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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur informationssäkerhetsarbetet påverkas av Bring 

Your Own Device (BYOD) i kombination med cloud computing. Författarna har kommit fram till 

sin slutsats genom att utföra intervjuer på två olika verksamheter samt en enkätundersökning 

som sedan har analyserats med aktuell teori. Utifrån detta har en kravspecifikation tagits fram 

som ett vägledande bidrag för organisationer. 

 

 

Nyckelord: BYOD, Bring Your Own Device, Cloud computing, Mobila enheter, säkerhet 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to gain a richer insight into how information security is affected by 

Bring Your Own Device (BYOD) in combination with cloud computing. This study has come to 

its conclusion by performing interviews and sending out questionaries that has later been 

analyzed using current theory. A specification has been established out of this and will serve as a 

guiding contribution for organisations. 

 

Keywords: BYOD, Bring Your Own Device, Cloud computing, Mobile units, security 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Ordlista 

Antivirusprogram: Program som känner igen virussignaturer och försöker skydda system från 

virusintrång. 

 

App: Förkortning för applikation. Syftar till ett körbart mjukvaruprogram till smartphones eller 

surfplattor. 

 

BYOD: Bring Your Own Device är ett koncept som innebär att en anställd tar med sina egna 

enheter till sin arbetsplats och kopplar in sig på företagets intranät. 

 

Cloud computing: En teknik som tillhandahåller diverse skalbara resurser som till exempel 

processorkraft, lagring och funktioner som tjänster via internet. Även kallad ”molnet”. 

 

Data-mining: Processen av att aktivt analysera information och på så sätt bryta ut mönster eller 

samband. Används till exempel för marknadsföringssyfte. 

 

Hacker: Skicklig programmerare som med sina färdigheter begår dataintrång eller sabotage, i 

syfte att antingen främja eller utnyttja säkerheten i ett system. 

 

Handskaknings-procedur: Säkerhetsmekanism som används för att verifiera åtkomst. Detta för 

att etablera en säker kommunikation över speciella parametrar mellan två parter. 

 

Informationssäkerhet: Begrepp som syftar till att skydda information i ett system från till 

exempel otillåten åtkomst eller sabotage. 

 

In-house: Något som utvecklas eller skapas internt inom en organisation eller ett företag. 

 

IO-enhet: En enhet som har egenskapen att kunna skicka och ta emot data. Exempel på IO-

enheter är tangentbord, skrivare, hårddisk och skärm. 

 

ISO-27000-serien: En samling standarder för att strukturera och effektivisera 

informationssäkerhetsarbetet i en organisation. 

 

Malware: Sabotageprogram som direkt eller indirekt skadar eller stör ut ett annat datasystem. 

Exempel på malware är datavirus och spionprogram. 

 

MDM: Förkortning för Mobile Device Management som innefattar nätverksadministration för 

mobil utrustning. Oftast verktyg och rutiner för smartphones och surfplattor. 

 

OS: En mjukvarusvit som hanterar alla hårdvaruresurser samt förser datorprogrammen med 

allmänna tjänster. En vital komponent i ett datorsystem som sköter allt inre arbete. 

 

Plattform: Grunden till utvecklandet av en IT-produkt. Ett brett begrepp som kan vara allt från 

ett operativsystem till en hel IT-miljö. 
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Sandbox: Säkerhetsmekanism för att separera program ifrån varandra. 

 

Smartphone: Mobiltelefon med avancerade funktioner likt en persondator. Kan hantera bland 

annat e-post och webbsidor och använder sig av antingen ett fysiskt eller ett virtuellt tangentbord 

för inmatning av bokstäver och tecken. 

 

SSL: Secure Socket Layer är en säkerhetsmekanism som används för att kryptera informationen 

mellan två enheter. Oftast utgörs den ena sidan av en webbläsare och den andra av en 

webbserver.  

 

VPN: Virtual Private Network är en teknik som används för att utbyta information på ett säkert 

och krypterat sätt över ett virtuellt nätverk. 
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1. Inledning 

Statistiska centralbyrån (2012) ser en klar ökning i användningen av internet via smartphones 

gentemot internetanvändningen via datorer. enna trend står som grund till uppkomsten av BYOD 

och resulterar även i en hel del huvudvärk för företag. Eftersom de flesta anställda antingen har 

tillgång till en egen smartphone eller erhåller en från företaget krävs det mer resurser från 

företagets sida för att säkerställa att intern information ej läcker ut (Åhlin, 2012). De flesta 

anställda använder sina smartphones inom ramen av deras företags säkerhetsrutiner och riktlinjer 

visar en studie gjord av företaget Avanade. Studien presenterar dock att 44% använder sig av 

sina egna enheter på sin arbetsplats men att hela 31% av dem gör det utan ett officiellt tillstånd 

från arbetsgivaren (Graham, 2012). Detta medför stora risker då en oauktoriserad användning 

kan gå obemärkt förbi de representanter som ansvarar för informationssäkerheten i ett företag. 

 

BYOD-trenden har spridits snabbt och har skapat stora problem och belastningar för IT-

avdelningarna hos företagen. Mobila enheter har dessvärre inte lika bra skydd mot attacker som 

datorer har. Följden av detta kan således bli att en anställd kopplar upp sig mot företagets 

intranät och kan på så sätt få åtkomst till företagskänslig information, för att sedan föra med sig 

denna information utanför kontorets väggar (Åhlin, 2012). Många verksamheter har därför tagit 

steget över till cloud computing för att lösa säkerhetsproblemen (Globalscape, 2013). Via 

molntjänster kan olika enheter få samma riktlinjer och rättigheter för att till exempel spara 

information direkt på lagringsutrymmet. Med strikta regler samt krypteringar upprättade 

specifikt för molnet kan en verksamhet undvika spår av information på enheten. Men räcker det 

att bara implementera cloud computing eller måste ytterligare krav tas fram för att minimera 

säkerhetsriskerna?  

1.2 Bakgrund 

Under 2000-talet har smartphonetrenden år för år ökat i popularitet, men det var inte förrän år 

2010 som det stora genombrottet kom. Det var det året 4G-näten utvecklades och gav användare 

möjligheten att uppnå en snabb internetuppkoppling även fast de var på resande fot (Appel, 

2010). En användare kan med andra ord vara tillgänglig nästan var som helst och även använda 

sig av alla sorters verktyg som den i vanliga fall använder sig av på sitt kontor, exempelvis 

synkroniserad e-post, kalender och videosamtal. Detta har gett upphov till att begreppet BYOC 

(Bring Your Own Computer) har utvecklats till BYOD (Bring Your Own Device). Det vill säga 

att det huvudsakliga arbetsverktyget på en arbetsplats inte nödvändigtvis är en dator eller laptop 

utan att det även inkluderar smartphones och surfplattor. 

 

Vad som har gjort BYOD aktuellt bortsett från den ökade internetanvändningen via smartphones 

är det faktum att en ny generation tågar in på arbetsmarknaden. Det är en generation som är 

uppväxt med teknologi i alla former, allt från datorer till smartphones och surfplattor. Enligt en 

studie gjord av företaget Bomgar, interagerar och uppfattar denna generation dagens 

arbetsförhållanden på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare generationer. Kommunikation och 

arbete ska enligt dem kunna ske var som helst, när som helst och oavsett om det sker via e-post, 

telefonsamtal eller chat (Faas, 2012). Detta medför i sin tur en ökad efterfrågan av 

standardiserade BYOD-policys. 
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Med hjälp av en BYOD-policy och cloud computing kan en verksamhet öka säkerheten för alla 

enheter som behöver behandla företagsinformation. Detta sker med hjälp av strikta policys, 

riktlinjer och arbetsflöden som tillämpas direkt från själva molntjänsten oavsett vilken sorts 

enhet som använder sig av den (Lucier, 2012). Användaren har därmed samma 

åtkomsträttigheter från sin smartphone som den har från sin stationära dator 

1.3 Problemformulering 

Användningen av smartphones har ökat explosivt de senaste åren och allt högre krav börjat 

ställas på att de ska kunna användas inom en arbetsplats egna intranät. Dessvärre har 

informationssäkerhetsarbetet som skyddar den känsliga företagsinformationen inte utvecklats i 

samma takt. Många företag har därför börjat använda sig av cloud computing för att på så sätt 

säkra sig mot både informationsstöld och informationsförlust. Frågan är således om det räcker att 

enbart införa cloud computing eller om generella krav måste utformas för verksamheter vid 

integrering av sådana tjänster. Utifrån detta kommer denna studie att behandla följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka säkerhetsrisker finns det när det gäller BYOD i samband med cloud computing? 

 

 Vilka säkerhetskrav bör ställas på kombinationen BYOD och cloud computing? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hur företag använder sig av molntjänster i samband med 

en möjlig BYOD-policy. Detta för att skapa en bild över vilka säkerhetsrisker som existerar när 

BYOD bedrivs tillsammans med cloud computing. Studien kommer utifrån detta att skapa ett 

vägledande bidrag för företag och organisationer som kan hjälpa dem att införa en BYOD-policy 

som stödjer molntjänster på ett informationssäkert vis. 

1.5 Avgränsningar 

Studien fokuserar på de säkerhetsbrister som förekommer i samband med BYOD och cloud 

computing. Enskilda studier för BYOD samt cloud computing existerar redan och därför 

kommer studien inte att beskriva mer än vad de innebär och innehåller. En avgränsning mot 

smartphones kommer att vara aktuell för att få en så koncentrerad studie som möjligt. Författarna 

har därmed inte behandlat andra mobila enheter såsom laptops och surfplattor. Syftet med 

studien är att den ska vara generaliserbar och behandlar därför inte de ekonomiska aspekterna 

som existerar inom området. Denna avgränsning är viktigt för att kravspecifikationen ska vara 

applicerbar på olika sorters verksamheter oavsett deras storlek. Denna studie täcker de tekniska 

samt sociala aspekterna av informationssäkerhet. Författarna har därför valt att inte fördjupa sig i 

de legala aspekterna eftersom dessa ej är relevanta för slutsatsen. 
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1.6 Kunskapsintressenter 

Denna studie mynnar ut i en vägledande kravspecifikation som är applicerbar för företag och 

organisationer. Kunskapsintressenterna kan delas in i tre huvudgrupper: 

 

 Organisationer som har en befintlig BYOD-policy i samband med cloud computing men 

som inte har följt upp krav för att säkra informationen 

 Organisationer som har en befintlig BYOD-policy och som vill öka 

informationssäkerheten ytterligare med hjälp av cloud computing 

 Organisationer som vill införa en BYOD-policy men som är osäkra på hur de ska bibehålla 

informationssäkerheten. 

 

Kunskapen som denna studie producerar ska hjälpa företag att få en bättre insikt i hur cloud 

computing tillsammans med en BYOD-policy kan öka informationssäkerheten.  

1.7 Disposition 

Studien är uppdelad i fem huvuddelar. I dessa delar behandlas metod, teori, empiri, analys och 

resultat. 

 

Kapitel två beskriver vilka metoder studien bygger på samt hur data har samlats in och 

analyserats. 

 

I studiens tredje kapitel presenteras teori som berör forskningsområdet. Här redovisas generella 

begrepp som kräver vidareutveckling för att sambandet mellan de områden som studien 

behandlar ska bli tydligt.  

 

Det material som har samlats in via intervjuer och enkäter presenteras i kapitel fyra. 

 

I kapitel fem analyseras materialet från kapitel fyra tillsammans med det teoretiska material som 

har presenterats i kapitel tre. 

 

Slutligen presenteras och diskuteras resultatet från studien i kapitel sex. I detta kapitel 

presenteras även författarnas slutsats samt reflektioner vad gäller studien i sin helhet. 
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2. Forskningsansats och Metod 

I denna del förklaras vilka tillvägagångsätt som har använts för att fullborda denna studie. Detta 

för att ge läsaren en god förståelse för hur den bedrivits samt för att stärka studiens trovärdighet. 

2.1 Forskningsansats 

Denna studie grundar sig i det interpretativa paradigmet, där forskningen utgår ifrån hur 

människor uppfattar och tolkar sin omvärld baserat på verkliga situationer (Oates, 2006). Oates 

(2006) definierar interpretativ forskning inom informationssystem enligt följande: 

  
Interpretative research in IS and computing is concerned with understanding the social context of an 

information system: the social processes by which it is developed and construed by people and through 

which it influences, and is influenced by, its social setting (Oates, 2006:292). 
 

Vidare ämnar studien att bidra med en djupare insikt och uppfattning kring BYOD och cloud 

computing och undersöka dessa i dess naturliga kontext. Därav är det en kvalitativ 

forskningsansats som bedrivs utifrån ett interpretativt perspektiv.  

 

Forskningsaktörerna i denna studie är ej neutrala eftersom de bidrar med sina värderingar och 

kunskaper för ämnet. Detta är nödvändigtvis inget negativt men utkomsten blir till en viss del 

omedvetet baserad på personliga erfarenheter av till exempel IT-säkerhet och molntjänster. 

Eftersom studien grundar sig i det interpretativa paradigmet utgår den aldrig ifrån endast en 

absolut sanning. Studien mynnar således ut i multipla subjektiva sanningar, vissa mer relevanta 

än andra (Checkland & Holwell, 1998). 

2.2 Forskningsstrategi 

Studiens forskningsstrategi styr hur forskaren bör utforma och utföra arbetet som krävs för att 

svara på den givna forskningsfrågan (Oates, 2006). Denna studie undersöker BYOD och cloud 

computing fördjupat för att ta fram relationer och samband i kombinationen. Studien är således 

en fallstudie och bedrivs i enlighet med en explorativ studie.  Detta framförallt på grund av att 

BYOD i kombination med cloud computing är ett relativt nytt fenomen där det ännu finns ytterst 

få studier kring ämnet i sig. Med anledning av detta är det av intresse att få en förståelse för 

begreppen och ämnet i sin helhet samt den problematik som kan uppstå i dess samband. 
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2.3 Forskningsprocess och tillvägagångssätt 

En kvalitativ forskning bedrivs vanligtvis i flera stadier. Dessa stadier inkluderar ofta val av 

tema, insamling av teoretiskt data, insamling av empiri, analys av all data samt slutsats. 

 

 
Figur 1 - Stegen som denna studie bedrivits efter 

 

Forskningsprocessen för denna studie har bedrivits utifrån ovanstående steg (se figur 1). 

Inledningsvis utformades ett tema för studien och utifrn det temat utvecklades forskningsfrågor 

att undersöka. Nästa steg i processen var att samla in teoretisk data från litteratur och artiklar 

samt att samla in empirisk data från intervjuer och enkäter. Den empiriska datan har sedan 

analyserats tillsammans med teorin för att komma fram till studiens slutsatser. 

 

Materialet som har använts för att utforma och beskriva den teoretiska delen, de begrepp som är 

kopplade till BYOD samt cloud computing, är framtagna från böcker inom aktuella områden 

samt tidigare studier. I och med att forskningsämnet än så länge är relativt outforskat så består en 

stor del referenser av elektroniska källor. 

 

Empiriskt material har spelat en vital roll i denna studie då den som tidigare nämnt undersöker 

ett område som är relativt outforskat och kan således ej enbart förlita sig på teorin. Det empiriska 

materialet utvinns från två olika kategorier; intervjuer och enkäter. Intervjuerna har genomförts 

för att få en fördjupad insyn i hur informationssäkerhetschefer i IT-branschen resonerar kring 

BYOD och cloud computing. Intervjufrågorna utformades genom att analysera studiens 

teoretiska data och på så sätt finna områden inom ämnet som enligt författarna var outforskade. 

Enkäten skickades ut till 20 olika organisationer i Sverige för att få en statistisk syn över diverse 

säkerhetsåtgärder som vidtas hos respektive organisation. Av dessa svarade 17 personer på 

undersökningen. Enkätfrågorna har fokuserat på att undersöka till vilken grad användandet av 

BYOD och cloud computing sker inom verksamheter. Författarna har valt att använda sig av 

båda dessa datainsamlingsmetoder för att få en fördjupad insikt i hur verksamheter arbetar med 

dessa tekniker samt för att få en bredare statistisk syn som stödjer resultatet.  

 

Intervjuerna är viktiga för denna studie eftersom ämnena som behandlas är relativt nya och i 

ständig utveckling. Den empiriska datan som har samlats in från intervjuerna är således en viktig 

grund till resultatet av studien. Problematiken med detta val ligger i att det är väldigt 

tidskrävande att planera, utföra samt transkribera en intervju. En annan nackdel är att den 

intervjuades utlåtanden oftast är offentliga i sådana sammanhang vilken i sin tur kan leda till att 

svaren till viss del är begränsade (Oates, 2006). Enkätundersökningen är stödjande för resterande 

material. Undersökningen är därför inte huvudkällan till det empiriska materialet utan mer av en 

sekundär datainsamling som kan hänvisas till för att utforma ett trovärdigt resultat. 

Respondenterna i en enkätundersökning är dock begränsade till vissa svarsalternativ vilket kan 
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orsaka missuppfattningar samt ett svar som inte riktigt stämmer överens med det respondenten 

vill förmedla (Oates, 2006). 

 

Den teoretiska och empiriska datan har därefter sammanställts och analyserats för att få en 

helhetsbild av hur kombinationen av BYOD och cloud computing bedrivs inom svenska 

organisationer. Teoretisk data har tillförts kontinuerligt i takt med att studien tagit form för att 

hålla forskningen innehållsrik och aktuell. 
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3. Teori 

I denna del förklaras de begrepp som är grundläggande för studien mer ingående. De två 

huvudbegreppen BYOD och cloud computing förklaras generellt tillsammans med närliggande 

begrepp till de båda områdena. 

 

Kapitlet går inledningsvis igenom alla nödvändiga begrepp som är vitala för att kunna förstå 

kopplingar och diskussioner som genomförs i ett senare kapitel. I respektive kapitel förklaras 

även uppkomsten av trenden BYOD och cloud computing. Allra sist förklaras sambandet mellan 

BYOD och cloud computing från ett säkerhetsperspektiv med fokus på de aspekter som kan vara 

relevanta för kunskapsintressenterna.  

3.1 BYOD 

Bring Your Own Device är en trend som ökat markant i takt med smartphoneutvecklingen. 

Användare vill kunna interagera med andra användare via olika sorters 

kommunikationshandlingar oavsett vilken plats de befinner sig på. Därför har det relativt nya 

begreppet Bring Your Own Computer (BYOC) som refererar till de anställdas möjlighet att välja 

dator, blivit ersatt med det mer moderna och flexibla konceptet Bring Your Own Device 

(BYOD) (Graham, 2012). 

 
Figur 2 - Övergången från stationär enhet till BYOD 

 

Det traditionsenliga arbetssättet inom organisationer och företag har länge varit att de anställda 

använder sig av stationära och företagsägda enheter. BYOD syftar till när de istället använder 

sina egna enheter för att skicka och dela med sig av data både på kontoret och utanför. Anställda 

kan blanda både företagsinformation och privat information på enheten och har själva 

möjligheten att välja vilka appar och lagringsmöjligheter de ska utnyttja. Många studier har 

påvisat att produktiviteten kan öka om användaren har med sig sin enhet överallt och detta är en 

stor anledning till att BYOD-trenden blivit populär (Kaneshige, 2012). En annan anledning är att 

den nya generationen kallad Generation Y har letat sig ut på arbetsmarknaden. Detta begrepp 

behandlas mer ingående under kapitlet “Generation Y”.  

 

Införandet av en BYOD-policy är inte nödvändigtvis positivt, utan det kan medföra att ett flertal 

nya risker uppstår. De två största problemen blir att kontrollen över information oftast försvinner 

samt det faktum att de nya enheterna inte är anpassade utifrån ett säkerhetstekniskt perspektiv 
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(trendmicro.com, n.d). Det är därför upp till företagen att hitta en bra balans som kan utnyttja 

produktiviteten i BYOD men samtidigt se till att informationen inte hamnar i fel händer. Detta 

dilemma är utfallet av en ny trend, “the consumerization of IT” (trendmicro.com, n.d), vilket 

behandlas i nästa kapitel. 

3.1.1 The consumerization of IT 

Begreppet The consumerization of IT innefattar BYOD, tredjeparts molntjänster och sociala 

medier. Trenden kretsar kring det faktum att dagens anställda vill ha större frihet att bestämma 

var och när de ska arbeta. Detta ställer allt större press på kontroll via till exempel Mobile Device 

Management (MDM) och säkerhet via till exempel antivirusprogram (trendmicro.com, n.d). Man 

går på så sätt ifrån en företagskontrollerad miljö till en miljö som är användardriven, där de 

anställda själva väljer hur de ska arbeta samt vilka verktyg de ska använda sig av (Snyder et al., 

2012). En stor anledning till denna trends uppkomst är att den så kallade Generation Y har börjat 

inta arbetsmarknaden. 

3.1.2 Generation Y 

Med generation Y innefattas oftast de människor som är födda under 80- och 90-talet (se figur 

3). De utmärkande karaktärsdragen för denna generation är att de som tillhör den har en god 

förmåga att ta in kunskap med ett kritiskt förhållningssätt (computescotland.com, 2012). Detta 

beror till största sannolikhet på all kunskap som blir lättillgänglig genom dagens medier som till 

exempel tv, internet och telefoni. Generation Y har växt upp med den teknologi som används 

vardagligen samt varit med om de största utvecklingsfaserna inom dagens teknologi. Detta har 

bidragit till att den har blivit den mest uppkopplade generationen som ständigt nätverkar över 

sociala medier och internet. De har även en stor inverkan på arbetsmarknaden genom att de 

ställer ökade krav på ledare och chefer att anpassa sig utifrån de tekniska krav som ställs för att 

ett företag ska ses som en attraktiv arbetsplats (pwc.se, 2011). 

 

 
Figur 3 - Tre existerande generationer (Källa: www.marsvenusexecutivetraining.com) 

3.1.3 Mobile Device Management (MDM) 

Begreppet Mobile Device Management har blivit en viktig grundpelare i administrationen och 

övervakningen av mobila enheter i IT-verksamheter. Det är ett administrationsverktyg som har 

framtagits för att underlätta en verksamhets satsning på mobila enheter, detta genom funktioner 

som möjliggör allt ifrån registrering av nya enheter och konfigurering av inställningar till att 

säkerställa att användandet av enheten följer utsatta policys (Sullivan & Phifer, 2013).  
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3.2 Cloud computing 

Cloud computing är ett koncept som har tagit IT-världen med storm under de senaste 3 åren och 

har revolutionerat sättet som vi idag använder våra enheter med internetåtkomst. 

För att på ett förenklat sätt beskriva cloud computing kan konceptet jämföras med en mer 

traditionell datoranvändning enligt figuren nedan: 

 

 
Figur 4 - Traditionell modell i jämförelse med cloud computing 

 

Den övre delen av figur 4 illustrerar den traditionella modellen av en verksamhets 

datoranvändning. Här sker installation av lokal programvara och lagring av data direkt på en 

persondator. Därefter beviljas åtkomst till företagsappar, lagringsutrymmen och processorkraft 
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via ett gemensamt datacenter för hela verksamheten. Internet nyttjas framförallt för att komma åt 

hemsidor och hantera e-post.  

 

Övergången från den traditionella användningen till att bedriva en verksamhet som är 

molnbaserad har medfört att datacentret nu inte längre behövs (se nedre delen av figur 4). Appar 

både på företagsnivå och för varje enskild användare hanteras och körs online, vilket även gäller 

för lagringsutrymmen och processorkraft. Allt som krävs av den företagsanslutna enheten är att 

den har internetåtkomst (Barnatt, 2011). 

 

Vidare kan definitionen av cloud computing beskrivas utifrån följande fem karaktäriserande 

principer; Tillgänglighet on-demand, åtkomst via internet, skalbarhet, samlade resurser samt 

mätbar kostnadshantering. Dessa principer är utmärkande för hur konceptet är uppbyggt och är 

nödvändiga för att få kalla en tjänst för just en molntjänst.  

Tillgänglighet on-demand innebär att den som brukar tjänsten ska kunna sköta och förvalta den 

utan mänsklig interaktion med leverantören. Molntjänstens funktioner ska dessutom vara direkt 

åtkomliga över internet via standardiserade protokoll och därmed vara körbara från såväl olika 

plattformar som olika enheter. Tjänsten ska vara oändligt skalbar genom att dynamiskt anpassa 

sig efter de resurser som efterfrågas samt att den ska basera sig på vad användaren vill uppnå. En 

molntjänst kan därför ses som en skräddarsydd lösning till skillnad från de traditionella 

programvarorna där vissa funktioner kan vara irrelevanta för användaren. Användaren undviker 

även att köpa eller installera något i förväg samt att den undgår driftkostnader och underhåll 

under perioder som tjänsten inte utnyttjas. Till sist sker ekonomisk hantering genom betalning 

per anslutna användare istället för en fast månads- eller årsavgift oavsett antal användare. 

(Rosenberg & Mateos, 2011). 

 

Enligt Mell och Grance (2011) vid National Institute of Standards and Technology (NIST) kan 

cloud computing delas in i tre klasser beroende på molntjänstens användningsområde, även 

kallat för servicemodeller. Dessa benämns som Software as a Service, Platform as a Service och 

Infrastructure as a Service (se figur 5). 

Software as a Service (SaaS) kännetecknas av att användaren konsumerar den mjukvara och de 

appar som leverantören erbjuder. Dessa ska vara webbaserade och ska ge användaren åtkomst 

oavsett vilken enhet som används och oavsett var användaren befinner sig. Användaren behöver 

inte kontrollera eller styra de underliggande delarna i infrastrukturen såsom servrar, lagring och 

operativsystem eftersom detta sköts av leverantören. 

Platform as a Service (PaaS) är nästa modell i strukturen och erbjuder användaren en plattform 

för att utveckla samt bygga egna molnappar. Detta med hjälp av utvecklingsverktyg som 

leverantören tillhandahåller. Likt SaaS behöver användaren inte lägga energi på underliggande 

infrastruktur, däremot har den kontroll över de appar som distribueras och har även viss 

möjlighet att konfigurera inställningar för tillhörande miljö. 

Infrastructure as a Service (IaaS) är den modell där användaren har tillgång till en stor del av 

infrastrukturen och kan på egen hand kontrollera och hantera operativsystem, lagring, 

distribuerade appar samt en viss kontroll över nätverk och hårdvara. Leverantörer bistår endast 

med den underliggande infrastrukturen i molnet (Mell & Grance, 2011). 
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Figur 5 - Traditionella “On premises” samt de olika klasserna av cloud computing. Rödmarkerat tillhandahålls av leverantören. 

3.2.1 Säkerhet via cloud computing 

Det ökande användandet av molntjänster och molnplattformar sätter högre krav på säkerheten 

hos utvecklarna och deras tjänster. Det är därför viktigt för tjänsteleverantörer och kunder till 

dessa leverantörer att göra en relevant riskanalys samt att sätta upp en säkerhetspolicy för de 

anställda att följa (Cloud Sweden, 2011). Det är även essentiellt att skilja mellan logisk och 

organisatorisk säkerhet i molnet. Logisk säkerhet innefattar all säkerhet som kan uppnås på en 

teknisk nivå medan organisatorisk säkerhet innefattar säkerhet på en mänsklig nivå (SIG 

Security, 1999).  

 

Det pågår i dagsläget en hel del diskussioner kring molnsäkerhet och vad som är den största 

säkerhetsrisken. Vissa pekar på att tekniken i molnet ej är redo för känslig företagsdata medan 

andra menar att det är den mänskliga faktorn som skapar problem när policys och riktlinjer inte 

följs ordentligt (trendmicro.com, 2012). Logiska problem hanteras med verifikationsfunktioner 

och kryptering av data medan organisatoriska problem hanteras med hjälp av strikta policys, 

riktlinjer och utbildning för de anställda. 

 

Många organisationer tar dock avstånd från molntjänster alternativt väljer att använda sig av en 

hybridlösning istället, detta på grund av att molnet anses vara för osäkert. Christopher Barnatt 

(2010) menar dock att detta är en förvrängd syn av molnets säkerhet. En molntjänstleverantörs 

viktigaste uppgift är att se till att datan verkligen är säker och att kunden är nöjd. Därför anser 

Barnatt (2010) att molnet är säkrare än vad vanliga lokala lagringsenheter är hos organisationer. 

 

Den huvudsakliga risken i att använda molntjänster är att förlorar kontrollen över informationen 

som lagras i tjänsten. Verksamheterna sätter en hel del tillit och tro hos leverantörerna och deras 

förmåga att kunna leverera en säker tjänst. Leverantörerna pressas därför hårt av att visa större 

transparens för vad som sker med informationen, till exempel om tjänsten aktivt analyserar 

innehållet genom informationsutvinning (Data Mining). En annan risk uppstår i samband med att 

en molntjänst endast kan nås via fjärråtkomst (Hölbl, 2011). Förbindelsen däremellan är därför 

inte riktigt säker, utan det är upp till användarna att upprätta en säker uppkoppling med hjälp av 

till exempel en VPN (Virtual Private Network).  
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar således att alltid göra en 

riskanalys i enlighet med MSBs verksamhetsanalys (se bilaga 2). Detta för att få en uppfattning 

om organisationens risker och deras inverkan. 

3.2.2 Tjänster 

En molntjänst kan erbjuda en rad av olika sorters funktioner. Gemensamt för alla molntjänster är 

att de erbjuder en delad funktion eller applikation över internet, oavsett om det rör sig om 

lagringsutrymme eller bandbredd. Exempel på vanliga molntjänster är Google Drive som 

erbjuder diverse molnappar samt lagring i en och samma tjänst. Microsofts motsvarighet för 

lagring kallas SkyDrive samt att de erbjuder tjänsten Office 365, som är en molnbaserad version 

av det kända Office-paketet (epic.org, 2010). 

3.3 Informationssäkerhet 

Arbetet för att säkra information har genomgått en stor förändring sedan slutet av 90-talet. 

Dessvärre sker denna utveckling i en takt som är för långsam i jämförelse med IT-utvecklingen 

(Poremba, 2012). Informationssamhället har gått från att för tjugo år sedan spara all information i 

pärmar till att i dagsläget spara informationen på lokala hårddiskar eller externa servrar (SIG, 

1999:1). Människor använder sig av datorer och liknande enheter dagligen vilket i sin tur skapar 

ett större beroende av att ha en säker användarmiljö. I samband med utvecklingen av 

programvaror och nätverk bör därför högre krav ställas på bland annat kvalité och säkerhet i 

dessa processer (SIG, 1999). Med tydliga och kontrollerbara krav på säkerheten redan under 

planerings- och designfasen kan en verksamhet minska säkerhetsriskerna jämfört med att 

utveckla en separat säkerhetskomponent i efterhand. 

 

Säkerhet är ett väldigt brett begrepp som generellt syftar till de skydd och åtgärder som vidtas 

mot framstående hot. Standarden ISO-27001 innehåller den internationella officiella definitionen 

av IT-säkerhet. Den utvecklas vidare i boken Säkerhetsarkitekturer (1999:4) och beskrivs enligt 

följande punkter: 

 
Sekretess (confidentiallity) : Att hålla information och resurser otillgängliga för obehöriga 
Integritet (integrity) : Förhindrande av otillåten modifiering av information och resurser 
Tillgänglighet (availability) : Att hålla information och resurser tillgängliga för behöriga 

 

Sekretess ska uppnås för att undvika avlyssning och stöld av information medan integritet är 

viktigt för att undvika att informationen förfalskas. Tillgänglighet i sin tur ska se till att alla som 

bör komma åt informationen även gör det (SIG, 1999). 

3.3.1 Säkerhetsområden 

Säkerhet är som tidigare nämnt ett väldigt omfattande begrepp. Därför delas det ofta upp i tre 

områden baserat på mer praktiskt inriktade säkerhetstermer. Detta för att få en bättre helhetblick 

över vad säkerhet egentligen innefattar. Dessa tre områden är: 
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Fysisk säkerhet som syftar till att skydda systemet mot diverse fysiska angrepp som till exempel 

stölder eller olyckor. Detta sker oftast med verktyg som lås, passerkort, larm och back-ups (SIG, 

1999). 

Med organisatorisk säkerhet menas i princip all säkerhet som involverar mänsklig interaktion 

med och administration av system. Detta ställer höga krav på att den valda arkitekturen är 

hanterbar och att den kan administreras på ett enkelt och användbart sätt (SIG, 1999). 

Alla tekniker och mekanismer som tas till hjälp för att lösa säkerhetsproblem faller under 

området logisk säkerhet. Om alla anställda vore etthundra procent lojala och följde alla regler 

och föreskrifter skulle detta säkerhetsområde vara det enda som behövs (SIG, 1999). Ett exempel 

på logisk säkerhet är kryptering, vilket beskrivs närmare i nästkommande stycke. 

3.3.2 Kryptering 

I dagens samhälle används en hel del känslig information på internet, till exempel i händelsen av 

att en användare köper en vara via e-handel. Vid ett sådant tillfälle behöver användaren knappa 

in sina personuppgifter och ibland även kortuppgifter. Sådan information kan således ej skickas i 

klartext eftersom den riskerar att bli åtkomlig för obehöriga. Därför förlitar sig verksamheter ofta 

på så kallade krypteringsmetoder, det vill säga processer att koda information på ett sådant sätt 

att bara de med en nyckel kan läsa den (Tyson, 2001). En vanlig krypteringsteknik vad gäller 

informationsutbyte över internet är Secure Socket Layer (SSL). SSL ger en säker 

kommunikationslinje mellan klient och server genom att bland annat skapa en ömsesidig 

identifiering genom ett digitalt certifikat. Med SSL skyddas även varje datapaket med kryptering 

samt att varje paket får en unik signatur som hjälper till vid verifieringsprocessen. I samband 

med att en SSL-session skapas så påbörjas dessutom en handskakningsprocedur (SIG, 1999).  

 

SSL har i stor utsträckning ersatts av en ny standard vid namn Transport Layer Security (TLS). 

TLS är en vidareutveckling av SSL version 3 som har tagits fram av organisationen IETF 

(Internet Engineering Task Force) (SIG, 1999). Den stora skillnaden mellan SSL och TSL är att 

den sistnämnda är en öppen internetstandard som underhålls av just IETF. Ibland följs SSL-

standarden och ibland TLS-standarden, därför skrivs det för enkelhetens skull oftast ut att en 

kryptering är gjord med SSL/TLS (Lennartsson, 2011). Både SSL och TLS kan i sin tur 

användas för ett flertal olika ändamål, där Virtual Private Network (VPN) är ett sådant exempel. 

VPN är en teknik för att expandera lokala nätverk över publika nätverk. Detta på ett sådant sätt 

att samma funktionalitet och säkerhet som skulle existera i ett lokalt nätverk även existerar inom 

hela VPN (SIG, 1999). Hela idén är byggd på principen av att tunnla (se figur 6), vilket innebär 

att det skapas en tunnel mellan två punkter som sammanför dessa till ett logiskt lokalt nätverk 

(Mitchell, n.d.). Alla datapaket som skickas igenom en VPN-tunnel enkapsuleras först för att 

sedan de-kapsuleras när de kommit fram till destinationen (SIG, 1999). VPN kan kombineras 

med den ovannämnda krypteringstekniken SSL. Vanligtvis utnyttjas VPN via olika klienter men 

med en så kallad SSL VPN är det möjligt att utnyttja fördelarna med VPN direkt i webbläsaren 

(Rouse, 2009). 
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Figur 6 - Standard VPN-tunnel med brandväggar på båda slutpunkterna (Källa: www.cksolutions.ie) 

3.3.3 Ramverk och standarder 

Ramverket för informationssäkerhet härstammar från standarderna i ISO-27000-serien och 

används i dagsläget för att implementera och bedriva informationsarbete inom en verksamhet. 

Ramverket har dock nyligen bytt namn och kommer hädanefter att kallas för “Metodstöd”. 

Eftersom det inte finns ett officiellt ramverk enbart för mobila enheter i dagsläget har denna 

studie använt sig av metodstödet som en grundläggande utgångspunkt inom området. I figur 7 

visas en bild över de vägledande steg som en verksamhet bör följa för att säkra sitt 

informationsarbete enligt metodstödet. 

 

 
Figur 7 - Metodstöd (Källa: www.informationssakerhet.se) 
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En annan mer tekniskt inriktad standard är Common Criteria (CC), som har utvecklas genom ett 

internationellt samarbete mellan välkända standardiseringsorganisationer. Standarden fokuserar 

på IT-produkters säkerhet i deras verkliga användningsmiljöer och vilka krav som bör ställas, hur 

dessa ska uttryckas på ett tydligt sätt och även hur dessa produkter ska utvärderas inför en 

driftsättning (informationssakerhet.se, n.d). I och med att dessa hårda krav ställs så medför detta 

en trygghet hos den person eller organisation som står som potentiell köpare av en viss IT-

produkt. 

Common Criteria kan även vara användbar i en verksamhets befintliga infrastruktur genom att 

kontrollera och analysera IT-produkter som redan är driftsatta. Detta för att se över om rätt krav 

uppfylls och vilka åtgärder som eventuellt behöver införas. 

3.3.4 Plattformar 

Som tidigare nämnt är studien avgränsad till enbart smartphones. De kan vara gjorda av olika 

tillverkare och består av olika OS (Operating System). Dessa OS kommer vi hädanefter benämna 

som ”plattformar”. Enligt statistik hämtad från International Data Corporation (IDC) är Google 

Android den mest populära plattformen för smartphones i dagsläget med en marknadsandel om 

68.8% (se diagram 8). Därefter ligger Apples plattform iOS på 18.8% och sedan de lite mindre 

plattformarna Blackberry, Symbian samt Windows Phone (idc.com, 2013). 

 
Diagram 1 - Uppdelning av mobila OS år 2012 (%) 

 

De säkerhetsrisker som existerar varierar i omfattning beroende på plattformen.  

Android-plattformen är generellt känd för att ha mest malware av alla smartphoneplattformar, 

denna förtjänst beror med störst sannolikhet på att Android är den enda av de ovannämnda 

plattformar som består av öppen källkod (Open source).  Definitionen av öppen källkod är att 

källkoden för mjukvaran är tillgänglig för alla, gratis licensering, modifierbar mjukvara samt att 

licensen inte är riktad mot en specifik produkt (opensource.org, n.d). Motsatsen till öppen 

källkod är proprietär källkod och tillämpas av de återstående stora plattformarna. Proprietär 

källkod är således när utvecklarna behåller källkoden och utvecklar mjukvaran själva 
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(bloomtools.com, 2012). Kortfattat är öppen källkod mer tillgänglig för utveckling men även 

attacker. Gällande proprietär källkod sker all utveckling in-house men det gör det även svårare 

för hackare att finna säkerhetshål i mjukvaran. En annan faktor som spelar en stor roll för 

sårbarheten av en enhet är hur utspridd och populär plattformen är. Hackers väljer oftast att rikta 

sina attacker mot den plattform som används av flest slutanvändare. 

 

Gemensamt för alla plattformar oavsett enhet är att de består av några grundläggande 

säkerhetsmekanismer. Dessa är: Användarautentisering, rättvis resursfördelning, minnesskydd, 

skydd för IO-enheter, intern separation samt isolation (SIG, 1999). Innan en användare kommer 

åt resurser bör denne först kontrolleras och identifieras, vilket sker genom användarautentisering. 

När en användare väl blivit autentiserad är det operativsystemets uppgift att separera och isolera 

användare och data ifrån varandra. Detta motverkar att någon med otillbörlig åtkomst kommer åt 

och förändrar filer. Minnesskydd separerar på ett liknande sätt appar ifrån varandra i 

primärminnet. På så sätt hindras en app att komma åt minnesceller som inte tillhör den. Skydd 

för IO-enheter ser till att enbart operativsystemet har åtkomst till dessa enheter samt övrig 

hårdvara. Operativsystemet sköter även den viktiga uppgiften att fördela resurser på ett rättvist 

och kontrollerat sätt (SIG, 1999). 

 

En viktig del av säkerheten kring smartphones är att säkra apparna som laddas upp på respektive 

“app-marknad”. Apple och Microsoft har en någorlunda hög säkerhet och kontroll på uppladdade 

appar samt att de endast har en plats användarna kan ladda ned ifrån. Googles plattform tillåter 

en större frihet för utvecklare att ladda upp sina appar och ger dessutom användarna möjligheten 

att ladda ned appar från vilken hemsida de vill (veracode.com, n.d).  
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4. Empiri 

Nedan presenteras data som samlats in från intervjuer och enkäter. Intervjuerna presenteras först 

med en kort introduktion till varje företag och den person som intervjuats. Därefter presenteras 

deras tankar kring BYOD-policys och cloud computing. Sist i empirin presenteras kvantitativ 

data som utvunnits av studiens enkätundersökning. Denna data används för att styrka några av 

slutsatserna som studien drar. 

4.1 Verksamhet med BYOD-policy - Microsoft Sverige 

Studiens första intervju utfördes med Magnus Lindkvist, Chief Security Advisor på Microsoft 

Sveriges huvudkontor. Rollen som Chief Security Advisor har han haft i närmare fem år men han 

började jobba där redan år 1995 som supporttekniker. Magnus har bidragit med information för 

hur säkerhetsarbetet fungerar internt inom organisationen men även kort om hur vissa produkter 

är utformade från ett säkerhetsperspektiv.  

4.1.1 Bring Your Own Device 

Microsoft Sverige har en uttalad BYOD-policy. Enligt Magnus lägger de ganska stor vikt vid att 

kunna arbeta oavsett var den anställda befinner sig. Företaget har således anammat konceptet och 

trenden “The consumerization of IT”, som talar för att arbete inte enbart bör ske på en 

arbetsplats. Trendens syfte är att öka produktiviteten genom att anställda får välja hur, var och 

när de ska arbeta. Överlag är Microsoft Sverige BYOD-policy ganska simpel. Alla enheter är 

tillåtna oavsett fabrikat eller plattform så länge de stödjer några viktiga säkerhetsfunktioner. 

ActiveSync är deras primära funktion som stödjs, den krävs för att mobila enheter ska kunna 

koppla sig till företagets intranät. Denna funktion kräver verifieringsuppgifter vid synkronisering 

mot företagets servrar och agerar som ett extra säkerhetslager mot oauktoriserad åtkomst. 

Enheter som stödjer ActiveSync är således de enda tillåtna enheterna inom organisationen.  

 

Information som skickas inom Microsofts organisation klassificeras i tre olika klasser. Low 

Business Impact (LBI), Medium Business Impact (MBI) och High Business Impact (HBI). Denna 

klassificering reglerar styrkan av säkerhet som tilldelas informationen. Ett exempel som Magnus 

gav var att HBI-information som skickas via e-post alltid måste säkras genom kryptering. För att 

vidareutveckla vad HBI-information innebär är en tumregel att all information som kan påverka 

verksamhetens aktiekurs anses vara av klassen HBI. Dock påpekar han att en prioritering av den 

logiska säkerheten inte alltid är att föredra, med anledning av att det kan skapa vissa motgångar 

för säkerhetsarbetet. Många problem som är kopplade till säkerheten är organisatoriska och en 

verksamhet bör således lägga stor fokus på kontinuerlig utbildning och strikta riktlinjer. 

Microsoft Sverige har valt att ha årliga utbildningar som de kallar ”Business Conduct”. På dessa 

lär sig anställda bland annat hur de ska handskas med information på ett säkert sätt, hur de ska 

bete sig på arbetet samt vad de får och inte får säga. 
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4.1.2 Cloud computing 

I dagsläget utgör molnet grunden i vart företaget lagrar sin företagsdata. Microsoft Sverige står 

själva som en av de största leverantörerna av molnbaserade IT-tjänster och det har därför blivit 

naturligt för företaget att övergå från de fysiska lagringsmedierna till lagring i molnet. Magnus 

menar dock på att det finns en allmänt bristande kunskap kring vad en molntjänst egentligen är, 

hur den ska definieras och vilka funktioner den kan erbjuda. Han nämner också att det är vanligt 

att det sker en förväxling mellan molntjänster, outsourcing och tjänster som erbjuds av vanliga 

hemsidor. Detta leder till att många verksamheter har tvekat på att migrera företagsdatan till 

molnet eftersom det än idag uppfattas som ett osäkert och något diffust alternativ.  

 

Eftersom Microsoft Sverige erbjuder molnbaserade helhetslösningar i enlighet med SaaS, IaaS 

och PaaS, så stöter Magnus på olika typer av behov bland kunderna. Dessa kunder kan grovt 

delas in i tre olika kategorier. Verksamheter som lagrar all sin information “on-premises”, vilket 

innebär att informationen stannar inom verksamhetens egna väggar. Verksamheter som 

outsourcar en del av tillgångarna (oftast enklare tjänster som exempelvis e-post) men bibehåller 

större delen av informationen “on-premises”. Denna lösning benämns som en hybridmodell och 

är den lösning som flera större organisationer använder sig av idag. Den sista kategorin av 

kunder utgörs av de verksamheter som har anammat cloud computing fullt ut. 

 

Vidare talar Magnus om de vanligaste barriärerna kring införandet av en molntjänst i ett företag. 

Återkommande frågor från kunders sida är om molnet verkligen är säkert nog för all deras 

information, om de eventuella risker som en molnlösning medför är acceptabla och om 

informationen rent av kommer bli säkrare att lagra i molnet. Som svar på detta berättar Magnus 

att Microsoft Sverige lägger ut enorma summor årligen för att ständigt ligga steget före i 

säkerhetsarbetet av både deras egen information och information kopplat till deras kunder. Detta 

är en av anledningarna till varför han tycker att cloud computing överlag är ett säkrare alternativ 

än en “on-premises”-lösning.  

Något som också kan ses som en barriär är de regulatoriska krav som tillkommer i samband med 

Microsofts molntjänster. Här är det främst replikering av data och legala krav och regler som 

ställer till med problem. De juridiska aspekterna kan ibland vara en större utmaning än själva 

säkerhetsfrågan, framförallt i samband med att personuppgifter hanteras och i fall där känslig 

företagsdata behöver flyttas mellan landsgränser. 

 

Huruvida BYOD i kombination med cloud computing gör hela konceptet säkrare eller ej har 

Magnus svårt att ge ett enkelt och konkret svar på. Han belyser att inget system är säkrare än sin 

användare. Ett vanligt misstag som många verksamheter gör är att de låter de tekniska aspekterna 

sätta tonen för vad säkerhet är, inte utifrån användaren i sig. För att undvika detta måste 

verksamheter fokusera på att sätta kraven på en användarnivå snarare än på en teknisk nivå. 

Därför är det mycket viktigt att utforma en grundlig och stark policy redan från start. Policyn ska 

vara styrande och de tekniska aspekterna bör stödja den.  

4.2 Verksamhet utan BYOD-policy - Läkemedelsverket 

Denna intervju utfördes med Robert Reineck, säkerhetsansvarig på Läkemedelsverket i Uppsala. 

Robert har axlat rollen som säkerhetsansvarig de senaste två åren och ansvarar för 

informationsskydd, egendomsskydd, personskydd samt kontinuitetsskydd inom myndigheten. 

Han utformar dessutom regler och normer kring hur Läkemedelsverkets säkerhetsarbete ska 
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hanteras. Han sitter i dagsläget i en funktion för strategisk verksamhetsplanering och säkerhet 

direkt under förvaltningsdirektören. Robert har flera års erfarenhet inom branschen. 

4.2.1 Bring Your Own Device 

Läkemedelsverket har som rubriken till denna sektion lyder inte någon officiell policy för 

BYOD. Anledningen till detta är att Läkemedelsverket är skyldigt enligt 

förvaltningslagstiftningen att ha full kontroll över all den information som förvaltas inom 

myndigheten. Detta krav måste ställas på all utrustning som hanteras av de anställda, och därför 

är det enligt Robert en omöjlighet för Läkemedelsverket att införa en BYOD-policy. I och med 

att de dessutom har redovisningsskyldighet kring handlingar så medför detta ett absolut krav på 

att ha full kontroll över de plattformar och miljöer som används. 

 

När det gäller de mobila plattformarna har Läkemedelsverket infört strikta restriktioner över 

vilka som får användas i tjänst och till vad. Robert berättar att det är Apples operativsystem iOS 

som är tillåtet bland smartphones hos de anställda, och endast som företagstelefon. På så sätt 

äger myndigheten den anställdes mobila enhet och kan kontrollera dess innehåll på ett mer 

ingående sätt än om den vore privatägd. Detta innefattar inte bara smartphones utan även bärbara 

datorer och till en viss grad surfplattor. Robert tillägger att Läkemedelsverket har ett regelverk 

för informationshantering och tillhörande informationsskydd. Detta regelverk kopplas mer 

specifikt till smartphones genom en rad förhållningsregler som en anställd måste ta del av i 

samband med att Läkemedelsverkets IT-avdelning lämnar ut en företagstelefon. Den anställde 

skriver på en förbindelse kring hur informationssäkerheten ska hanteras på enheten och även en 

kvittens vid själva utlämnandet av den. 

 

Vidare nämner Robert att information som hanteras inom myndigheten i första hand styrs av 

verksamhetssystem som säkerställer att den hanteras på rätt sätt. Problematiken uppkommer först 

när informationen skickas vidare via till exempel e-post till enheter som myndigheten inte kan 

kontrollera. I dagsläget har de inte implementerat någon typ av kryptering eller starkare 

autentisering för denna typ av informationshantering, utan har istället valt att ha regler kring 

vilken typ av information som får sändas över e-post. Känsliga personuppgifter är till exempel 

förbjudna medan övrig information godkänns utifrån den anställdes egen bedömning huruvida 

den är känslig eller ej. 

4.2.2 Cloud computing 

Läkemedelsverkets känsliga företagsinformation lagras till största del på lokala 

lagringsutrymmen. De använder enbart molntjänster för exempelvis projektplanering, IT-support 

och rekrytering. Robert tror dock att de kan komma att använda fler molntjänster i framtiden. En 

svårighet är att tjänsterna dyker upp i sammanhang som man minst anar. Överlag har 

Läkemedelsverkets strikta regler och policys för vilka molntjänster som får användas inom 

organisationen. För att en anställd ska få lagra information på en molntjänst måste IT-avdelning 

gå igenom en process för att evaluera och godkänna tjänstens avtal och regler. Robert delar 

Magnus åsikt om att de legala kraven spelar stor roll i användandet av molntjänster. Detta gäller 

speciellt för Läkemedelsverket som måste följa förvaltningslagstiftningen. En annan barriär som 

existerar kring molntjänster är det faktum att de kräver en ständig internetåtkomst för att den ska 

kunna utnyttjas.  
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Sammanfattningsvis tycker inte Robert att BYOD och cloud computing är en säker kombination, 

åtminstone inte för deras typ av verksamhet. Det är för många faktorer som kan orsaka problem, 

vare sig det är kontrollen, tillgängligheten, äganderätten eller uppdelningen av privatliv och 

arbetsliv. För företag som överväger eller kör kombinationen rekommenderar Robert en grundlig 

riskanalys. 

4.3 Enkät 

Enkäten utformades för att få en kvantitativ representation av hur BYOD och cloud computing 

uppfattas och bedrivs ute på svenska arbetsplatser inom IT-branschen. Denna enkät har besvarats 

av ett tjugotal personer som på ett eller annat sätt har ansvar för informationssäkerheten inom sitt 

företag eller sin myndighet. Frågorna i enkäten är uppdelade i två block. Den första delen 

innehåller frågor om BYOD och den andra om cloud computing. Svaren från enkäten har 

använts som en statistisk grund för studiens slutsats. En del svar illustreras nedan i form av 

tabeller och diagram. Alternativ som mottagit noll svar finns ej med i illustrationerna. 

 

Enkätundersökningen visar tydligt att smartphones är ett fundamentalt verktyg bland cheferna 

för att deras arbete ska vara så produktivt som möjligt. Alla de som besvarat enkäten använder 

sig av en smartphone i arbetssyfte (se diagram 9). Bland respondenterna var iOS den mest 

använda plattformen med Android på andraplats (se diagram 10). 

 
            Diagram 2 - Använder du en smartphone i jobbet? (%)            Diagram 3 - Vilken plattform använder du på din smartphone? (%) 
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Likt svaren från intervjuerna upplevde respondenterna i överlag att säkerheten på deras 

smartphone var på en relativt hög nivå (se diagram 11). Om det beror på de tekniska lösningarna 

som är inbyggda i operativsystemen eller om det är ytterliga funktioner och appar specifikt för 

verksamheten är svårt att säga. 

  

 
Diagram 4 - Hur upplever du säkerheten på din smartphone? (%) 

 

Majoriteten av de som deltog i undersökningen hade åtkomst till företagsinformation utanför 

kontoret via sin smartphone (se diagram 12) men inte alla hade lösenordsskydd på enheten (se 

diagram 13). Detta kan skapa en hel del problem för verksamheten om en smartphone 

innehållande företagsinformation blir stulen eller borttappad. 

 

 
     Diagram 5 - Har du möjlighet att komma åt företagsinformation (%)  Diagram 6 - Är din smartphone lösenordskyddad? (%) 
           utanför kontoret via din smartphone? (%) 
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 De flesta verksamheter som var med i enkätundersökningen använde sig av molntjänster för ett 

flertal olika syften (se diagram 14). Vanligast var Dropbox, Google Apps, Office 365 samt olika 

projektplaneringsappar. Vidare var det ej särskilt ovanligt att företag lagrar eller använder sig av 

företagsinformation i dessa tjänster. Endast 22 % av respondenterna svarade att de aldrig 

använder sig av företagsinformation i molntjänster (se diagram 15). 

 

 
   Diagram 7 - Använder ni någon molntjänst inom verksamheten? (%) Diagram 8 - Hur frekvent använder ni er av molntjänster för  
                   företagsinformation? (%) 
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5 Analys 

I denna del analyseras utkomsten av det empiriska materialet gentemot studiens teoretiska 

innehåll. 

5.1 BYOD 

Bring Your Own Device är en trend som verkligen har ökat snabbt i popularitet. Detta beror 

främst på den teknologiska utvecklingen men även av ett generationsskifte. Generation Y tar sig 

in på arbetsmarknaden och en ökad flexibilitet i sättet att arbeta blir ett faktum. Pressen sätts 

således på arbetsgivarna att antingen anamma BYOD eller helt ta avstånd från konceptet. Men är 

verkligen ett beslut säkrare än det andra? 

5.1.1 Äganderätt 

De företag som väljer att inte ha en BYOD-policy erbjuder i de flesta fallen företagstelefoner. 

Det är dock svårt för företagen att dra en klar gräns för vad som utgör skillnaden mellan en 

företagstelefon och en privatägd telefon. Vem som innehar äganderätten är antagligen den största 

skillnaden. Ett företag kan inte ställa samma krav på vad du får och inte får göra på din egna 

privatägda smartphone som på en företagsägd smartphone. På den företagsägda kan de dock 

installera övervakningsverktyg i form av en MDM-lösning eller fjärrensa den om behovet finns. 

Det skapas alltså en vag gräns för vem enheten tillhör, oavsett det officiella ägandet. En 

företagstelefon kommer antagligen alltid att innehålla privat information såsom SMS, e-post 

samt tillgång till sociala medier såsom Facebook och Twitter. På samma sätt kommer en 

privatägd telefon med största sannolikhet innehålla företagsinformation. Det är därför upp till 

organisationen att sätta strikta policys och riktlinjer för informationshanteringen. 

5.1.2 Riktlinjer 

För att en organisation ska lyckas med sin BYOD-policy bör de dra strikta riktlinjer utifrån 

metodstödet för informationssäkerhet, vilket beskrivs närmare i kapitel 3.3.3 i teorin. En tydlig 

utkomst från den empiriska datainsamlingen var missuppfattningen om vilken aspekt som brister 

i säkerheten men även att metodstödet inte följs fullt ut. Metodstödet är generaliserad på det 

sättet att det ska kunna tillämpas på alla olika sorters organisationer. Dock måste en organisation 

ha i åtanke att informationssäkerheten utvecklas snabbare än någonsin och därför är det viktigt 

att uppdatera metodstödet kontinuerligt för att det ska kunna appliceras utifrån dagens 

utveckling. 

5.1.3 Säkerhetsfunktioner 

Verifiering och kryptering är två logiska säkerhetsprinciper som är vanliga inom organisationer 

som använder molntjänster. Dessa säkerhetsprinciper hindrar till viss del att obehöriga får 

åtkomst till känslig information. Viktigt att påpeka är dock att dessa funktioner bara är lika bra 

som dess användare. Ett bra exempel nämndes under intervjun med Microsoft där de använder 

sig av informationsklassificering. I scenarion där e-post skickas med känslig information måste 

den anställde börja med att fylla i ett formulär i förebyggande syfte samt att informationen måste 
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krypteras. Vid det fall där det blir mer omständigt för en anställd att säkra informationen händer 

det att de väljer att sänka graden av informationsklassificering. Det är sådana logiska 

säkerhetsfunktioner som kan äventyra den organisatoriska säkerheten. Information som 

klassificeras som High Business Impact kan således nedgraderas till Medium Business Impact på 

grund av att det är för många krävande säkerhetsfunktioner i vägen som hämmar produktiviteten. 

Logiska säkerhetsfunktioner bör därför fokusera på användarvänlighet och en simpel struktur för 

att användarna överhuvudtaget ska finna ett system användbart. 

5.2 Cloud computing 

Molntjänster är för vissa organisationer ett vitalt verktyg i vardagen och för andra en mardröm. 

En viktig poäng som en av de intervjuade påpekade var att en molntjänst bör följa ett tema och 

ökar egentligen bara produktiviteten när alla ska använda tjänsten i samma syfte. 

5.2.1 Definition 

Under studiens gång uppmärksammades det både i teorin och i empirin att många organisationer 

och IT-ansvariga inte har en exakt definition för vad en molntjänst är. Konceptet är fortfarande 

relativt nytt och utvecklas ständigt, vilket resulterar i att det ännu inte är uppenbart över vad en 

molntjänst innefattar och hur den kan implementeras i en verksamhet. Med det sagt så finns det 

inte en officiell definition utan det finns ett flertal som tagits fram av olika 

standardiseringsorgan.  

5.2.2 Produktivitet kontra bekymmer 

Den huvudsakliga anledningen till att molntjänster uppkom var för att öka produktiviteten. Men 

när man läser artiklar om cloud computing stöter man snabbt på organisationer som upplever mer 

bekymmer än de upplever en ökad produktivitet. För att komma underfund med detta måste 

termen produktivitet först brytas ned. Termen innebär i detta fall tillgänglighet, flexibelt 

användande samt plattformsoberoende. Att som anställd ha möjligheten att arbeta var den vill 

och när den vill är den största fördelen med en molntjänst. Molntjänster tillåter ett flexibelt 

användande på det sättet att flera kan arbeta med samma sak samtidigt vilket tillåter stora 

samarbeten över internet. Ett exempel är denna studie som faktiskt skrivits med hjälp av en 

molntjänst. Sist men inte minst är det faktum att molntjänster i stor utsträckning är 

plattformsoberoende, vilket bidrar till en stor öppenhet och valfrihet bland användarna. De 

bekymmer som kan uppstå kretsar oftast kring säkerhet och legala krav. 

5.2.3 Säkerhet och risker 

Den faktor vid införandet av molntjänster som är avgörande för de flesta organisationer är med 

största sannolikhet säkerheten. I denna studie intervjuades både utvecklare av molntjänster och 

slutanvändare av molntjänster. Vad författarna märkte under dessa intervjuer var säkerheten 

kring molntjänster kan uppfattas på olika sätt. De som utvecklar tjänsten känner sig självklart 

trygga med den och menar att det är säkrare än lokala lagringsmetoder medan slutanvändarna 

oftast är lite mer skeptiska mot säkerheten på molntjänster. Användarna kan själva inte påverka 

säkerheten av molntjänsten ingående eftersom det sköts av leverantören. De kan dock välja att 
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säkra förbindelsen till molnet ytterligare via till exempel kryptering i form av VPN eller genom 

att införa någon sorts verifieringsfunktion mot molntjänsten. 

 

Riskerna som existerar i detta samband kan delas upp i tre större kategorier. Informationsförlust, 

informationsstöld samt otillåten delning av information. Inom dessa kategorier existerar ett 

flertal separata risker för verksamheter som väljer att använda sig av en BYOD-policy 

tillsammans med cloud computing. Informationsförlust kan till exempel ske i samband med att 

en enhet tappas bort eller går sönder medan informationsstöld oftast sker på en logisk nivå via 

avlyssning eller hackning. Otillåten delning av information kan innebära att en anställd medvetet 

eller omedvetet delar med sig av företagsinformation till obehöriga. 

5.3 BYOD i kombination med cloud computing 

Resultatet av att bedriva en BYOD-policy i kombination med att aktivt använda molntjänster 

beror i stor utsträckning på organisationen i fråga samt hur mycket frihet den vill ge de anställda. 

Om en organisation väljer att införa en lösning för MDM innebär det att de kan kontrollera en 

enhet som de i själva verket inte äger. Det andra alternativet är att använda sig av någon sorts 

autentiserings- och krypteringsfunktion likt den Microsoft Sverige använder sig av. På detta sätt 

kan en organisation bedriva en BYOD-policy utan att behöva kontrollera enheten i sig. Enheter 

som inte har möjlighet att stödja säkerhetsfunktionen kan därmed inte heller komma åt den 

information som existerar i verksamhetens intranät. 
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6 Avslutande del 

I denna del presenteras det resultat som studiens författare har kommit fram till. Inledningsvis 

förs en diskussion kring ämnena utifrån deras tankar. Därefter sammanställs studiens resultat i en 

slutsats tillsammans med en kravspecifikation och på så sätt besvara de forskningsfrågor som 

presenterats i studiens inledning. Avslutningsvis reflekterar författarna över studiens resultat 

samt vilka möjligheter det finns för vidareforskning. 

6.1 Diskussion 

Nedan följer en diskussion av författarnas tankar kring frågeställningen och den data de har 

analyserat. Diskussionen är indelad utifrån följande två delar; Säkerhetsrisker kring BYOD och 

cloud computing samt säkerhetskrav gällande kombinationen. 

6.1.1 BYOD och cloud computings uppkomst 

En trend och en teknik som har en hel del gemensamt, nämligen deras uppkomst. Både BYOD 

och cloud computing utvecklades för att ge anställda större frihet att välja var och när de vill 

jobba. Den ökade tillgängligheten som tillgodoses med en molntjänst kan jämföras med den 

ökade arbetstillgängligheten och produktiviteten som en anställd kan utvinna från en BYOD-

policy. Arbetet börjar och slutar med andra ord inte längre på arbetsplatsen utan istället var den 

anställde vill. Generation Y och “the consumerization of IT” har haft en stor inverkan på denna 

frihet, samtidigt som det är svårt att bortse från den massiva utvecklingen som allmänt sker inom 

IT och effekten den har haft på BYOD och cloud computing. 

6.1.2 Säkerhet kopplad till BYOD och cloud computing 

Både BYOD och cloud computing skapar enskilt stora säkerhetsproblem för verksamheter. 

Författarna till denna studie tror dock att kombinationen av dessa kan komma att öka säkerheten 

i IT-miljön. Problemet måste först isoleras för att kunna se fördelarna med denna kombination. 

BYOD skapar en del problem eftersom lokal data lagras på en enhet som är lättare att förlora 

samt lättare att göra intrång på. Molntjänster bidrar således genom att informationen istället 

lagras uppe i molnet och förhindrar på så sätt att en förlorad enhet innebär förlorad information. 

Det enda återstående problemet för verksamheterna är således att säkra molntjänsten samt ställa 

grundläggande krav av kontroll på tjänsten. 

6.2 Slutsats 

Nedan behandlas de krav som enligt studien bör ställas på organisationer, de anställda och IT-

ansvariga för att ytterligare säkra informationen som är lagrad på molntjänster när en officiell 

BYOD-policy har eller ska införas. Inledningsvis presenteras det resultat som besvarar studiens 

forskningsfrågor. Författarna har med hjälp av den teoretiska samt den empiriska datan 

analyserat och tagit fram de riskområden som existerar i kombinationen av BYOD och cloud 

computing. 
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6.2.1 Fördelarna med BYOD och cloud computing 

I analysen behandlas fördelarna och nackdelarna med BYOD och cloud computing enskilt. Om 

verksamheten kommer underfund med de säkerhetsrisker och problem som existerar återstår 

nästan enbart fördelar av kombinationen. BYOD tillåter en ökad flexibilitet och tillgänglighet. 

Kombineras sedan detta med molntjänster som huvudsakliga arbetsverktyg så får verksamheten 

en arbetskraft som kan utföra sina arbetsuppgifter oavsett plats och tidpunkt. Vidare kan ett 

molnbaserat intranät underlätta separeringen av privatägt material från företagsägt material samt 

att fokus kan flyttas från att säkra enheterna till att säkra hela organisationens IT-miljö. 

6.2.2 Risker 

Denna studie har undersökt såväl det tekniska säkerhetsområdet som det organisatoriska för att 

få en övergripande bild av de faktorer som kan påverka en verksamhet. Innan denna studie 

utformades framstod den logiska säkerheten som det stora problemet inom informationssäkerhet 

och författarna förutsatte att reflektionerna samt slutsatsen skulle angripa problemområdet på en 

mer teknisk nivå. I efterhand har dock resultatet av studien påvisat att den logiska säkerheten är 

på en jämn nivå med riskerna som existerar i dagsläget. De huvudsakliga riskerna som 

författarna har funnit i studiens teori och empiri ligger på den organisatoriska nivån. Resultat 

gäller för såväl BYOD som cloud computing. Detta löses främst med hjälp av strikta policys, 

riktlinjer samt kontinuerliga utbildningar. Det logiska skyddet är i stor grad till för att skydda 

verksamheter från de ”mänskliga fel” som kan uppstå, som till exempel att en anställd förlorar 

sin smartphone eller att den anställde loggar in sig på en offentlig plats och glömmer att logga ut 

igen. Trots att riskerna existerar i det organisatoriska sammanhanget är det fortfarande viktigt att 

logiskt säkra IT-miljön. 

6.2.3 Molntjänstens avtal 

Molntjänsten avtal har i många fall en väldigt stor betydelse för hur säker informationen är. I 

avtalet bör det regleras hur informationen hanteras samt hur stor insyn användarna eller 

verksamheten har i hur den behandlas. Det är ytterst svårt för verksamheterna att bibehålla 

samma kontroll över information som är lagrad i molnet i jämförelse med information som lagras 

på traditionella lagringsutrymmen. Men en viss kontroll i form av transparens, komplett radering 

samt konfidentialitet bör framgå i avtalet, förutsatt att tjänsten ens har ett aktuellt avtal. 

6.2.4 Kravspecifikation 

Nedan presenteras de krav och riktlinjer som har utvunnits av studien. Kraven kan kopplas direkt 

till det resultat som behandlats tidigare i den avslutande delen. Dessa kan hjälpa organisationer 

att bedriva BYOD tillsammans med cloud computing på ett säkert vis. Dessa krav bör endast ses 

som en komplettering till det befintliga metodstödet för informationssäkerhet som är utfärdat av 

MSB, ISO-27000 standarderna samt till andra liknande ramverk och standarder. 
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Övergripande riktlinjer 
1. Organisationer bör använda sig av ett molnbaserat intranät för att: 

a) Flytta fokus från säkerhet i enheter till säkerhet i hela organisationens IT-miljö 
b) Separera på privatägt och organisationsägt material. 
c) Spara all företagsinformation i molnet för att undvika att företagskänslig 

information sparas lokalt på de anställdas enheter. 
 

2. Organisationer som hanterar sekretessbelagd information eller information som de 
måste ha fullständig kontroll över, bör undvika att införa en BYOD-policy. 
 

Organisatoriska riktlinjer 
3. Organisationerna bör upprätta en signerad BYOD-policy eller ett kompletterande avtal 

med följande innehåll: 
a) Vem som äger enheten. 
b) Vem som äger informationen på enheten. 
c) Hur personuppgifter ska hanteras på enheten. 
d) Informeras den anställde om vad som sker när denne kopplar upp sig mot 

intranätet. 
e) Vem som äger information som sparas på det interna molnet. 

 
4. Kontinuerliga utbildningar och seminarier bör hållas för anställda. Detta för att hålla dem 

uppdaterade med nya regler och tekniker kring säkerheten inom området. 
 

5. Organisationer bör klassificera sin information enligt MSBs metodstöd för 
informationssäkerhet för att få en helhetsbild över risker och riskernas inverkan. 
 

Logiska riktlinjer 
6. All åtkomst utifrån till intranätet bör ske via en VPN för att öka säkerheten ytterligare. 

 
7. Alla enheter med åtkomst till företagsinformation bör ha ett logiskt skydd som till 

exempel lösenord. 
 

8. Införa säkerhetsprocesser och säkerhetsfunktioner för: 
a) Verifieringsprocesser där enheterna måste genomgå en- eller tvåstegsverifiering. 
b) Åtkomst av företagsinformation. 
c) Kryptering av HBI-information som skickas via e-post. 

9. Mobila enheter bör ha en begränsning på cache-minnet för att förhindra att spår av 
molntjänst-information existerar på enheten. 
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Krav på molntjänstens avtal 

10. Organisationer bör ställa minimum krav på avtalen gentemot molntjänstleverantörerna 
där: 

a) En viss transparens bör tillgodoses av leverantören så att verksamheten får en 
uppfattning av hur informationen behandlas. 

b) Leverantören skall kunna garantera att det inte existerar kopior eller backuper av 
raderad information. 

c) Leverantören bör säkerställa full konfidentialitet. 
d) En kontinuerlig loggning samt revision av tjänsten bör vara aktuellt. 

 
 

6.3 Reflektion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka säkerhetsrisker som existerar när en 

BYOD-policy implementeras i samband med cloud computing. Utifrån denna riskbild 

presenteras sedan generella krav som bör ställas för att säkra informationen ytterligare. Eftersom 

ämnet är relativt nytt och aktuellt sker en ständig förändring faktamässigt. Detta leder till att 

uppdaterad litteratur eller vetenskapliga handlingar är svåra att komma över. Studien har därför 

använt sig av många elektroniska källor för att kunna ta in tillräckligt med teori att stödja 

slutsatsen. Kritiken kan dock riktas mot att internetkällor ej är vetenskapligt baserade och kan ses 

som osäkra. Annan kritik kan även riktas mot det empiriska materialet och dess till antalet få 

intervjuer. Författarna är däremot nöjda med antalet svar de fått via enkätundersökningen, dessa 

har varit tillräckliga för att stödja resultatet av studien. En större mängd kvalitativ data hade 

kunnat resultera i en tydligare bild över hur organisationer ser på BYOD och cloud computing 

samt underlätta och förtydliga vägen till studiens slutsats. På grund av detta har studien till en 

viss grad kompenserats genom att samla in statistisk data via enkäter som ska stödja intervjuerna. 

Vidare valde författarna tidigt att utelämna de legala aspekterna för dessa var ett för omfattande 

område och kunde dessvärre inte täckas i denna studie. De legala kraven är dock enligt studiens 

empiriska data en mycket viktig faktor som styr en stor del av informationssäkerhetsarbetet för 

både BYOD och cloud computing, och bör därför belysas i en eventuell vidare forskning. 

6.3.1 Vidare forskning 

Denna studie har undersökt sambandet mellan BYOD och cloud computing för att bilda en 

generell riskbild och därifrån ta fram krav. Ämnet är relativt nytt och detta är den första studien 

kring just kombinationen. Det finns ett flertal möjligheter för vidare forskning inom ämnet. Ett 

förslag skulle vara att undersöka ett av ämnena enskilt och utforma ramverk för organisationer 

att följa. Ett annat förslag är att undersöka om och hur produktiviteten ökar bland anställda när 

en verksamhet använder sig av både BYOD och cloud computing till skillnad från att bara 

använda en av dem eller ingen alls. Något som tidigt märktes av i studien var hur omfattande de 

legala kraven var för både BYOD och cloud computing. Därför kan det vara relevant att ta med 

dessa krav för en framtida studie eller göra en studie som enbart undersöker hur de legala kraven 

påverkar säkerheten. Detta skulle öka insikten och trovärdigheten av slutsatsen men antagligen 

sänka generaliserbarheten av resultatet. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 

1. Vilken myndighet eller vilket företag jobbar du på? 
 

2. Använder du en smartphone i jobbet? 
- Smartphone 

- Laptop 

- Surfplatta 

  

3. Vilken plattform använder du på din smartphone? 
- Android 

- iOS (iPhone) 

- Windows Phone 7/8 

- Symbian 

- Annat 

 

4. Hur upplever du säkerheten kring din smartphone? 
(Svar enligt skala 1-10) 

1 = mycket osäker 

10 = väldigt säker 

 

5. Är din smartphone lösenordskyddad? 
 

6. Hur fördelar du användningen av din smartphone? Privat syfte kontra arbetssyfte? 
 

7. Har ni en officiell policy för BYOD? 
- Om “nej”, planerar ni att införa en policy för BYOD? 

  

8. Har införandet av er BYOD-policy medfört mer eller mindre arbete? 
(Svar enligt skala 1-5) 

1 = Medfört mycket mindre arbete 

5 = Medfört mycket mer arbete 

  

9. Använder ni några molntjänster inom verksamheten? 
- Om ja, ge gärna exempel på vilken/vilka 

  

10. Hur frekvent använder ni er av molntjänster för företagsinformation? 
- Dagligen 

- Någon gång i veckan 

- Max en gång i månaden 

- Mer sällan 

- Aldrig 
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Bilaga 2 - Verksamhetsanalys 

 


