändå hamnar i obehöriga händer får de inte tillgång till 

företagets data. 

 

Det finns olika metoder för att kryptera data men vanligtvis brukar kryptering bestå av en 

algoritm och en nyckel. För att kunna dekryptera data måste det finnas tillgång till både 

algoritmen och nyckeln [14]. Kryptering är ingen ny teknik utan det är lika gammalt som 

skriftspråket och med tiden har det utvecklats flera olika metoder. De två vanligaste 

metoderna av kryptering är symmetrisk och asymmetrisk kryptering. 

3.2.1.2.1 Symmetrisk kryptering 

I symmetrisk kryptering används det samma nyckel både för krypteringen av data och för 

dekrypteringen av data, vilket innebär att både sändaren och mottagaren har tillgång till 

nyckeln [15]. Detta kan innebära problem när det är flera enheter som ska delges information 

eftersom alla enheter då måste ha tillgång till nyckeln. Vid ett scenario som detta är 

asymmetrisk kryptering mer passande. 

3.2.1.2.2 Asymmetrisk kryptering 

I asymmetrisk kryptering används det två olika nycklar, öppen nyckel och personlig nyckel. 

Öppna nyckeln finns hos alla parter men den personliga nyckeln finns bara hos ägaren. Den 

öppna nyckeln används för att kryptera data medan den personliga nyckeln används för att 

dekryptera data [16]. 
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3.2.1.3 Remote Wipe Technology 

Ifall företag vill rensa en stulen eller borttappad smartphone på data kan de utföra en Remote 

Wipe. Det innebär att hela enheten töms på innehåll, inklusive känslig information. Mobilen 

blir då helt återställd och det blir omöjligt för obehöriga att få tillgång till känslig information 

[17], detta kan skapa problem om företag har en BYOD-policy, d.v.s. Bring Your Own 

Device. BYOD-policies kommer att behandlas senare i kapitel 3.2.3. Problemen som kan 

uppstå är att det inte bara är företagets data som försvinner utan det drabbar också anställda 

privat eftersom deras privata data även raderas helt. 

 

De enkla metoderna som används för att tömma enheterna är snarlika trots de olika 

operativsystemen som finns. IPhone kan tömmas med hjälp av appen Find My iPhone så 

länge som den funktionen tidigare har blivit aktiverad på enheten. Androidenheter kan 

använda sig av Googles egna verktyg för att utföra en tömning av data men olika tillverkare 

har även egna verktyg. Samsung har en egen app som fungerar på liknande sätt som Find My 

iPhone. Problemen med alla dessa är att det fortfarande kan vara möjligt att komma åt känslig 

information trots att en tömning har skett, eftersom man kan göra en återställning av mobilen 

från ett tillfälle innan tömningen skedde. 

 

Om företag vill vara helt säkra på att ingen ska få tillgång till känslig information trots att 

man har gjort en tömning, finns speciella verktyg för att tömma enheter utan möjlighet att 

återställa. Dessa verktyg är ofta dyra och det finns en nackdel även med dessa avancerade 

verktyg, vilket är att enheten nämligen måste vara uppkopplad mot internet för att en tömning 

ska vara möjlig. 

3.2.2 Användning av smartphone på oskyddade nätverk 

Utbudet på fria wifi-nätverk, d.v.s. wifi-nätverk utan lösenord, är brett i större städer och det 

kan vara många personer på ett och samma nätverk. Oskyddade nätverk går inte att lita på 

eftersom det är lätt för ägaren av nätverket att få information från enheter som är uppkopplade 

mot detta. Nära hälften av all kommunikation sker via wifi [18] och om det sker på ett 

oskyddat nätverk uppstår det säkerhetsrisker. Kommunikation som sker på oskyddade nätverk 

är öppna för ägaren av nätverket och det är därför väldigt viktigt att kommunikationen mellan 

företag och anställda är krypterad när känslig information överförs. 

3.2.2.1 VPN-TUNNEL 

Ett effektivt sätt att undvika att obehöriga får tillgång till en datatransfer när denna 

sker på ett öppet nätverk är att använda en VPN-tunnel (Virtual Private Network-Tunnel). 

Figur 2 [19] : VPN-tunnel 
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En VPN-tunnel fungerar som namnet antyder, det blir en tunnel genom internet. Det fungerar 

också som en genväg genom internet. Beroende på vilken VPN-tunnel man använder får man 

olika sorters kryptering. VPN-tunneln hindrar obehöriga från att få tillgång till data som 

överförs [19]. 

 

För att sätta upp en VPN-tunnel krävs det ett konto hos en VPN-tjänsteleverantör, vilket kan 

vara antingen arbetsgivaren eller ett företag som säljer VPN-tjänster.  

3.2.2.1.1 L2TP/IPsec 

Använder man protokollet L2TP/IPsec (Layer 2 Tunnel Protocol med IPsec kryptering) krävs 

det användarnamn, lösenord och en delad nyckel eller certifikat. Den delade nyckeln består av 

ett långt lösenord som både mottagaren och sändaren måste känna till. Certifikatet består av 

en fil som installeras på datorn [20].  

 

L2TP är inbyggt i moderna operativsystem och är därför enkelt att implementera. Nackdelen 

med detta protokoll är att det är en långsam process eftersom trafiken först måste konverteras 

till L2TP form och sedan bli krypterad med IPsec. Finns behovet av en snabbare VPN-tunnel 

kan man istället använda sig av OpenVPN.  

3.2.2.1.2 OpenVPN    

OpenVPN använder sig av open-sourcetekniker som SSL protokoll och OpenSSL kryptering. 

För att sätta upp en VPN-tunnel med OpenVPN behöver man användarnamn, lösenord, 

konfigurationsfil, certifikat och en OpenVPN-klient. Certifikatet används på samma sätt som i 

L2TP/IPsec, vilket nämns i texten ovan. Konfigurationsfilen innehåller de inställningar som 

behövs. Klienten som används är från en tredje part och det finns flera olika klienter att välja 

mellan. Beroende på vilken man väljer går det att använda den både på datorn och i 

smartphonen. Krypteringen anses som säker och det finns inga nämnvärda nackdelar med 

denna metod [21].  

3.2.3 Användning av privata smartphones i arbetet – BYOD 

Många företag tillåter anställda att använda sina privata smartphone i arbetet. Det är smidigt 

att ha allt på en och samma enhet och man kan alltid nå den anställda ifall det behövs. 

Eftersom man då inte behöver köpa in nya smartphones till alla anställda sparar man mycket 

pengar, då nya smartphones kan kosta upp till 9000 SEK. Har företag många anställda blir det 

då en enorm kostnad att köpa in nya smartphones.  

 

BYOD kan dock innebära stora säkerhetsrisker eftersom företaget inte vet vilka andra appar 

som är installerade på enheten.  

 

En annan stor risk förutom infekterade appar är att enheter blir stulna eller borttappade. Detta 

ämne togs upp tidigare i rapporten i kapitel 3.2.1. 

3.2.3.1 Infekterade appar 

Den vanliga konsumenten brukar inte ha ett säkerhetstänk när de ska installera nya appar, 

vilket kan leda till att infekterade appar installeras. I oktober 2014 fanns det tre miljoner 

infekterade appar och åtta miljoner appar som betedde sig misstänksamt likt infekterade 

appar. Av de åtta miljoner apparna var det 19 % som stal information av användaren, 22 % 

spårade användaren, 26 % laddade ner diverse annat Malware till enheten, 13 % sände iväg 

innehåll och 13 % konfigurerade om enheten [22]. Har företaget känslig information på en 
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enhet med en Malware-app riskerar företaget att obehöriga får tillgång till data. Dessa appar 

finns tillgängliga både på officiella app-butiker som Google Play och Apples AppStore men 

de finns också ute på inofficiella app-butiker som enheten får tillgång till när den blir 

omkonfigurerad genom en metod som heter Jailbreak (iOS) och Root (Android). Dessa 

metoder gör att begränsningarna i mjukvaran hos enheten försvinner, vilket gör att enheten 

kan installera appar, teman eller program som den normalt inte kan installera [23]. 

Användaren kan då också inaktivera appar eller processer som drar batteri som annars inte går 

att inaktivera. Det är svårt att veta om dessa appar är infekterade eller inte eftersom dessa 

appar inte är officiella och de har inte signerats av pålitliga företag. 

 

Företag kan enkelt skydda sig mot infekterade appar. När det gäller att skydda sig mot appar 

som installerats genom Jailbreak och Root kan företaget övervaka anställdas smartphones för 

att på så sätt upptäcka om en enhet blivit omkonfigurerad. När en enhet väl upptäcks kan då 

företaget blockera den enheten från att ha tillgång till företagets nätverk och appar, för att på 

så sätt hindra att infekterade appar får tillgång till känslig information. När det gäller appar 

från officiella app-butiker kan företagen införa en policy som innebär att endast vitlistade 

appar får installeras på enheter, eller att appar som blivit svartlistade inte kan installeras. 

Företag kan ställa in att appar med ett visst beteende blir svartlistade, t.ex. att en app begär 

tillgång till områden på enheten den egentligen inte ska ha tillgång till. Exempelvis kan det 

vara en app som endast tänder enhetens lampa men kräver tillgång till flera olika områden 

som är irrelevanta. Då kan företaget svartlista den appen för att förhindra att den ska kunna 

laddas ner av anställda. Allt detta kan ställas in hos företagets EMM-leverantör. 

3.2.3.2 Dataläckage 

När exempelvis dokument väl blivit nerladdade på en anställds enhet ligger de kvar och den 

anställda kan göra som den vill med dokumenten. Det är lätt för anställda att dela med sig av 

företagets dokument genom exempelvis Dropbox. Är denna Dropbox då öppen kan vem som 

helst få tillgång till dessa dokument. Detta kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis som 

när spelutvecklaren Zynga lämnade in en stämningsansökan mot en anställd efter att han 

misstänktes ha läckt viktiga företagsdokument via sin Dropbox [24]. 

  

När en anställd slutar eller avskedas från ett företag kan det vara lätt att bortse från det faktum 

att den anställde fortfarande har tillgång till företagets data på sin smartphone. Ifall då 

företaget och den anställde skiljdes åt på dåliga villkor kan den anställde dela dokumenten till 

konkurrerande företag.   

 

Företag kan skydda sig mot denna säkerhetsrisk genom att t.ex. med hjälp av EMM-

leverantören reglera vilka dokument som anställda kan dela med Dropbox. De kan även 

reglera att verktyg som Dropbox inte får installeras på de anställdas smartphones eller att 

appar inte får synkroniseras med Dropbox, vilket tar bort problemet helt. Detta kan 

implementeras genom AppConfig. Företaget kan då ange en begränsning i 

app_restrictions.xml som hindrar eller möjliggör att appen synkroniseras med Dropbox. När 

appen sedan installeras hos en EMM-leverantör kan EMM-leverantören konfigurera om 

denna begränsning ska vara aktiv eller inte. Denna XML-fil beskrivs djupare i nästa kapitel. 
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3.3 Slutsats 

Möjligheterna med EM är oändliga och användandet av mobiler i företag kommer att fortsätta 

öka i takt med att smartphones utvecklas vidare. Nya teknologier hos smartphones kommer 

skapa nya möjligheter inom mobila lösningar. Nya möjligheter skapar nya arbetstillfällen och 

det gör samhällsnyttan påtaglig.   

 

Trots alla säkerhetsrisker som finns med mobila lösningar väger fortfarande möjligheterna 

tyngre. Skulle företag avveckla sina mobila lösningar skulle produktiviteten och 

kundnöjdheten minska drastiskt och det ligger självklart inte i företagens intressen.  

 

Tack vare att det finns teknik för att skydda företag mot säkerhetsriskerna är riskerna små att 

företag drabbas av en säkerhetsrisk. Om företag och dess anställda utbildas inom säkerhet 

inom mobila lösningar och säkerhetspolicies minskar riskerna ytterliggare.  

 

Om företag skulle avstå från mobila lösningar kan de uppfattas som mindre framgångsrika 

och bakåtsträvande, vilket kan få kunder att avstå från företaget. Kunder väljer helst företag 

som ligger i framkant och om ett företag helt saknar mobila lösningar kan kunden anse att de 

ej ligger i framkant. Kunden kan få uppfattningen att företaget inte kan/vill anpassa sig till 

den nya marknaden. Därför ligger utvecklingen av mobila lösningar i alla parters intressen. 
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4 Genomförande 
Detta kapitel beskriver projektets genomförande utifrån de metoder som angavs i kapitel 2. 

4.1 Utvecklingsprocess 

AppConfig handlar om hur man konfigurerar appar för att på så sätt öka användningen av 

mobiler i företag och för att göra första installationssteget av appar enklare för anställda. 

Intresset för AppConfig har ökat stort de senaste åren eftersom smartphones används mer och 

mer inom företag. För att kunna standardisera området har flera stora EMM-leverantörer gått 

samman och kommit överens om hur konfigureringen ska skötas. Denna sammanslagning 

kallas för AppConfig Community. Den största förändringen som AppConfig Community har 

skapat är att det nu går att ha samma version av en app till alla EMM-leverantörer, vilket 

underlättar när man utvecklar appar som använder olika EMM-leverantörer. 

 

Stegen för att sätta upp AppConfig skiljer sig åt mellan Android och iOS, vilket beror på att 

de olika operativsystemen är uppbyggda på olika sätt.  

4.1.1 AppConfig på Android 

Kraven och stegen för AppConfig på Android beskrivs på AppConfig Communitys officiella 

hemsida [25]. 

 

Krav: 

- Enheten måste ha Android 5.0 eller högre 

- Enheten måste ha Android for Work aktiverat. 

- Appen utvecklas med Android App Restrictions med RestrictionsManager, d.v.s. man anger 

begränsningar/konfigurering till appen via en XML-fil. 

- Appen distribueras via en EMM-leverantör. 

 

Steg: 

1. Första steget är att beskriva vilka begränsningar eller konfigurationer som appen ska 

ha i en XML-fil som heter app_restrictions. Begränsningarna kan vara exempelvis att 

appen bara får ladda ner data över wifi och konfigurationen kan vara användarnamn 

och lösenord. I detta fall var konfigurationen ett användarnamn. De värden i XML-

filen som behöver finnas för att få konfigurationen att fungera som planerat är 

DefaultValue, Description, Key, RestrictionType och Title.  

 

DefaultValue är det värdet som användarnamnet har från början, innan man har angett 

ett användarnamn på EMM-leverantören.  

 

Description är konfigurationens beskrivning, denna information syns senare hos 

EMM-leverantören när man kan ändra konfigurationen. Se figur 6 för mer 

information.  

 

Key är konfigurationens nyckel, det är nyckeln man refererar till när man vill ändra 

konfigurationen.  

 

RestrictionType beskriver vilken typ av konfiguration det handlar om. I detta fall var 

konfigurationen av typen string, d.v.s. en teckensträng, och beroende på vilken typ av 

konfiguration det är blir gränssnittet hos EMM-leverantören annorlunda. Teckensträng 

ger en textruta där man skriver in en teckensträng, i detta fall användarnamnet.  
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Title är titeln på konfigurationen, den syns i samma steg som beskrivningen.  

 

XML-filen ska ligga i en mapp som heter XML i projektets mapp. 

2. Andra steget är att man refererar till app_restrictions i appens manifest-fil [26]. Denna 

manifest-fil ger operativsystemet viktig information om appen. I detta fall får 

operativsystemet veta att appen har begränsningar/konfigurationer i en XML-fil. Utan 

manifest-filen kan inte operativsystemet köra appen. 

3. Sista steget som görs i själva utvecklingen av appen är att implementera 

RestrictionsManager i appen för att appen ska kunna läsa app_restrictions.xml. Detta 

görs genom att RestrictionsManager läser in den XML-fil som appens manifest-fil 

refererar till.  

 

Appen behöver också en funktion som uppdaterar värdet på användarnamnet. Detta 

implementeras genom att jämföra om det finns en konfiguration med rätt nyckel i 

XML-filen, man jämför då konfigurationens nyckel. Finns ingen konfiguration med 

denna nyckel får användarnamnet det värde som anges som DefaultValue i XML-

filen. Finns en matchande nyckel får användarnamnet det värde som anges hos EMM-

leverantören.  

4. Sista steget i hela processen är att göra appen tillgänglig för EMM-leverantörer, vilket 

görs genom att lägga upp appen på Google Play eller på en privat kanal, kallat in-

house. AppConfig-appen blev upplagd på Google Play och gjordes tillgänglig i hela 

Sverige eftersom MobileIron inte känner av appen om den är begränsad till bara 

företagets profiler. För att MobileIron ska hitta appen måste den vara tillgänglig för 

alla. 

 

Med MobileIrons verktyg läggs nu appen till som en Android for Work-app. Detta 

möjliggör att man kan aktivera Android for Work i appen och därmed konfigurera 

inställningar i appen. Det finns olika kommandon hos MobileIron som man kan 

använda för att underlätta konfigurationsprocessen, en av dessa är $EMAIL$. Anger 

man då $EMAIL$ som användarnamn när konfigurationen sker hos EMM-

leverantören får användarnamnet samma värde som den mail som är kopplat till 

profilen som mottar konfigurationen. Det är Active Directory-servern som möjliggör 

detta, eftersom den innehåller all information om anställda på företaget.  
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När alla konfigurationer har gjorts skickas dessa i en Property list (.plist) tillbaka till 

appen. Appen läser in denna Property list och sparar den i enhetens minne. 

Inställningarna ligger nu tillgängliga i enhetens minne, vilket möjliggör att appen kan 

hämta de inställningar som behövs. 

 

På mobilen med Android for Work laddar man ner MobileIrons app Mobile@Work 

som möjliggör att mobilen kopplas till deras tjänst. För att få den nya konfiguration 

skickad till mobilen behöver man uppdatera profilen på Mobile@Work. Detta görs 

genom att man gör en ”force check-in”, vilket betyder att appen kontrollerar om något 

i Android for Work-profilen har uppdaterats.  

 

Resultatet av detta redogörs i kapitel 5. 

 

Figur 3 
 

Figur 3 visar hur funktionerna i Android-versionen relaterar till varandra.   
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4.1.2 AppConfig på iOS 

Kraven och stegen för AppConfig på iOS beskrivs på AppConfig Communitys officiella 

hemsida [27]. 

 

Krav: 

- Enheten måste ha iOS 7 eller högre och protokollet för Apples mobila enhetshantering. 

- Appen utvecklas med stöd för iOS ”Managed configuration”.  

- Appen distribueras via en EMM-leverantör. 

 

Steg:  

1. Första steget är att implementera att appen ska läsa NSUserDefaults, vilket betyder att 

appen läser in värden från operativsystemet [28]. Det är dessa standardvärden som 

ändras senare hos EMM-leverantören när XML-filen läggs till. 

 

Ifall det inte finns något värde på NSUserDefaults tillges användarnamnet ett 

standardvärde som i detta fall var ”Default User”. Detta implementeras i en liknande 

funktion som steg 3 i AppConfig på Android, fast värdet på ”Default User” anges i 

källkoden och inte i XML-filen. 

 

2. Andra steget är att skapa en XML-fil som innehåller de konfigurationer som appen ska 

läsa in, vilket i detta fall var ett användarnamn. Användarnamnet tillgavs värdet 

$EMAIL$. XML-filen innehåller samma fält som Android-versionen, vilket beskrevs i 

steg 1 i AppConfig på Android.  

 

3. Tredje steget är att lägga upp XML-filen hos EMM-leverantören. Detta steg skiljer sig 

från Android-versionen, eftersom i Android skickas XML-filen med i APK-filen. På 

iOS läggs XML-filen till som en enskild fil hos EMM-leverantören. För att XML-filen 

och appen ska kunna kopplas samman behöver man ange appens Bundle-ID när XML-

filen läggs upp. 

 

4. Sista steget i hela processen är att göra appen tillgänglig för EMM-leverantörer. 

Appen läggs upp som en In-House app, vilket betyder att man bara lägger upp appens 

IPA-fil hos EMM-leverantören. Appen måste distribueras som en ”Managed” app via 

EMM-leverantören enligt protokollet för Apples mobila enhetshantering, detta 

möjliggör att EMM-leverantören kan skicka konfigureringen direkt till enhetens 

NSUserDefaults.  

 

Eftersom XML-filen blir tillagd som en egen fil kan inte MobileIron konfigurera 

appens konfiguration i sin webbapplikation utan appens konfiguration läggs till 

automatiskt. 

 

Dessa konfigureringar skickas sen tillbaka till appen i en Property list (.plist) som 

appen sedan läser in. Inställningarna ligger nu tillgängliga i enhetens minne, vilket 

möjliggör att appen kan hämta de inställningar som behövs från NSUserDefaults. 

Processen med att installera appen på enheten med MobileIrons app är samma som på 

AppConfig på Android. 

Resultatet av detta redogörs i kapitel 5. 
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Figur 4 beskriver hur AppConfig tillämpas på iOS.  

 

     
  Figur 4 [29] : Managed app configuration flow 
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5 Resultat 
Detta kapitel presenterar resultatet från AppConfig på Android och iOS. 

5.1 Resultat av AppConfig på Android 

Dessa steg visar hur konfigurationen av appen implementeras i EMM-leverantören 

MobileIrons webbapplikation och hur appen påverkas av konfigurationen.  

Konfigurationen hos EMM-leverantören MobileIron visas i figurerna 3 till 6. 

 

Man når företagets MobileIron tjänst som admin genom att i webbläsaren gå in på domänen 

mi.företaget.se/admin och sedan logga in. 

Figur 5: Steg 1 
 

Figur 5 visar att det första steget är att appen läggs till i MobileIrons tjänst. Detta görs genom 

att trycka på ”Add+”.  

Figur 6: Steg 2 
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Figur 6 visar att man kan välja att lägga till appar från flera olika tjänster, Android-appen i 

fråga ligger på Google Play och heter AppConfig - Conneqted. Man söker på appens namn 

och markerar appen. För att gå vidare till nästa steg klickar man på ”Next”. 

 
Figur 7: Steg 3 
 

Figur 7 visar hur man kan ändra beskrivningen av appen och lägga till den i valfri kategori. 

Appen blev tillagd i kategorin ”Android for Work” för att den skulle vara lätt att hitta på 

smartphonen i senare steg. Valet av kategori är irrelevant för konfigurationen av inställningar i 

appen. Man ändrar till den beskrivning och kategori man vill ha och klickar sedan på ”Next”. 

 

Figur 8: Steg 4 
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Figur 8 visar det viktigaste steget där själva konfigurationen i appen sker. När ”Install this app 

for Android for Work” blir markerad kommer det upp ”Configuration Choices”. Man har då 

två val, antingen gör man en grupp där alla profiler i gruppen får samma inställningar eller 

ange en inställning som alla profiler får. Eftersom detta bara var en exempelapp gjord för 

detta projekt angavs det en inställning som alla profiler får.  

 

Under rubriken ”Default Configuration for AppConfig – Conneqted” finns textrutan med 

namn ”Enter Username”. ”Enter Username” är den titeln som angavs tidigare i XML-filen. 

Den grå rutan med texten ”The Username that will be displayed in the app” är den 

beskrivning som angavs i XML-filen. Den beskrivningen fås fram genom att föra muspekaren 

över informationsknappen till höger om textrutan.  

 

Det användarnamn som angavs var $EMAIL$ och detta skrev ut, som tidigare är beskrivet, 

den mail som är kopplad till profilen som mottar inställningarna i appen. I detta fall var 

mailen per.lundstrom@conneqted.se.   

 

När man har gjort den konfiguration som behövs klickar man på ”Finish”. Appen är nu tillagd 

i MobileIrons tjänst och den kan nu laddas ner från de anställdas smartphones.  

 

Steg 5: Det sista steget är att installera appen på enheten. 

 

Figur 9 till 13 är tagna från en smartphone av modellen Samsung Galaxy S6 Edge+. 

Figur 9 är ifrån MobileIrons app Mobile@Work och den visar att AppConfig nu blivit inlagd 

under kategorin ”Android for Work”. Appen kan nu installeras på enheten.  

 

Figur 10 visar hur MobileIrons app skapar en mapp på hemskärmen där alla Android for 

Work-appar hamnar. Dessa appar är märkta med Android for Work-ikonen för att göra det 

enkelt att se vilka appar som tillhör Android for Work-profilen och vilka appar som används 

privat.  

 

 
  Figur 9                                   Figur 10                          Figur 11 
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Figur 11 visar AppConfig – Conneqteds butiksida hos Android for Work. 

 

Figur 12 visar hur AppConfig – Conneqted ser ut om man installerar appen utan att ange ett 

användarnamn i EMM-tjänsten. Då tilldelas användarnamnet värdet ”Default User”. ”Default 

User” är det värdet som angavs som DefaultValue i XML-filen. 

 

Figur 13 visar hur AppConfig – Conneqted ser ut om man installerar appen och anger 

$EMAIL$ som användarnamn i EMM-tjänsten. Mailadressen är per.lundstrom@conneqted.se 

och den har blivit hämtad från Active Directory-servern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
         Figur 12: Utan konfigurering                 Figur 13: Med konfigurering 
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5.2 Resultat av AppConfig på iOS 

Stegen för hur konfigurationen av appen implementeras hos EMM-leverantören är samma 

som steg 1 till 3 i Resultat av AppConfig på Android. Skillnaden är att man lägger upp appen 

som en In-House-app istället för att söka på appen på AppStore och att konfigurationen inte 

sker manuellt. Konfigurationen till iOS-appen sker automatiskt och därför finns det inget steg 

hos MobileIron där konfigurationen sker manuellt.  

 

Stegen för att installera appen via MobileIrons Mobile@Work är samma som för Android. Se 

steg 5 i Resultat av AppConfig på Android. 

 

 
  Figur 14: Utan konfigurering                                       Figur 15: Med konfigurering 

 

Figur 14 och 15 är tagna från en surfplatta av modellen Apple iPad Mini.  

 

Figur 14 visar hur AppConfig - Conneqted ser ut om man installerar appen utan att XML-filen 

med konfigurationen är tillagd i EMM-tjänsten. Då tilldelas användarnamnet värdet ”Default 

User”. Default User angavs som standardvärde i appens källkod.   

 

Figur 15 visar hur AppConfig - Conneqted ser ut om man installerar appen och lägger upp 

XML-filen med konfigurationen. Appen hämtar återigen mailadressen från företagets Active 

Directory, precis som på Android-versionen.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras hur projektet har uppfyllt kraven samt slutsats, resultat och projektets 

utvecklingspotential.  

6.1 Uppfyllande av projektets krav 

De krav som var uppsatta för projektet anser rapportförfattaren är uppnådda på önskvärt sätt.  

 

Projektets krav: 

- Appen ska ställa in de inställningar som blir konfigurerade hos en EMM-leverantör. 

 

Båda versionerna av appen läste in den konfiguration som gjordes hos EMM-leverantören och 

rätt inställningar blev sedan inställda. Därför anser rapportförfattaren att detta krav är uppfyllt.  

 

 

-  Test för att se om applikationen läser in de inställningar som blir konfigurerade hos en 

EMM-leverantör korrekt.  

 

Båda versionerna av appen innehöll en textruta som skrev ut användarnamnet. Hade appen 

misslyckats med att läsa in konfigurationen hade standardvärdet visats i textrutan och om 

konfigurationen lyckades visades det användarnamn som angavs i EMM-tjänsten. Kravet 

anses vara uppfyllt av rapportförfattaren.  

 

 

-  En fungerande app till Android och iOS som Conneqted 365 AB kan använda för att visa 

för kunder hur AppConfig fungerar och vad det kan användas till. 

 

Appen fungerar som tänkt till både Android och iOS och därmed anses även detta krav vara 

uppfyllt.   

 

6.2 Speciella resultat och slutsatser 

Slutsatserna som kan dras av resultatet är att AppConfig är enkelt att implementera för företag 

och att konfigureringen kan underlätta företagens arbete. Konfigureringen av apparna hos 

EMM-leverantören var enkel att implementera och tack vare alla olika slags konfigureringar 

man kan göra, t.ex. kommandon som $EMAIL$, är möjligheterna många. 

 

Ändrades konfigurationen i appen efter att den installerats skickades den nya konfigurationen 

ut snabbt och appen hade uppdaterats inom en minut. Detta tillåter att om fel konfiguration 

blir inlagd hos EMM-leverantörer kan detta åtgärdas utan att appen behöver installeras om på 

nytt för varje enhet, för att sedan göra om hela processen igen. Det räcker med att enheten 

checkar in i Mobile@Work för att appen ska ta emot den nya konfigurationen. Detta är en klar 

fördel eftersom EMM-leverantörernas tjänster är väldigt användarvänliga och tillåter misstag. 

Hade företag varit tvungna att ta bort appen i EMM-leverantörens tjänst och sedan lägga in 

appen igen om fel konfiguration sker, hade detta haft stor inverkan på användarupplevelsen. 

Om EMM-leverantörernas tjänster och AppConfig är svåra att använda hade det minskat 

chanserna för att AppConfig skulle användas av företag. Detta är som tur är inte fallet. Hela 

processen kändes väldigt användarvänlig och användarupplevelsen var mycket bra.  
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Tack vare att all konfiguration i appar sker via EMM-leverantörer behöver inte anställda hålla 

reda på vilket användarnamn de ska använda för varje tjänst, utan allt hämtas automatiskt från 

företagets AD-server. De anställda behöver memorera färre inloggningsuppgifter och 

företaget besparas från supportfrågor från anställda som inte känner till sina 

inloggningsuppgifter. Detta gynnar både företaget och anställda.  

6.3 Projektets utvecklingspotential 

Eftersom detta projekt endast var en exempelapp för att se hur AppConfig fungerar och hur 

det implementeras anser inte rapportförfattaren att just apparna bör vidareutvecklas. Appen 

var aldrig tänkt att användas av kunder, utan Conneqted 365 AB:s kunder använder appar som 

är utvecklade av de företag vars tjänster de använder.  

 

Konceptet med AppConfig har god utvecklingspotential och bordet utvecklas vidare. 

AppConfig bör framförallt bli implementerat i fler redan existerande appar. Att implementera 

in AppConfig i appar går enkelt om stegen på AppConfig Communitys hemsida följs. Det 

finns enbart fördelar med att implementera AppConfig Communitys standard. Första 

installationssteget med appar blir mycket enklare och anställda behöver inte logga in manuellt 

på varje app de använder i arbetet. Direkt när den anställde får en mobiltelefon av företaget är 

detta redan ordnat, vilket självklart ökar produktiviteten och ökar användarupplevelsen 

avsevärt.  

6.4 Reflektion kring eget lärande 

Rapportförfattaren anser att målen för denna kurs har uppfyllts väl.  

6.4.1 Kunskap och förståelse 

Fördjupade kunskaper inom AppConfig, Enterprise Mobility, Enterprise Mobility 

Management och Active Directory har uppnåtts. Rapportförfattaren har även fått god kunskap 

om hur operativsystemen Android och iOS fungerar när det gäller inläsning av data.  

Fördjupade kunskaper inom skrivandet av vetenskapliga rapporter har även uppnåtts. 

 

Under projektets gång har rapportförfattaren fått mer kunskap om utvecklingen av appar, både 

till Android och iOS, eftersom apparna som utvecklades för detta projekt är de första appar 

som rapportförfattaren har utvecklat.  

6.4.2 Färdighet och förmåga 

Syftet och kraven för projektet blev framtagna tillsammans med Conneqted 365 AB och 

projektet har utvecklats på plats i företagets lokaler i Karlstad.  

 

Information för projektet har sökts fram i olika databaser, som t.ex. Diva och Google Scholar.  

 

Eftersom AppConfig Community är ett relativt nytt område var det svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar om ämnet. Den information som fanns tillgänglig var mest 

nyhetsartiklar som beskrev att AppConfig Community hade skapats.  

 

Stegen om hur AppConfig implementeras på AppConfig.org kan dock förbättras. Varje steg 

skulle gärna kunna beskrivas mer i detalj, så att de blir enklare att följa och implementera.  
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Detta skulle underlätta för företag att implementera AppConfig enligt standarden och därmed 

öka dess spridning och användning. Det ligger i alla parters intressen att dessa steg beskrivs 

mer utförligt.   

6.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Enterprise Mobility och Enterprise Mobility Management har presenterats på ett enkelt och 

tydligt sätt som möjliggör för läsaren att få en bra förståelse inom områdena, oberoende av 

tidigare kunskap. 

 

Resultatet från de både apparna har analyserats och presenterats på ett tydligt sätt. Även om 

läsaren inte är insatt i EMM kan denne fortfarande följa och förstå hur konfigureringen av 

apparna går till, tack vare de tydliga bilderna i kapitel 5.  
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