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Sammanfattning: 

 

Syftet med denna studie är att identifiera hot, risker och konsekvenser kopplade till 

BYOD samt undersöka hur dessa kan lösas. BYOD är idag något som införs i allt 

större utsträckning hos olika företag världen över. Många är intresserade av alla 

möjligheter det kan frambringa, dock blundar allt för många för alla de olika hot och 

risker det samtidigt kan medföra. Utöver det tar vi i denna studie även upp hur man 

kan skriva en säkerhetspolicy kopplad till området BYOD. För att komma fram till 

våra slutsatser har vi förutom den teori vi samlat in fått hjälp av Jan-Olof Andersson 

en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter med att skapa en riskanalys och en 

arkitekturbild. Vi fick även värdefull information till studien vid en mejlintervju. 

Resultatet av studien visar på att det finns många potentiella hot och risker kopplade 

till BYOD. Efter en genomförd riskanalys får man en bättre bild över alla risker och 

hot samt hur de bör prioriteras. Utifrån riskanalysen får företaget sedan avgöra om det 

är värt att fortsätta med införandet för att sedan skriva en säkerhetspolicy. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to identify the threats, risks and consequences associated 

with BYOD and examine how these can be resolved. BYOD is today something that 

is introduced to an increasing extent in different companies worldwide. Many are 

interested in all the possibilities it can bring forth, however, a lot of people ignore all 

the various threats and risks it may also have. In this study we also address how you 

can write a security policy associated with the area BYOD. In order to reach the 

conclusions we have drawn, we have in addition to the collected theory received help 

from Jan-Olof Andersson, one of Sweden's leading IT security experts to create a risk 

analysis and an architectural image. We also received valuable information to the 

study from an e-mail interview. The results of the study show that there are many 

potential threats and risks associated with BYOD. After a completed risk analysis you 

get a good overview of all the risks and threats, and how they should be prioritized. 

Based on the risk analysis, the company then decides whether it is worth continuing 

with the initiation and write a security policy.           .     
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1 Introduktion        

1.1 Bakgrund      

Att använda sina privata enheter (datorer, surfplattor, mobiltelefoner etc.) på sin 

arbetsplats blir allt vanligare idag. Vissa företag har valt att införa BYOD (Bring 

Your Own Device) vilket innebär att de anställda tillåts till att göra detta medan andra 

företag valt att inte införa det. Även BYOT (Bring Your Own Technology) är idag ett 

vanligt förekommande begrepp, där man utöver egna enheter också syftar på att 

använda sin egen programvara (Miller, Voas och Hurlburt 2012). 

 

Anledningen till att detta blivit ett vanligt förekommande begrepp är då 

privatpersoner får tillgång till de senaste och bästa enheterna samt programvarorna 

som de på så sätt är mest vana att använda samt se fördelarna med. Många 

företagsenheter har även ofta olika typer av restriktioner vilket hindrar användare från 

att utföra vissa handlingar på enheten. På grund av detta tar vi helt enkelt med oss 

enheterna till arbetsplatsen (Campagna, Iyer och Krishnan 2011). 

 

Många har idag flera typer av enheter, exempelvis en jobbtelefon, privat telefon, 

bärbar dator och surfplatta. Det är oftast möjligt att enbart använda en enhet, både 

privat och i företaget, vilket många föredrar. Ett problem som då kan uppstå när man 

använder sin privata enhet i arbetet är säkerheten. När man kopplar upp sig mot 

företagets nätverk kan skadlig data överföras från enheten till företagets nätverk. 

Eftersom anställda bär med sig alla enheter mellan hemmet, till kontoret och mellan 

möten etc. ökar risken för stöld samt att den anställde tappar bort enheterna. Det 

skulle kunna leda till att känslig företagsinformation kommer i fel händer, exempelvis 

mail, anteckningar och andra dokument. Speciellt kan det vara en säkerhetsrisk då 

många privatpersoner i dagsläget inte använder sig av kryptering på sina enheter 

(Miller, Voas och Hurlburt 2012). 

 

I en rapport av företaget iPass (2013) framgår det tydligt att de flesta personer som 

svarade på en undersökning anser att de privata enheterna borde få användas för 

jobbrelaterade uppgifter. Bilden nedan visar tydligt på att hela 72 % av de som 

svarade på enkäten ansåg att de borde få använda privata telefoner för att utföra 

arbetsuppgifter på. I den andra frågan har majoriteten som svarat berättat att de 

använder privata telefonerna för att utföra arbetsuppgifter på. 
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Fig 1. Personal device usage (Källa: iPass 2013) 

 

 

 

Kvarnström IT-säkerhetschef Telia (2012) drar en parallell där BYOD kan liknas med 

hantverkare: 

 
Ingen skulle komma på tanken och köpa en snickare eller rörmokare och sen tillhandahålla 

alla verktyg han behöver. En snickare eller rörmokare kommer med sina verktyg som han är 

van att använda och som han är mest produktiv med och på samma sätt kan man se 

medarbetarens verktyg. Han använder det han är van att använda för att vara så produktiv som 

möjligt (Kvarnström 2012). 

 

1.2 Problembeskrivning         

I en undersökning som genomförts av Symantec har de kommit fram till att de flesta 

företag tillåter privata enheter för att utföra arbetsuppgifter på. Detta trots att det är 

stor risk för att en säkerhetsincident med mobila enheter inträffar. Enligt 

respondenterna i undersökningen är BYOD ändå värt risken men de behöver 

teknologi för att ta fram policyer och för att skydda organisationerna från 

säkerhetsincidenter med mobila enheter (Symantec 2013). 

 

IT-säkerheten är en stor fråga och ett av det största problemet när det kommer till 

BYOD (Ranger 2012), framförallt säkerheten i mobila enheter. Därför vill vi 

undersöka hur man kan lösa problemet. 

 

 Vilka är de risker kopplade till BYOD samt hur dessa kan åtgärdas? 

 

 Vilka olika typer av lösningar finns för att underlätta vid BYOD i dagsläget?  

 

 Hur tar man fram en säkerhets-policy? 
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För att få bra svar på dessa frågor kontaktade vi några företag som infört BYOD för 

att se hur de som ansvarar för IT-säkerheten ställer sig till dessa problem. 

 

1.3 Syfte 

Det vi kommer ta fram är kunskap och riktlinjer kring området BYOD som företag 

ska kunna använda sig av. Dels för att skapa en grundläggande kunskap kring 

området men främst den aspekt vi valt att fokusera på, d.v.s. säkerheten. 
 

Vi ska utarbeta riktlinjer vilket betyder att kunskapen vi kommer utveckla är normativ 

kunskap (Oates 2006). Denna typ av kunskap är vägledande kunskap vilket är vårt 

mål med arbetet. De riktlinjer vi utarbetar är riktlinjer företag kan använda sig av men 

inget de måste använda sig av. 

 

För att ta fram dessa riktlinjer måste de möjliga säkerhetsincidenterna för mobila 

enheter analyseras i form av en riskanalys. Även vilka lösningar det finns för att 

förhindra att dessa säkerhetsincidenter inträffar. 

1.4 Kunskapsintressenter             

Vi har i denna uppsats utvecklat kunskap användbar för företag som i dagsläget infört 

eller funderar på att införa BYOD. Detta med hjälp av vägledande kunskap och 

tillvägagångssätt för att genomföra en riskanalys, även då att uppmärksamma 

intressenterna om vilka risker och hot som kan uppstå i samband med införandet av 

BYOD. Intressenterna är IT-säkerhetschefer, IT-ansvariga och anställda som 

använder mobila enheter. Det vi har kommit fram till i uppsatsen kan även komma att 

användas av forskare som planerar att fördjupa sig inom BYOD och säkerheten kring 

det. 

1.5 Avgränsningar 

Vid forskning kring BYOD finns många aspekter som skulle kunna tas i beaktande. I 

denna studie har vi valt att fokusera och gå in på djupet kring säkerheten. Den del av 

säkerheten vi tänkt avgränsa oss till är de olika typer av risker och hot som finns i 

samband med BYOD samt hur dessa kan lösas. Utifrån detta tänkte vi även gå igenom 

hur riktlinjer vid införandet av BYOD kan skrivas. Vi tänkte även skapa en 

grundläggande generell bild av begreppet BYOD. 

 

Vi har valt att inte undersöka den ekonomiska aspekten i detalj, om företagen faktiskt 

tjänar på ett införande av BYOD. Studien kommer ej heller behandla om företagen 

uppnått de mål de satt upp med införandet. 

 

I valet av mejlfrågor har vi begränsat oss till tre ostrukturerade frågor för att få ett så 

uttömmande svar som möjligt. De företag vi kontaktade begränsade vi även enbart till 

de som infört BYOD. 

 

Studiens limitationer är geografiska restriktioner, antalet företag och individer som 

intervjuades. Även begränsade resurser och tid har varit limitationer. Med endast en 
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intervju kan studiens trovärdighet ifrågasättas men i intervjun som genomfördes togs 

flera saker upp som även tas upp i teorin. Detta stärker därför trovärdigheten av 

intervjun. 

1.6 Disposition 

I metoddelen presenterar vi de tillvägagångssätt vi valt i vår studie för insamlandet av 

data samt för och nackdelar med dessa. I det efterföljande teoriavsnittet presenteras 

tidigare sammanställd forskning inom området BYOD och IT-säkerhet som utgör den 

teoretiska grunden av vår studie. Efter det presenteras den inslamlade empirin och 

analys av denna. Till sist presenteras de resultat och slutsatser vi kommit fram till med 

denna studie. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

Litteratur och mejlintervjuer är de metoder vi valt. Dessa hör ihop med kvalitativ 

forskningsansats. Det är de vi använt oss av vid denna uppsats. Detta då vi gjort en 

djupdykning inom området för att få en bättre förståelse kring säkerheten gällande 

BYOD samt reda ut närliggande begrepp. 

 

Utöver artiklar och tidigare studier inom området kontaktade vi några företag för att ta 

reda på hur BYOD används i praktiken och hur företagen har löst IT-säkerheten. 

Målsättningen var att hitta företag som infört BYOD. För att hitta dessa företag 

gjordes en sökning på Internet. Sedan skickades tre frågor ut till företagen via mejl. 

 

Med frågorna till företagen ville vi få svar på om företagen känner till alla de olika 

risker som är kopplade till BYOD och hur dessa kan lösas, om företaget känner till att 

det finns olika typer av lösningar för att förenkla användningen av BYOD. Vi ville 

även få svar på om företagen vet hur de tar fram en säkerhetspolicy. Frågorna som 

skickades är alltså starkt kopplade till vår problembeskrivning. 

2.2 Metodval 

2.2.1 Datainsamlingsmetodik 

Vid denna studie valde vi att skicka ut frågor via mejl och även använda oss av 

tidigare forskning, publicerade artiklar samt tryckta böcker. 

 

Intervju 

De mejl som skickades ut skickades till personer ansvariga för säkerheten på de olika 

företagen. Totalt skickades frågor till sju företag varav ett av dessa svarade. Dock 

hade vi kontakt med ytterliggare två företag som sa att de skulle hjälpa oss med att 

svara på frågorna. Trots att vi senare skickade påminnelsemejl fick vi dessvärre inget 

svar från något av dessa företag. Anledningen till att mail skickades till just sju 

företag är då det var antalet företag vi lyckades hitta som tydligt gick ut med att de 

infört BYOD.  

 

Enligt Oates (2006) är intervjuer via internet, i vårt fall via mejl ett bra sätt att nå ut 

till så många personer som möjligt, oberoende av geografisk placering. Samtidigt så 

sparar man tid på eventuella resor om ett fysiskt möte istället skulle genomförts. De 

begränsningarna som finns i vårt val av metod är avsaknaden av de sociala signalerna, 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk samt att svaren kan bli mindre detaljerade. 

 

Eftersom vi enbart har ställt tre breda frågor till respondenten så är intervjuerna 

ostrukturerade. Med ostrukturerade intervjuer introducerar man teman som sedan 

respondenten får bygga vidare på och tala fritt kring. Detta för att få ett så 

uttömmande svar som möjligt eftersom att olika personer besitter olika typer av 

kunskaper. 

 



 6 

Valet av datainsamlingsmetod grundar sig i att vi anser att vi på detta sätt snabbt och 

enkelt fått ut våra tre frågor till rätt personer. 

 

Litteraturöversikt 

Andra källor vi använde oss av var olika tekniska rapporter, publicerade artiklar och 

ett fåtal tryckta böcker. Valet av källor grundar sig i att BYOD är ett relativt nytt 

koncept (Gajar, Gosh och Rai 2013). Detta anser vi vara en bidragande faktor då det 

kommer till att hitta information om säkerheten kring BYOD. De flesta källorna vi 

valde att använda oss av var från 2013 vilket även det visar på att det är ett nytt 

koncept. I vissa fall hittade vi även andra referenser som hjälpte oss styrka att det som 

stod i exempelvis en artikel visat sig vara trovärdigt. 

 

I teoridelen ges citat av hur Intel i en av deras tekniska rapporter definierar MAM och 

MDM. Anledningen till valet av Intel som källa är då företaget är ett välkänt 

multinationellt företag. 

2.2.2 Metodik för dataanalys 

Vi använde oss av kvalitativ dataanalys. Kvalitativ data är icke-numerisk data, såsom 

ord, bilder etc. som återfinns i exempelvis intervjuer, rapporter, företagsdokument och 

på hemsidor. När all information är insamlad så sammanställer man den i ett så 

liknande format som möjligt för att sedan analysera datan. När man analyserar datan 

försöker man hitta teman eller återkommande mönster i texten (Oates 2006). 

 

Utöver intervjun har vi gjort en litteraturundersökning för att hitta artiklar och annan 

litteratur för att kunna fördjupa oss ytterligare i ämnet som vi sedan analyserade 

tillsammans med den information vi fick från företaget. Även här letade vi efter 

teman och återkommande mönster tillsammans med intervjun. 

2.2.3 Studiens trovärdighet 

Riktlinjer 

Då riktlinjerna togs fram utgick vi från riskanalysen och arkitekturbilden. På så sätt 

såg vi till att alla risker, hot och krav täcktes in som påträffades i analyserna. 

 

Riskvärdering 

Vid arbetet kring riskvärderingen valdes en modell som lärdes ut under en kurs vid 

namn ”Informations- och IT-säkerhet, Uppsala Universitet”. Anledningen till valet är 

då vi anser modellen vara enkel att förstå och lättöverskådelig. 

 

Utifrån den insamlade teorin för varje risk har vi gjort en egen bedöming av 

sannolikhet och konsekvens samt motiverat valen. 

Vid bedömning av sannolikhet och konsekvens för varje risk har vi använt oss av 

tabellerna för definition av sannolikhet samt konsekvens (se 3.8). Detta för att alla 

risker ska bedömas utifrån liknande kriterier för att kunna jämföras och beräkna 

riskfaktorn.  
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3 Teori 

3.1 BYOD - Bring Your Own Device 

Enligt IT-forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner (2013) definieras BYOD som: 
 

Bring your own device (BYOD) is an alternative strategy allowing employees, business 

partners and other users to utilize a personally selected and purchased client device to execute 

enterprise applications and access data. Typically, it spans smartphones and tablets, but the 

strategy may also be used for PCs. It may include a subsidy (Gartner 2013). 

 

BYOD tillåter alltså de anställa ta med sig sina privatägda enheter till jobbet. På dessa 

använder den anställde företagsapplikationer och får på så sätt tillgång till 

företagsdata. Med enheter i detta fall menas mobiltelefoner, surfplattor och även 

datorer. 

 

Det här är en trend som kan föra med sig mycket positivt men den kan likväl få 

många negativa konsekvenser och leda till olika säkerhetsrisker och hot som vi med 

denna uppsats valt att utröna. 

 

Med hjälp av MDM- och MAM-lösningar kan man få väldigt bra kontroll över 

BYOD-enheterna, något vi går igenom nedan. 
 

3.2 MAM - Mobile Application Management 

MAM definieras enligt Intel (2012) som: 

 
MAM solutions focus on application management and are typically used by enterprises to 

develop custom applications with built-in management code so that IT can deploy, provision, 

update, and manage the applications. MAM vendors are beginning to work with third-party 

application developers to support MAM solutions’ management APIs in third-party 

applications. MAM vendors also wrap an application with a management container that 

communicates with a central server for management purposes (Intel 2012). 

 

Med MAM-lösningar kan man alltså fokusera på att utveckla applikationer 

specialanpassade för de enheterna som används på företaget utifrån de krav som finns. 

På så sett kan IT-avdelningen hantera de olika applikationerna på ett bra sätt. 
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3.3 MDM - Mobile Device Management 

MDM definieras enligt Intel (2012) som: 
 

MDM solutions typically install an agent on the mobile device to communicate with a 

centralized MDM server. These solutions extend the capabilities of Exchange ActiveSync by 

taking advantage of device-native management APIs to control device resources. For 

example, on iOS, MDM solutions can control access to iTunes and the Apple App Store. 

MDM solutions can be used to provision and install corporate apps over the air and can also 

control which apps the user can install and launch. Some MDM solutions even provide an 

isolated container on the device for business apps and data. MDM solutions can also enable 

other capabilities that are not natively supported, such as the ability to detect a jailbroken 

device (Intel 2012). 

 

Med MDM-lösningar kan man koppla alla enheter till en centraliserad server. Detta 

för att synkronisera och kontrollera enheterna över internet, exempelvis vilka 

applikationer som får installeras och användas. Vissa MDM-lösningar kan upptäcka 

om enheter är modifierade på något sätt, exempelvis jailbreak (se 3.5 Jailbreak). 

3.4 BYOT - Bring Your Own Technology 

BYOT är då de anställda förutom att använda sina egna enheter på jobbet även 

använder sina egna programvaror. Exempel på detta är ordbehandlingsprogram såsom 

Word och Pages där företaget kanske tillhandahåller det ena medan den anställde 

föredrar det andra. Detta begrepp har idag blivit allt vanligare samt i många fall ett 

supplement till BYOD (Miller, Voas och Hurlburt 2012). 

3.5 Begreppsanalys 

IOS - Iphone Operating system 

Mobilt operativsystem som används på Apples iPhone, iPad och iPod touch (Apple 

2013). 

 

NMS - Network management software 

Detta möjliggör automatisk nedladdning av nya uppdateringar av befintlig 

programvara när enheten är uppkopplad mot företagets nätverk och då blir samtidigt 

alla enheter synkade med samma version av programvaran (Shacklett 2012). 

 

Hot 

Enligt Andersson 2011 beskrivs hot som: Alla tänkbara händelser som kan leda till en 

skada för verksamheten. 

 

Risk 

Enligt Andersson 2011 beskrivs risk som: Möjlig händelse eller omständighet som 

påverkar verksamheten negativt. 

 

Virtual Private Netowork (VPN) 

Kan enkelt beskrivas som ett hjälpmedel för att på ett säkert sätt kommunicera över 

ett nätverk som anses vara osäkert (exempelvis Internet). VPN kan även användas för 

att skicka data konfidentiellt över företagets egna nätverk (Microsoft 2013). 
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Malicious Software (Malware) 

En kategori av skadlig kod som inkluderar virus, maskar och trojaner. Sprids genom 

vanligt förkommande kommunikationsverktyg. Malware söker även till att hitta redan 

existerande säkerhetshål i systemet för att göra det så enkelt som möjligt att ta sig in. 

(Norton a 2013) 

 

Applikationer (Appar) 

Med applikationer (appar) syftar vi på mjukvaruprogram som kan installeras på olika 

typer av enheter, exempelvis telefoner, surfplattor och bärbara datorer. 

 

Jailbreak 

Med ett så kallat ”jailbreak” låser man upp enheten för att få den helt fri från 

tillverkarens olika begränsningar i operativsystemet. Detta gäller framförallt mobila 

enheter från Apple. När väl enheten är jailbreakad kan användaren installera 

applikationer som inte är godkända av Apple. Men en jailbreakad enhet ökar 

säkerhetsrisken då man öppnar upp hela filsystemet och därmed gör det lättare för 

hackare att komma åt filer exempelvis en jailbreakad iPhone har som standard en 

SSH-server (Secure Shell, ett protokoll för att skicka data över internet) som alltid är 

igång och har alltid lösenordet ”alpine”, om inte användaren har ändrat lösenordet 

(Campagna, Iyer och Krishnan 2011). 

 

IMEI 

Ett unikt nummer som identifierar olika typer av mobila enheter. Något som 

vanligtvis hittas på baksidan av enheten eller i telefonens operativsystem. (T-mobile 

2008) 

 

Molntjänst 

En teknik som gör det möjligt att exempelvis lagring, processorkraft och funktioner 

tillhandahålls på Internet. Utöver detta handlar det även om att ”tillgodose 

användarnas IT-behov” genom att exempelvis använda någon typ av tjänst via en 

webbläsare. (QD 2013) 

 

Autentisering 

Handlar om kontroll av identitet vid exempelvis inloggning eller kommunikation 

mellan olika parter/system (Datatermgruppen 2013). 

 

Kryptering 

Handlar enkelt förklarat om att med hjälp av matematiska algoritmer förvandla läslig 

information till oläslig/oförståelig information. (IIS 2013) 

3.6 Säkerhetsapplikationer 

Det finns en rad olika applikationer/lösningar utöver MDM- och MAM-lösningar att 

använda sig av för att skydda sin telefon mot olika typer av hot på applikationsnivå. 

Nedan tar vi upp ett antal exempel. 

 

De flesta av dessa lösningar innehåller en liknande grundläggande funktionalitet som 

exempelvis skannar igenom nedladdade applikationer, blockerar riskabla webbplatser 

och möjliggör positionering, låsning samt rensning av borttappade enheter. 
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Kostnaderna för dessa lösningar ligger inom spannet 8-25kr per månad/användare. I 

en jämförelse mellan dessa visade det sig att Kaspersky var billigast och Telia dyrast. 

 

Tele 2 (2013) – Surfa Tryggt 

 

 Blockerar riskabla webbplatser 

 Gör det möjligt att hitta, låsa och rensa sin borttappade telefon 

 Skannar igenom nedladdade applikationer 

 

Telia (2013) – Säker mobil 

 

 Blockerar riskabla webbplatser 

 Gör det möjligt att hitta, låsa och rensa sin borttappade telefon 

 Skannar igenom nedladdade applikationer 

 

 

 

Telenor (2013) – Säker mobil 

 

 Blockerar riskabla webbplatser 

 Gör det möjligt att hitta, låsa och rensa sin borttappade telefon 

 Skannar igenom nedladdade applikationer 

 

McAfee (2013) – Mobile Security 

 

 Manuell sökning av skadlig kod 

 Realtidsskydd mot malware 

 Blockerar riskabla webbplatser 

 Gör det möjligt att hitta, låsa och rensa sin borttappade telefon 

 Granskar sekretessen i de installerade applikationerna 

 

Kaspersky (2013) – Mobile Security 

 

 Skyddar mot stöld/förlust av data 

 Skannar igenom nedladdade applikationer 

 Blockerar riskabla webbplatser 

 Gömmer privata samtal, meddelanden, kontakter och loggar 

 Gör det möjligt att hitta, låsa och rensa sin borttappade telefon 

 

Norton b (2013) – Mobile Security 

 

 Gör det möjligt att hitta, låsa och rensa sin borttappade telefon 

 Skannar igenom nedladdade applikationer 

 Blockerar riskabla webbplatser 

 Låser telefonen då SIM-kortet byts ut 
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Symantec (2013) – Mobile Security 

 

 Realtidsskydd mot malware, spam och virus 

 Avancerad brandvägg 

 Gör det möjligt att integrera med Symantecs ”Mobile Management” (MDM) 

vilket innehåller en rad olika funktioner.  

 

Jämförelse av säkerhetsapplikationer 

Nedan har vi sammanställt de olika funktionerna för att enkelt kunna jämföra och se 

vilka säkerhetsapplikationer som har vilka funktioner. 

 

Tabell 1. Jämförelse av säkerhetsapplikationer 

  

Funktion Tele 2 Telia Telenor McAfee Kaspersky Norton Symantec 

 

Blockerar 

riskabla 

webbplatser 

 

X X X X X X  

Hitta, låsa och 

rensa 

telefonen 

X X X X X X  

Igenomskanni

ng av 

applikationer 

X X X  X X  

Manuell 

sökning av 

skadlig kod 

   X    

Realtidsskydd 

mot malware 

   X   X 

Granska 

sekretess i 

installerade 

applikationer 

       

Granska 

sekretess i 

installerade 

applikationer 

   X    

Gömma privat 

information 

    X   

Låsning av 

enhet vid byte 

av sim-kort 

     X  

Avancerad 

brandvägg 

      X 

Skydd mot 

stöld/förlust av 

data 

    X   
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3.7 Riskanalys 

De stegen som ingår i en riskanalys är identifiering av risker för att se vilka hot och 

risker som finns. Efter det görs en bedömning av riskerna där de klassificeras utifrån 

sannolikhet och konsekvens. Slutligen görs ett beslut om åtgärder där de 

oacceptabla riskerna åtgärdas och de acceptabla bevakas. Anledningen till att de 

acceptabla riskerna bevakas är för att säkerställa att de förblir acceptabla och inte 

förändras och blir oacceptabla (Andersson 2011). 

3.7.1 Identifiering av risker 

Nedan finns en mall för en så kallad riskidentifiering. Med hjälp av denna får man en 

bra överblick över de identifierade riskerna. Exemplet nedan kommer från strategisk 

informationssäkerhet (Andersson 2011). 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

      

Tabell 2. Riskidentifieringsmall (Källa: Andersson 2011) 

3.8 Bedömning av risk 

Sannolikheten och konsekvensen av riskerna är beroende av företagets storlek och 

andra faktorer såsom vilken sorts information företaget arbetar med (Andersson 

2011). Vi har därför valt att presentera ett exempel över hur det kan se ut gällande 

sannolikheten och konsekvensen. Det är dessa vi valt att utgå ifrån då vi bedömer 

sannolikheten och konsekvensen i riskidentifieringen senare. 

 

Riskerna bedöms utifrån två olika aspekter: sannolikhet och konsekvens. 

 

Sannolikheten avser hur troligt det är att någon av de givna riskerna ska inträffa. 

 

Konsekvensen hur allvarligt det skulle vara för verksamheten om någon av riskerna 

skulle inträffa. 

 

Med hjälp av dessa två faktorer kan vi även beräkna den så kallade ”riskfaktorn” där 

sannolikheten multipliceras med konsekvensen. Detta ger oss ytterligare ett 

förhållande vi kan använda oss av vid bedömningen av riskerna. 

 

# Sannolikhet Definition 

1 Osannolikt Inträffar mer sällan än 1 gång på 30 år 

2 Liten sannolikhet Inträffar inom 5-29 år 

3 Stor sannolikhet Inträffar inom 1-5 år 

4 Mycket stor sannolikhet Inträffar inom det närmaste året 
Tabell 3. Definition av sannolikhet (Källa: Andersson 2011) 
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# Konsekvens Definition 

1 Försumbar Innebär ingen eller obetydlig skada 

2 Lindrig Innebär begränsad skada eller kränkning 

3 Allvarlig Innebär allvarlig skada eller kränkning 

4 Mycket allvarlig Innebär mycket allvarlig skada eller kränkning 
Tabell 4. Definition av Konsekvens (Källa: Andersson 2011) 

 

De identifierade riskerna placeras sedan in i riskvärderings-mallen nedan utifrån 

sannolikhet och konsekvens. Riskvärderingen kan utformas på olika sätt. Med detta 

syftar vi på de olika områdernas storlek och placering. Exemplet nedan kommer från 

strategisk informationssäkerhet (Andersson 2011). 

 

 

 

Mycket 

allvarlig 

konsekvens 

    

Allvarlig 

konsekvens 
    

Lindrig 

konsekvens 
    

Försumbar 

konsekvens 
    

# Osannolik 
Liten 

sannolikhet 

Stor 

Sannolikhet 

Mycket stor 

sannolikhet 

Fig 2. Riskvärdering (Källa: Andersson 2011) 

 

3.8.1 Risktolerans 

Med risktolerans menas de risker som är acceptabla, d.v.s. ett sätt för att bestämma 

vilka risker organisationen är beredd att ta och utstå för att nå mål och utföra 

verksamhet. Vissa av dessa risker, exempelvis risker som nr. 5 (se bild ovan) där 

konsekvensen är försumbar men sannolikheten mycket stor har en tendens att i vissa 

fall vandra uppåt om variabler ändras och få en högre konsekvens vilket gör att dessa 

risker måste bevakas. 
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Grupp Definition 

Grön Risker som inte kräver någon åtgärd. Risken 

har värderats lågt och det har bedömts att den 

inte medför störningar i verksamheten. Risk 

som kan accepteras men som ska bevakas. 

Gul Risker som behöver analyseras djupare för att 

förstå utfall. Riskerna ska bevakas. 

Röd Allvarliga risker som behöver åtgärdas 

snarast. Riskerna har värderats med hög 

sannolikhet och konsekvens eller hög 

sannolikhet eller hög konsekvens. 
Tabell 5. Definition av riskvärdering (Källa: Andersson 2011) 

 

3.9 Arkitekturbild 

För ett företag som ska införa BYOD är det viktigt att gå igenom vad införandet 

ställer för krav på IT-miljön. Genom att dela in kraven på en arkitekturbild i stegen 

verksamhet, information, applikation och infrastruktur ger det en tydligare och bättre 

överblick över kraven för att sedan skriva en policy. I Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap:s dokument (Handledningsplan för säkrare hantering av mobila 

enheter) har de utformat utförliga riktlinjer för företag som planerar att tillåta mobila 

enheter i verksamheten. De gäller när organisationen äger enheterna men inte när 

enheterna är privatägda. Det nämns endast några korta tips när det kommer till 

privatägda enheter (MSB 2012). 

 

Inför arbetet med att ta fram en arkitekturbild fick vi i ett personligt möte med en av 

Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter Jan-Olof Andersson reda på att man behöver gå 

igenom fyra delar: standarder, verksamhetskrav, legala krav och hotbilden. Dessa 

utgår man sedan ifrån när man delar in kraven på arkitekturbilden (Andersson 2013). 

 

Standarder Verksamhetskrav Legala krav Hotbild 

 

Verksamhet  

Information  

Applikation  

Infrastruktur  

Tabell 6. Arkitekturmodell 
 

 

Standarder 

Man kan ISO 27000-certifiera företaget. Den standard som tillämpas är SS-ISO/IEC 

27001 oavsett företagets sort och storlek. ISO 27001 är en kravstandard med krav 

som företaget ska följa (Swedish Standards Institute 2013). I ISO 27002 finns 

riktlinjer som stödjer ISO 27001. Även om man inte certifierar företaget är det bra att 

läsa igenom standarden. 
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Verksamhetskrav 

Man bör också undersöka vilka krav som den egna verksamheten har. Vilka 

företagsfunktioner som finns och berörs av BYOD. Är det exempelvis enbart 

företagsmail man vill tillåta eller är det även känslig företagsinformation. Vill man 

tillåta BYOD för att locka medarbetare till att använda sina egna enheter och på så vis 

bli mer effektiva i sitt arbete. 

 

Legala krav 

Det är även viktigt att gå igenom de lagar som berörs vid införande av BYOD. Vilka 

lagar som berörs beror på vilket typ av företag det gäller och vad för information som 

behandlas. Några exempel på lagar är: 

 

Brottsbalk (1962:700) – Företagsledningen kan få tillgång till privat information vid 

övervakning av de anställdas enheter med hjälp av exempelvis MDM-system. Kap. 4 

§ 8 ”Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller 

telebefodringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt 

kommunikationsnät, dömd för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller 

fängelse i högst två år.” 

 

Personuppgiftslagen (1998:204) – Om företaget behandlar personuppgifter så bör 

denna lag tas i åtanke. ”1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att 

deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.” 

 

Säkerhetsskyddslag (1996:627) – Om företaget arbetar med sekretesskyddat material 

bör denna lag has i åtanke.  

 

Hotbilden 

Genomföra en riskanalys, där man går igenom alla de hot och risker som finns och 

vilka som kan tänkas ligga bakom dem. 

 

Utifrån det man gått igenom ovan går man sedan ner genom de fyra stegen i 

arkitekturen:  

 

Verksamhet 

Det verksamheten bör fråga sig själva är om de verkligen vill gå vidare med att ta 

fram en policy efter den information man tagit fram under punkterna ovan. Väljer 

man att inte gå vidare för att exempelvis riskerna är för omfattande och man inte 

kommer kunna hantera dem finns ingen anledning att fortsätta ner i arkitekturen. 

 

Information  

Man måste tydligt beskriva vilken information policyn ska gälla för, vilka processer 

och vilka verksamhetssystem berörs. Alltså vilken företagsinformation får de 

anställda lagra i sina egna enheter. Är det tillåtet att lagra information i någon 

molntjänst, exempelvis Dropbox.  

 

Applikation  

Här beskriver man hur de olika applikationerna som berörs är indelade och hur de 

samverkar. (Bergström 2008) Vilka brandväggar och virusskydd ska man använda. 

Det kan även vara bra att separera privat- och företagsinformation. 
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Infrastruktur  

Här beskriver man hur den tekniska plattformen är indelad, hur delarna samverkar och 

hur de stödjer applikationerna. (Bergström 2008) Man kan använda sig av MDM- och 

MAM-system som gäller för alla enheter som är kopplade till företaget.  

 

När man har gått igenom arkitekturen så har man en bättre överblick över hur en 

BYOD-policy kan skrivas för sitt företag.  
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4  Empiri 

4.1 Presentation av intervju 

Här nedan presenteras de frågor vi valde att skicka ut till företagen. Under frågorna 

presenteras den information vi samlat in från dessa. Anledningen till att vi skickade ut 

just tre frågor är då det är frågor som vi får ut mycket relevant information från om 

respondenten ger oss uttömmande svar. Uttömande svar var något vi tryckte på i 

mejlet som skickades till de olika företagen. Frågorna kan även kopplas samman 

väldigt väl med den problembeskrivning vi valde för vår studie då de är baserade på 

forskningsfrågorna. 

 

1. Har ni infört policyer vid användning av privata enheter på arbetsplatsen, om ja, i 

korthet vad tas upp i dessa? 

 

2. Vilka är de enligt er största och viktigaste riskerna att se över och behandla vid 

användningen av privata enheter på arbetsplatsen? 

 

3. Använder ni er av någon färdig lösning exempelvis “Mobile Application 

Management” (MAM) eller “Mobile Device Management” (MDM) eller har ni valt 

att utveckla egna lösningar för att kunna hantera mobila enheter och applikationer? 

 

4.1.1 AddLevel 

Mats Hultgren på företaget AddLevel anser att området BYOD för många är en 

kontroversiell fråga där de flesta enligt hans egen mening egentligen inte pratar om 

BYOD utan snarare pratar om alternativ till sin egen standardiserade plattform. Han 

menar att de anställda inte är redo att betala för enheten själva utan förväntar sig att 

arbetsgivaren ska tillhandahålla enheten och verktygen för att sköta den. 

 

Han antar även att ett argument för att få använda sin egen enhet på jobbet kan vara 

då den anställde har en enhet hemma som ”bara fungerar” eller är snygg. Därför anser 

han att det är väldigt viktigt att först och främst reda ut vad det egentligen är man talar 

om. Efter det kan man sedan göra en kostnadsberäkning för att se vad företaget skulle 

tjäna på att de anställda stod för kostnaderna av enheterna och vad det skulle kosta 

företaget att kunna leverera en plattform som kan nyttjas av ”POD:arna” (de 

privatägda enheterna). Om kostnaden för att ta fram hanteringsplattformen överstiger 

besparingen för enheterna anser han att man bör fundera om det verkligen är en bra 

idé. 

 

Vidare berättar han om förhållningen till regelverk där många företag måste förhålla 

sig till olika regelverk och standarder såsom PCI DSS, ISO 27001 och 27002. Han 

säger att det där finns utmaningar med enheter som inte ägs av företaget p.g.a. 

exempelvis spårbarhet. Även olika informationsklassningar som får finnas utanför 

”företagets ägo” är något som måste reflekteras över. Information som är klassad som 

”publik” är helt OK då den finns allmänt tillgänglig, medan annan information som är 

klassad ”intern” eller högre inte får lämna ”företagets ägo”. Han berättar att de flesta 
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tjänstemännen idag faktiskt jobbar minst med den ”intern”-klassade informationen 

som med andra ord inte lämpar sig för BYOD. 

 

Mats tar upp en alternativ ”enklare” lösning där man använder sig av någon form av 

terminalserver-miljö där information inte tillåts sparas ned lokalt eller kommunicera 

in i miljön från klienten. Han säger att han vågar påstå att det är den vanligaste 

lösningen. 

 

Sammanfattningsvis säger han att alla företag idag är nyfikna på ämnet och att ingen 

vill säga nej. Dock tror han inte att företagen inte har klart för sig vad det skulle 

innebära rent kostnadsmässigt eller regulatoriskt om man skulle införa det. Vidare 

säger han att policyer och förhållandet till regulatoriska krav är viktigare än själva 

tekniken. 

 

Vad gäller MDM-system menar han att det beror på vad man vill supportera och hur. 

Hans personliga åsikt är att ”Microsoft System Center Configuration Manager” och 

”Windows Intune” är en bra väg framåt då dessa lösningar (framför allt System 

Center-delen) på ett eller annat sätt finns implementerat hos de flesta medelstora till 

stora företag i dagsläget. 

4.2 Riskidentifiering och riskvärdering 

Genomgång av risker 

Nedan har vi valt att gå igenom de risker vi identifierat utifrån insamlad teori. 

Siffrorna för riskerna här nedan relaterar till löpnumret i riskidentifieringen som finns 

under varje risk. 

 

Risk #1. När en anställd laddar ner och installerar en tredjeparts-applikation för 

personligt bruk kan den innehålla sabotageprogram. I de flesta applikationer tillåter 

man åtkomst till sina bilder och filer som finns på enheten, det förenklar för 

sabotageprogrammen att komma åt känslig information. Eftersom företagsinformation 

kan finnas på enheten och om hackare får tag på den kan man enligt en artikel på 

ZDNet ha en typ av svartlista för applikationer som inte får laddas ner. Dock är det 

svårt att hålla den uppdaterad då det hela tiden kommer nya applikationer och 

uppdateringar av äldre. Ett alternativ är att genom ett MAM-system separera privat 

data och företags data (Phneah 2013). Man kan även ha en intern applikationsdatabas 

som enbart innehåller kontrollerade och godkända applikationer som de anställda kan 

ladda ner och installera fritt exempelvis med en MDM-lösning (Hess 2013). 

 

Vi anser att nästan alla laddar ner applikationer på sina privata enheter. Därför har vi 

bedömt sannolikheten till fyra. Konsekvensen har vi bedömt till två då vi anser att den 

informationen som finns lagrad på de privata enheterna för det mesta inte är den mest 

känsliga informationen. Detta är något som även Mats Hultgren på Addlevel håller 

med om. 
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# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

1 Användning av 

tredjeparts-

applikationer 

Personligt 

bruk 

4/2 8 Begränsning 

av tillåtna 

applikationer 
Tabell 7. Risk #1 

 

 

Risk #2. Om en anställd tappar bort eller blir bestulen på sin enhet finns det en risk att 

personen som kommer över enheten får tillgång till känslig företagsinformation. Det 

är antal mobiler som varje år anmäls stulna eller borttappade, enligt en artikel i Metro 

(Andersson 2013) anmäldes över 31 000 mobiltelefoner stulna år 2011 i enbart 

Stockholm och polisen tror att den siffran kommer öka med 5 000 till efterföljande år. 

Personer som kommer över enheten kan få tillgång till all information som finns 

lagrat på enheten. För att förebygga att något sådant händer kan man använda kodlås 

på enheterna. Dessutom kan man även kryptera hårddiskar och minneskort. När 

enheten väl är förlorad finns det olika sätt för att fjärrlåsa och/eller fjärradera enheten. 

Är det exempelvis en iOS-enhet som förlorats kan man via Apple fjärrlåsa enheten 

genom att logga in med sitt Apple-Id på iCloud.com. Vissa MAM-system erbjuder 

även liknande tjänster. 

 

Vi anser sannolikheten vara stor att någon anställd förlorar sin enhet. Därför har vi 

bedömt den till tre. Detta baserar vi på siffrorna från polisen. Konsekvensen har vi 

bedömt till tre då vi anser att om en obehörig person får tillgång till all information 

som finns lagrad på enheten samt kopplingar till företagsnätverk kan det innebära en 

allvarlig skada för företaget. 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

2 Förlust/stöld av 

enhet 

Oaktsamhet 3/3 9 Kodlås, 

Kryptering 

av hårddiskar 
Tabell 8. Risk #2 

 

 

Risk #3. En anställd ansluter till ett offentligt nätverk med sin privata enhet 

exempelvis på ett café eller på en flygplats. Det som sker då är att man riskerar att 

exponera sina filer för brottslingar på Internet som vill komma åt känslig information 

när man är uppkopplad mot ett offentligt nätverk (Stephen 2013). Sitter man på en 

dator med Windows kan man när man anslutit till nätverket välja att inte dela eller 

ansluta till andra enheter för att dölja sina filer (Microsoft 2013). Man kan även 

använda sig av en VPN-anslutning för att minska risken för obehörig åtkomst till 

enheten (Houseknecht 2010). 

 

Vi anser det vara mycket sannolikt att en anställd ansluter till ett offentligt nätverk 

därför har vi bedömt sannolikheten till fyra. Konsekvensen har vi bedömt till tre för 

att om angriparen får tillgång till lösenord eller känslig information på offrets dator 

kan det bidra till en allvarlig skada för företaget. 
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# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

3 Anslutning till 

offentliga 

nätverk (Wi-Fi) 

Åtkomst 

till Internet 

på 

allmänna 

platser 

4/3 12 Aktsam med 

vilka nätverk 

man kopplar 

upp sig mot. 

Tabell 9. Risk #3 
 

 

Risk #4. Cyberattacker kan alla företag bli utsatta för där cybertjuvar är ute efter att 

förstöra eller skada företaget. Hur vanligt förekommande det är beror även på andra 

faktorer, exempelvis vilket typ av företag och företagets storlek. Dagligen sker det ca 

116 riktade cyberattacker runt om i världen. För att skydda sig mot attacker ska man 

se till att alla anställda har ett anti-virus program installerat, även att de använder sig 

av brandväggar. För extra känslig data kan man föra loggar över vem som har öppnat 

eller försökt öppna filerna för att snabbt upptäcka om någon obehörig försökt komma 

åt filerna (Hess 2013). 

 

Vi anser sannolikheten vara låg eftersom det inte är så vanligt förekommande med 

cyberattacker. Därför har vi bedömt den till två. Beroende på vilken typ av företag det 

är kan sannolikheten vara större om företaget har känslig information som är attraktiv 

för angriparen. Om angriparen lyckas fullt ut med sin attack kan konsekvenserna för 

det utsatta företaget bli mycket allvarliga, därför har vi bedömt den till fyra. 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

4 Cyberattacker Förstöra/skada 

för företag 

2/4 8 Brandvägg 

och 

virusskydd 
Tabell 10. Risk #4 

 

 

Risk #5. Mobila enheter har enligt (Weiss 2013) en tendens att delas med andra 

personer, exempelvis kollegor och familjemedlemmar. Detta kan leda till att känslig 

data (exempelvis mail och dokument) kan kommas åt eller tas bort från enheterna. För 

att skydda sig mot att obehöriga kommer åt känslig information bör sessioner avslutas 

efter en rimlig tid samt att automatisk autentisering bör undvikas. 

 

Vi har valt att bedöma sannolikheten till tre och konsekvensen till ett. Detta då det 

som tidigare nämnts är ett vanligt förekommande fenomen att enheterna delas. 

Konsekvensen är bedömd till ett då det ofta inte handlar om den absolut känsligaste 

informationen som sparas på enheterna (Hultgren 2013). 
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# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

5 Delning av 

privata enheter 

Behov av 

lån 

3/1 3 Se till att bara 

spara den 

nödvändigaste 

och 

okänsligaste 

informationen 

lokalt 
Tabell 11. Risk #5 

 

 

Risk #6. När en anställd inhandlar en ny enhet och ska göra sig av med den gamla är 

det viktigt att all företagsrelaterad data raderas, även kopplingar till företagets 

nätverk. Enligt en artikel på Computer Sweden (2013) menar man att: “Begagnade 

mobiler är en guldgruva för kriminella”. Vid en granskning hittades känslig 

information såsom kundlistor, pass och id-kort m.m. I en undersökning av företaget 

Kaspersky (2013) hittades även känslig information på så många som hälften av de 

begagnade enheterna. Det är därför viktigt att företaget har policyer och regler hur 

man ska gå till väga när man gör sig av med en BYOD-enhet. Att man i alla fall 

raderar företagsrelaterad data men gärna gör en fabriksåterställning av enheten 

rekommenderas (Andersson 2013). 

 

Vi anser att sannolikheten att känslig data finns kvar på gamla enheter och hamnar i 

fel händer är låg trots att det visat sig finnas känslig information kvar på många gamla 

enheter. Därför har vi bedömt sannolikheten till två. Konsekvensen har vi bedömt till 

tre då det inte alltid handlade om känslig företagsdata utan även andra typer av 

information. Vi anser även att konsekvensen har att göra med om det tagits fram 

tydliga policyer kring detta. 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

6 Åtkomst av 

gamla/oanvända 

enheter 

Information 

som finns 

kvar på 

enheter 

2/3 6 Borra 

sönder/demagnetisera 

hårddiskar  

Tabell 12. Risk #6 
 

 

Risk #7. Det är viktigt att alla anställda uppdaterar sina enheter när nya uppdateringar 

kommer då det ofta handlar om säkerhetsuppdateringar, även att alla anställda har 

samma version av applikationerna. Det är viktigt att företagsledningen snabbt 

informerar personalen att nya uppdateringar måste installeras så fort de kommer. 

Enligt en artikel på Techrepublic kan man införa NMS för att säkerställa att enheterna 

är uppdaterade genom automatisk uppdatering vid anslutning till företagets nätverk 

(Shacklett 2012). En ytterligare alternativ lösning är att använda sig av en MAM-

lösning. 

 

Vi anser att det är mycket stor sannolikhet att en anställd missar en uppdatering på 

grund av att det enligt oss ofta kommer nya uppdateringar flera gånger i veckan. Om 
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företaget inte infört NMS eller använder sig av en MAM-lösning kan det därför enligt 

oss vara lätt att missa en uppdatering. Därför har vi bedömt sannolikheten till fyra. 

Konsekvensen har vi bedömt till två då nya uppdateringar ofta löser säkerhetshål i 

tidigare versioner. Därav finns det risk att dessa gamla säkerhetshål utnyttjas av 

angripare för att komma åt företagsinformation. 

 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

7 Ej uppdaterad 

programvara 

Dålig kontroll 

över 

anställdas 

programvaror 

4/2 8 IT-

avdelningen 

får se till att 

de anställda 

uppdaterar 

programvara 
Tabell 13. Risk #7 

 

 

Risk #8. Vid användning av egna enheter på arbetsplatsen kan en missuppfattning 

uppstå kring vem som äger datat. Detta då företagsrelaterad information ibland 

blandas med den den privata informationen. För att slippa detta bör företagsdatan 

separeras från den privata datan (exempelvis semesterbilder och dylikt) (Shacklett 

2012). 

 

Vi anser sannolikheten vara låg att osäkerhet kring vem som äger datat uppstår. Vi 

anser att de flesta separerar företagsinformationen från den privata informationen men 

att det finns vissa fall där informationen blandas. Därför har vi bedömt den till två. 

Även konsekvensen har vi bedömt till låg då blandning av informationen framförallt 

skapar problem för den anställde själv. Det som kan hända är antingen att 

företagsinformation raderas av misstag eller att den skickas vidare tillsammans med 

privat information. Därför har vi bedömt konsekvensen till två. 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

8 Otydligt 

ägande av data 

Osäkerhet 

kring vem 

som äger 

datan på 

enheten 

2/2 4 Dela upp 

privat och 

företagsdata 

samt sätta 

upp policys 

kring vem 

som äger 

datan 
Tabell 14. Risk #8 

 

 

Risk #9. När en anställning upphör måste företagsledningen se till att all 

företagsinformation blir borttagen från den föredetta anställdes enheter.  Om personen 

blivit uppsagd och känner ett visst hat mot företaget kan denne skicka 

företagsinformation till ett konkurrerande företag. Alltså är det väldigt viktigt att 
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företaget har strikta policyer angående detta. Med hjälp av en MDM-lösning finns 

möjlighet att fjärrlåsa/radera enheter om det skulle behövas (Stephen 2013). 

 

Vi anser att sannolikheten att företagsdata blir kvar på enheten är liten då vi menar på 

att de flesta företag idag bör ha någon typ av policy kring detta. Därför har vi valt att 

bedöma sannolikheten till två. Konsekvensen av att en anställd får med sig 

företagsrelaterad data har vi bedömt till tre. Detta då information lagrad på enheterna 

potentiellt skulle kunna innebära allvarliga skador om denna exempelvis skulle 

spridas till konkurrerande företag. 

 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

9 Föredetta 

anställd får med 

sig 

företagsrelaterad 

data 

Anställd 

säger upp 

sig/blir 

uppsagd 

2/3 6 Återställning 

eller radering 

av 

företagsdata 

Tabell 15. Risk #9 
 

 

Risk #10. När användare surfar in på okända sidor, läser okända mail, laddar ner 

okända applikationer och filer till datorer och telefoner utsätts enheterna för en 

potentiell risk. För att förhindra detta menar Websense (2012) att ett intelligent skydd 

som i realtid analyserar och sköter innehållsklassifikation måste implementeras. De 

anser även att det är lika värdefullt att ha förmågan att kunna filtrera mobila 

applikationer baserade på rykte. Fortfarande är denna förmåga analogt kopplad med 

filtrering utifrån rykte av e-post, webbadresser och nedladdade filer men fokuserar 

istället till att förhindra användare från att ladda ner malware-infekterade mobilappar 

vilket idag är ett växande problem. Då malware tidigare inte varit något stort hot till 

mobiltelefoner har det inte funnits något direkt skydd för dessa enheter. Dock har det 

på senare tid utvecklats anti-malware-program då malware som tidigare nämnts är ett 

växande problem idag.  

 

Vi anser att sannolikheten att de anställda laddar ner infekterade applikationer eller är 

oaktsam över lag (exempelvis besöker okända sidor eller läser okända mail) vara 

liten. Detta då vi anser att alla  företag bör ha en säkerhetspolicy kring detta. Därför 

har vi bedömt sannolikheten till två. Konsekvensen av att någon anställd laddar ner 

infekterade applikationer anser vi vara allvarlig då risk för olika typer av 

cyberattacker ökar och att olika virus sprids via nätverket vilket vi anser kan vara 

allvarligt för ett företag. Därför har vi bedömt den till tre. 
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# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

10 Malware Nedladdning 

av 

infekterade 

applikationer 

samt 

oaktsamhet 

över lag. 

2/3 6 Virusskydd 

och 

brandväggar 

Tabell 16. Risk #10 
 

 

Riskvärdering 

Siffrorna i riskvärderingen nedan relaterar siffrorna i riskidentifieringen. Med hjälp av 

riskvärderingen kan man på ett enkelt sett se och bedöma de risker som hittades 

tidigare för att se om dessa klassas som acceptabla eller oacceptabla risker. Förutom 

detta får vi även fram hur de olika riskerna bör prioriteras samt hur de förhåller sig till 

varandra. Genom att senare införa skydd minskar vi sannolikheten och genom 

införandet av olika typer av åtgärder minskar vi konsekvensen vilket är precis det vi 

vill  göra. 

 

 

Mycket 

allvarlig 

konsekvens 

 4   

Allvarlig 

konsekvens 
 6, 9, 10 2 3 

Lindrig 

konsekvens 
 8  1, 7 

Försumbar 

konsekvens 
  5  

# Osannolik 
Liten 

sannolikhet 

Stor 

Sannolikhet 

Mycket stor 

sannolikhet 

Fig 3. Riskvärdering (Källa: Andersson 2011) 
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5 Resultat 

5.1 Riktlinjer 

Enligt ett dokument från MSB (2012) med riktlinjer för organisationsägda enheter så 

kan man använda dessa till privatägda enheter också. Det man bör göra är en grundlig 

riskanalys innan man tillåter en koppling mellan organisationens nätverk och privata 

enheter. 

 

Riktlinjerna nedan är framtagna utifrån riskidentifieringen (se s. 11) för företag som 

överväger att införa BYOD. Detta för att täcka alla åtgärder i den samt arkitekturen 

(se sid 17). Dessutom hänvisar riktlinjerna till vilken eller vilka risker som varje 

riktlinje täcker och till arkitekturbilden i de fall där den berörs. 

 

5.1.1 Grundläggande riktlinjer 

 

Allmänna säkerhetsåtgärder 

 

Åtgärd 1: Användare måste ha ett kodlås på alla telefoner, surfplattor och datorer 

(risk #2). 

 

Åtgärd 2: Användare måste också ha en pinkod på de enheter som har SIM-kort 

för att nå operatören (risk #2). 

 

Åtgärd 3: Alla användare ska ha ett antivirus-program installerat, även använda 

sig av brandväggar (risk #4 och #10). 

 

Åtgärd 4: Om möjligt, installera antimalware-program på telefoner och 

surfplattor (risk #4 och #10). 

 

Åtgärd 5: Användare bör undvika att koppla upp sig mot offentliga nätverk, om 

detta görs så ska det ske med försiktighet. Innan man ansluter till ett sådant 

nätverk ska man se till att man avaktiverat all typ av delning av filer i nätverket 

(risk #3). 

 

Åtgärd 6: Användaren måste vara noggrann med uppdateringar av enhetens 

programvara och uppdateringar av applikationer då det oftast handlar om 

säkerhetsuppdateringar. Därför rekommenderas användaren att kontrollera 

uppdateringar så ofta som möjligt, gärna varje dag (risk #7). 

 

Åtgärd 7: Undvika automatiskt autentisering (risk #5. Arkitektur: Applikation). 
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Vid förlust av enhet 

 

Åtgärd 8: Tydlig information över hur man ska gå till väga när en enhet förloras. 

Exempelvis fjärrlåsning, byte av lösenord på tjänster som är kopplade till enheten, 

spärra abonnemanget hos operatören etc. (risk #2). 

 

Åtgärd 9: Vid förlust av enheten ska den gå att fjärrlåsas, detta via företagets 

MDM-system alternativt via iCloud.com (risk #2 och #8). 

 

Åtgärd 10: Likaså ska man kunna fjärradera enheten vid förlust (risk #2 och #8). 

 

Åtgärd 11: Direkt byta lösenord på tjänster som enheten är kopplad till vid förlust 

av enheten (risk #2 och #8). 

 

Hantering av enhet vid avslutning av anställning eller vid inköp av ny enhet 

 

Åtgärd 12: Vid avslutning av anställning måste all företagsrelaterad data raderas 

från alla BYOD-enheter som ägs av den före detta anställde, fabriksåterställning 

är att föredra. Det är viktigt att detta är tydligt i policyn (risk #6 och #9). 

 

Åtgärd 13: Likaså när en användare inhandlar en ny enhet och avskaffar den 

gamla ska företagsrelaterad data raderas från den gamla enheten, 

fabriksåterställning är att föredra (risk #6). 

 

Typ av information och applikationer 

 

Åtgärd 14: Tydliga regler över vilken typ av information som får lagras på 

enheterna. Exempelvis endast företagsmail eller är även känsliga dokument 

tillåtna (risk #1 och #5. Arkitektur: Information) 

 

Åtgärd 15: Får molntjänster användas, i så fall vilka tjänster får användas och 

vilken information får lagras där. Exempelvis Dropbox (risk #1. Arkitektur: 

Information). 

 

Åtgärd 16: Vilka applikationer ska tillåtas att installeras och inte installeras, 

företaget kan ha en egen ”appstore” där applikationer får laddas ner fritt. Företaget 

kan också ha en lista över applikationer som är godkända att laddas ner (risk #1). 

 

Åtgärd 17: Undvika tredjeparts-applikationer så länge de inte har blivit godkända 

av företagsledningen (risk #1). 

 

Åtgärd 18: Hur ska den privata delen skiljas från företagsdelen? Det är viktigt så 

det inte uppstår någon missuppfattning kring vem som äger informationen (risk 

#8). 

 

Övrigt 

 

Åtgärd 19: Föra ett register över alla BYOD-enheter med IMEI-nummer eller 

serienummer samt ägarens namn. Exempelvis med ett MDM-system (Arkitektur: 

Verksamhet). 
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Åtgärd 20: Inte låna ut enheten till andra personer i den mån det går (risk #5). 

 

Åtgärd 21: Om jailbreak eller andra modifikationer av enheter tillåts eller inte 

(risk #1, #3, #4 och #10). 

5.1.2 Utökade riktlinjer 

 

Åtgärd 22: Kryptering av hårddiskar och minneskort kan vara ett extra 

säkerhetsskydd (risk #2). 

 

Åtgärd 23: För extra känslig data kan man föra loggar över vem som har öppnat 

eller försökt öppna filerna för att snabbt upptäcka om någon obehörig försökt 

komma åt filerna (risk #4). 

 

Åtgärd 24: Se till att användaren endast har aktuell information lagrad på 

enheterna, alltså endast information som behövs för det pågående arbetet och 

radera information som inte används längre (risk #5). 

 

Åtgärd 25: Om och hur backup av enheten ska ske (Arkitektur: Verksamhet och 

Information) 

 

Åtgärd 26: Vid avskaffning av gamla enheter, minneskort och hårddiskar borra 

sönder dem eller demagnetisera dem (risk #6). 

5.2 Slutsats 

Nedan presenteras de resultat vi kommit fram till i denna studie kopplat till våra 

forskningsfrågor. 

 

Risker kopplade till BYOD 

Studien visar tydligt på att det finns många olika risker kopplade till BYOD.  Bland 

dessa finns risker klassade som acceptabla och oacceptabla. Där de acceptabla 

riskerna är risker som bedömts låga där företagen är beredda att ta och utså för att 

uppnå sina mål. Trots att riskerna bedömts låga bör de fortfarande övervakas för att på 

så sätt säkerställa att de förblir låga. De oacceptabla riskerna är allvarliga risker som 

behöver åtgärdas snarast. Dessa risker befinner sig inte innanför ramen av 

risktoleransen och placeras därför i något av de röda fälten i riskvärderingen (se fig 

2). 

 

De risker vi anser vara de viktigaste riskerna att hantera är anslutning till offentliga 

nätverk (risk #3), användning av tredjepartsapplikationer (risk #1), Förlust/stöld av 

enhet (risk #2) cyberattacker (risk #4), icke uppdaterad programvara (risk #7). Dessa 

placerades alltså som oacceptabla risker i något av de röda fälten i riskvärderingen (se 

fig 2). Något gemensamt för alla dessa risker förutom risken för cyberattacker är att vi 

bedömt dem till en hög sannolikhet. Risken för cyberattacker har vi istället bedömt till 

en hög konsekvens och en låg sannolikhet. 
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Olika typer av lösningar 

Det finns idag väldigt många typer av lösningar för att hantera olika enheter såsom 

mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. Exempel på detta är så kallade MDM- 

och MAM-lösningar. Med dessa kan man få en helhetslösning som täcker många 

risker som exempelvis fjärrlåsning och fjärradering vid förlust av enheter även en 

lösning för hur applikationer ska hanteras. Mats Hultgren skriver att de flesta 

medelstora till stora företagen använder sig av någon typ av MDM- eller MAM-

lösningar. De stora operatörerna samt säkerhetsföretag erbjuder olika 

säkerhetslösningar som komplement till de olika MDM- och MAM-lösningarna som 

finns. De flesta av dessa innehåller en grundläggande funktionalitet som exempelvis 

blockerar riskabla hemsidor, skannar igenom nedladdade applikationer etc. 

 

Säkerhetspolicy 

Att skriva en säkerhetspolicy är det viktigaste i arbetet med att införa BYOD i ett 

företag enligt Mats Hultgren. Detta har vi också uppmärksammat under arbetets gång. 

För att ta fram en policy är det framförallt en utförlig riskanalys som företaget i fråga 

måste utföra och utgå från. Sedan i arbetet med att fram riktlinjerna så är det till stor 

hjälp att använda sig av en arkitekturbild i stegen verksamhet, information, 

applikation och infrastruktur. Det skapar en bättre överblick över de olika kraven som 

behöver behandlas. Viktiga krav som standarder och legala krav även 

verksamhetskrav och hotbilden tillhör dessa. Mats Hultgren påpekar likaså att många 

företag måste förhålla sig till regelverk såsom ISO 27001 och ISO 27002. När man tar 

fram en säkerhetspolicy bör man se till att den täcker alla risker, hot och krav som 

identifierads med hjälp av riskanalys och arkitekturbilden. 

 

5.3 Diskussion 

Syftet med studien var att ta upp och analysera de olika riskerna kring BYOD, samt 

gå igenom hur man kan ta fram riktlinjer för att skriva en säkerhetspolicy vid 

införandet av BYOD. 

 

Valet av källor grundar sig i som tidigare nämnt att BYOD är ett relativt nytt koncept 

vilket innebär att det inte finns så mycket tidigare forskning kring området, speciellt 

inte kring säkerheten och policyer. 

 

Det blir allt vanligare att man pratar om Bring Your Own Technology (BYOT) och 

Bring Your Own App (BYOA) som även Mats Hultgren nämner. Detta är en 

utveckling av BYOD som syftar på att man utöver sin enhet också använder sina egna 

program och applikationer. Då de anställda är vana vid att arbeta med dem påstår 

vissa att det kan leda till ökad produktivitet. Det i sin tur leder in på Bring Your Own 

Identity (BYOI) som handlar om att den anställde använder sina kunskaper och 

beteende i arbetet. 

 

Risker kopplade till BYOD 

Anledningen till att cyberattacker (risk #4) skiljer sig från de andra fyra ovannämnda 

riskerna är att det handlar om ett externt hot som kan ge stora konsekvenser. Medan 

de andra fyra handlar mer om att de anställda missköter sig och gör något som inte 

riktlinjerna tillåter. Detta känns mer sannolikt än en cyberattack men skulle inte ge 

lika stora konsekvenser för företaget som en cyberattack. 
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Som tidigare nämnt är bedömningen av de olika riskerna individuella för olika 

företag. Med detta som utgångspunkt bör därför alla företag göra en egen riskanalys 

där de utgår från deras företag där alla interna variabler tas i beaktning. På så sätt får 

företaget en mer exakt bild över det specifika företagets risker och hot än om de utgår 

från exemplet som tas upp i vår studie. 

 

Olika typer av lösningar 

De olika säkerhetsapplikationerna som togs upp innehåller som vi tidigare nämnde 

funktionallitet som utgör ett bra komplement och/eller ibland en del som kan 

interageras med olika MDM-system såsom exempelvis Symatecs säkerhetslösning. 

Priset för dessa är inte särskillt högt heller (8-25kr) per månad/användare som vi kom 

fram till. Priset kan säkert pressas om ett stort företag bestämmer sig för att 

införskaffa det till alla anställda. Med en MDM- och/eller MAM-lösning tillsammans 

med någon säkerhetsapplikation kan man alltså ta fram en egen säkerhetslösning åt 

företaget. På så sätt blir det enklare att styra och hålla koll på de olika enheterna 

samtidigt som de även skyddas på applikationsnivå med hjälp av 

säkerhetsapplikationerna. 

 

Säkerhetspolicy 

Arbetet med att skriva en säkerhetspolicy bygger som tidigare nämnt mycket på en 

riskanalys och genomgång av olika krav i en arkitekturbild. De riktlinjer som man 

sedan framställer kan skilja från företag till företag, beroende på storlek och vilken 

typ av information de behandlar. Dock finns det många generella punkter som de 

flesta företag kommer att ha med i sina riktlinjer. De riktlinjer som vi tagit fram 

tillhör dessa generella riktlinjer som i stort sätt alla företag som ska införa BYOD kan 

komma att behöva behandla. Det är en bra bas som täcker de största och vanligaste 

riskerna hos de flesta företagen. 

5.3.1 Vidare forskning 

En aspekt som vore intressant att undersöka vid fortsatt arbete kring BYOD är den 

ekonomiska aspekten, tjänar företagen ekonomiskt på att införa BYOD i 

verksamheten eller stöter de på andra kostnader istället, exempelvis för att säkra upp 

nätverk, support etc?  

 

En annan aspekt värd att undersöka är om man verkligen uppnår de fördelar som man 

pratar om med BYOD och vad det ger verksamheten. Denna typ av undersökning 

skulle kunna göras ute i fält där olika företag iakttas.  
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7 Bilagor 

7.1 Mail 

 

AddLevel 

 

Hej Jonas och Sebastian, 

Kul att ni såg min blogg! 

Det är ett intressant ämne ni valt och väldigt aktuellt och för många en kontroversiell 

fråga. 

Det är min uppfattning att de flesta företag och anställda inte pratar om BYOD 

EGENTLIGEN utan snarare pratar om alternativ till sin egen standardiserade 

plattform. 

De är med andra ord inte redo att betala för enheten själva utan förväntar sig att om de 

ropar ”BYOD!” så skall arbetsgivaren tillhandahålla enheten och verktygen för att 

sköta om den. 

Den anställde eller kanske en person i chefsposition har t.ex. en Mac hemma och ”den 

bara fungerar” eller är så snygg eller vilket argument man nu nyttjar för att vilja ha en 

i tjänsten. 

Därav tror jag att det är väldigt viktigt att först av allt reda ut vad det verkligen är man 

talar om. 

Sedan måste ett företag göra en kostnadsberäkning på vad man skulle tjäna på att de 

anställda stod för enheterna och vad det skulle kosta företaget att kunna leverera en 

plattform som kunde nyttjas av POD:arna (Privately Owned Device). 

Om kostnaden för att ta fram hanteringsplattformen överstiger besparingen för 

enheterna så bör man ta sig en andra funderare på om det är en bra ide. 

Ovanpå den ekonomiska biten tillkommer frågan om förhållning till regelverk. 

T.ex. inom många företag så måste man förhålla sig till regelverk såsom PCI DSS 

eller kanske ISO 27001 och 27002. 

Där finns det utmaningar med enheter som inte ägs av företaget p.g.a. t.ex. spårbarhet. 

Och sist men inte minst måste ett företag refleketera över vilken 

informationsklassning som får finnas utanför ”företagets ägo”. 

Där brukar det vara så att information som är klassad såsom ”publik” är helt OK då 

den finns allmänt tillgänglig, medans annan information anses som ”intern” eller 

högre inte får lämna ”företagets ägo”. 

Och skall man vara helt ärlig så sitter de flesta tjänstemän och jobbar med minst 

”intern” klassad information som m.a.o. inte lämplar sig för BYOD. 

Den ”enkla” lösningen i dessa fall skulle vara att använda sig av någon form av 

terminalserver-miljö där information inte tillåts sparas ned lokalt eller kommuniceras 

in i miljön från klienten. 

Det är väl även den allra vanligaste lösningen för att hantera frågan vill jag nog påstå, 

jag satte själv upp en sådan miljö för ett antal år sedan när jag jobbade åt en kommun. 

Som kort sammanfattning hur läget ser ut på företaget idag skulle jag nog påstå att 

alla är nyfikna på ämnet och ingen vill säga nej. 

Dock har man inte klart för sig vad det skulle innebär rent kostnadsmässigt eller 

regulatoriskt om man skulle införa det. 

Så tekniken är självklart viktig men än viktigare vill jag nog nästan påstå att policys 

och förhållandet till regulatoriska krav är. 
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Jag sitter själv och skriver på en ny bloggpost i just detta ämnet som kommer ta upp 

konsumtionspolicy och säkerhetspolicy som båda behöver adressera 

BYOD/BYOA/BYOI. 

Vad gäller MDM-verktyg så beror det helt klart lite på vad man vill supportera och 

hur. 

Personligen är jag av åsikten att Microsoft System Center Configuration Manager och 

Windows Intune är en bra väg framåt då det redan finns implementerat på ett eller 

annat sätt hos de flesta medelstora till stora företag. (Iaf System Center delen) 

Väldigt viktigt är även att ta med BYOA (Bring Your Own App) och BYOI (Bring 

Your Own Identity) i dessa sammanhang då de ofta kommer på tal fast under fel flagg 

så att säga. 

En intressant länk på frågan om regelverk och BYOD finner ni här: 

http://www.computerweekly.com/podcast/Bring-your-own-device-BYOD-and-legal-

regulatory-compliance 

Jag hoppas mitt svar gav er något! 
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7.2 Riskidentifiering 

# Händelse Orsak S/K Riskfaktor Åtgärd 

1 Användning av 

tredjeparts-

applikationer 

Personligt 

bruk 

4/2 8 Begränsning av 

tillåtna applikationer 

2 Förlust/stöld av 

enhet 

Oaktsamhet 3/3 9 Kodlås, Kryptering 

av hårddiskar 

3 Anslutning till 

offentliga 

nätverk (Wi-Fi) 

Åtkomst till 

Internet på 

allmänna 

platser 

4/3 12 Aktsam med vilka 

nätverk man kopplar 

upp sig mot. 

4 Cyberattacker Förstöra/skada 

för företag 

2/4 8 Brandvägg och 

virusskydd 

5 Delning av 

privata enheter 

Behov av lån 3/1 3 Se till att bara spara 

den nödvändigaste 

och okänsligaste 

informationen lokalt 

6 Åtkomst av 

gamla/oanvända 

enheter 

Information 

som finns 

kvar på 

enheter 

2/3 6 Borra 

sönder/demagnetisera 

hårddiskar  

7 Ej uppdaterad 

programvara 

Dålig kontroll 

över 

anställdas 

programvaror 

4/2 8 IT-avdelningen får se 

till att de anställda 

uppdaterar 

programvara 

8 Otydligt ägande 

av data 

Osäkerhet 

kring vem 

som äger 

datan på 

enheten 

2/2 4 Dela upp privat och 

företagsdata samt 

sätta upp policys 

kring em som äger 

datan 

9 Föredetta 

anställd får med 

sig 

företagsrelaterad 

data 

Anställd säger 

upp sig/blir 

uppsagd 

2/3 6 Återställning eller 

radering av 

företagsdata 

10 Malware Nedladdning 

av infekterade 

applikationer 

samt 

oaktsamhet 

över lag. 

2/3 6 Virusskydd och 

brandväggar 

 


