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Sammanfattning 
Det blir allt vanligare för de anställda, att använda sina privata enheter som 

smarttelefoner eller surfplattor för användning på sina arbetsplatser. "Bring 

Your Own Device" (BYOD) är ett koncept för att ansluta arbetstagares enheter 

till företagets nätverk och datorer. BYOD-lösningar involverar säkerhetsrisker, 

t.ex. när information överförs till eller lagras på privata enheter. Användarens 

sätt att hantera enheten kan också medföra risker, exempelvis i form av virus, 

lösenordsskydd och sättet att hantera information som finns på enheten. Denna 

uppsats fokuserar på att hitta rekommendationer om hur verksamheterna ska gå 

tillväga för att undvika eller förebygga de största säkerhetsriskerna i en BYOD-

lösning. Stora säkerhetsrisker har identifierats utifrån en teoretisk studie. Några 

exempel på risker är, användarnas beteendemönster, Wi-Fi-anslutningar och 

risker vid förlust av en enhet. Sex intervjuer har sedan gjorts med olika  

organisationer för att få en översikt över BYOD-lösningar som används idag. 

Intervjuerna tillsammans med de teoretiska upptäckter, har resulterat i 40  

rekommendationer om säker hantering av BYOD. Dessa rekommendationer 

handlar bland annat om, att användarna får en utbildning i ett säkert använ-

dande, att se över informationssäkerheten, att använda en säkerhetslösning på 

applikationsnivå och att upprätta en policy för BYOD. Rekommendationerna 

ger förutsättningar för organisationer att undvika risker med BYOD. 

Nyckelord: BYOD, Säkerhet, Mobil säkerhet, Informationssäkerhet 
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Abstract 
Employees are increasingly using private devices like smartphones or tablets 

for use in their workplaces. “Bring Your Own Device" (BYOD) is a concept for 

connecting employees´ devices to company networks and computers. BYOD-

solutions involve security risks, e.g when information is transferred to, or stored 

on private devices. The user's way of handling the device may also pose risks 

for example in the form of viruses, password protection and the way to manage 

the information available on the device. This paper focuses on finding 

recommendations on how businesses should proceed to avoid or prevent the 

largest security risks in a BYOD solution. Major security risks are identified 

from a theoretical study. Some examples of risks are user behavior patterns,  

Wi-Fi connections and loss of a device. Six interviews have then been 

conducted with different organizations to get an overview of BYOD solutions 

in use today. The interviews together with the theoretical findings have resulted 

in 40 recommendations on BYOD security. These recommendations is among 

other things about, training users in a safe usage, to review the information 

security, using a security at the application level and to establish a policy for 

BYOD. The recommendations provide opportunities for organizations to avoid 

risks with BYOD. 

 

Keywords: BYOD, Security, Mobile Security, Information security 
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Terminologi 
 
 Botnät 

 

Ett nätverk av enheter som styrs över Internet och 

som hanteras av hackare. Avsikten är att sprida 

spionprogram och attacker. 

 

 BYOD Bring Your Own Device 

 

 CYOD Choose Your Own Device 

 

 Jailbreak En telefon med processen jailbreak, som gör det 

möjligt att installera mjukvara som inte är godkänd 

av Apple 

 

 LIS Ledningssystem för informationssäkerhet 

 

 MAM  

 

MDM 

Mobile Application Management 

 

Mobile Device Management 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bärbara enheter som smarttelefoner, surfplattor och bärbara datorer, ger 

användaren ett val om hur den vill ansluta mot ett arbetsverktyg eller en viss 

information, var som helst i sin organisation. Detta är precis vad Bring Your 

Own Device (BYOD) är, det vill säga att öppna möjligheten för användaren att 

använda sin egen personliga enhet och ansluta till de plattformar som arbetet 

erbjuder medarbetaren (Sangroha & Gupta, 2014). Idag finns det ett ökat 

intresse för detta. Några av de fördelar som BYOD kan erbjuda är minskade 

kostnader (om användaren köper in och uppdaterar sitt eget sortiment), ökad 

produktivitet, bättre skydd genom mobila säkerhetsprogram, men även att 

enheten blir enkel att använda för medarbetaren, då användaren har valt den 

själv (Gilmore & Beardmore, 2013).  

                                                               

Enligt resultat från en undersökning om BYOD av företaget Fortinet, tar 74 

procent av användarna i 20-årsåldern redan med deras egna enheter till arbetet 

idag (Białek, 2012). Många av användarna använder därmed sina egna enheter 

inom arbetet, även om verksamheten kanske inte har någon lösning för detta. 

Ett exempel på hur mobiltelefonen används idag inom arbetet är användning av 

mobilkameran för att under möten ta bilder på anteckningar och skisser på den 

vita tavlan. Detta innebär en säkerhetsrisk i sig om det är känslig information 

(Rains, 2012). En god informationssäkerhet är viktigt och rekommendationer 

finns om att använda rättsliga regelverk (MSB, 2012a). 

 

 

1.2 Forskningsöversikt 
 

BYOD är ett relativt outforskat ämne, då detta är så pass nytt. Det är ett aktuellt 

samtalsämne och många verksamheter hakar på trenden, men samtidigt oroar 

sig många för säkerheten i samband med detta. Efterfrågan från medarbetare att 

få använda sina egna enheter inom arbetet, har funnits sedan de bärbara 

datorerna blev vanliga i hemmet (Inghe, 2012). Frågor om säkerhet finns hos 

verksamheterna i samband med att BYOD växer. Framförallt att enheterna är 

små, portabla och lätta att försvinna, men ändå kan innehålla mycket 

företagsinformation, skapar risker (Copeland & Crespi, 2012). Utvecklingen 

kommer att fortsätta att öka för användandet av BYOD i framtiden (Rains, 

2012). Mer än en tredjedel av medarbetarna skulle vara missnöjda med en 

policy innehållande ett förbud mot personliga enheter på arbetet (Białek, 2012). 

Enligt (Morrow, 2012) måste organisationer sluta skilja mellan enheter i 

företagets nätverk och enheter utanför den, och i stället fokusera på att skydda 

sin information. Niehaves (2012) ger en bra sammanställd bild över vilka 

fördelar och nackdelar som finns med BYOD (Niehaves, 2012). Schulze (2013) 

presenterar resultatet från en undersökning av hur verksamheter hanterar 
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BYOD. Undersökningen var besvarad av 1 650 kunniga kring säkerhet och 

information. Intressant information framkom, bland annat om verksamheternas 

orosmoment kring säkerhetsbrister i samband med BYOD och att den 

riskkontroll som framförallt görs är en obligatorisk användning av kryptering 

(Schulze, 2013). Även Informationsteknologikommissionen (1997) visar på 

vikten av kryptering och menar att medarbetare kommer att använda krypterad 

information mer kontinuerligt. 

 

Det finns en del ramverk som ger stöd i arbetet inom informationssäkerhet. 

Whitman & Mattord (2005) presenterar olika användbara modeller och 

standarder för detta. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

rekommenderar att rättsliga ramverk ska användas i informations-

säkerhetsarbete. Ett metodstöd med grunder från ISO 27000-serien presenteras 

som vara ett användbart redskap för säkerhetsarbetet (MSB, 2012a). Siponen 

(2007) presenterar i sin rapport fyra primära informationssäkerhetsproblem och 

vilka krav som anses vara viktiga att uppfylla. Författaren visar sedan sin 

META-modell, som är intressant att ta del av. CSEC (2013) ger information om 

ramverk som gäller för IT-produkter, där Common Critera (CC) presenteras. 

 

IT-avdelningarna behöver acceptera att det kommer att uppstå frågeställningar 

och problem som behöver lösas i samband med införandet av BYOD. 

Säkerhetsavdelningen ska inte acceptera stora risker, men ska inte vara ett 

hinder för verksamhetens utveckling som tyvärr händer stundtals idag 

(Thomson, 2012). Det poängteras att det är av stor vikt att göra en riskanalys 

och att ha en säkerhetspolicy som är godkänd av införstådd av ledningen. Att 

inte kommunicera policyn till ledningen, gör att policyn blir mindre 

handlingskraftig (SIG Security, 1997). MSB (2012b) visar en mall över hur 

riskbedömning kan göras. 

 

Medarbetarnas beteendemönster skapar risker och att verksamheterna behöver 

ta lärdom av detta (Hellqvist, 2014). Medarbetarna har ett privat beteende idag 

på arbetet och verksamheterna måste hantera detta (Nilsson, 2013). Det finns ett 

samband mellan informationssäkerhet och den mänskliga faktorn i medvetna 

samt omedvetna handlingar (Malmqvist, 1999). Det finns även en problematik 

kring att användarna väljer att spara information utanför företagets väggar 

(Sundström & Söderholm, 2013). Hölbl (2011) håller med om risken att spara 

data utanför verksamheten och menar att detta arbetssätt ökar i samband med an-

vändning av molntjänster.  

AlHarthy & Shawkat (2013) menar att en förlust eller stöld av en mobil enhet är 

den största risken med BYOD, eftersom det leder till dataförlust (AlHarthy & 

Shawkat, 2013). En annan stor risk är att virus och sabotageprogram har fått en 

annan väg in i företagsnätet. Detta kan framförallt ske när mobila enheter anslu-

ter mot företagsnätet. Om enheterna är infekterade av skadlig kod eller pro-

gram, hittar detta snabbt in i nätverket (Kaspersky Lab, 2013). 60 procent av 

upptäckta program innehåller fragment av botnät-konstruktioner och utveckl-

ingen som väntas öka (Malenkovich, 2013). 
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Det finns rekommendationer att använda en MDM-alternativt en MAM-lösning 

för att hantera mobila enheter inom verksamheten (Gilmore & Beardmore, 

2013). Det poängteras att den säkerhetspolicy som används i MDM-verktyget 

berör hela BYOD-enheten, vilket kan minska användarens flexibilitet i deras 

personliga utrymme (Wang & Wei & Vangury, 2012). 

1.3 Övergripande syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge en rekommendation kring hur verksamheter bör 

agera kring säkerhet i en BYOD-lösning för att kunna förebygga 

säkerhetsproblem. För att komma fram till detta beskrivs begreppet BYOD, 

mobila säkerhetsrisker och föreslagna lösningar, och olika tekniker för detta. 

Uppsatsen kan då användas som ett stöd vid ett införande av en BYOD- 

lösning, så att de största riskerna undviks. 
 

1.4 Problemformulering 

BYOD väcker intresse hos många verksamheter idag. Mansfield-Devine (2012) 

menar att trenden skapar oro hos många verksamheter, angående hur en säker 

hantering av visionen sker (Mansfield-Devine, 2012). Oron handlar bland annat 

om att förlora data eller att obehöriga kommer åt företagsdata (Schulze, 2013). 

Säkerheten är den största risken och är det största motargumentet mot BYOD 

(Copeland & Crespi, 2012). 

 

Mobila enheter är idag i princip mycket små datorer och är många gånger 

gränssnittet mellan människor och företag. Huvudattraktionerna i mobila 

enheter är användningen av mobila applikationer, vilka ökar kompetensen och 

möjligheterna med smarttelefoner på tusentals olika sätt (Rouse, 2012). Det är 

även viktigt att förstå att det är skillnad mellan att ansluta mot det trådlösa 

nätverket som en gäst och som en BYOD-användare. Som gäst ansluter man 

oftast för att nå Internet. BYOD-användare tillika anställda, använder det 

trådlösa nätverket för att nå företagsinformation, som kan innehålla kritisk 

information om organisationen eller om nätverkets infrastruktur (Sangroha & 

Gupta, 2014).  

 

Thomson (2012) poängterar även att det ökade antalet produkter som 

användarna använder på arbetsplatsen, skapar ett behov av flexibla lösningar 

hos IT-avdelningen för att behålla säkerhetsnivån (Thomson, 2012). Det sätter 

därmed verksamheterna i en besvärlig sitation, där medarbetarna efterfrågar 

BYOD och de fördelar som visionen för med sig, samtidigt som det kan uppstå 

säkerhetsrisker för verksamheterna. Att helt utesluta BYOD är en lösning som 

ofta medarbetarna till slut förbiser, för att uppnå sitt önskemål på annat sätt. Att 

möta användarnas eller medarbetarnas behov i en presenterad säker lösning är 

det bästa sättet, men problemet är lösningen kring hur verksamheterna gör 

detta. När verksamheterna har hittat en säkerhetslösning som fungerar, medför 

detta att de känner sig tryggare och lugnare i sin BYOD- lösning. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Endast BYOD-lösningar inom telefoni i Sverige kommer att beröras i 

uppsatsen.  

 

Behovet av utökade resurser inom IT är en av de saker som har den största 

inverkan av mobila säkerhetshot (Schulze, 2013). I denna uppsats kommer 

däremot inte denna typ av säkerhetshot att tas upp, då detta mera är en 

bemanningsfråga och kompetensplan i samband med detta för att möta 

kundbehovet. 

 

Inga ingående beskrivningar av olika säkerhetslösningar för nät och kryptering 

kommer att föreslås i uppsatsen. 
 

1.6 Detaljerad problemformulering 

I takt med att BYOD blir vanligare inom verksamheterna, ökar rädslan för de 

säkerhetsrisker som uppstår i samband med detta. Därför finns det ett behov av 

att följande huvudfråga besvaras:  

 

 Vad kan verksamheterna göra för att undvika eller förebygga de största 

säkerhetsriskerna i deras BYOD-lösning? 

  

För att hitta svaret på denna fråga, har följande delfrågor formats som behöver 

besvaras. Frågorna hjälper till att besvara huvudfrågan. 

 

 Vilka är de största säkerhetsriskerna som verksamheter upplever i sin 

BYOD-lösning? 

 

 Vilka rekommendationer finns om säkerhet vid användande av BYOD? 

 

 Hur arbetar verksamheterna idag för att undvika eller förebygga de 

största säkerhetsriskerna i deras BYOD-lösning? 

 

1.7 Översikt 

I kapitel 2 presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Begreppet BYOD 

förklaras med dess egenskaper.  

I kapitel 3 redovisas den valda metod som har använts i uppsatsen. Här present-

eras även forskningsansatser och relationen mellan teori och empiri. Även en 

genomgång av hur teori och empiri samlats in presenteras. 

I kapitel 4 presenteras de resultat som har framkommit från teoridelen och från 

de intervjuer som har hållits med respondenterna. 

I kapitel 5 visas den analys som har skett av den insamlade teorin och empirin. 
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I kapitel 6 beskrivs slutsatserna och frågeställningen med huvudfrågan och de 

tillhörande delfrågor besvaras.  

I kapitel 7 återfinns en diskussion kring studien och de resultat som har fram-

kommit. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. Även etiska och samhälle-

liga överväganden presenteras. 
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2 Teori  

2.1 Bring Your Own Device 

I kapitel 2 beskrivs Bring Your Own Device (BYOD) och ger en bakgrundsbild 

av ämnet. Även de största säkerhetsriskerna som kan uppkomma i samband 

med en sådan lösning presenteras. 

 

2.1.1 Bakgrund 

I dagens arbetsklimat efterfrågar de anställda en större frihet i arbetet om vilka 

arbetsverktyg som ska användas och var eller när de ska arbeta. Denna 

efterfrågan har skapat en ny trend kallad ”Consumerization of IT” och avser 

privatägda IT-resurser, exempelvis enheter eller programvara som används för 

arbetsrelaterade ändamål. BYOD är en del av detta, tillsammans med andra 

delar som exempelvis sociala medier (Niehaves, 2012). BYOD innebär att 

användaren får ta med sig enheten till arbetsplatsen och använda denna till 

uppgifter som berör arbetet. Det innefattar alla typer av bärbara enheter, 

smarttelefoner och surfplattor (Morrow, 2012). Thomson (2012) håller med om 

att det finns en efterfrågan från de anställda, att använda sina egna enheter på 

arbetsplatsen och menar att verksamheter behöver ha en vision för detta. 

Verksamheterna behöver säkra sina nätverk och data oavsett hur arbetarna har 

tillgång till information och filer. Vidare menar Thomson att det behövs flera 

kreativa lösningar från IT-avdelningen för att behålla säkerheten i samband med 

att binda samman olika tekniska lösningar.  

 

BYOD infogas många gånger i verksamheterna, utan att personalen vet om det. 

Morrow (2012) menar att mer än 80 procent av vuxna arbetande, redan idag 

använder någon form av personligt ägd elektronisk för arbetsrelaterade 

funktioner (Morrow, 2012). Resultat från en undersökning om BYOD, utförd 

av Fortinet visar på liknande siffor: “74% of employees in their 20’s bring their 

own devices to work. 55% view BYOD as a right rather than a privilege.” 

(Fortinet, June 2012 (Białek, 2012) 

 

Inghe (2012) och Morrow (2012) menar att BYOD och viljan att arbeta mobilt 

resulterar i att medarbetarnas produktivitet och effektivitet ökar. Även resultat 

från den undersökning som Schulze (2013) presenterar inom informations-

säkerhet stödjer detta. De tre största fördelarna för företaget med BYOD är att 

medarbetarna upplever en större nöjdhet (55 procent), ökad rörlighet (54 

procent) och ökad produktivitet (51 procent). Vidare visas att de två viktigaste 

framgångsfaktorerna vid en implementering av BYOD, är att behålla säkerhets-

nivån (70 procent) och att öka medarbetarnas produktivitet (54 procent) 

(Schulze, 2013).  
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Tabell 1 visar för- och nackdelar med Consumerization of IT: 

 

Tabell 1: Fördelar och nackdelar med Consumerization of IT, (Niehaves, 2012) 

 
 

Thomson (2012) menar att dagens IT-avdelningar bör acceptera det kaos som 

kommer från en BYOD-miljö. En acceptans av säkerhetsrisker är inte ett krav, 

men säkerhetsavdelningen kan inte fungera som hinder för verksamhetens 

utveckling. IT-avdelningen måste ha en vilja att balansera risker och fördelar. 

Istället för direkta förbud på enheter, måste verksamheter och arbetstagare 

komma överens om användandet. Användarna kommer vare sig de vill eller 

inte, att ta med sina enheter till arbetsplatserna. Därför behöver de fokusera på 

lösningar för att nå framgång inom detta. När IT-avdelningen gör det möjligt för 

dessa dramatiska förändringar på arbetsplatsen istället för att hindra dem, 

kommer fördelar som exempelvis konkurrensfördelar att uppstå. Det innebär 

vinningar för båda parterna. Vidare menar Thomson, att det finns 

generationsskillnader kring vilka gränser som finns mellan arbetsliv och 

privatliv. Den yngre generationen har en större tolerans med vilken information 

de väljer att dela direkt, medan den äldre generationen har en tidigare satt gräns 

om vad som anses vara privat och vad de väljer att offentliggöra. (Thomson, 

2012). 

 

En del verksamheter väljer en begränsad version av BYOD vid namn CYOD 

(Choose Your Own Device). Användarna får då använda en enhet som finns 

med i en lista med godkända enheter. Om användaren vill nå företagsdata behö-

ver arbetstagaren använda en av de enheter som är godkända. Enligt Gilmore & 

Beardmore (2013) innebär CYOD ofta tyvärr ändå att användaren har en egen 

enhet vid sidan av, som då blir ett säkerhetshot för verksamheterna. 

  

2.1.2 Ramverk för informationssäkerhet och IT-produkter 

 

Enligt Whitman & Mattord (2005) finns det ett antal publicerade ramverk för 

informationssäkerhet, exempelvis från myndigheter. I detta kapitel 2.1.2 

presenteras några av dem. 
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Den standard som länge har varit aktuell inom datasäkerhet är C.I.A 

(Confidentiality, Integrity och Availability) -triangeln. Grundidén är att C.I.A-

triangeln alltid måste skyddas. Skyddet kan implementeras på flera olika sätt 

(policy, utbildning och medvetenhet och genom teknologi). Det finns en mer 

utvecklad modell av C.I.A-triangeln för informationssäkerhet, som är mer 

omfattande och anpassad efter dagens risker. Den börjar bli en standard för 

säkerheten i informationssystem och kallas NSTISSC-modellen eller NSTISSI-

4011 (National Training Standard for Information Systems Security 

Professionals). Bild över denna presenteras i figur 1: 

 

 
Figur 1: NSTISSC Säkerhetsmodell (Whitman & Mattord, 2005) 

 

De tre dimensionerna av varje axel blir en 3x3x3 kub med 27 celler som 

representerar områden som måste åtgärdas för att säkra dagens 

informationssystem (Whitman & Mattord, 2005). 

 

En av de mest refererade och ofta diskuterade säkerhetsmodellerna är 

”Information Technology – Code of Practice for Information Security 

Management”, som även benämns som den brittiska standarden BS7799. År 

2000 blev denna modell en internationell standard och ett ramverk för 

informationssäkerhet av det internationella standardiseringsorganet ISO och 

fick då beteckningen ISO/IEC 17799. Grundidén med standarden är att ge 

rekommendationer för hantering av informationssäkerhet. En del länder har 

dock inte välkomnat modellen lika varmt, exempelvis Japan, Tyskland och 

USA.  De menar bland annat att den inte är lika komplett som andra ramverk. 

(Siponen, 2007) 

 

Arbete kring informationssäkerhet i verksamheter sker ofta systematiskt och 

grundas ofta på riskanalyser och åtgärder kring dessa. Statliga myndigheter har 

kravet att se över att säkerhetsnivån uppfylls. Myndigheterna ska även, enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), införa ett lednings-

system för informationssäkerhet (LIS) och följa de internationella standarderna 

ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. För att bygga upp en god informations-

säkerhet, rekommenderas det att rättsliga regelverk används. Det kan exempel-

vis användas när en viss typ av information behöver skyddas (MSB, 2012a). 
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Ett mycket viktigt dokument för informationssäkerhet, som anger målet och 

som styr informationssäkerhetsarbetet, är informationssäkerhetspolicyn. Till-

sammans med andra styrande dokument som exempelvis risk- och incident-

hantering samt myndighetens riktlinjer, utgör informationssäkerhetspolicyn 

systemdokumentationen för LIS (MSB, 2009c).  

 

MSB har föreskrifter som menar att myndigheter ska: 

 

1. Införa en informationssäkerhetspolicy 

 

2. Ange minst en person som leder och samordnar informationssäkerhetsarbetet 

 

3. Se över och klassificera sin information utefter känslighet, tillgänglighet och 

riktighet 

 

4. Utföra riskanalyser och planera åtgärder för dessa 

 

5. Dokumentera säkerhetsåtgärder och granskningar 

 

Det finns ett metodstöd, vars syfte är att underlätta vid informations-

säkerhetsarbeten i en verksamhet. Det poängteras dock att regelverket i 

standarderna 27001 och 27002 måste anpassas till den egna verksamhetens 

behov. Detta har framförallt skapats utifrån standarderna i ISO 27000-serien. 

Metodstödet presenteras i figur 2 (MSB, 2012a): 

 

 
Figur 2: Metodstöd för informationssäkerhet (MSB, 2012a) 

 

För IT-produkter finns det ett ramverk vid namn Common Critera (CC). Detta 

används för kravställning av IT-säkerhet och används för att granska produkter 

på ett opartiskt sätt. Standarden är utvecklad i ett samarbete mellan flera olika 

länders säkerhetsmyndigheter och har beteckningen ISO/IEC IS 15408. 

Produkten testas säkerhetsmässigt i den tänkta användningsmiljön och en 

angiven kravställning. CC används exempelvis inom försvar och sjukvård, men 

kan även användas i en verksamhets existerande infrastruktur med redan 

använda program, för att se över säkerheten (CSEC, 2013). 
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Siponen (2007) menar att forskning inom informationssäkerhet (IS) främst har 

fokuserat på tekniska frågor. Författaren menar vidare att det finns fyra primära 

informationssäkerhetsproblem att hantera: 

 

1. Tillgång till informationssystem  

2. En säker anslutning 

3. En säker förvaltning av informationen 

4. Utvecklingen av ett säkert informationssystem 

För att uppnå en god informationssäkerhet och en förvaltning av informationen, 

finns det tre krav som är viktiga att uppfylla:  

 

1. Integritet: Information bör inte ändras av obehöriga personer 

2. Tillgänglighet: Informationen ska vara tillgänglig för auktoriserade vid 

behov 

3. Sekretess: Felaktiga sätt att använda informationen bör upptäckas och 

förebyggas snabbt 

Siponen (2007) föreslår ett ramverk, en META-modell, där tre domäner är 

grundläggande för området IS: 

 

1. Den organisatoriska nivån: Organisationens roll och samband med IS. 

Eftersom informationssäkerhet handlar om att skydda informationen och 

systemet som bearbetar det, bör man vara orolig för mänskliga beteendemässiga 

aspekter. En säkerhetspolicy är exempel på en lösning för den organisatoriska 

nivån. 

2. Den konceptuella nivån/språknivån: Innefattar sättet att implementera IS. 

Olika tekniker för säkerhetsmodelleringar är ett exempel på en säkerhetslösning 

i denna nivå.  

3. Den tekniska nivån: Den tekniska implementationen för IS.  
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I tabell 2 presenteras lösningar för de fyra primära informations-

säkerhetsriskerna, i de organisatoriska, konceptuella och tekniska planen 

(Siponen, 2007): 

 

Tabell 2: Meta-modell (Siponen, 2007) 
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2.1.3 Risker med BYOD 

Det finns många olika risker som kan uppkomma i samband med BYOD. Enligt 

Friedman & Hoffman (2008), kan säkerhetshot mot mobila enheter grupperas i 

följande sju kategorier:  

1. Spionvara  

2. Nätfiske eller lösenordsfiske (Phishing) 

3. Direkt angrepp av hackare  

4. Dataavlyssning 

5. Förlust och stöld av enheter  

6. Skadliga beteendemönster från medarbetare  

7. Användarpolicyöverträdelser (Friedman & Hoffman, 2008). 

För att få en bild över informationssäkerheten i verksamheterna, utförde Linke-

dIn en undersökning (Schulze, 2013), där 1 650 IT-säkerhetsspecialister svarade 

på frågor om BYOD. I undersökningens resultat visas det på att verksamheter-

nas tre största rädslor för säkerhetsrisker med BYOD är följande: 

1. Risken att förlora företags- eller klientdata (75 %) 

2. Obehörig tillgång till verksamheternas data och system (65 %) 

3. Rädslan för sabotageprogram (47 %) 

 

Senare i rapporten presenteras vilka de tre största negativa effekterna som mo-

bila säkerhetshot har haft i de verksamheter som undersökningen berörde:  

1. Ökad IT-support för att hantera dessa mobila säkerhetshot (33 %) 

2. Stöld eller förlust av verksamheternas data (18 %) 

3. Kostnad för att rensa bort sabotageprogram (16 %) 

28 % meddelade dock att de inte hade haft några negativa effekter kring mobila 

säkerhetshot de senaste tolv månaderna (Schulze, 2013). 

Vidare presenterades den typ av data som verksamheter bryr sig mest om 

(Schulze, 2013): 

 

1. Att skydda företagsdata och medarbetarnas data (77 %) 

2. Dokument (72 %) 

3. E-post (61 %)  
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Utifrån denna korta sammanställning av riskkategorier för mobila säkerhetshot 

samt farhågor i verksamheterna, presenteras de tio största mobila säkerhetsho-

ten som anses kan uppstå i samband med BYOD: 

Det finns tre olika typer av resurser som behöver säkras inom IT säkerhet: ma-

skinvara, programvara och data. De hot som kan uppstå mot dessa är avbrott, 

avlyssning, modifiering och förfalskning (Malmqvist, 1999). I samband med 

den ökade användningen av mobila enheter, har även molntjänster fått fart. 

Detta beror bland annat på att enheterna har begränsad lagring och data-

kapacitet. Molntjänster förenklar även sättet att överföra data från en mobiltele-

fon till en annan enhet. Detta gör att användarna tyvärr kan utsätta sig för risker, 

utan att veta om det, då användarna antar att data som överförs endast sparas 

lokalt. Användarna som sparar data via en molntjänst litar även mycket på att 

leverantören av molntjänsten ska säkra deras data. De två största hoten med 

molntjänster är säkerhetsfrågor och de privata aspekterna. Här handlar det fram-

förallt om risk för dataförlust, svårigheter för kunden att avgöra när eller varför 

dennes data har blivit bearbetade och beroendet av molntjänstens leverantör. 

Dessa två punkter kan leda till ett antal säkerhetsfrågor som är relaterade till 

infrastruktur, riskhantering och behörighetsfrågor. Det är en risk att spara data 

utanför företagets väggar och istället hos en molntjänstens leverantör (Hölbl, 

2011). 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 1: Dataintrång 

eller dataförlust. 

En annan säkerhetsrisk är att lagra personuppgifter och företagsdata i samma 

mobila enhet. Om verksamheten separerar företagsdata och användarens data, 

kan verksamheten tillämpa särskilda säkerhetsåtgärder för deras konfidentiella 

information. Exempelvis kan företagsdata enkelt raderas från enheten om den 

blir borttappad eller om användaren slutar inom verksamheten, utan att påverka 

de personliga data som finns i enheten (Kaspersky Lab, 2013). Hellqvist menar 

att det största problemet är informationsspridningen, det vill säga att medarbe-

tarna har med mycket information på enheterna som inte går att skydda på ett 

likvärdigt sätt som datorerna (Hellqvist, 2014). 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 2: Att blanda 

verksamhetens och medarbetarens data på enheten. 

Säkerhetsfrågor väcks hos verksamheterna i samband med att BYOD växer. 

Små och lätta bärbara enheter kan lätt tappas bort eller bli stulna, och med dem 

konfidentiell företagsdata och tillgång till företagsapplikationer (Copeland & 

Crespi, 2012). Enheter tappas enkelt bort eller blir stulna. Nu behöver även 

mellanstora organisationer anta att den anställde kommer att tappa bort någon 

bärbar dator eller mobil enhet under en månads tid (Friedman & Hoffman, 

2008). Förlust eller stöld av mobila enheter är den största risken som ett företag 

kan få genom att implementera BYOD, eftersom det leder till förlust av data till 

okända användare (AlHarthy & Shawkat, 2013) Även Oh & Stackpole (2012) 
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håller med om det är en stor risk för verksamheten, det vill säga att tappa bort 

eller genom en stöld bli av med en enhet. 

Eftersom det anses vara en stor risk att förlora en enhet, benämns denna som 

risk 3: Förlust av en enhet. 

En annan risk som ofta glöms bort, är att medarbetarnas beteendemönster kan 

skapa risker (Hellqvist, 2014). Ett exempel på detta är att medarbetare ofta 

kommer in med fler än en enhet i verksamheterna. Det är alltså inte "ett-till-ett" 

som gäller längre (en person, en anslutning). Det gör att det blir mer last på nät-

verket. Även den trådlösa täckningen påverkas och de tjänster som används 

inom dessa subnät (Mansfield-Devine, 2012). Tyvärr är det även vanligt att 

människor lånar ut sin mobiltelefon till en vän att ringa ett samtal eller skicka 

ett sms på ett sätt som skulle vara otänkbart för någon annan enhet som är an-

sluten mot företagsnätverket exempelvis en pc eller en bärbar dator. Det innebär 

ofta kringgående av alla säkerhetskontroller, vilket är en risk (Rouse, 2012). Det 

finns även studier som visar på en ökning i nätfiske. Nätfiskeattacker innebär 

att försöka lura datoranvändaren att skicka konfidentiell information till en 

tredje part eller angriparen. Detta kan ske exempelvis genom ett e-

postmeddelande från någon bank eller en tävling som bjuder in mottagaren att 

registrera användarnamn och lösenord på en webbsida. Ofta används samma 

användarnamn och lösenord på flera ställen, vilket kan göra att hackare kommer 

åt exempelvis bankkonton (Friedman & Hoffman, 2008). 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 4: Medarbeta-

rens beteendemönster och okunskap om säkerhet. 

 

Enligt Rouse (2012) är alla användare av den BYOD-enheten en risk som be-

höver hanteras gällande säkerhetsfrågor. Se figur 3: 

 

 

Figur 3: Användare av den mobila enheten (Rouse, 2012) 

 

Morrow (2012) menar att en av de största utmaningarna för organisationerna är 

att företagsdata levereras till enheter som inte hanteras av IT-avdelningen. Detta 

innebär säkerhetskonsekvenser som dataläckage, datastöld och att regler inte 

följs. Företag har mindre kontroll över enheter som inte hanteras och färre al-
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ternativ för begränsning av dessa, jämfört med hanterade enheter (Morrow, 

2012). När bärbara enheter ägs av de anställda istället för företaget, anser ofta 

IT-personal att användarna själva har hela ansvaret för säkerheten. Detta är att 

ignorera det faktum att de mobila enheterna används för affärsändamål, innehål-

ler viktiga företagsdata och är mer utsatta än icke-mobila enheter (Friedman & 

Hoffman, 2008). Gällande enheternas konfigurationer, menar Oh & Stackpole 

(2012) att de flesta operativsystem till mobiler har liknande inställningar, men 

vissa delar skiljer dem åt. Det är därför viktigt att känna till skillnader och 

svagheter för de enheter man har i nätverket. 

  

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 5: BYOD ger 

verksamheter fler plattformar att hantera. 

 

En annan risk som verksamheterna behöver ta ställning till är enhetens vistelse 

utanför företagets väggar. I BYOD använder den anställde organisationens 

miljö för att ansluta mot kritisk data. För stunden är företagets data skyddad, då 

organisationen har en egen policy implementerad på den säkra enheten. Varje 

enhet har någon form av operativsystem som styr hårdvaran och varje 

operativsystem skapar någon form av loggar, temporära filer eller historik som 

är sparad på enheten. Användaren går sedan hem eller till någon annan plats 

utanför företaget, där användaren förslagsvis använder Internet, och skapar 

därmed säkerhetsrisker. Enheten kan också bli infekterad av virus eller andra 

spionprogram när den ansluter mot något i den osäkra miljön (Sangroha & 

Gupta, 2014). 

 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 6: Risker utan-

för företagets säkerhetsmiljö 

 

Utöver ovanstående risker, finns ett behov över att se över om verksamheten 

använder ett tillräckligt krypteringsskydd. Många användare använder sina 

bärbara enheter till att göra trådlösa säkerhetskänsliga transaktioner, som 

exempelvis att logga in på banken via mobiltelefonen. För ett fast nätverk 

används till största delen krypteringstekniken Secure Sockets Layer (SSL) eller 

standarden Transport Layer Security (TLS). SSL/TLS fungerar så att de 

upprättar en säker kanal för krypterad kommunikation mellan två parter. 

Exempelvis stödjer nästan alla webbservrar någon version av SSL eller TLS 

(Kambourakis, 2002). Problemet är att många säkerhetslösningar för nätverk 

och Internet Engineering Task Force (IETF)-standarder antar att 

datakommunikationen inte är trådlös. Trådlösa LAN (WLAN) och mobila 

alternativ behöver mer utveckling i tidigare säkerhetslösningar. IP Sec (IP 

Security Protocol) antar att IP-nummer på kommunikationsnätverkets noder är 

fasta. Fasta IP-adresser kan inte användas i det mobila nätverkets noder. Inte 

heller TLS och applikationer som använder TLS, kan implementeras för en 

säker WLAN-miljö. Trådlösa nätverk behöver andra säkerhetslösningar än ett 

trådat nätverk (Grahn, 2002).  
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Det finns även ett inbyggt krypteringsskydd i telefonen som aktiveras med hjälp 

av användande av telefonens pinkod/mönsterkod. Tyvärr används inte det alltid. 

Hellqvist (2014) anger att det är vanligt att han möter användare som inte har 

pinkod aktiverat på telefonerna, vilket är det enklaste skyddet användaren kan 

ha mot mobila säkerhetsrisker (Hellqvist, 2014). Även Rouse (2012) håller med 

om att skärmlås är viktigt (Rouse, 2012). Mobila enheter kan även ofta, jämfört 

med trådbundna enheter, ansluta till Internet eller ett delat nätverk utan att 

använda företagets säkerhetsskydd. Detta behöver tas i beaktande (Friedman & 

Hoffman, 2008). Den enskilde medarbetaren kommer i framtiden att oftare 

använda krypterad information. Inom verksamheterna behöver tillgången till 

viktig informationen säkras (Informationsteknologikommissionen,1997). 

 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 7: Otillräcklig 

kryptering. 

 

En annan viktig risk att ta hänsyn till härrör till medarbetarens sätt att använda 

enheterna, men benämns ändå som en egen risk, då denna är så pass central. 

När anställda ansluter mot publika trådlösa Wi-Fi-nätverk, till exempel på hotell 

och flygplatser, är risken att data och lösenord hämtas av andra kriminella som 

samtidigt också ansluter mot det publika nätverket. Det är även enkelt att sätta 

upp falska Wi-Fi nätverk (hotspots) som alla kan få tillgång till, där huvudsyftet 

kan vara att hämta lösenord och annan data (Gilmore & Beardmore, 2013). 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 8: Wi-Fi. 

 

Utöver detta bör verksamheterna vara oroliga för säkerhetstillståndet av 

enheterna som ansluter till företagsnätverket. Dessa bärbara datorer, 

smarttelefoner och surfplattor ökar hoten mot känslig data. Spionprogram och 

cyberattacker har tyvärr ökat kraftigt de senaste åren (Morrow, 2012). Mobila 

system är särskilt utsatta för direkta attacker, eftersom hackare kan lokalisera 

och följa potentiella offer personligen och har fler möjligheter att avlyssna 

trafik i osäkra trådlösa nätverk (Friedman & Hoffman, 2008). De flesta 

verksamheter har idag investerat i ett skydd och brandväggar mot dataintrång 

för obehöriga i deras företagsnätverk, men när verksamheterna ger tillgång till 

affärssystem och data från BYOD-enheter, finns inte alltid samma skydd. Om 

exempelvis BYOD-enheten är infekterad med virus, kommer detta virus ofta 

förbi brandväggar och annat direkt in i verksamhetsnätet (Kaspersky Lab, 

2013). Även Per Hellqvist från företaget Symantec håller med om att BYOD-

tekniken för med sig stora risker i att förlora företagsdata i samband med 

obehörig access och sabotageprogram (Hellqvist, 2014). Att förhindra attacker 

av spionprogram kan vara det bästa sättet för en användare att säkra sin enhet 

(Oh & Stackpole, 2012). Det blir även allt vanligare med attacker från hackare 

som har fått uppdrag från uppdragsgivare, där målet är att få tillgång till 

svenska företag för att erhålla affärshemligheter, som sedan kan säljas till 

konkurrenter eller andra intressenter på internet (Hellqvist, 2014). 
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För närvarande finns det enligt Gilmore & Beardmore (2013) följande tre 

mobila sabotageprogram: 

 trojaner 

 reklamprogram 

 botnät och hackerhot 

 

Trojaner: 
 

Sms trojaner: 

När en enhet har infekterats med en sms trojan sänder enheten multipla 

textmeddelanden till betalnummer. 

 

Spionprogram och backdoors: 

Spionprogram och backdoors är skapade för att spionera på data från den 

mobila enheten. Spionprogram läcker data, till exempel meddelanden och 

serienummer från telefonen till attackeraren. Backdoors ger attackeraren 

rättighet att styra över enheten och denna kan då göra i princip vad den vill med 

denna. 

 

Reklamprogram: 

 

Reklamprogram kan förutom att visa reklam även utföra andra ändringar som 

exempelvis att ändra startsidor till webbläsare. 

 

Botnät och hackerhot 
 

Botnät är ett nätverk av enheter som exploaterats av hackare som fungerar som 

en del av ett nätverk som sprider spionprogram och attacker (Gilmore & 

Beardmore 2013).   

 

Figur 4 visar vilka typer av mobila sabotageprogram som är mest aktuella 2013: 

 

 
Figur 4: Mobila sabotageprogram 2013 (Malenkovich, 2013)  
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Spionprogram för mobila enheter är i allmänhet ett allt större hot, främst för 

Android, men även för en "jailbreakad" Iphone. Detta kan liknas med att 

Windows lockar fler hot än Apple eller Linux. Till skillnad från Iphones 

egenutvecklade system, är det mycket enklare för utvecklare att skriva skadliga 

program för Androids öppna plattform (Morrow, 2012). Figur 5 visar ökningen 

av sabotageprogram genom åren och operativsystem. 

 

 
Figur 5: Ökningen av sabotageprogram per operativsystem till telefonerna, där 

trenden visar på en ökning framförallt för Android (F-Secure, 2011) 

 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 9: En ny väg in 

för skadliga program och sabotageprogram. 

 

Den sista stora säkerhetsrisken som tas upp i denna uppsats berör 

applikationshanteringen. AlHarthy & Shawkat (2013) menar att risker med 

BYOD kan täckas in i fem huvudsakliga risker:  

 

1. mobila applikationer 

2. användarrättigheter 

3. brist av skydd på enhetsnivå 

4. attacker 

5. bandbreddskapacitet (på grund av minskning av nätverkets prestanda 

och en eventuell ökning av driftstopp) 
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Användare installerar en mängd olika applikationer, till exempel spel och 

sociala nätverk på sina mobila enheter. Dessa kan potentiellt vara skadliga och 

sätta information i riskzonen (Morrow, 2012). Program kan även misslyckas på 

ett antal olika sätt. En mängd felaktiga ansökningar har tyvärr accepterats och 

program har släppts till applikationsbutiker. Även efter en viss grad av kontroll, 

är sådana applikationer fortfarande sårbara för stora attacker som hotar 

kunddata, till exempel informationsläckage (Rouse, 2012). Även Oh & 

Stackpole (2012) anser att det finns en risk i användningen av 

tredjepartsapplikationer. Behörigheterna i applikationerna varierar ofta. Vissa 

kräver mer behörighet i operativsystemet än vad applikationen behöver för att 

utföra en viss funktion. Mobila enheter gör det möjligt för miljontals användare 

att bli mer produktiva och att interagera med sin värld på fler sätt än någonsin 

tidigare. Baksidan på myntet är att mobila applikationer utsätter användare och 

deras telefoner för en mängd risker. Exempel på detta är brister gällande 

effektiva säkerhetskontroller, ett nytt informationsskydd och en hel del nya 

säkerhetsfrågor som inte fanns några år sedan som exempelvis bluffsamtal 

(Rouse, 2012).  

 

Eftersom det anses vara en stor risk, benämns denna som risk 10: Avsaknad av 

kontroll över installerade applikationer. 

 

Tio stora risker har nu framkommit från teoridelen. Dessa presenteras nedan: 

1. dataintrång eller dataförlust  

2. att blanda verksamhetens och medarbetarens data på enheten  

3. förlust av en enhet 

4. medarbetarens beteendemönster och okunskap om säkerhet 

5. BYOD ger verksamheter fler plattformar att hantera 

6. risker utanför företagets säkerhetsmiljö 

7. otillräcklig kryptering 

8. Wi-Fi 

9. en ny väg in för skadliga program och sabotageprogram  

10. avsaknad av kontroll över installerade applikationer 

 

Dessa tio risker ringar in de största riskerna med BYOD. I kapitel 4 presenteras 

teoretiska lösningar på de olika riskerna. 
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3 Metod 
Det finns två forskningsansatser: kvantitativa och kvalitativa metoder. I en 

kvantitativ metod kartläggs en viss utbredning ofta genom olika enkät-

undersökningar eller opinionsmätningar. I en kvalitativ ansats genomförs en 

längre intervju med ett mindre antal respondenter. Syftet med metoden är att få 

en mer detaljerad information (Johannessen, 2003). Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av att siffror eller tal inte används. De resulterar oftare i längre 

formuleringar eller intervjuer (Backman, 1998). Forskningsansatsen i denna 

uppsats är kvalitativ. Valet har gjorts för att området inte är så väl utforskat, dels  

för att kunna besvara frågeställningen som handlar om att undersöka vad 

verksamheter kan göra för att undvika eller förebygga de största 

säkerhetsriskerna i deras BYOD-lösning.  

3.1 Litteratursökning 

Det är ett viktigt moment i litteratursökningen att se över vilken tidigare 

forskning och studier som har gjorts (Backman, 1998). För att följa detta råd 

gjordes i ett första skede en sökning via sökmotorn Google för att få fram 

information om tidigare forskning och utbredningen av BYOD. Vidare 

eftersöktes även information om farhågor och säkerhetsaspekter fram på samma 

sätt. När en grundläggande bild hade erhållits, eftersöktes litteratur och 

vetenskapliga artiklar genom Mittuniversitetets artikeldatabas 

(www.bib.miun.se). Där fanns en hel del vetenskapliga artiklar att använda. 

Även bibliotek eftersöktes på information kring ämnet. Tyvärr fanns det inte så 

mycket litteratur just om BYOD. Däremot fanns det en del litteratur kring 

säkerhet som studerades. Exempel på sökord som har använts är BYOD, Bring 

Your Own Device, security, MDM och mobil säkerhet. Vid en sökning med ett 

resultat som verkar intressant har ett kritiskt öga getts kring källans 

tillförlitlighet och äkthet. 

3.2 Empiri 

För att få en noggrann beskrivning av forskningsområdet (som är syftet med 

den kvalitativa undersökningen) är en bidragande sak att ha ett genomtänkt ur-

val vid intervjun, då detta ger en bredd i åsikterna. Det finns ostrukturerade och 

strukturerade intervjumetoder för kvalitativa intervjuer. I de ostrukturerade in-

tervjuerna, kan den intervjuade samtala öppet kring ämnet, medan för den 

strukturerade metoden, är frågorna strukturerade i förväg. Det vanligaste sättet 

att intervjua på i en kvalitativ metod är en semistrukturerad metod. Enligt Mer-

riam (1994) bestämmer man innan i en strukturerad intervju, vilka frågor som 

ska frågas och ordningen på dessa. Frågorna är utformade på ett sätt, så att de 

har samma innebörd för alla respondenter som svarar på intervjun. Syftet med 

intervjun är att få en inblick i intervjupersonernas perspektiv på saker. 

 

http://www.bib.miun.se/
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Målinriktade och teoretiska urval är ofta strategier inom kvalitativ forskning, då 

det inte går att intervjua alla och observera allt (Merriam, 1994). Det har därför 

varit ett medvetet val i denna kvalitativa studie, att intervjua sex verksamheter 

som har accepterat BYOD av olika typer och storlekar, kring säkerhet och an-

vändande av enheterna. Resultatet önskas kunna ge en inblick i hur olika verk-

samheter arbetar med säkerhet och BYOD idag. Det önskas även kunna vara en 

bidragande del i en rekommendation kring säkerhet inom BYOD. Aktuella re-

spondenter har kontaktats för en förfrågan gällande möjlighet till ett intervjutill-

fälle, genom e-post och/eller telefonkontakt innan intervjun ägde rum. Verk-

samheterna är anonyma mycket på grund av att det handlar om hantering av sä-

kerhet, men anges med karaktärsdrag som exempelvis typ av verksamhet och 

storlek.  

 

Följande respondenter blev intervjuade: 

 

1. Respondent A: Kommun  

2. Respondent B: Universitet 

3. Respondent C: Företag 

4. Respondent D: Företag 

5. Respondent E: Kommun 

6. Respondent F: Universitet 

 

Intervjuerna är utförda på ett semistrukturerat sätt, där samma frågor ställs till 

alla respondenter. Frågorna är ställda så att respondenterna kan ge sin åsikt på 

ett öppet sätt. Intervjupersonerna är intervjuade separat för att undvika att deras 

åsikter har påverkats av varandra (frågorna finns presenterade i bilaga 1). 

Intervjuerna har skett mestadels per telefon, där samtalet spelades in. Efter 

intervjun, sammanställdes materialet och skickades över till respondenten för 

ett godkännande för att säkerställa att inget hade missförståtts från intervjuarens 

sida och för att ge utrymme för den intervjuade att tillägga något ytterligare om 

behovet fanns. Den intervjuade har blivit erbjuden att få ta del av denna uppsats 

när den är klar. 

 

 

3.3 Förhållandet mellan teori och intervju 

 

Det finns ett förhållande mellan empiri och teori. Data och empiri ger 

tillsammans en nyans av verkligheten. Teori utan empiri kan bli spekulationer 

samtidigt som empiri med saknaden av teori kan bli enskilda beskrivningar utan 

att få en enhetlig bild av forskningsområdet. En del i målet med forskningen är 

att det sker en integration mellan just teorin och empirin. Ansatsen för att gå 

från teori till empiri kan hanteras på ett deduktivt eller induktivt 

förhållningssätt. I den deduktiva ansatsen testas teorier mot den empirisk data. I 

den induktiva ansatsen samlar man först in data och försöker hitta mönster som 

kan bli teorier (Johannessen, 2003).  
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Förhållningssättet för att gå från teori till empiri i denna uppsats är till största 

del deduktiv, där teorin låg till grunden för eftersökningen av de största 

säkerhetsriskerna kring BYOD och för att sedan kunna utforma aktuella frågor 

till respondenterna. För att få en bra kunskap kring ämnet, samlades i ett första 

skede fakta in avseende teori och en litteraturgenomgång kring tidigare 

forskning utfördes. När detta var klart, skapades frågeställningarna kring 

uppsatsen. Efter detta moment startade aktiviteten med att ta fram respondenter 

samt att ta fram vilka frågor som skulle ställas till dem. Under tiden 

intervjuerna pågick, pågick även mera teoriinsamling för att täcka de saknade 

delarna som kom upp under detta skede. Analys, resultat, diskussion och 

slutsats kunde sedan tas fram efter detta. För att besvara frågeställningarna 

tillfredsställande i uppsatsen behövde både teori och intervjuer utföras. 

 

 

3.4 Analys 

 

Intervjumaterialet har sammanställts och tabeller har skapats för att försöka 

hitta likheter och olikheter. Syftet är att få fram resultatet av undersökningen 

och jämföra detta med de teoretiska uppgifterna.  

 

 

3.5 Tillförlitlighet 

 

Det är svårt att veta hur pass säker informationen är. Det behöver säkerställas 

att det som undersöks, är det som är avsett att undersökas. Alltså om det finns 

en god validitet. Det behöver också säkerställas att det utförs på ett tillförlitligt 

sätt, det vill säga att det är av en god reliabilitet (Patel & Davidsson, 1991). 

Kapitel 3.5 indelas därför i validitet och reliabilitet. 

 

 

3.5.1 Validitet 

 

Gällande intervjuerna anses intervjufrågorna täcka in syfte, huvudfråga och 

delfrågor på ett bra sätt. Respondenterna upplevs även ha svarat tydligt på 

frågorna och en bra verksamhetsbild är erhållen. Rekommendationerna som är 

framtagna, är en kombination av den teoretiska referensramen och det 

empiriska resultatet. 
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3.5.2 Reabilitet  

 

Studien anses ha hög tillförlitlighet, då datainsamlingen bestått i att flera 

respondenter (sex personer) har intervjuats. Mätningen har inte utsatts för 

påverkan av tillfälligheter, utan de källor som nämns i kapitel 2 har granskats 

kritiskt. Studien bör kunna upprepas och få ett likvärdigt resultat. 

Intervjumaterialet är granskat och godkänt av varje respondent, så att inte 

personliga tolkningar och värderingar har varit med och påverkat innehållet i 

intervjuerna. De utomstående personer som fungerar som granskare är 

handledare och examinator. 

 

3.6 Presentation  

 

Forskningen presenteras i form av en uppsats och i ett slutseminarium den 26 

augusti 2014, vid Mittuniversitetet.  
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4 Resultat 

4.1 Teoretiska rekommendationer 

 

Följande tio stora säkerhetsrisker är hämtade från kapitel 2: 

 

1. dataintrång eller dataförlust  

2. att blanda verksamhetens och medarbetarens data på enheten  

3. förlust av en enhet 

4. medarbetarens beteendemönster och okunskap om säkerhet 

5. BYOD ger verksamheter fler plattformar att hantera 

6. risker utanför företagets säkerhetsmiljö 

7. otillräcklig kryptering 

8. Wi-Fi 

9. en ny väg in för skadliga program och sabotageprogram  

10. avsaknad av kontroll över installerade applikationer 

 

I kapitel 4.1.1 presenteras föreslagna lösningar och rekommendationer för dessa 

säkerhetsrisker. 

 

4.1.1 Risk 1: Dataintrång eller dataförlust 

 

Den första risken handlar om dataintrång eller dataförlust. Som en lösning på 

detta behöver verksamheterna, enligt Thomson (2012), se över vilken 

information/data som är viktigast för dem att säkra. Därefter kan åtgärder 

utföras för att skydda denna. I dagens säkerhetstänk ingår ofta att säkra nätverk 

och system, men informationen som finns i dessa är inte alltid lika självklart att 

man har säkerhetsåtgärder för. Om känslig informationen säkras, kan förlust av 

känslig data förebyggas (Thomson, 2012). Ledningen behöver även vara 

medveten om betydelsen av säkerhetsskyddet, för att verksamheten ska få en 

bra bas för säkerhetsarbetet. Det behöver därmed finnas en säkerhetspolicy som 

är undertecknad av ledningen. I policyn behöver det bland annat framgå hur 

informationssäkerhet ska styras för att nå önskad säkerhetsnivå, en tydlig 

ansvarfördelning och en plan för återkommande kontroller av säkerheten (SIG 

Security, 1997). Det är även bra om det verifieras i policyn gällande 

molntjänster, till exempel Dropbox. En tydlig riktlinje behövs angående om 

molntjänster får användas och vilken information som får sparas där 

(Sundström & Söderholm, 2013). En annan grundläggande del i 

säkerhetsarbetet är att göra en riskanalys. En åtgärdsplan behövs därefter för de 

analyserade riskerna (SIG Security, 1997). Enligt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) kan en riskbedömning göras av de olika 

riskerna i analysen, enligt matris i figur 6 (MSB, 2012b): 
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Figur 6: Mall för riskbedömning (MSB, 2012b) 

 

Verksamheterna bör även stärka sina nätverk så att säkerhetsriskerna minskas. 

En behörighetskontroll behöver utföras för att undvika risken att systemet 

utnyttjas av obehöriga. Syftet är att identifiera, verifiera (autentisera), styra 

(enligt dennes behörighet) och registrera användaren. Även en loggning 

rekommenderas, där information om vad som har utförts av användaren i ett 

system sparas (SIG Security, 1997).  

 

IT-säkerhet består av tre egenskaper:  

 

1. sekretess (genom att behöriga får rätt roller och rättigheter)  

2. integritet (genom att utsedda användare får ändra på data och innehåll) 

3. tillgänglighet (till de resurser som behövs till ändamålet, för de utsedda 

användarna) 

 

Egenskaperna är ofta oberoende av varandra, men kan också överlappa 

varandra i vissa avseenden. För att få en god säkerhet bör man se över dessa 

egenskaper så att behöriga personer har korrekta rättigheter (Malmqvist, 1999).  
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4.1.2 Risk 2: Att blanda verksamhetens och medarbetarens data 

 

Risk 2 handlar om data som sparas på enheten. I en BYOD-lösning, är det 

viktigt att separera företagets data och medarbetarens personliga data samt de 

applikationer som används. Det finns flera sätt som data kan separeras på, men 

det vanligaste är containerisering, där personlig och företagsinformation sparas 

separat. Denna teknik gör att administratören har möjligheten att skapa mappar 

(containrar) på enheten för alla företagsapplikationer. Data kan delas mellan 

containeriserade applikationer, men data är inte nåbar för icke-containeriserade 

program. Olika säkerhetsval kan göras för mapparna, till exempel kryptering. 

Att spara data i en säker mapp (container), gör att ett extra säkerhetslager 

appliceras. Att använda telefonens eget krypteringsskydd tillsammans med en 

krypterad mapp, gör att säkerheten blir högre. Det är också bra att enheterna 

återställs när medarbetaren byter enhet, alternativt slutar inom verksamheten 

(Kaspersky Lab, 2013). 

 

4.1.3 Risk 3: Förlust av en enhet 

 

Risk 3 handlar om hanteringen av borttappade eller stulna enheter. 

Grundläggande åtgärder är att ha kodlås och pinkod på enheterna. Det finns 

även olika möjligheter i operativsystem för hantering vid förlust av en enhet. 

Apples operativsystem iOS erbjuder till exempel en tjänst som heter ”Hitta min 

enhet”. När denna är aktiverad, tillåter inställningarna att hitta enheten, om den 

försvinner och låsa den om behovet finns. Detta utförs från någon annan iOS-

enhet eller via iCloud. Användare kan också välja att radera innehållet via fjärr 

(Oh & Stackpole, 2012). 

Att ha en säkerhetsmjukvara är genomgående viktigt, för att hantera 

information säkert. Ett Mobile Device Management (MDM)-verktyg är ett bra 

hjälpmedel i en BYOD-lösning, då detta hjälper verksamheterna att 

administrera enheterna. I ett sådant verktyg kan verksamheten göra följande:  

 

 installera säkerhetsagenter på varje enhet 

 förenkla införandet av säkerhetspolicyer på enheterna 

 separera personlig och företagsdata och aktivera en selektiv rensning av 

företagsdata utan att behöva radera användardata 

 aktivera kryptering 

 kontrollera hur program startas och används 

 hantera åtkomst till Internet 

 upptäcka placering av en stulen enhet 

 

I ett MDM-verktyg är containerisering en lösning på problemet med att blanda 

personlig data och företagsdata på enheten. Administratören kan sedan sätta upp 

specifika policyer som gäller för containern som hanterar företagsdata. 

Exempelvis kan data i denna container automatiskt bli krypterat om den blir 

stulen eller om användaren lämnar verksamheten. Administratören kan då även 

radera företagsdata utan att radera användarens data (Gilmore & Beardmore, 

2013). 

https://www.google.se/search?rlz=1C1SAVU_enSE552SE552&q=containerisering&spell=1&sa=X&ei=c0ITVMLeCsH8ygPPrICwCg&ved=0CBsQBSgA
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Många mobila enheter inkluderar idag teknologier om kryptering. Det gäller att 

verksamhetens valda säkerhetslösning har ett MDM-verktyg som kan hantera 

dessa inbyggda krypteringsfunktioner. Administratören kan även sätta upp en 

svart lista över vilka applikationer och webbsidor som inte är lämpliga att 

använda eller besöka, enligt den policy som verksamheten har (Gilmore & 

Beardmore, 2013). Även Showpad (2014) är enig i vikten kring att använda ett 

MDM- verktyg, framförallt i stora verksamheter, och menar att de viktigaste 

punkterna är möjligheten att låsa enheter, formatera, använda lösenordspolicy, 

kontrollera mjukvara och hårdvara samt möjligheten att begränsa åtkomst till 

vissa applikationer (Showpad, 2014). Informationsteknologikommissionen  

(1997) poängterar att det är viktigt att finna en balans mellan säkerhet och 

övervakning av medarbetarnas verktyg. Övervakning och kontroll ska inte 

inkräkta på användarens verksamhet. För att lösa detta behövs en 

krypteringsreglering (Informationsteknologikommissionen, 1997). 

 

En del nackdelar och begränsningar finns dock med monitoreringsverktyget 

MDM. Exempelvis har MDM svårt att skilja på privat- och företagskundernas 

utrymme på en BYOD-enhet. Om en användare har flera roller i flera 

organisationer, har systemet problem att hantera den. Om verksamheter och 

avdelningar har olika säkerhetspolicys, kan MDM-systemet även få problem 

vid hantering av motstridiga strategier. Den säkerhetspolicy som är applicerad 

gäller på hela BYOD-enheten, vilket resulterar i att användaren förlorar 

flexibiliteten i deras personliga utrymme om MDM används (Wang & Wei & 

Vangury, 2012).  

 

Ett alternativ till MDM är MAM (Mobile Application Management). MAM fo-

kuserar på en speciell applikation istället för hela enheten. Detta är enligt San-

groha & Gupta (2014) ett bättre sätt för säkerhet, då applikationen som ansluter 

mot företagets data fortsätter att monitoreras, inte hela enheten. På detta sätt blir 

användarna mer flexibla att använda sina andra applikationer, som inte ansluter 

mot företagets data och kommer därmed inte behöva autentisera sig varje gång 

någon annan applikation körs (Sangroha & Gupta, 2014). 

Om man väljer att använda en MDM-lösning, rekommenderar AlHarthy & 

Shawkat (2013)  att verksamheten väljer ett management system som är kompa-

tibelt med de flesta mobila plattformar (AlHarthy & Shawkat, 2013). Om man 

inte vill investera i en MDM- eller MAM-lösning, finns det andra säkerhetslös-

ningar som kan leverera säkerhetsfunktioner i applikationer. Sundström & Sö-

derholm (2013) har i sin uppsats sammanställt en lista över jämförelser mellan 

ett antal olika säkerhetsapplikationer (se figur 7). 
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Figur 7: Jämförelse av säkerhetsverktyg på applikationsnivå (Sundström & Sö-

derholm, 2013) 

 

4.1.4 Risk 4: Medarbetarens beteendemönster 

 

Den fjärde risken handlar om de risker som medarbetarna själva medför i deras 

hantering av enheterna och informationen. Mansfield-Devine (2012) menar att 

det behövs en förståelse för vilka användningsfall som finns. För att få fram 

dessa, måste synligheten ökas för vilka enheter som ansluter mot 

företagsnätverket. Även en förståelse för varför människor gör på ett visst sätt i 

nätverket är nödvändigt för att lokalisera användningsfallen. När dessa är 

framtagna kan dessa säkras (Mansfield-Devine, 2012). Malmqvist (1999) håller 

med om detta och menar att man kan höja informationssäkerheten till en stor 

del, genom att förstå och ta hänsyn till den mänskliga faktorn i medvetna eller 

omedvetna handlingar. Största delen av brister i säkerheten orsakas oavsiktligt 

av människan.  
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Mänskliga säkerhetsrisker kan undvikas bland annat genom att se över följande 

(Malmqvist, 1999):  

 

 Kommunikationskanaler mellan användare 

 Kunskaper hos användarna  

 Användandet av utrustningen  

 

Ett exempel är att det allt för ofta används för enkla lösenord. En 

rekommendation är att ge medarbetarna en grundutbildning i säkerhet. Detta 

kan minska säkerhetsriskerna markant (Malenkovich, 2013). Organisationer 

måste kontrollera företagets data, även efter att den levereras till enheten för att 

förhindra dataförlust oavsiktligt eller avsiktligt genom vårdslösa eller skadliga 

slutanvändare (Morrow, 2012). Informationssäkerheten kan även ökas genom 

att en tystnadsförbindelse undertecknas vid anställning av en medarbetare, samt 

att en utbildning ska ske i gällande säkerhetspolicy, säkerhetskrav, regler och 

användning av arbetsverktyg (SIG Security, 1997).  

 

Det finns rekommendationer i att ha en strategi för BYOD. Följande fem steg 

föreslås för att skapa en strategi (Showpad, 2014): 

 

1. Använd ett monitoreringsverktyg, exempelvis MDM, för att hantera 

enheterna 

 

 

2. Skapa en Policy 

 

Följande föreslås ingå i policyn (Showpad, 2014):  

 

 vilka program som är lämpliga att använda på enheterna 

 säkerhetsnivåer och restriktioner 

 samtalsdebitering och vad som ingår och inte i detta 

 vilka operativsystem som ska användas på enheterna 

 aktuell lösenordspolicy 

 vilken support som ingår 

 vilka enheter som stöds  

 

Policyn behöver vara tydlig och meningsfull, och medarbetarna behöver 

känna att den kan följas i hela organisationen (Malmqvist, 1999). Idag 

vet medarbetare ibland mer om enheten än supportpersonalen, och 

därför är det viktigt att få med dem i förståelsen för säkerhetspolicyn. 

Det är annars lätt att de kringgår denna för att hitta lösningar 

(Mansfield-Devine 2012).  

 

Policyn måste även förklaras för att medarbetarnas motivation och vilja 

att följa den, ska öka. Säkerhet och policy behöver implementeras i 

verksamheten, så att medarbetarna inte behöver ändra sitt beteende 

avsevärt. Det ska inte vara möjligt att utföra sitt arbete snabbare eller 

bättre genom att inte följa denna. Många organisationer saknar idag en 
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data- eller informationssäkerhetspolicy (Malmqvist, 1999). 32 procent 

av företagen har idag tyvärr ingen policy alls för BYOD (Schulze, 

2013). 

 

 

3. Förväntningar 

 

Det är viktigt att vara tydlig i vilka riktlinjer som finns och vad 

användaren kan förvänta sig av användandet av enheterna (Showpad, 

2014 & Friedman & Hoffman, 2008). Det är viktigt att beskriva policyn 

för medarbetarna inom verksamheten. En dålig kommunikation mellan 

IT-avdelningen och användarna är en fälla. Användarna behöver få 

information om vad som övervakas och inte, vilka applikationer som är 

säkerhetsrisker och därmed svartlistade (Schulze, 2013). 

 

 

4. Uppdatera IT-avdelningen 

 

Ge IT-avdelningen tid att göra sin supportstrategi för BYOD. Ledningen 

tar beslutet om strategin, men IT-avdelningen behöver göra 

implementeringen och supporten. Någon kan behöva utses som ansvarig 

för detta och för att utveckla strategin löpande (Showpad, 2014). 

 

 

5. Använd BYOD som en del i HR-strategin 

 

Nöjdheten och produktiviteten hos användarna är faktorer som ökar 

inom verksamheten vid användning av visionen (Showpad, 2014). 

 

Frank Andrus, Bradford Networks, presenterar nedan sin tiostegsprocess för 

BYOD som kan användas i strategin (Mansfield-Devine, 2012): 

 

 

1. bestäm vilka mobila enheter era organisationer kommer att tillåta = 

acceptabla, säkra enheter 

 

2. bestäm vilka operativsystemversioner som tillåts = säkra versioner av 

operativsystem 

 

3. bestäm vilka applikationer som krävs och/eller är obligatoriska och de som 

inte är tillåtna 

 

4. bestäm vilka grupper av användare som kommer att få använda dessa enheter 

 

5. bestäm vilken nätverksåtkomster som kommer att tilldelas utifrån vem, vad, 

var och när 

 

6. utbilda användarna innan de köper mobila enheter 
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7. inventera kontinuerligt auktoriserade och icke-auktoriserade användare 

8. inventera kontinuerligt auktoriserade och icke-auktoriserade enheter 

 

9. använd en kontrollerad nätverksåtkomst baserat på riskställning 

 

10. gör kontinuerliga bedömningar och saneringar av sårbarheter 

 

En viktig del i säkerhetsstrategin i en verksamhet är att ha ett väl fungerande 

sätt att rapportera incidenter. Det är vanligast att större företag har detta 

etablerat i verksamheten (Malmqvist, 1999). Även SIG Security (1997) 

poängterar att det är viktigt att det finns en funktion för hur man anmäler 

incidenter, till exempel driftavbrott, dataintrång eller virus. Dessa hanteras 

sedan bäst av den operativa eller driftansvariga avdelningen. En handlingsplan 

behöver finnas för att undvika att incidenterna uppstår igen.  

 

4.1.5 Risk 5: BYOD medför att fler plattformar behöver hanteras  
 

Risk 5 handlar om den ökade mängden plattformar som verksamheten behöver 

hantera på ett eller annat sätt. Det är en säkerhetsrisk att tillåta alla telefoner och 

plattor, och det ger en situation som är svår att hantera. Olika enheter har olika 

säkerhetsbrister och många plattformar har attackerats på något sätt. Istället för 

att fokusera på förebyggande kontroller, behöver man, enligt Rouse (2012), 

förstå de långvariga sårbarheterna i våra enheter och planera efter detta. Samma 

gäller för operativsystem. Att förstå operativsystemet och de exponerade 

programmeringsegenskaper är nyckeln till att kunna skapa användbara och 

säkra applikationer för användarna (Rouse, 2012).  

 

LinkedIns Nätverket undersökning (Schulze, 2013), visar att den mest populära 

mobila plattform för BYOD är Apple/iOS (Schulze, 2013).  Enligt Oh & 

Stackpole, (2012) har de flesta operativsystem till mobiler liknande 

inställningar i operativsystem, men vissa delar skiljer dem åt. Android och iOS 

är två av de mest populära operativsystemen just nu. Nedan visas skillnader och 

säkerhetsrekommendationer för dessa två operativsystem: 

 

 

Säkerhetsrekommendationer för Android:  

 

Android har blivit en av toppsäljare av smartphones. De tre huvudsakliga 

orsakerna till att Android är en av de mest känsligaste plattformarna är följande: 

 

 

1. Öppenheten i plattformen Android. 

2. Den begränsade översynen av applikationer på Google Play Store 

3. Enhetens kompatibilitet med applikationer från tredjepartsleverantörer 
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Nedanstående åtgärder resulterar i en minskad sannolikhet för angrepp: 

 

1. Sätt ett lösenord för enheten 

Mönsterkod, pinkod eller lösenord kan användas för att låsa skärmen. Enheten 

varnar användaren efter de första fem försöken och väntar sedan i 30 sekunder. 

Denna varning gäller 15 gånger och när fel kod anges 20 gånger, behöver skär-

men låsas upp med hjälp av det konfigurerade Googlekontot. 

 

2. Inaktivera "Okända källor" för applikationsinstallation 

Då Android är en öppen plattform, kan vilken tredjepartsleverantör som helst 

utveckla en applikation för plattformen Android. Applikationer som är tillgäng-

liga utanför applikationsbutiken (Play-butiken) innebär en större risk för osäkra 

program och kan innehålla hot.  Det bästa för användaren är att undvika att 

ladda ner applikationer från tredjepartleverantörer. 

 

3. Installera ett virusskydd 

Det är en rekommendationen att använda en antivirus-applikation från applikat-

ionsbutiken baserat på bra användarbetyg och versioner. 

 

4. Se över applikationens rättigheter 

Alla applikationer som är installerade kräver vissa rättigheter för att kunna ut-

föra programmets funktioner. Det kan vara allt från nätverksanslutning till att 

spara samtal. Vissa applikationer kan fråga efter rättighet till delar på telefonen 

som den inte behöver. Därför är det viktigt att läsa igenom och förstå vilka rät-

tigheter som ges till applikationen. 

 

5. Kontrollera att telefonen har en uppdaterad mjukvara 

6. Stäng av trådlösa anslutningar när de inte används (GPS, Bluetooth, Wi-Fi 

och ”hotspots”). Att ansluta mot osäkra nätverk eller enheter kan leda till allvar-

liga risker. 

7. Ändra inte på enhetens säkerhetsinställningar. Vissa begränsningar för opera-

tivsystemet går att ändra på, vilket kan öppna för säkerhetshål. 

8. Undvik känsliga transaktioner på publika nätverk 
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9. Gör en säkerhetskopia av data på enheten 

Denna åtgärd kan förebygga förlust av data. Om en enhet återställs till fabriks-

inställningar, så kan applikationens data återställas med hjälp av denna backup. 

 

10. Stäng av positioneringstjänsten "Google location" 

Denna ger applikationer information om fysisk lokalisering utan att använda 

GPS. 

 

Säkerhetsrekommendationer för IOS: 

Nedanstående åtgärder kommer att minska sannolikheten för angrepp avsevärt: 

 

1. Sätt ett lösenord som är komplext 

Den första gången lösenord är skapat efterfrågar den en 4-siffrig pinkod. När 

lösenordet är skapat finns det ett val att stänga av enkla lösenord (4-siffriga pin-

koder), vilket ger användaren valet att välja ett längre lösenord med eventuella 

bokstäver. 

 

2. Använd olika lösenord 

Det finns många applikationer för iOS enheter som kräver lösenord, vilket kan 

vara enkelt och mera komplext. Det är en stark rekommendation att inte an-

vända lösenordet till din enhet som ett lösenord till andra applikationer som ex-

empelvis mobila bankapplikationer. 

 

3. Aktivera "Hitta min enhet" 

När denna är aktiverad, tillåter inställningarna att hitta en enhet från någon an-

nan iOS-enhet eller via iCloud, om den försvinner och låsa denna om behovet 

finns. Användare kan också välja att radera innehållet via fjärr. 

 

4. Aktivera "Data Wipe" under lösenord 

När detta alternativ är påslaget har användaren tio försök att skriva in rätt pin-

kod innan data på enheten raderas. Efter sex felaktiga försök kommer enheten 

att låsas under en minut och inte godkänna någon annan pinkod. Efter en minut 

erbjuder enheten ett nytt försök.  Om lösenordet är fel igen, låses enheten i fem 

minuter, sedan femton minuter och slutligen en timme. Till slut när pinkoden är 
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fel tio gånger, frågar telefonen om användaren vill ansluta mot iTunes (om al-

ternativet är påslaget) eller radera data (om alternativet är påslaget). 

 

5. Inaktivera att ansluta automatiskt mot Wi-Fi 

6.  Ange en låg tid för automatiskt lås 

När en enhet låses automatiskt görs detta i första hand för att minska risken för 

att obehöriga ska kunna använda den och för att spara batteri. Det rekommende-

ras att ha en låg tid inställd för att minska det öppna fönstret för detta. 

 

7. Granska platstjänster 

Det går att aktivera och inaktivera platstjänster för applikationer.  

 

8. Använd iCloud sparsamt 

ICloud är en molnbaserad tjänst som styrs av Apple. Detta erbjuder användaren 

att spara kontakter, kalendrar, e-post, foto och säkerhetskopia av enheten. 

Denna service erbjuder även användaren att hitta sin enhet om den är 

försvunnen eller stulen. När man sparar något i iCloud, är de största 

orosmomenten integritet och säkerhet. Apple kommer att använda "rimlig 

skicklighet och omsorg" för att tillhandahålla och skydda ditt iCloud-konto, 

men Apple är inte ansvarig för någon skada eller förlust av data som kan 

uppstå. En rekommendation är att använda detta sparsamt och att ha alternativa 

former av säkerhet för den information som sparas i molnet. Hölbl (2011) håller 

med om att en lokal säkerhetskopia av viktig data bör göras, för att garantera 

tillgången till uppgifter. En annan rekommendation är att användare får en 

utbildning som ger dem information om molntjänster och förbereder dem för att 

kunna göra kompetenta beslut om användning av molntjänster inklusive vilken 

information som ska överföras till molnet och när (Hölbl, 2011). 

 

 

9. Stäng av onödiga anslutningar. När trådlösa anslutningar inte används bör de 

inaktiveras. 

 

10. Minimera notifieringar 

För att förbättra integriteten, så kan du välja vilken typ av notifieringar som ska 

visas från olika applikationer. Ett viktigt alternativ att stänga av är valet att 

kunna se information även om skärmen är låst (Alternativet: "View in Lock 

Screen") (Oh & Stackpole, 2012). 
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4.1.6 Risk 6: Risker utanför företagets säkerhetsmiljö 

 

Risk 6 är en punkt som är svår för verksamheter att kunna kontrollera. För att 

lösa detta, är det viktigt att verksamheterna har en policy för hur enheterna ska 

användas som även berör deras hem, och vidtar åtgärder för att känsliga 

uppgifter alltid är skyddade (Kaspersky Lab, 2013). Det är även viktigt att 

enheten har en uppdaterad mjukvara, då leverantörerna uppdaterar mjukvarorna 

regelbundet för att stänga säkerhetshål. Används en enhet med en gammal 

mjukvara, är risken större och det är enklare att nå enheten med skadlig kod 

(Friedman, & Hoffman, 2008). Även Oh & Stackpole (2012) håller med om att 

det är viktigt att användare kontinuerligt uppdaterar sin mjukvara i telefonerna. 

Uppdateringarna är ofta säkerhetsuppdateringar som är viktiga i förebyggande 

syfte. Kaspersky Lab (2013) håller med om vikten att ha de senaste 

säkerhetsuppdateringarna för alla program är installerade, både inom företaget 

och på användarnas enheter (Kaspersky Lab, 2013). 

 

 

4.1.7 Risk 7: Otillräcklig kryptering  

 

Risk 7 berör krypteringen i verksamheterna. Utöver att använda telefonens 

inbyggda krypteringsfunktioner, är det viktigt för verksamheten att investera i 

en mobil säkerhetslösning. Där bör ytterligare ett lager av kryptering appliceras 

om behov av kryptering finns. Detta sker för att komplettera den kryptering 

som redan finns i mobilen (Kaspersky Lab, 2013). LinkedIns Nätverket 

undersökning (Schulze, 2013) rörande informationssäkerhet i BYOD, visar att 

den mest använda åtgärden för att kontrollera risker för mobila enheter är just 

kryptering (Schulze, 2013).  

 

Nedan följer några krypteringsmetoder: 

 

 

Full diskkryptering 

 

Hela det fasta datainnehållet (inte det som skickas över nätverket) blir krypterat. 

Informationen kan bara göras tillgänglig via en dekryptering som görs med en 

nyckel vid användning av enheten.  

 

 

Fil och mappkryptering för enskilda användare 

 

Det går att kryptera enskilda datafiler med hjälp av nycklar. Exempelvis 

Microsoft Office har till exempel den funktionen. Om man för över data passar 

denna typ av kryptering bra, då endast behöriga har tillgång till 

dekrypteringsnyckeln och därmed kan läsa informationen. 
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Inbyggd kryptering i mobiler: 

 

Det finns inbyggd kryptering i många mobiler och olika operativsystem 

hanterar detta på olika sätt.  Kryptering i mobilen dekrypteras genom att rätt 

pinkod anges (Oh & Stackpole, 2012). 

 

Det finns alternativ för en säkrare lösningar mellan BYOD-enheter och 

företagsnätet. Två av dessa presenteras nedan: 

 

 

Virtual Private Network (VPN): 

 

För att skapa säkra förbindelser inom nätverket mellan server och klient, 

används ofta tekniken VPN. Genom att använda sig av en VPN-klient kan 

användaren autentisera sig för att komma åt verksamhetens nätverk. VPN ger 

en säker kommunikation mellan BYOD-enheter och företagsnätverk. Däremot 

hjälper det inte att skydda det data som lagras på BYOD-enheterna (Wang & 

Wei & Vangury, 2012). 

 

NAC (Network Access Control): 

 

NAC används för att identifiera, kontrollera och skapa en säker åtkomst för 

enheterna när den ansluter sig till nätverket. NAC har till uppgift att upptäcka 

och identifiera enheter som ansluter sig till nätverket på användarnivå och 

platsnivå. Därefter verifieras användaren och enheten. En bedömning görs 

sedan av enheten. När detta är klart, ges användaren tillstånd till nätverket. 

Under tiden som användaren är uppkopplad mot nätverket, övervakas 

användaren och enheten i form av skanning av systemet. NAC utför sedan en 

eventuell rensning av problem med användaren (Barz, 2003).  För att övervaka 

och hantera mobila enheter, använder 40 procent MDM och 25 procent NAC 

(Schulze, 2013).  

 

 

4.1.8 Risk 8: Wi-Fi 
 

Risk 8 handlar om säkerhetsrisker vid trådlösa nätverksanslutningar. Rekom-

mendationen är att undvika att ansluta till specifika tjänster där användarnamn 

och lösenord behövs, när en trådlös anslutning används. Ofta används tyvärr 

samma lösenord till många konton, vilket gör att om ett lösenord kapas, kan 

detta vara en ingång till många olika konton. Denna rekommendation kan 

specificeras i en användarpolicy (Gilmore & Beardmore, 2013). Helst bör 

användare undvika att koppla upp sig mot offentliga nätverk. Om detta ändå 

görs, bör en inaktivering ske av fildelning i nätverket (Sundström & Söderholm, 

2013). 
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4.1.9 Risk 9: En ny väg in för skadliga program 

 

En annan viktig risk att hantera, är att det har blivit enklare för 

sabotageprogram att nå företagets miljö. En grundläggande rekommendation, är 

att alla användare, enligt risk 9, ska ha ett antivirusprogram installerat (Oh & 

Stackpole, 2012). Detta är viktigt då det har skett en ökning i antalet 

sabotageprogram som är riktade mot mobila enheter, till exempel trojaner, 

maskar och virus. Det betyder att verksamheterna behöver installera mjukvara 

för att skyddas mot detta. Det finns exempelvis hybrida anti-sabotageprogram 

som kan kombineras med att installeras på enheterna och molnbaserade tjänster 

(Gilmore & Beardmore, 2013). Kaspersky Lab (2013) menar att det är viktigt 

att antivirusprogrammet innehåller ett signaturbaserat skydd. Där är förmågan 

att upptäcka skadlig kod bra och innefattar ständiga uppdateringar av databasen 

med information om sabotageprogram. Det är även viktigt att det finns ett 

proaktivt skydd som kan analysera beteenden, då detta kan skydda mot nya 

skadliga program som ännu inte har en publicerad signatur (Kaspersky Lab, 

2013). Även Friedman & Hoffman (2008) håller med om att ett 

antivirusprogram är viktigt för enheterna. 

 

Ibland kan det tyvärr räcka med att bara besöka en infekterad webbsida, för att 

få ett virus. Att kontrollera vilka sidor som kan besökas, kan därför ge företaget 

ett bättre skydd. Vissa mobila säkerhetsprogram ger administratören rättighet att 

blockera skadliga och andra webbsidor som inte är accepterade att besöka 

(Kaspersky Lab, 2013). En rekommendation är att säkerhetsnivåer, godkända 

program och aktuell lösenordspolicy, specificeras i verksamhetens policy för 

BYOD-enheter (Showpad, 2014). För data som är av mycket känslig karaktär, 

bör även loggar finnas som registrerar vem som har öppnat eller redigerat 

filerna (Sundström & Söderholm, 2013). 

 

4.1.10 Risk 10: Utebliven kontroll över installerade applikationer  

 

Den sista risken (risk 10) som presenteras berör applikationshanteringen och 

den kontroll som ofta saknas. Att ge medarbetarna fritt fram för användande av 

alla applikationer är en säkerhetsrisk. Kaspersky Lab (2013) menar att vissa 

applikationer kan innehålla säkerhetsrisker. Därför är det viktigt att välja ett 

monitoreringsverktyg, till exempel MDM, eller en säkerhetslösning som ger 

administratören rättighet att kontrollera startande av applikationer. 

Administratören kan där välja vilja program som ska vara svartlistade (inte 

okej) alternativt vilka program som ska vara vitlistade, det vill säga accepterade 

(Kaspersky Lab, 2013). Det fungerar också att ha en egen applikationsbutik där 

verksamheten väljer ut vilka applikationer som ska finnas med. Användaren kan 

sedan ladda ner applikationer därifrån utan restriktioner (Sundström & 

Söderholm, 2013). Det är även viktigt att ”jailbreak” eller andra liknande 

åtgärder för att komma runt operativsystemets funktioner inte tillåts (Morrow, 

2012). 
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4.1.11 Sammanställning av teoretiska rekommendationer 

 

Följande rekommendationer är sammanställda rekommendationer från de 

största säkerhetsriskerna i kapitel 4.1.1 till 4.1.10: 

 

Åtgärder mot risk 1: Dataintrång eller dataförlust 

1. Kontrollera att behöriga personer har korrekta rättigheter. 

2. Använd en autentisering, verifiering och ett godkännande innan 

verksamhetskänslig information nås. 

3. Att utföra loggning av filer som är av känslig karaktär. 

4. Att se över vilken information som är viktig att skydda. 

5. Att det finns tydlig information om vilken information som får 

sparas via molntjänster. 

Rekommendation 14 gäller även här som åtgärd  

 

Åtgärder mot risk 2: Att blanda verksamhetens och medarbetarens data på 

enheten 

6. Att separera företagets data och medarbetarens personliga data. 

7. Att återställa enheten vid byte av enhet eller om användaren slutar 

inom verksamheten. 

8. Att se över att tillräcklig kryptering används. 

 

Åtgärder mot risk 3: Förlust av en enhet  

9. Att ha kodlås och pinkod på enheterna. Ju mer komplext, desto 

bättre.  

10. Att använda ett manageringsverktyg för BYOD-enheter. 

11. Om inte ett MDM/MAM-verktyg används, använd någon 
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säkerhetslösning på applikationsnivå. 

Rekommendation 8 gäller även här som åtgärd. 

 

Åtgärder mot risk 4: Medarbetarens beteendemönster och okunskap om 

säkerhet. 

12. Att lokalisera vilka användningsfall som finns och säkra därefter 

upp önskade delar.  

13. Att ge kontinuerliga grundutbildningar i säkerhet. 

14. Att ha en meningsfull policy som gäller användning, säkerhet och 

regler. 

15. Att ha en fastställd strategi för BYOD. 

16. Att IT-avdelningen har en supportstrategi.  

17. Att ha ett fungerande sätt för incidentrapportering.  

18. Att se över belastningen i nätverket då denna troligtvis kommer att 

öka. 

19. Att kontinuerligt inventera auktoriserade och icke-auktoriserade 

användare och enheter.  
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Åtgärder mot risk 5: BYOD ger verksamheter fler plattformar att hantera 

20. Att förstå vilka säkerhetsbrister som enheter och operativsystem har. 

21. Att begränsa utbudet av plattformar. 

22. Att ha ett virusskydd på enheten. 

23. Att aktivera "Data Wipe" och "Hitta min enhet" om det är möjligt. 

24. Att se över applikationernas rättigheter. 

25. Att endast ladda ner applikationer från betrodda källor. 

26. Att inaktivera trådlösa anslutningar när de inte används. 

27. Att inaktivera trådlösa anslutningar när de inte används. 

28. Att använda molntjänster som iCloud och liknande tjänster 

sparsamt. 

29. Att kontinuerligt kontrollera att enheterna har en uppdaterad 

mjukvara. 

Rekommendation 9 och 13 gäller även här. 

 

Åtgärder mot risk 6: Risker utanför företagets säkerhetsmiljö 

Rekommendation 14, 29 gäller även här som åtgärd. 

 

Åtgärder mot risk 7: Otillräcklig kryptering 

30. Att använda kryptering utöver den kryptering som finns inbyggd i 

mobilerna. 
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Åtgärder mot risk 8: Wi-Fi 

31. Att inte använda tjänster som kräver användarnamn och lösenord. 

32. Att inaktivera fildelning under en Wi-Fi- anslutning. 

33. Att vara försiktig med att använda publika trådlösa nätverk. 

 

Åtgärder mot risk 9: En ny väg in för skadliga program och sabotageprogram 

34. Att en kontroll sker över vilka webbsidor som kan besökas. 

35. Att säkerhetsnivåer, lösenordspolicy och andra viktiga delar är 

specificerade i användarpolicyn 

Rekommendation 3 och 22 gäller även här som åtgärd. 

 

Åtgärder mot risk 10: Avsaknaden av kontroll över de applikationer som är 

installerade 

36. Att begränsa vilka applikationer som är tillåtna. 

37. Att använda en säkerhetslösning som ger en kontroll av startande av 

applikationer. 

38. Att ”jailbreakade” telefoner förhindras. 
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4.2 Inblick i säkerhet och användning av BYOD i 
verksamheter 

I kapitel 4.2 presenteras de data som har inkommit från de intervjuer som har 

hållits med de olika verksamheterna. Syftet är att få en inblick över hur säker-

heten och hur BYOD hanteras i praktiken. Frågorna finns presenterade i bi- 

laga 1. I kapitel 4.2.1 sammanfattas intervjuerna under grupperade punkter ne-

dan. 

4.2.1 Kort presentation av respondenterna 

(Fråga 1 och 2) 

Respondent A: Kommun: Intervjun skedde 2014-04-04 per telefon med respon-

denten. Den intervjuade har rollen som IT-chef inom kommunen. I kommunen 

finns 250 BYOD-användare, varav 150 mobilanvändare, 50 surfplattor och 50 

datorer. Kommunen har använt denna strategi i tre år. 

Respondent B: Universitet: Intervjun skedde 2014-04-09 per telefon med re-

spondenten. Den intervjuade har rollen som gruppchef på IT-avdelningen inom 

myndigheten. Myndigheten har cirka 73 000 BYOD-användare varav 70 000 är 

studenter och 3 000 är lärare och administrativ personal. Hälften av institution-

erna har sin egen IT-drift som köper in sin egen hårdvara. Det finns ingen upp-

gift över fördelningen gällande antalet av mobiltelefoner, surfplattor och bär-

bara datorer. Myndigheten har använt BYOD under många år, och de kommer 

ur en helt decentraliserad organisation och har genom gradvis ökande centrali-

sering växt in i BYOD. 

Respondent C: Företag: Intervjun skedde 2014-04-14 per telefon med respon-

denten. Den intervjuade har rollen som ägare av företaget. Företaget har 19 an-

ställda, varav fyra BYOD-användare och har använt denna strategi i tre år. 

Respondent D: Företag: Intervjun skedde 2014-04-23 via e-post med respon-

denten, efter att ett personligt möte ägt rum. Den intervjuade har rollen som 

systemingenjör inom företaget. Företaget har anställda i Sverige och utomlands 

och har använt denna strategi under flera år. 

Respondent E: Kommun: Intervjun skedde 2014-04-30 per telefon med tre re-

spondenter från kommunen. De intervjuade har rollerna som informationssä-

kerhetssamordnare, funktionsledare IT och funktionsansvarig inom kommuni-

kation och telefoni, i kommunen. Kommunen har cirka 16 500 BYOD-

användare, varav 10 000 elever och 6 500 anställda. De har haft denna strategi 

under två år. 

Respondent F: Universitet: Intervjun skedde 2014-08-05 per telefon med re-

spondenten. Den intervjuade har rollen som IT-administratör för infrastruktur 

inom universitetet. Universitetet har 30 000 studenter, varav 7 000 helårsstuden-
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ter som är BYOD-användare och har använt denna strategi i mer än fem år. Ing-

en av de anställda är BYOD-användare. 

4.2.2 Upplevda säkerhetsrisker och förebyggande åtgärder 

(Fråga 3 och 4) 

Respondent A: Kommun: De anställda har inte upplevt några risker, men de ne-

gativa effekter som visionen har fört med sig är ett ökat antal supportärenden 

och driftfrågor. Användare av tjänsten måste ha ett konto för elev eller anställd. 

De som inte är anställda får en gästinloggning.  Som förebyggande åtgärder har 

kommunen en god kontakt och täta besök av leverantörerna av tjänsten. De in-

formerar då om eventuella risker. De anses av den intervjuade vara duktiga och 

kompetenta inom området. De har även en regelbunden kontakt med grann-

kommuner, för att samköra riskanalyser. Tekniker hos kommunen träffas flera 

gånger i veckan kring säkerhetsfrågor. Den intervjuade menar även att de försö-

ker ha en god omvärldsbevakning genom att ta del av rapporter och tidskrifter. 

Respondent B: Universitet: Den största säkerhetsrisken som myndigheten upp-

lever är avsaknaden av kontroll kring vilken typ av data som används och lagras 

på enheterna. Information saknas också kring hur enheterna är konfigurerade 

och om tillgång finns till andra tjänster som är installerade på enheterna som 

inte myndigheten har kontroll. Exempel på sådana tjänster är molntjänsten 

Dropbox. Myndigheten har valt att inte skydda själva enheterna, utan istället 

ska data skyddas i källan och i kommunikationen framförallt genom kryptering 

och HTTPS vid webbtrafik. VPN används inte. 

Som förebyggande åtgärder, meddelar respondenten att de är i ett LIS-införande 

för att uppfylla de krav som ställs på myndigheten. Universitetet har en säker-

hetssamordnare och extern hjälp som ansvarar för själva införandet av detta. 

Universitetet har även en styrgrupp som spänner över hela myndighetens verk-

samhet, då detta inte bara är ett IT-projekt utan ett projekt som rör hela myndig-

heten. 

Respondent C: Företag: Att privat och företagsdata blandas på enheterna, är en 

säkerhetsrisk för företaget. De anställda ser även risker i att företagsdata lämnar 

företaget till deras hemnätverk och medier. 

För att förebygga dessa säkerhetsrisker används molntjänsten Dropbox med be-

gränsad åtkomst. Känslig data delas inte. Mappar styrs med olika rättigheter 

beroende på vilken roll de anställda har i företaget. De anställda har bara till-

gång till det absolut nödvändigaste, medan arbetsledare och delägare har mer 

rättigheter. 

Respondent D: Företag: Respondenten meddelar att de har en tydlig policy som 

innebär att alla med BYO (Computer eller Device) enhet skall använda företa-

gets applikation för access till applikationer. För att ansluta mot företagsnätver-
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ket måste också ett antivirusskydd finnas på enheten. Företaget har gjort en be-

dömning att företagsdata är säkert via app-virtualisering. 

Respondent E: Kommun: De största säkerhetsriskerna anses vara risken att 

inloggningsuppgifter sprids, då det är samma lösenord till dator som till e-post. 

Det går endast att nå internet via mobilerna och inte några interna dokument. 

Det går bra att synkronisera e-post med mobilerna om önskemål finns från an-

vändaren. 

 

Inom en framtid är ambitionen att gå över till en certifikatbaserad lösning, vil-

ket ses som en förebyggande åtgärd. Det finns praktiska hinder för att just nu 

införa dessa säkerhetslösningar med högre skydd enligt respondenterna. Ett cer-

tifikat som installeras på mobilerna är önskvärt, men är en krånglig lösning för 

användarna. Respondenterna upplever att de inte riktigt vet hur BYOD ska han-

teras säkert inom kommunen. 

Respondent F: Universitet: Respondenten meddelar att de säkerhetsrisker som 

de anställda upplever ligger i var IT-avdelningen ska avgränsa de resurser, som 

användarna ska komma åt utifrån. Idag ansluter studenten sig med sin enhet 

mot en portal, där det finns guider för hur studenten ska göra för att komma åt 

dokumentation och för att göra utskrifter. Inget annat på infrastrukturen går att 

komma åt. Det mesta är webbaserat. Kursmaterialet görs via Fronter och är 

byggt för att kunna göra virtuella klassrum. Detta har enligt respondenten gjort 

att det än så länge har varit lindrigt med säkerhetsrisker för IT-sidan. 

Respondenten ser även risker i att virussmittade enheter kommer åt det trådlösa 

studentnätet. Då är alla andra studenter i riskzonen. Nätet är dock övervakat, 

och virussmittade datorer upptäcks tämligen omgående. Eftersom universitetet 

levererar en tjänst till studenterna, behöver de inte komma åt så mycket resurser 

idag. Respondenten meddelar att det är så de idag ser till att det är säkert. De 

har lagt begränsningen i tillgången till tjänsterna.  

Respondenten tillägger även att tekniksidan börjar komma ikapp BYOD. Citrix 

har en lösning, där användaren loggar in via en portal och får tilldelat de pro-

gram som användarna har rättighet till. Detta används inte idag vid universite-

tet, men personalen har undersökt denna lösning. Tyvärr är investeringen i ser-

verhårdvara dyr, vilket har gjort att universitetet inte valt den lösningen.  

Nu har även den senaste versionen av Microsoft Active directory kommit (Win-

dows), där det finns något som heter ”Workplace Join”. Detta gör att använda-

ren kan få en begränsad anslutning till domän och resurser. Funktionen och in-

tresset finns för denna. Främst finns intresset hos gästforskare som oftast kom-

mer till universitetet och har med sig en bärbar dator till universitetet. Där kan 

de få en klient som sköter installation av vår mjukvara på deras datorer som de 

behöver i sin forskning. Gällande licenser i BYOD, har universitetet över 1 100 

paketerade programvaror som används av personal, forskare och studenter. Oft-

ast är licenserna kopplade till hårdvaran och då är policyn att universitetet ska 

äga hårdvaran som licenserna är installerade på. Därför är det bättre att leverera 
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det som en tjänst, så att studenterna eller forskarna kan komma åt det den 

vägen, än att försöka integrera deras egna datorer och enheter i infrastrukturen. 

Gör man detta, skapas gråzoner kring licenshanteringen, vilket IT-avdelningen 

vill undvika.  

4.2.3 Företagspolicy, strategi och medarbetarutbildning 

(Fråga 5, 6 och 7) 

Respondent A: Kommun: Företagspolicy saknas inom kommunen. Strategin för 

BYOD är att uppnå att det ska vara möjligt att ta med den utrustning man öns-

kar, men idag finns ingen bra lösning för att kunna ta med alla olika typer av 

enheter. De har skapat ett öppet nät, där den anställde registrerar sig själv. I nä-

tet matchas användarkontot och sedan släpps användaren in i nätet. Man kom-

mer dock inte åt några interna resurser utan har endast tillgång till internetan-

slutning. Man får ett nätverks-id med en inloggningskod som gäller en gång, 

som sedan skickas ut med sms till mottagaren. 

När man blir anställd inom kommunen, får man en grundläggande utbildning 

om IT-säkerhet. Det finns även information på intranätet gällande telefoni och 

data. Elever får också en utbildning, men av annan art. 

Respondent B: Universitet: Myndigheten har ingen övergripande policy, men 

det finns en informationssäkerhetspolicy och en IT-policy. Denna tar inte ställ-

ning till privata kontra myndighetsägda enheter. Det finns inte heller en strategi 

för BYOD att förhålla sig till. Respondenten meddelar att universitetet har sat-

sat på att centralisera stödsystemen för lärare och studenter. Målet är att hårdva-

ran och enheten ska betyda så lite som möjligt. Istället handlar det om applikat-

ion och information istället för att kontrollera en specifik enhet.  

De anställda eller studenterna får inte någon speciell utbildning från IT-

avdelningen gällande säkerhet. Respondenten menar att användarna däremot 

har ett eget ansvar och skyldighet att känna till den policy och regler som gäller. 

Det är upp till respektive chef att informera sina anställda kring vilka särskilda 

säkerhetsföreskrifter som finns. 

Respondent C: Företag: Det finns ingen speciell företagspolicy, utöver att an-

vändarna ska ha telefonlåskod på telefonerna. Företaget har en Microsoft Office 

365 domän och ansluter via en Exchange server. Denna ställer automatiskt in i 

telefonen att användarna måste ha en telefonlåskod aktiverad, annars kommer 

användaren inte åt e-postkontot. Detta nås endast om korrekt telefonlåskod är 

angiven för att låsa upp telefonen. Byter man däremot lösenord, behöver det 

nya lösenordet anges vid nästa start av e-posten i mobilen. 

Det finns ingen speciell strategi för BYOD. Företaget tillhandahåller mobiler 

för operativsystemet Android, men om användaren önskar använda en enhet av 

en annan modell är det fritt fram att använda sin egen enhet. Samma gäller 

surfplattor. 
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Ingen utbildning ges i säkerhet till medarbetarna. 

Respondent D: Företag: Respondenten meddelar att fast anställda får välja mel-

lan att få en företagsägd/supporterad enhet (pc) eller att få en kontant ersättning 

var tredje år. Då får den anställde köpa in och ansvara för sin egen enhet.  

Upplägget är lite mer fördelaktigt för anställda i exempel USA där skatteeffek-

ten uteblir på ersättningsbeloppet. I Sverige och många andra EU-länder räknas 

denna ersättning som en löneförmån och beskattas som lön. 

Respondenten meddelar att det inte finns någon uttalad strategi för BYOD. Att 

ha en BYOD-policy gör det lättare att rekrytera personer som lägger mycket 

fokus på att använda de verktyg som de själva vill.  

Webbaserade självstudier finns tillgängliga via intranät som utbildningsformat. 

 

Respondent E: Kommun: Respondenterna meddelar att det finns en generell 

informationspolicy, men ingen specifik företagspolicy för BYOD. Eleverna har 

ingen speciell policy. Om man synkroniserar med e-post, tvingas man ha en 

pinkod. 

 

Det finns idag ingen specifik strategi för BYOD. Den största anledningen till 

detta är att utvecklingen har gått fort och att de inte har hunnit med att utveckla 

en sådan. 

Ingen utbildning ges till medarbetarna i handhavande och säkerhet, utan den 

anställde har själv en skyldighet att ta reda på de policyer som finns. 

Respondent F: Universitet: Det finns en företagspolicy för mobila enheter. Det 

är fritt för användare att köpa in exempelvis Iphone privat och sedan använda 

Exchange e-posthanterare som synkroniseras mot universitetet. Den policy som 

finns säger dock att en ”wipe” kan ske om den privata enheten försvinner. An-

vändaren ska vara underförstådd att så kan ske. Det finns även med i policyn att 

pinkod ska användas. 

En intern politik gäller ofta på universitet, vilket ibland ger en otydlig policy. 

Om en forskare har erhållit forskningspengar till en viss lösning, får IT ibland 

göra lösningar som inte alltid stödjer den policy som finns. Jämfört med den 

privata sektorn, har policyn på universitetet lite mer suddiga kanter. 

Det finns också policyer gällande användning av klienter och mobila enheter. 

Dock kan det ibland råda svårigheter hur dessa ska följas. Detta beror på att 

universitetet till stor del lever efter den ”akademiska friheten” gällande vilka 

resurser utbildande personal får att tillgå i sin forskning och i de utbildningar de 

är delaktiga i.  
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Strategin för BYOD har växt fram allt mer. Utbildningssättet förändras att det 

blir allt mer distansutbildningar och anpassningar efter detta behöver göras. För 

att få tillgång till program finns VDI (virtuella desktops) där studentarbetsplats 

kan erhållas var man än sitter. Gästforskare kan få en virtuell desktop med en 

godkänd miljö från universitetets sida med den enhet han arbetar i. Responden-

ten meddelar att det finns en önskan om att en VDI-lösning skapas, där använ-

daren erhåller universitetets miljö var den än finns, istället för att integrera en-

heterna i nätet.  

Vid nyanställningar, ges en utbildning om säkerhet, där information och tips ges 

kring arbetsverktygen. Studenterna får information om säkerhet via e-post. 

Respondenten tillägger att ”Eduroam” används, vilket är ett samarbete mellan 

de flesta europeiska universitet. Studenten har då överallt ett och samma tråd-

lösa nät med samma ID. Om studenten reser till ett annat universitet som också 

har ”Eduroam” loggar den in på detta och autentiseras då mot sitt eget universi-

tet och får tillgång till de resurser som denna har rättighet till. 

 

4.2.4 Separation av data 

(Fråga 8) 

Respondent A: Kommun: Ingen separation sker av företagsdata och privat data. 

Användarna kommer inte åt gemensamma resurser mer än e-post och kalender. 

Där blandar man data. Den anställde får 100 kronor i avdrag per månad om 

denne använder sin privata enhet och då får denne även använda enheten obe-

gränsat nationellt. Den intervjuade menar att de uppmuntrar till att inte separera 

data. Ett positivt resultat som de har märkt, är att de anställda blir mer nåbara 

även utanför arbetstid.  

Kommunen har lite frågetecken kring sekretesshantering av uppgifter som för 

närvarande inte är löst. Viss sekretessbelagd information skickas exempelvis via 

e-post. Detta kan delvis lösas genom deras framtida MDM-lösning. 

Respondent B: Universitet: Ingen separation sker för data. 

Respondent C: Företag: Ingen separation sker för privatdata och företagsdata. 

Respondent D: Företag: Separation av data sker automatiskt via applikation- 

och desktopvirtualisering. 

Respondent E: Kommun: Ingen separation sker för privatdata och företagsdata. 

 

Respondent F: Universitet: Ingen separation görs för privatdata och företags-

data. 
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4.2.5 Verktyg för övervakning och riskkontroller 

(Fråga 9 och 10) 

Respondent A: Kommun: En MDM-lösning installerades förra sommaren. Den 

intervjuade berättar att kommunen upplever att det har varit svårt att få denna i 

drift. Leverantören lovade för mycket kring hur enkelt det skulle vara att 

komma igång med detta. Begränsningar som finns är bland annat att mobilernas 

operativsystem har olika versioner. Då fungerar det på olika sätt. Leverantören 

har behövt köra en del buggfixar för att lösa problem. Nu har kommunen en an-

ställd som endast ägnar sig åt en nystart av detta. Idag är det valfritt om man 

vill installera den applikation på enheten som gör det möjligt att kontrollera 

denna. MDM-lösningen planerar kommunen att driftsätta i maj detta år. De ser 

vikten av detta, då flera surfplattor är på väg att driftsättas inom kort. 

Det görs idag inga riskkontroller av enheterna. 

Respondent B: Universitet: Inga verktyg används för övervakning, då det inte 

sker någon central hantering av enheter. Det görs därmed inte heller några risk-

kontroller av mobila enheter. 

Respondent C: Företag: Inga verktyg används för övervakning och inga risk-

kontroller görs av mobila enheter. Vid VPN-anslutning behöver användaren 

ange användarnamn och lösenord, dock görs ingen riskkontroll av själva enhet-

en. 

Respondent D: Företag: Gällande övervakning av mobila enheter (smarttelefo-

ner och tabs) används ett MDM-verktyg.  

Riskkontroller görs på supporten för företagets programvara. Om man kan köra 

programvaran samt att det finns support för antivirus på enheten, har enheten 

passerat riskkontrollen.  

Respondent E: Kommun: Det finns inget MDM-verktyg idag, men kommunen 

undersöker en sådan lösning. Idag används Exchange för att hantera formate-

ring av enheter om de exempelvis är borttappade eller stulna. Detta fungerar 

dock endast på de som har synkronisering med e-post. För övriga enheter finns 

det ingen övervakning eller styrning. 

Inga riskkontroller görs av BYOD-enheter. 

Respondent F: Universitet: Respondenten meddelar att de har ett egenutvecklat 

verktyg, där man kan se alla enheter som är registrerade (om de är aktiva, vem 

som äger den). Universitetet har däremot inget verktyg för att övervaka och 

styra enheterna idag. Samtidigt som universitetet undersöker VDI-lösningar i 

höst, ska universitetet även undersöka lösningar för övervakning. Exchange an-
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vänds även i en form av övervakning, där enheten rensas om detta behövs. 

Google mail används till studenterna, där det idag inte finns någon övervak-

ning. 

Inga riskkontroller görs idag. Alla bärbara datorer har däremot antivirus som är 

managerat centralt. För att få tillgång till vissa resurser måste studenten an-

vända en säker VPN-tunnel. Om en dator börjar broadcasta (paket som skickas 

och tas emot av alla på nätverket) eller skicka onormala mängder förfrågningar 

till andra abonnenter, stängs den av via fjärr. 

4.2.6 Förlust eller stulen enhet 

(Fråga 11) 

Respondent A: Kommun: Vid förlust bör den anställde/eleven ta kontakt med 

den telefoniansvarige så snart som möjligt. E-postsynken stängs då och SIM-

kortet spärras. Ingen spärr av enheten görs (via IMEI-numret). Data som är spa-

rad i mobilen spärras inte alls. Detta är den anställdes/elevens eget ansvar. Det 

finns inga restriktioner kring var lösenord sparas. 

Respondent B: Universitet: Det finns rutiner för hur man byter lösenord och 

spärrar konton vid IT-avdelningen. De mobila enheterna hanteras inte centralt 

alls, utan stulen/borttappad enhet ansvarar respektive institution för. Spärr av 

SIM-kort görs centralt från IT-avdelningen. 

Respondent C: Företag: Om en mobiltelefon försvinner, spärras SIM-kortet. 

Även konto för e-post och Dropbox spärras. 

Respondent D: Företag: Vid förlust av en enhet görs en anmälan till IT-

supporten. Därefter görs en fjärrstyrd radering av enhetens innehåll (iOS, 

Android och Windows Phone). 

Respondent E: Kommun: Om en enhet tappas bort eller blir stulen, vänder an-

vändaren sig till supporten. Om enheten har synkronisering med e-post görs en 

formatering av enheten via fjärr. Även SIM-kortet spärras och en polisanmälan 

görs vid stulen enhet. 

Respondent F: Universitet: Om en användare tappar bort eller blir bestulen på 

sin enhet, ringer denna till universitetets servicedesk för att få hjälp. SIM-kortet 

kan då spärras vid behov. En polisanmälan görs vid stulen enhet. Den ägda en-

heten rensas sedan via fjärr med en wipe (om de har e-postsynk). Ingen spärr 

görs av själva enheten. 
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4.2.7 Plattformar som stöds av verksamheten 

(Fråga 12) 

Respondent A: Kommun: iOS, Windows phone och Android. 

Respondent B: Universitet: Support lämnas på iOS, Windows Phone och 

Android. Övriga fungerar, men ingen support eller garantier ges kring att det 

fungerar med exempelvis e-postsynk. 

Respondent C: Företag: Android 

Respondent D: Företag: Apple Mac, Windows PC, iOS, Android, Windows 

Phone.  

 

Respondent E: Kommun: Alla modeller och märken tillåts idag. 

Respondent F: Universitet: Officiellt stöds iOS, Android och Windows Phone. 

4.2.8 Val av säkerhetsteknik samt upplevda för- och nackdelar 

(Fråga 13 och 14) 

Respondent A: Kommun: Den trådlösa tekniken öppnade för den valda lösning-

en för BYOD. Tre enheter (MAC-adresser) kan anslutas med samma användar-

namn. En begränsning är lagd för att minska risken för att dela ut inloggning till 

andra.  

En fördel är att fler anställda tar med sig sina egna enheter för att ansluta mot 

nätet. En nackdel med vald teknik är att andra vill ansluta sig mot nätet som inte 

är behöriga för detta. Detta resulterar i en hel del onödiga supportärenden. Den 

intervjuade uppger att efterfrågan av anslutningstekniken bör minska i och med 

antalet 4G-telefoner. Då antas inte det trådlösa nätet användas lika mycket, då 

4G nätet ger en snabbare kommunikation. 

Respondent B: Universitet: Inget aktivt val av teknik har gjorts utan det har 

växt fram i samband med ökad centralisering. Detta har gjort att varje institu-

tion har eget ansvar. 

Fördelarna med tekniken är den flexibilitet som denna ger. Friheten och att 

möta egenbestämmandet hos personal och studenter värderas högt. Nackdelarna 

är att man har mindre kontroll framförallt kring surfplattor och mobiler. Det 

gäller att hitta en balansgång för detta. 

Respondent C: Företag: Dropbox var ett snabbt sätt att komma igång. Efter en 

tid lades mer säkerhet på (Dropbox business) med större lagringsutrymme. 

Stora fördelar finns att enkelt uppdatera dokument och hela tiden ha tillgång till 

den senaste versionen av arbetsdokument. Valet gjordes för att vara ett så mobilt 
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och flexibelt företag som möjligt. De upplever även kostnadsfördelar i att ha 

BYOD inom företaget. Fördelarna är mobiliteten och att man kan nå data på ett 

enkelt sätt, medan nackdelarna är baksidan av samma mynt: Risken för dataför-

lust på grund av mobiliteten och möjligheten att nå data på ett enkelt sätt. 

 

Respondent D: Företag: Företaget har valt denna säkerhetsteknik eftersom de 

anställda har utvecklat den själv.  

Fördelen som respondenten upplever det med applikationsvirtualisering är att 

man blir verkligt plattformsoberoende och att man behåller samma användar-

upplevelse oavsett vilken dator man har.   

 

Respondent E: Kommun: Val av säkerhetstekniken tillkom under press och det 

fanns inte tillräckligt med tid att tänka över om lösningen var den mest opti-

mala.  

 

Fördelarna är att det är lätt för användarna att använda detta. Nackdelarna är att 

det är lätt att låsa sina inloggningsuppgifter. Om man har bytt lösenordet via 

datorn, måste man komma ihåg att ändra lösenord i enheten till sin e-post, då 

enheten annars försöker logga in med felaktiga inloggningsuppgifter tills kontot 

är låst både i telefonen och på datorn. De får tyvärr en del ärenden kring detta. 

 

Respondent F: Universitet: Respondenten meddelar att denna säkerhetsteknik 

inte är vald av universitetet, utan har blivit en anpassning efter det behov som 

finns. 

 

Universitetet vill börja använda en VDI-lösning längre fram, för att lösa till-

gången till de tjänster universitetet behöver (programvaror med mera). Detta 

kommer även att lösa problemet kring licenser, att managera virtuella skrivbord. 

Universitetet har valt en lösning som är flexibel och skalbar och som passar in i 

infrastrukturen. 

Fördelarna är att det är en bra nivå. Universitetet tillhandahåller de flesta grund-

läggande tjänsterna (hemmakatalog, utskrifter, webbaserade tjänster ) 

Respondenten anser att nackdelen med tekniken är att de inte har kontroll över 

alla enheter, men att detta beror på ekonomi. Det är dyrt att investera i en lös-

ning som täcker att universitetet ska kunna styra flera enheter, vilket universite-

tet skulle vilja.  
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5  Analys 
Analysens syfte är att data som har framkommit i tidigare kapitel, kan relateras 

till den problemformulering som finns i uppsatsen (Backman, 1998). Fram-

komna uppgifter från teoridelen och intervjudelen sammanställs nedan. Del 1 

av analysen handlar om att lokalisera vilka de största säkerhetsriskerna är. Där-

för presenteras framkomna uppgifter teoretiskt och empiriskt kring delfråga 1 i 

uppsatsens frågeställning: 

Delfråga 1: Vilka är de största säkerhetsriskerna som verksamheter upplever i 

sin BYOD-lösning? 

Del 2 av analysen handlar om rekommendationer för BYOD. Här jämförs 

framkomna teoretiska rekommendationer av säkerhet (delfråga 2 i uppsatsens 

frågeställning), med en sammanfattning från svaren i kapitel 4.2 (delfråga 3 i 

uppsatsen frågeställning) för att få en bild om hur verksamheterna uppfyller re-

kommendationer kring BYOD och för att få ett verksamhetsperspektiv på aktu-

ella risker och rekommendationer. 

Delfråga 2: Vilka rekommendationer finns om säkerhet vid användande av 

BYOD? 

 

Delfråga 3: Hur arbetar verksamheterna idag för att undvika eller förebygga 

de största säkerhetsriskerna i deras BYOD-lösning? 

5.1 Del 1: Säkerhetsrisker 

Målet är att ge en presentation av de största säkerhetsriskerna som 

verksamheter upplever i sin BYOD- lösning. Enligt teoridelen framkom 

följande tio stora säkerhetsrisker med BYOD: 

 

1. Dataintrång eller dataförlust.  

2. Att blanda verksamhetens och medarbetarens data på enheten.  

3. Förlust av en enhet. 

4. Medarbetarens beteendemönster och okunskap om säkerhet. 

5. BYOD ger verksamheter fler plattformar att hantera. 

6. Risker utanför företagets säkerhetsmiljö. 

7. Otillräcklig kryptering. 

8. Wi-Fi. 

9. En ny väg in för skadliga program och sabotageprogram.  

10. Avsaknad av kontroll över installerade applikationer. 
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I tabell 3 presenteras de säkerhetsrisker som har framkommit från den 

teoretiska delen och från respondenterna i empirin. Detta sker för att analysera 

om de teoretiska riskerna täcker de risker som de intervjuade har presenterat. 

Teoretiska risker presenteras med 1-10 i x-led. Empiriska risker presenteras i y-

led. 

 

Tabell 3: Empiriskt framkomna risker jämförs med framkomna teoretiska risker  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Att det blir flera supportärenden *           

Att sekretessbelagda uppgifter hanteras via 

e-post 

   x   x x   

Att det saknas kontroll över data som 

lagras på enheterna 

x x  x  x    x 

Att det saknas ett verktyg för kontroll av 

enheter 

  x  x     x 

Att inte veta om vilken konfiguration 

enheterna har 

    x x x  x  

Att inte veta vilka tjänster och program 

som används på enheterna 

         x 

Att det blandas privat- och företagsdata på 

enheterna 

 x         

Att företagsdata lämnar företaget till 

hemnätverk och media 

     x     

Att inloggningsuppgifter sprids    x     x  

Att inte veta hur BYOD ska hanteras**           

Att göra en avgränsning av resurser som 

användarna ska komma åt, på ett 

ofördelaktigt sätt så att användarna blir 

missnöjda ** 

          

Att enheter är virussmittade och ansluter 

mot det trådlösa nätet 

       x x  

Att inte ha råd att investera i en säker 

lösning för BYOD 

      x  x  

 

* Enligt avgränsningen i uppsatsen är detta en känd risk, men kommer inte att 

hanteras i denna uppsats. 

** Att inte veta hur BYOD ska hanteras kan innebära säkerhetsrisker. Huvud-

syftet med denna uppsats är att ta fram rekommendationer kring hur BYOD bör 

hanteras för att undvika de största säkerhetsriskerna. Därför hänvisas denna 

punkt till uppsatsens framkomna rekommendationer. 

De risker som framkom från den empiriska delen passar in i de tio risker som 

framkom från den teoretiska delen. Därav antas att de tio riskerna är de största 

risker som verksamheter upplever i sin BYOD-lösning. 
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5.2 Del 2: Rekommendationer 

I kapitel 5.2.1 sker en presentation av hur verksamheterna arbetar förebyggande 

mot säkerhetsrisker i deras BYOD-lösningar idag och en sammanställning av 

rekommendationer. Slutligen presenteras hur verksamheterna hanterar BYOD 

idag, jämfört med de rekommendationer som finns. 

 

5.2.1 Förebyggande åtgärder 

Fråga 4 i intervjun handlade om förebyggande åtgärder. Dessa har 

sammanställts och presenteras nedan. De numreras med FA1-FA14: 

 

FA1: Att ha en god omvärldsbevakning. 

FA2: Att ha täta kontakter med leverantörer och grannkommuner kring säker-

hetsfrågor. 

FA3: Att alla måste ha ett konto för inloggning. 

FA4: Att endast ge tillgång till internetanslutning vid nätåtkomst via Wi-Fi. 

 

FA5: Att gästinloggningar till Wi-Fi löses med engångskoder. 

FA6: Att välja att skydda informationen framför enheten (se över informations-

säkerheten). 

FA7: Att begränsa åtkomsten till företagsapplikationerna och att se över att rätt 

person har rätt roller och rättigheter. 

FA8: Att använda någon applikation som automatiskt aktiverar telefonlåskod på 

enheten vid synkronisering av e-post. 

FA9: Särskild företagsapplikation för access till applikationer. 

FA10: Antivirusskydd på enheten. 

FA11: Att begränsa åtkomsten via mobilerna så att inte några interna dokument 

nås. Det mesta bör vara webbaserat om det är möjligt. 

FA12: Rollstyrd åtkomst exempelvis studenter kommer inte åt känslig informa-

tion. 

FA13: Egna datorer integreras inte i infrastrukturen. 

FA14: Att begränsa utbudet av plattformar till enheterna. 
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5.2.2 Sammanställning av rekommendationer 

En total sammanställning presenteras nedan av de förebyggande åtgärderna som 

framkom från intervjun (FA1-FA14) och de teoretiska rekommendationerna. De 

ger tillsammans ett antal rekommendationer för BYOD: 

1. Att kontrollera att behöriga personer har korrekta rättigheter (TR, FA3, 

FA5, FA7 & FA12). 

2. Att använda en autentisering, verifiering och ett godkännande innan 

verksamhetskänslig information nås (TR). 

3. Att utföra loggning av filer som är av känslig karaktär (TR). 

4. Att se över vilken information som är viktig att skydda (TR, FA6 & 

FA11). 

5. Att det finns tydlig information om vilken information som får sparas 

via molntjänster (TR). 

6. Att separera företagets data och medarbetarens personliga data (TR). 

7. Att återställa en enhet till fabriksinställningar, vid byte av enhet eller om 

användaren slutar inom verksamheten (TR). 

8. Att se över att tillräcklig kryptering används (TR). 

9. Att ha kodlås och pinkod på enheterna. Ju mer komplext desto bättre 

(TR). 

10. Att använda ett manageringsverktyg för BYOD-enheter (TR & FA8). 

11. Om inte ett MDM/MAM-verktyg används, använd någon 

säkerhetslösning på applikationsnivå (TR). 

12. Att lokalisera upp vilka användningsfall som finns. Säkra därefter 

önskade delar (TR). 

13. Att ge kontinuerliga grundutbildningar i säkerhet (TR). 

14. Att ha en meningsfull policy som gäller användning, säkerhet och regler 

(TR). 

15. Att ha en fastställd strategi för BYOD (FA13). 

16. Att IT-avdelningen har en supportstrategi (TR). 

17. Att ha ett fungerande sätt för incidentrapportering (TR). 

18. Att se över belastningen i nätverket då denna troligtvis kommer att öka 

(TR). 

19. Att kontinuerligt inventera auktoriserade och icke-auktoriserade 

användare och enheter (TR). 

20. Att förstå vilka säkerhetsbrister som enheter och operativsystem har 

(TR). 

21. Att begränsa utbudet av plattformar (TR & FA14). 

22. Att ha ett virusskydd på enheten (TR & FA10). 

23. Att aktivera "Data Wipe" och "Hitta min enhet" om det är möjligt (TR). 

24. Att se över applikationernas rättigheter (TR). 

25. Att endast ladda ner applikationer från betrodda källor (TR). 

26. Att inaktivera trådlösa anslutningar när de inte används (TR). 

27. Att inaktivera att enheten automatiskt ansluter mot tillgängligt Wi-Fi 

(TR). 

28. Att använda molntjänster som iCloud och liknande molntjänster 

sparsamt (TR). 
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29. Att kontinuerligt kontrollera att enheterna har en uppdaterad mjukvara 

(TR). 

30. Att använda kryptering utöver den kryptering som finns inbyggd i 

mobilerna (TR). 

31. Att inte använda tjänster som kräver användarnamn och lösenord vid 

anslutning via publika Wi-Fi (TR). 

32. Att inaktivera fildelning vid Wi-Fi anslutningar (TR). 

33. Att generellt vara försiktig med att använda publika trådlösa nätverk 

(TR). 

34. Att en kontroll görs över vilka webbsidor som kan besökas (TR). 

35. Att säkerhetsnivåer, lösenordspolicy och andra viktiga delar är 

specificerade i användarpolicyn (TR). 

36. Att begränsa vilka applikationer som är tillåtna (TR & FA9). 

37. Att använda en säkerhetslösning som ger en kontroll av startande av 

applikationer (TR). 

38. Att jailbreakade telefoner förhindras (TR). 

39. Att ha en god omvärldsbevakning (FA1 & FA2). 

40. Att endast ge tillgång till internetanslutning vid nätåtkomst via Wi-Fi 

(FA4). 

 

De rekommendationer som har framkommit upplevs logiska och flera källor 

stödjer dessa. Att få verksamhetens åsikter av förebyggande åtgärder anses 

stärka rekommendationerna, då dessa är verkliga riskhanteringar som används i 

verksamheterna.  

 

5.2.3 Verksamheternas hantering av BYOD, enligt de intervjuade 

I tabell 4 presenteras en sammanställning, i form av kortfattade svar på frågorna 

5-14 från intervjuerna. Respondent A-F förkortas till RA-RF för att få en bild av 

hur verksamheterna hanterar BYOD. 

Tabell 4: Verksamheternas sätt att hantera BYOD 

X-axel: 

Respondent 

Y-axel: 

Risk-

hantering 

RA: 

Kommun:  

RB: 

Universitet:  

RC:  

Företag:  

RD:  

Företag 

RE: 

 Kommun:  

RF: 

Universitet:  

Företags-

policy? 

(fråga 5) 

Nej. Nej, men 

informations-

policy och IT-

policy. 

Nej. Endast 

krav på att 

använda 

telefonlås. 

Att använda 

aktuell 

företags-

applikation 

för 

anslutning. 

Nej, men 

informations-

policy. Pinkod 

ska användas 

vid mailsynk. 

Ja. Egen enhet 

får utnyttjas, 

om PIN-kod 

används. 

BYOD 

strategi? 

Om ja, 

vilken? 

(fråga 6) 

Att kunna ta 

med en val-

fri enhet till 

arbetet. 

Nej.  

Det finns en 

centralisering 

av stödsystem 

till student 

och lärare. 

Nej. – BYOD är en 

del av HR- 

strategin. 

– Sponsring 

ekonomiskt 

vid inköp av 

enhet. 

Nej. BYOD- 

strategin är 

anpassad efter 

sättet 

utbildningen 

utförs på. 
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X-axel: 

Respondent 

Y-axel: 

Risk-

hantering 

RA: 

Kommun:  

RB: 

Universitet:  

RC:  

Företag:  

RD:  

Företag 

RE: 

 Kommun:  

RF: 

Universitet:  

Utbildning i 

säkerhet? 

(fråga 7) 

Ja, en 

grund-

utbildning i  

IT-säkerhet.  

Nej.  Nej. Det finns 

webbaserade 

självstudier. 

Nej.  Ja, till anställda. 

Separation 

av data på 

enheten? 

(fråga 8) 

Nej. Nej. Nej. Ja. Nej. Nej. 

Verktyg för 

övervakning 

och 

styrning? 

(fråga 9) 

MDM är 

under 

införande. 

Nej. Begränsat. 

Enheter som 

använder 

mobilsynk 

kan format-

eras via 

Exchange. 

MDM. Begränsat. 

Enheter som 

använder 

mobilsynk kan 

formateras via 

Exchange. 

Begränsat. 

Egenutvecklat 

verktyg,  

för att se 

registrerade 

enheter. 

Exchange 

används för 

enheter med 

mobilsynk. 

Risk-

kontroller 

för mobila 

enheter? 

(fråga 10) 

Nej. Nej. Nej. Ja, gällande 

programvara 

och antivirus 

på enheten. 

Nej. Nej. 

Rutiner vid 

förlust eller 

stulen 

enhet?  

(fråga 11) 

Mailsynk 

stängs ner. 

Även spärr 

av SIM-

kortet. 

Byte av  

lösenord och 

spärr av 

konto. Även 

spärr av SIM-

kortet. 

Kontot för 

e-post och 

Dropbox 

spärras. 

Även spärr 

av SIM-

kortet. 

En fjärrstyrd 

radering av  

enhetens  

innehåll  

utförs. 

Vid mailsynk 

görs en forma-

tering av enhet-

en via fjärr. 

SIM-kort  

spärras. Polis-

anmälan vid 

stöld. 

Vid mailsynk 

görs en forma-

tering av enhet-

en via fjärr. 

SIM-kort  

spärras. Polis-

anmälan vid 

stöld. 

Mobila 

plattformar 

som stöds 

(fråga 12) 

Windows 

phone, iOS 

och Android 

Officiellt 

stöds Win-

dows Phone, 

iOS och An-

droid. 

Android Apple Mac, 

Windows PC, 

iOS, Android, 

Windows 

Phone. 

Alla platt-

formar tillåts 

idag. 

Officiellt stöds 

Windows 

Phone, iOS och 

Android. 
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X-axel: 

Respondent 

Y-axel: 

Risk-

hantering 

RA: 

Kommun:  

RB: 

Universitet:  

RC:  

Företag:  

RD:  

Företag 

RE: 

 Kommun:  

RF: 

Universitet:  

Val av 

säkerhetstek

nik för 

BYOD  

(fråga 13) 

Den trådlösa 

tekniken 

medförde 

valet av 

teknik. 

Inget aktivt 

val, utan detta 

har växt fram 

i takt med den 

ökade centra-

liseringen. 

Dropbox 

gav en 

snabb start.  

Senare öka-

des säker-

hetsnivån 

och ett 

inköp av  

Dropbox 

business. 

För att  

företaget har 

utvecklat 

detta själv. 

Tillkom  

under press.  

Det fanns inte 

tid att tänka 

över om 

lösningen var 

den mest  

optimala. 

Säkerhets-

tekniken är  

anpassad  

efter det  

behov som 

finns. 

För- och 

nackdelar 

med vald 

teknik?  

(fråga 14) 

+ Fler  

anställda 

använder 

privatägda 

enheter. 

– Obehöriga 

användare 

skapar  

support-

ärenden. 

+ Flexibelt. 

– Mindre 

kontroll, 

framförallt av 

surfplattor 

och mobiler. 

+ Enkelt att 

uppdatera 

dokument. 

+Flexibelt. 

+Mobilt 

arbetssätt. 

+Minskad 

kostnad. 

– Risk att 

förlora data. 

+ Oberoende 

av plattform. 

+ Samma 

användar-

upplevelse 

oavsett vilken 

dator 

användaren 

har. 

+ Användar-

vänligt.  

– Fler 

supportärenden. 

+ Bra nivå på 

erbjudna 

tjänster. 

– Att inte ha 

kontroll över 

alla enheter. 

 

Många verksamheter har växt in i sina BYOD-lösningar och de ser både 

fördelar och nackdelar av teknikutvecklingen. I tabell 4 kan man urskilja att 

många verksamheter har brister i sina BYOD-lösningar utifrån de 

rekommendationer som har framkommit, till exempel en etablerad policy och 

strategi för BYOD. Även gällande riskkontroller, monitorering och separation 

av data finns det utvecklingspotential för att nå en positiv 

verksamhetsutveckling av BYOD-införandet. 
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6 Slutsatser 
I kapitel 6.1 presenteras en sammanfattning av slutsatserna som har framkom-

mit i denna uppsats. Först presenteras svaren på delfrågorna, sedan besvaras 

huvudfrågan.  

6.1 Vilka är de största säkerhetsriskerna som verksamheter 
upplever i sin BYOD-lösning? 

 

Nedan presenteras de tio största riskerna (i obestämd ordning) som 

verksamheter upplever. Dessa är framkomna från den teoretiska referensramen 

och från den empiriska delen: 

 

1. Dataintrång eller dataförlust. 

2. Att blanda verksamhetens och medarbetarens data på enheten. 

3. Förlust av en enhet. 

4. Medarbetarens beteendemönster och okunskap om säkerhet. 

5. BYOD ger verksamheter fler plattformar att hantera. 

6. Risker utanför företagets säkerhetsmiljö. 

7. Otillräcklig kryptering. 

8. Wi-Fi. 

9. En ny väg in för skadliga program och sabotageprogram. 

10. Avsaknad av kontroll över installerade applikationer. 

6.2 Hur arbetar verksamheterna idag för att undvika eller 
förebygga de största säkerhetsriskerna i deras BYOD-lösning? 

De förebyggande arbeten (FA) som pågår i verksamheterna är sammanställda 

från empirin (fråga 4 till respondenterna). Dessa presenteras nedan: 

FA1: Att ha en god omvärldsbevakning. 

FA2: Att ha täta kontakter med leverantörer och grannkommuner kring säker-

hetsfrågor. 

FA3: Att alla måste ha ett konto för inloggning. 

FA4: Att endast ge tillgång till internetanslutning vid nätåtkomst via Wi-Fi.  

 

FA5: Att gästinloggningar till Wi-Fi löses med engångskoder. 
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FA6: Att välja att skydda informationen framför enheten (se över informations-

säkerheten). 

FA7: Att begränsa åtkomsten till företagsapplikationerna och att se över att rätt 

person har rätt roller och rättigheter. 

FA8: Att använda någon applikation som automatiskt aktiverar telefonlåskod på 

enheten vid synkronisering av e-post. 

FA9: Särskild företagsapplikation för tillgång till applikationer. 

FA10: Antivirusskydd på enheten. 

FA11: Att begränsa åtkomsten via mobilerna så att inte några interna dokument 

nås. Det mesta bör vara webbaserat om det är möjligt. 

FA12: Rollstyrd åtkomst exempelvis studenter kommer inte åt känslig informa-

tion. 

FA13: Egna datorer integreras inte i infrastrukturen. 

FA14: Att begränsa utbudet av plattformar till enheterna. 

6.3 Vilka rekommendationer finns kring säkerhet vid 
användande av BYOD? 

Nedan sammanställs de rekommendationer som har framkommit från teoridelen 

och från empirin. Teoretiska risker markeras med TR och verksamheternas 

förebyggande arbete med FA (med samma numrering som 6.2). 

1. Att kontrollera att behöriga personer har korrekta rättigheter (TR, FA3, 

FA5, FA7 & FA12). 

2. Att använda en autentisering, verifiering och ett godkännande innan 

verksamhetskänslig information nås (TR). 

3. Att utföra loggning av filer som är av känslig karaktär (TR). 

4. Att se över vilken information som är viktig att skydda (TR, FA6 & 

FA11). 

5. Att det finns tydlig information om vilken information som får sparas 

via molntjänster (TR). 

6. Att separera företagets data och medarbetarens personliga data (TR). 

7. Att återställa en enhet till fabriksinställningar, vid byte av enhet eller om 

användaren slutar inom verksamheten (TR). 

8. Att se över att tillräcklig kryptering används (TR). 

9. Att ha kodlås och pinkod på enheterna. Ju mer komplext desto bättre 

(TR). 

10. Att använda ett manageringsverktyg för BYOD-enheter (TR & FA8). 

11. Om inte ett MDM/MAM-verktyg används, använd någon säkerhets-

lösning på applikationsnivå (TR). 
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12. Att lokalisera vilka användningsfall som finns. Säkra därefter önskade 

delar (TR). 

13. Att ge kontinuerliga grundutbildningar i säkerhet (TR). 

14. Att ha en meningsfull policy som gäller användning, säkerhet och regler 

(TR). 

15. Att ha en fastställd strategi för BYOD (FA13). 

16. Att IT-avdelningen har en supportstrategi (TR). 

17. Att ha ett fungerande sätt för incidentrapportering (TR). 

18. Att se över belastningen i nätverket då denna troligtvis kommer att öka 

(TR). 

19. Att kontinuerligt inventera auktoriserade och icke-auktoriserade 

användare och enheter (TR). 

20. Att förstå vilka säkerhetsbrister som enheter och operativsystem har 

(TR). 

21. Att begränsa utbudet av plattformar (TR & FA14). 

22. Att ha ett virusskydd på enheten (TR & FA10). 

23. Att aktivera "Data Wipe" och "Hitta min enhet" om det är möjligt (TR). 

24. Att se över applikationernas rättigheter (TR). 

25. Att endast ladda ner applikationer från betrodda källor (TR). 

26. Att inaktivera trådlösa anslutningar när de inte används (TR). 

27. Att inaktivera att enheten automatiskt ansluter mot tillgängligt Wi-Fi 

(TR). 

28. Att använda molntjänster som iCloud och liknande molntjänster 

sparsamt (TR). 

29. Att kontinuerligt kontrollera att enheterna har en uppdaterad mjukvara 

(TR). 

30. Att använda kryptering utöver den kryptering som finns inbyggd i 

mobilerna (TR). 

31. Att inte använda tjänster som kräver användarnamn och lösenord vid 

anslutning via publika Wi-Fi (TR). 

32. Att inaktivera fildelning vid Wi-Fi anslutningar (TR). 

33. Att generellt vara försiktig med att använda publika nätverk (TR). 

34. Att en kontroll görs över vilka webbsidor som kan besökas (TR). 

35. Att säkerhetsnivåer, lösenordspolicy och andra viktiga delar är 

specificerade i användarpolicyn (TR). 

36. Att begränsa vilka applikationer som är tillåtna (TR & FA9). 

37. Att använda en säkerhetslösning som ger en kontroll av startande av 

applikationer (TR). 

38. Att ”jailbreakade” telefoner förhindras (TR). 

39. Att ha en god omvärldsbevakning (FA1 & FA2). 

40. Att endast ge tillgång till internetanslutning vid nätåtkomst via Wi-Fi 

(FA4). 
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6.4 Vad kan verksamheterna göra för att undvika eller förebygga 
de största säkerhetsriskerna i deras BYOD-lösning? 
 

Syftet med uppsatsen var att ge en rekommendation om hur verksamheter bör 

hantera BYOD för att undvika de största säkerhetsriskerna och verka förebyg-

gande i detta. Ett antal rekommendationer är framtagna utifrån teoretiskt och 

empiriskt underlag, och om dessa följs, bör de största säkerhetsriskerna som är 

verifierade i uppsatsen undvikas. Rekommendationerna handlar framförallt om 

att verksamheterna behöver arbeta förebyggande och se till att säkra hantering-

en av informationen på enheterna. En riskanalys för säkerhet är att föredra, samt 

policyer och strategier behöver formas. Eftersom medarbetarnas beteendemöns-

ter är en stor risk, behöver förebyggande arbete ske om detta, till exempel en 

utbildning i säker användning och vilka rekommendationer som finns. 
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7 Diskussion 
 

Jag minns första gången jag hörde ordet BYOD. Det var under ett besök vid 

”Telia Connect 2 Business”, sannorlikt år 2011. Begreppet kändes då 

främmande att det skulle bli aktuellt inom verksamheterna. Min första tanke, 

med min långa erfarenhet kring support, var utmaningen att uppnå 

supportbehovet hos användare, som har en valfri enhet med ett valfritt 

operativsystem med personlig data. Men BYOD behöver faktiskt inte tillåta 

alla operativsystem och alla modeller. Det går att sätta en begränsning ändå, 

även fast man har valt denna lösning. Idag har BYOD många gånger inte varit 

ett aktivt val för verksamheterna, utan något som har smugit sig in. Min 

uppfattning och rekommendation är att även om man inte har en BYOD- 

strategi idag, bör man redan nu förbereda sig för att detta kommer att komma 

till verksamheten förr eller senare. Det är lika bra att försöka förebygga och 

göra sig redo för detta redan nu. Ett förbud till användare, gör tyvärr ofta att 

användare hittar andra vägar för att uppfylla sina önskemål. Därför är det bättre 

att möta användarens behov och istället erbjuda en säker lösning som känns 

som en bra medelväg för båda parter. Om verksamheterna möter användarnas 

behov och erbjuder dem en säker lösning, förebygger man de eventuella 

säkerhetsrisker som kan uppstå vid totalt förbud. “The solution might be to 

work with your users, rather than simply trying to control them.” Source: 

Computer Fraud & Security, April 2012 (Mansfield-Devine, 2012). 

 

Ett antal mobila säkerhetsrisker har presenterats i uppsatsen, från den teoretiska 

delen och från den empiriska delen. Utifrån dessa risker har även åtgärder tagits 

fram för dessa. Dessa åtgärder tillsammans med det förebyggande arbete som 

respondenterna anser är viktiga för detta, har sammanställts och utifrån detta 

har 40 rekommendationer för en säker hantering av BYOD skapats. Många av 

punkterna beror på det mänskliga beteendet. Användarna utför oftast inte 

säkerhetrisker med vilja, utan oftare sker detta genom en oaktsam användning 

och okunskapen om vad ett säkert användande är. De vet inte om att sättet de 

hanterar enheterna på kan medföra risker för verksamheten. Att införskaffa en 

MDM-lösning är viktigt, men man behöver även ta den mänskliga faktorn i 

beaktande. 

 

I de intervjuer som har skett, blev respondenterna bland annat intervjuade om 

vilka risker som de upplever med BYOD. Här angav respondenterna få risker. 

Detta var förvånande, då man inte kan sätta upp en säker miljö om man inte vet 

vilka risker som finns. Att göra en riskanalys för BYOD inom verksamheten 

och sedan klassificera dessa är viktigt. En plan behövs sedan för hur detta ska 

hanteras eller åtgärdas. Att skydda allt fullt ut i sin BYOD-lösning, är inte 

möjligt ekonomiskt. Därför är en bättre lösning att välja ut vilka delar som 

önskas skyddas. 
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Andra reflektioner från empirin, var att få verksamheter har en uttalad strategi 

eller någon policy för användandet av enheterna. Flera hänvisade till andra 

policyer, men inte till en specifik policy för hur enheterna bör hanteras. Under 

intervjuerna framgick det, om man ”läste mellan raderna”, att verksamheterna 

ofta har blivit överrumplade över att BYOD redan finns i verksamheterna och 

att man snabbt behöver hitta ett sätt att hantera detta på. Innan verksamheterna 

hade etablerats tillsammans och tänkt ut risker och gjort policyer, strategier och 

rutiner, behövde de verksamheterna anpassa sig efter BYOD. Jag får även 

uppfattningen av att det finns krav från användarna att tillåta tekniken och att 

detta kan vara en anledning till att tiden inte har funnits till att förbereda sig för 

detta. Detta får då en omvänd effekt och skapar en otrygg situation och en oro 

för säkerheten inom verksamheterna.  

 

Gällande hantering och monitorering av enheterna, fick jag uppfattningen av att 

de flesta är intresserade av en MDM-lösning, men att detta inte i många fall, är 

infört än i verksamheterna. Detta har ett samband med den låga användningen 

av separation av företags- och privat data, där endast en av sex verksamheter 

hade någon sådan lösning. 

  

De rekommendationer som är framkomna teoretiskt och från intervjudelen, 

känns logiska och viktiga för verksamheter att se över. Punkterna behöver 

ställas mot det säkerhetsbehov som den specifika verksamheten har. 

7.1 Fortsatt forskning 

Som ett fortsatt forskningsområde, vore det intressant att se över hur man på ett 

säkert sätt kan hantera sekretessbelagd information i enheterna. Exempelvis  

används positionering ofta i MDM-verktyg, men vissa verksamheter, som till 

exempel socialtjänster, kan ha behovet av att skydda patientens integritet. 

7.2 Etiska och samhälleliga överväganden 

I detta forskningsområde har jag ställts inför flera etiska och samhälleliga över-

väganden. Ett exempel på detta är valet av intervjufrågor och metod. Intervju-

frågorna berör säkerhetsfrågor och en önskan fanns att få respondenterna att ge 

en ärlig bild över hur BYOD hanteras i verksamheterna. Valet gjordes eftersom 

respondenterna skulle få vara anonyma. De intervjuade fick veta syftet med 

forskningen genom att ta del av specifikationen för examensarbetet. Därefter 

fick de avgöra om de ville medverka i en intervju. De fick även läsa igenom 

intervjusvaren, innan dessa publicerades i uppsatsen. 

Ekonomin spelar roll vid val av en säkerhetslösning, och olika verksamheter har 

olika möjligheter att uppfylla en säker lösning. Exempelvis är en MDM-lösning 

ett alternativ som kan kosta en del pengar som alla verksamheterna inte har och 

därför har även billigare säkerhetsapplikationer presenterats som ger skydd till 

verksamheterna.  
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Bilaga 1: Intervju 
Frågeställningar till respondenterna: 

1. Hur många BYOD- användare har ni inom verksamheten? 

2. Hur länge har ni haft en BYOD- lösning i verksamheten? 

3. Vilka är de största säkerhetsriskerna kring BYOD som ni upplever i verk-

samheten?  

 

4. Hur arbetar ni inom verksamheten för att undvika eller förebygga dessa sä-

kerhetsrisker? 

 

5 Har ni någon företagspolicy för mobila enheter gällande privata och företags-

ägda enheter, i så fall vilken? 

6. Har ni någon strategi för BYOD, om ni har det, kan ni beskriva den? 

 

7. Får medarbetarna någon grundutbildning i handhavande och säkerhet? 

 

8. Separerar ni företagsdata och privatdata på enheterna? 

9. Används några verktyg för att övervaka och styra hanteringen av mobila en-

heter, i så fall vilket/vilka? 

10. Görs några riskkontroller för mobila enheter? I så fall vilka? 

11. Vilka rutiner finns kring förlust av eller en stulen enhet? 

12. Vilka mobila plattformar stödjer er verksamhet? 

13. Varför har ni valt den säkerhetsteknik som ni har valt för BYOD? 

 

14. Vilka för- och nackdelar ser ni med er teknik? 


