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Abstrakt  Det blir vanligare för verksamheter att tillåta anställda att använda sin 

privata smarta telefon och koppla upp den mot företagets nätverk. 

Medför detta flertalet risker för verksamheten? Syftet med uppsatsen är 

att identifiera vilka dessa risker är och hur dessa hanteras. För att 

genomföra undersökningen utförde vi intervjuer med experter inom 

området. Experterna fyllde dessutom i en enkätundersökning där de 

graderade risker vi identifierat, på en skala från 1 till 5. Enkäten gjordes 

för att se vilka av de identifierade riskerna som bör tas på störst allvar. 

Undersökningen begränsades till surfplattor och smarta telefoner. 

Slutsatsen blev att det finns flertalet risker med att låta sina anställda 

använda privata mobila enheter i verksamheten, till exempel information 

som lagras utanför företagets kontroll, outbildad personal, att riskerna 

har ökat med intågandet av smarta telefoner och att det är vitalt för 

verksamheten att hantera mobila enheter.  
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1 Inledning 

__________________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till frågeställningen, vår problemformulering, syftet med 

uppsatsen och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Försäljningen och användandet av smarta telefoner har ökat kraftigt de senaste åren. Bara mellan åren 

2009 och 2010 ökade marknaden för mobiltelefoner med åtta procent, medan marknaden för smarta 

telefoner ökade med 411 procent under samma period. Redan 2010 hade smarta telefoner 38 procent 

av den totala mobila marknaden i Sverige. (Thoresson, 2010) 

 

När antalet källor för information ökar går det att dra en parallell till att även information ökar. Detta 

leder till att samhället blir mer och mer informationsintensivt (Andersson & Gudmundsdottir, 2006). 

Gemene man kan motta och bearbeta data i en helt annan omfattning än för några år sedan. Det finns 

ett ökat behov på anträffbarhet, speciellt hos tjänstemän. Fler och fler verksamheter väljer därför att 

utrusta sina anställda med mobila enheter, till exempel smarta telefoner. (Brandel, 2010) Med dessa 

kan anställda läsa sin e-post även när de inte har en dator tillgänglig. Många anser att mobila enheter 

ökar deras produktivitet (Wajcman, Bittman & Jones, 2007). Användningsområden är väldigt många 

då det i princip är en dator av mindre storlek (Weinschenk, 2010). Den ökande trenden med smarta 

telefoner är inte bara inom tjänstesektorn utan även hos privatpersoner. Samtidigt som behovet av 

mobilitet ökar, så ökar även tillgängligheten hos privatpersoner (Gustafsson Kojo, Davidsson & 

Fransén, 2011). Ökningen av smarta telefoner har gjort att anställda är mer villiga att använda sina 

egna telefoner i arbetet. Detta kan vara bra då företaget kan spara in på kostnaden för enheten. Det 

finns dock även en baksida. Att hantera säkerheten blir allt mer komplext. (Rash, 2010) 

 

I slutet av förra året utfördes en undersökning bland personer med höga IT-positioner. Denna visade 

att 55 procent av de tillfrågade visste om att anställda använde personliga smarta telefoner i arbetet. 

Endast 39 procent medgav att deras företag saknade en formell säkerhetsplan för dessa. Samtidigt 

visade en annan undersökning att mindre än fem procent av de som har smarta telefoner har 

säkerhetsmjukvara installerad. (Winder, 2011) Enligt en annan undersökning visar det sig att 80 

procent av tillfrågade affärsmän använder sin privata mobila enhet för att komma åt företagsdata och 

samma personer är ointresserade av att skydda företagets data (Parkhurst, 2012). De drastiska 

förändringarna som sker i den mobila världen utgör nya säkerhetsrisker, experter menar att stora risker 

existerar, men det finns ännu tid för att avvärja en fullfjädrad kris (Weinschenk, 2010). Telefoner som 

inte skyddas korrekt från första början av organisationer utgör en säkerhetsrisk. Ett ansvar vilar även 

på de anställda, de måste vara medvetna om vilka risker som finns. Den huvudsakliga risken med 

smarta telefoner i arbetet är när organisationen inte kan kontrollera enheten. Den verkliga risken 

uppstår när information hamnar på oberättigade enheter, som inte kan kontrolleras av IT-avdelningen. 

(Winder, 2011) 
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Ett stort problem idag är att många smarta telefoner inte är designade för att användas i arbetet, likt 

vissa datorer är. Detta är ett stort problem då linjen mellan arbete och fritid suddas ut. Dock anses inte 

smarta telefoner utsätta verksamheter för allt för många risker idag. Skadlig kod är ett exempel på en 

risk som idag inte ses som ett stort problem. Det finns idag bara ett hundratal kända malware till 

Android, men ökar hela tiden. Detta i samband med att Android tar mer och mer marknadsandelar. 

(Winder, 2011) 

 

Två mobila enheter kan av många anses som otympligt. Då finns risken att anställda väljer att använda 

sin privata smarta telefon i arbetet. Detta utan att de anställda vet om vilka risker detta kan medföra. 

En undersökning visar att 95 procent av CIOs och IT-ansvariga har använt sin privata mobiltelefon i 

arbetet. En annan undersökning utförd i Storbritannien visar att 38 procent av de tillfrågade använder 

sina smarta telefoner i arbetet, medan bara 14 procent av arbetsgivarna är medvetna om detta. 

(Computer Fraud & Security 2010) 

1.2 Problemformulering 

Idag tar smarta telefoner fler och fler marknadsandelar (Thoresson, 2010). Detta leder till att 

mobiliteten ökar hos människor. Anställda använder sin telefon både privat och på arbetsplatsen. Det 

finns flertalet risker med att använda telefoner som inte kontrolleras av organisationen. Detta är något 

som gemene man förmodligen inte är medveten om. Det visar sig att 87 procent av de företag som 

tillåter personalen att använda sin personliga mobila enhet i verksamheten saknar säkerhetspolicys 

gällande detta (Parkhurst, 2012). Det finns många olika sätt som känslig information kan hamna i fel 

händer när denna får en större spridning i samband med mobila enheter som smarta telefoner ökar. 

(Computer Fraud & Security 2010) Detta är en viktig del av dagens organisationer då de inte vill att 

deras företagshemligheter ska komma i fel händer och på så sätt förorsaka skador på verksamheten 

eller på deras kunder. Forskningsfrågan mynnar därför ut i: “Vilka risker medför det att låta anställda 

använda privata mobila enheter i verksamheten och hur bör dessa hanteras?” 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att få en bättre förståelse om vilka risker det finns med att låta anställda 

använda privata mobila enheter och hur man bör hantera dessa säkerhetsrisker. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till mobila enheter, främst smarta telefoner och surfplattor. Detta då mobila 

enheter av denna typ är relativt nya. I alla fall när det gäller privatpersoner. Användandet gäller privata 

enheter som på något vis används på arbetsplatsen. Det kan finnas risker både i enheten i sig och när 

denna kopplas upp på företagets nätverk. 

 

Avgränsningarna i uppsatsen är personer som använder privata mobila enheter i verksamheten och 

dess säkerhetsrisker gällande mjukvaran i dessa enheter.  



3 

 

2 Litteraturöversikt 

__________________________________________________________________________________ 

 

Denna del av uppsatsen innehåller resultatet av vår litteraturundersökning och är den teoretiska 

bakgrunden till vårt problemområde. Här redovisas de risker vi identifierat som finns vid användandet 

av en privat mobil enhet i företagets verksamhet. Dessa kommer att återkomma under hela uppsatsen. 

 

2.1 Risker 

De teorier som används i denna undersökning behandlar de redan identifierade risker gällande smarta 

telefoner och användandet av dessa. Många av riskerna är det hög sannolikhet att gemene man hört 

talas om förut, förmodligen så saknas det dock bakomliggande kunskap. Tanken är att förklara 

riskerna mer ingående, för att ge en bättre grundkunskap gällande ämnet och för att öka förståelsen i 

kommande delar av uppsatsen.  

2.1.1 Förlust och stöld 

Varje år blir tusentals mobiltelefoner borttappade eller stulna (Harrison, 2001). Enligt en undersökning 

av IF Försäkringsbolag har ca 10 procent av den svenska befolkningen fått sin mobiltelefon stulen och 

15 procent har förlorat sin telefon minst en gång (Försäkringsbolaget If, 2010). Största anledningen till 

detta är dess storlek, att en mobiltelefon inte är så stor gör den därför till ett lätt byte för tjuvar. Med 

dagens mobila enheter finns det möjligheter att lagra mycket värdefull företagsinformation, som till 

exempel all e-post som skickas och mottas via enheten, lösenord till trådlösa nätverk i företaget och 

lösenord till användarkonto på företaget. Vid försäljning finns dock möjligheten att återställa enheten 

till grundinställningar, problemet med detta är att informationen fortfarande går att komma åt om den 

som tagit telefonen i sin ägo har rätt sorts kunskaper. (Jansen & Scarfone, 2008) 

2.1.2 Malware 

Malware eller sabotageprogram, kommer från engelskans “malicious software”. Det är ett program 

som installeras på enheten utan användarens vetskap. Det kan vara allt från maskar, virus, trojaner, 

spyware eller keyloggers (Schmidt & Albayrak, 2008). Det är idag ett utbrett sätt att försöka komma åt 

känslig information via någon typ av malware och i många fall är användaren inte ens medveten om 

att enheten är infekterad av någon typ av skadlig kod (Jansen & Scarfone, 2008). Virus och maskar är 

ett par vanliga former av skadlig kod och beskrivs närmre nedan. 

2.1.3 Virus och maskar 

Precis som datorer, så kan smarta mobiltelefoner också utsättas för virus och maskar som är en typ av 

malware. Maskar och virus kan utsätta enheten för olika typer av skada. Till exempel kan 

programkoden vara skriven så att den vidarebefordrar alla bilder, e-post eller annan typ av information 

till skaparen av viruset. Det är även möjligt att få enheten att skicka SMS till betalnummer, så att 

telefonräkningen blir väldigt hög. Risken är att om ett virus eller en mask mottagits är det stor risk att 

denna sprids vidare när telefonen ansluts till verksamhetens trådlösa nätverk, på så sätt kan 

information läcka ut eller data förstöras. (Mulliner, 2006) Att få sin enhet infekterad går fort och är 

väldigt lätt hänt, i många fall utför användaren det själv. Att ladda ner filer från Internet till sin enhet 
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kan göra att den blir infekterad, att installera vissa typer av applikationer på enheten kan också utgöra 

risker (Jansen & Scarfone, 2008). 

2.1.4 Denial-of-Service attack 

Denial-of-Service attack är en typ av attack där användaren begränsas till att använda sin mobila 

enhet. Attacken har funnits länge, men är ganska ny vad gäller attacker mot smarta telefoner. Attacken 

går ut på att skicka massor av “onödig” trafik (via till exempel data-paket) till enheten som gör att den 

blir långsam, laddar ut batteriet på väldigt kort tid och gör enheten obrukbar. (Mulliner, 2006) Denna 

risk är dock inget som skulle kunna skada verksamheten utan bara själva enheten i sig, vilket kan 

försvåra det dagliga arbete för personen som använder telefonen. 

2.1.5 Synkronisering med dator 

Förut var det vanligt att enheten synkroniserades via datorn, det vill säga att den kopplades in via till 

exempel USB till datorn och på så sätt synkroniserades e-post, bilder eller annan information (Guo, 

Wang & Zhu, 2004). Idag är det vanligare att synkronisera telefonen trådlöst (oftast via någon typ av 

trådlöst nätverk, WiFi eller via det mobila nätverket). Vid synkronisering med datorn riskeras att det 

överförs skadlig kod, i form av virus, maskar eller liknande. Med tanke på att dagens mobiltelefoner är 

så lika en dator så kan de även infekteras av samma typ av kod. (Guo et al, 2004) 

2.1.6 Bluetooth 

Bluetooth används oftast för att parkopplas med headset eller skicka filer. Något många dock inte 

tänker på är att stänga av bluetooth-tillgången på sin enhet. På så sätt kan enheten angripas och en 

angripare kan på enkelt sätt skicka över programvara som är skadlig, eller utföra olika typer av 

procedurer, till exempel kopiera bilder och skicka över dessa till mottagaren utan att denna märker det. 

(Jansen & Scarfone, 2008) 

2.1.7 Sociala nätverk 

Sociala nätverk växer och växer, många använder sig av Facebook, Twitter eller LinkedIn, något som 

tar upp mycket tid. Enligt Cisco var nästan två procent av alla klick på länkar som gick igenom 

Cisco’s 4000 säkerhetsapparater funna på sociala nätverkssidor, av dessa två procent var 1,35 procent 

endast genom Facebook. Något många oroar sig för är att de anställda delar med sig av för mycket 

personlig information på de sociala nätverken idag, till exempel att de delar med sig av känslig 

information, och att denna lagras på till exempel Facebook's servrar för alltid. Andra resultat påvisar 

också att 20 procent av företagen har blivit utsatta för spam, phising och malware-attacker via sociala 

nätverk som till exempel Twitter, LinkedIn och Facebook. Facebook anses som den största risken, 

med 60 procent av de tillfrågade i en undersökning utförd av Sophos i december 2009, vilket är 

signifikant mycket mer än de andra sociala nätverkssidorna. Att spärra alla sociala nätverk i 

verksamheterna anses dock inte som den ultimata lösningen, utan istället att göra användarna mer 

medvetna om vad som kan hända på det personliga och på verksamhetsplanet. Många företag spärrar 

sociala nätverk på grund av att det hämmar produktiviteten hos medarbetarna. (Sophos, 2010) 
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2.1.8 Root-kit eller jailbreak 

Då det skiljer sig stort mellan vilka applikationer som finns tillgängliga att installera på sin enhet 

väljer många att “roota” sin telefon, vilket betyder att användaren får fulla rättigheter till hela 

filsystemet och kan på så sätt installera alla typer av applikationer, även de som inte blivit signerade 

genom telefontillverkarens marknad. Risken med detta är att det kan finnas inbakad malware eller 

annan skadlig kod som läggs in på telefonen när detta utförs. Alternativt att det finns skadlig kod i 

applikationerna som installeras på telefonen. (Verma, 2011) Riskerna med att utföra detta är att 

skadlig kod får tillgång till delar av systemet den inte bör, och på så sätt kan läsa, kopiera och 

modifiera denna information och på så vis sprida vidare all typ av data som existerar i enheten. 

2.1.9 Hacking/Cracking 

Det finns flera olika typer av hot under just denna kategori, ett vanligt förfarande är att personen som 

är intresserad av att ta sig in i enheten utför en port-scanning, vilket ger information om vilka portar 

som är öppna för trafik. Det som då kan göras är att använda sig av dessa portar för att komma åt 

telefonen via diverse säkerhetsluckor eller liknande som finns i enheten. För att skydda sig mot dessa 

behöver en brandvägg användas. (Dedo, 2004) Riskerna som uppstår är liknande de som uppstår på 

grund av diverse malware, det vill säga att hackaren får åtkomst till data som finns sparad på enheten. 

2.1.10 Secure Shell Protocol (SSH) 

Dagens smarta telefoner är ofta grundat på Linux. Möjligheterna att “roota” dessa är när enheten ges 

fulla rättigheter till hela systemet. Problemet med detta är att ofta är lösenordet för att logga in med 

root samma på många enheter, på så sätt går det att ansluta till enheten och ha fulla rättigheter till alla 

filer och har möjlighet att lägga till applikationer (till exempel olika typer av malware), ta bort filer 

och information som är vital för att telefonen ska fungera. SSH är något som oftast är aktivt i 

bakgrunden, användaren märker oftast inte om någon kopplar upp sig mot enheten, eller om ett 

program startas i bakgrunden. (Verma, 2011) 

2.1.11 Applikationsmarknader 

Varje tillverkare av smarta telefoner har olika sätt att hantera de applikationer som finns tillgängliga 

via deras “appstore” (applikationsaffär). Allt från att ha en väldigt begränsad marknadsplats till en 

väldigt öppen sådan. Apple till exempel kontrollerar alla applikationer som ska säljas på deras 

marknadsplats, efter malware, eller andra möjligheter till att skada användarens telefon eller integritet. 

Alla applikationer signeras. Tillverkaren meddelas om de blir godkända eller ej och även eventuell 

anledning till varför de ej blev godkända. Android och Googles Marknad (Google Play) är helt motsatt 

vad Apples är. Där har applikationer till väldigt liten utsträckning granskats och signerats, men finns 

ändå tillgängliga för nedladdning. Android är mycket mer “öppna” vad många anser än till exempel 

Apple. Resultatet av detta har blivit att det utvecklas fler applikationer till Android jämfört med till 

iPhone, men kvalitet skiljer sig markant. Fler Androidbaserade telefoner ses bli infekterade av skadlig 

kod jämfört med Apples iPhone. De som anser att iPhonen är “låst” väljer ofta att utföra något som 

kallas “jailbreak” vilket är liknande av att “roota” sin telefon, detta möjliggör att tillgång fås till andra 

marknadsplatser än Apples egna, och kan på så sätt installera applikationer mer fritt. Riskerna med att 

låta användaren installera applikationer som inte blivit verifierade eller signerade kan leda till att 

enheten infekteras av skadlig kod, som i sin tur infekterar datorer eller andra enheter när denna ansluts 

till företagets egna nätverk. (Verma, 2011) 
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2.1.12 Outbildad personal 

Outbildad personal är den svagaste länken sett ur ett säkerhetsperspektiv. Personerna bakom phishing-

attacker blir mer och mer kreativa. Att utbilda personal så att de i ett tidigare skede kan bedöma om 

det handlar om till exempel phishing-attacker gör att riskerna minskar markant. (ITBusinessEdge, 

2010) Enligt en undersökning utförd av företaget McAfee Inc. och The National Cyber Security 

Alliance är en hög andel av användarna medvetna om risker som existerar men tar inte tag i 

problemen, till exempel var användarna medvetna om att antivirusprogram måste uppdateras, men 

väldigt få utförde detta. Vidare visade undersökningen att 81 procent hade en brandväggsapplikation 

installerad på sin dator, men endast 64 procent hade denna aktiverad. Vidare tas det upp att många 

användare som använder sig av grundläggande säkerhetsprogram inte är medvetna att anti-spam och 

anti-phishing inte är inkluderat. (Swann, 2007) 

2.1.13 Mjukvaruuppdateringar och säkerhetspatchar 

Infrastrukturen för hanteringen av mobila enheter är väldigt omogen jämfört med den för datorer. Dale 

Gonzales från Dell SecureWorks beskriver ett problem för mobila enheter. När en sårbarhet upptäcks 

måste först den som tillhandahåller operativsystemet korrigera den. Sedan måste den kommuniceras ut 

till de som står för hårdvaran så de kan applicera fixen. När de i sin tur har testat sin hårdvara med 

mjukvarufixen måste den som tillhandahåller själva enheten för slutkonsument skicka ut en 

uppdatering av operativsystemet. Med många steg kan kommunikationen brista och det blir svårt att 

hålla reda på vad som har åtgärdats och vad som ska åtgärdas. (Winder, 2011) 

2.1.14 Sammanfattning, risker 

Riskerna som har presenterats i föregående stycken är de risker som har identifierats av olika författare 

sedan tidigare och som vi utläst som risker för en verksamhet vid användande av en privat mobil 

enhet. Vi har presenterat dessa risker för att ge en bättre förståelse i vad de specifika riskerna innebär. 
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2.2 Hantering av risker 

__________________________________________________________________________________ 

 

Denna del behandlar hur risker som identifierats kan hanteras. Den tar även upp olika dilemma som 

ansvariga kan ställas inför. De flesta artiklar som tar upp risker tar även upp hur dessa bör hanteras. 

Här identifieras både lösningar på enskilda risker och helhetslösningar. 

__________________________________________________________________________________ 

2.2.1 Antivirus-mjukvara 

Ett antivirus är skapat för att ständigt övervaka filsystem och innehållande filer för att kontrollera om 

det innehåller skadlig kod för enheten. Antivirusmjukvaran letar främst efter virus, men även efter 

trojaner, maskar och annan skadlig kod. Sökning utförs på olika sätt för att finna den skadliga koden, 

statiskt eller dynamiskt. Statiskt så är applikationen aktiverad av användaren, bristen med detta är att 

det inte är möjligt med kontinuerlig övervakning av systemet. Dynamiskt så är applikationen 

installerad i systemet för att ständigt övervaka all aktivitet i systemet och dess anslutna enheter efter 

skadlig kod etcetera. Idag är det vanligast med ett dynamiskt antivirusprogram, detta utsätter enheten 

för en viss belastning, dock finns det större chans till att applikationen hittar skadlig kod jämfört med 

användning av det statiska tillvägagångssättet. (Jamal & Rasool, 2011) 

2.2.2 Brandvägg 

Brandvägg används för att skydda nätverk och enheter mot diverse intrång som kan ske via nätverket 

(Nessett & Sherer, 1999). En brandvägg analyserar alla paket som ankommer till nätverket och 

filtrerar därefter ut de paket som ska kastas och de paket som ska vidare in i nätverket, allt enligt de 

regler som satts upp. Vanligtvis sätts regler upp efter vem som ska ta emot paket på vilken port och till 

vilket IP-nummer det ska skickas vidare till. (Microsoft, 2012) 

2.2.3 IPv6 

Idag används huvudsakligen IPv4 (Internet Protocol version 4), nästa steg i utvecklingen är 

introduceringen av IPv6 (Internet Protocol version 6). Detta ska enligt Max Taylor på Orange inbringa 

bättre säkerhet för verksamheter. (Winder, 2011) Det nuvarande protokollets, IPv4, IP-pool är väldigt 

liten (Huston, 2012). IPv6 är nödvändigt då det gamla protokollet IPv4 enbart kan hålla runt fyra 

miljarder adresser. Behovet av ett protokoll som kan hålla längre adresser är därför nödvändigt. Detta 

kan IPv6, som kan hålla över 21
88

 IP-adresser. (Knights, 2007) Inte sagt att IPv6 kommer var 

lösningen på alla problem. I samband med detta kan ansvariga få nya bekymmer. När antalet 

potentiella användare ökar, medför detta troligtvis att antalet phishing-sidor ökar. Detta är problem 

som kan göra det svårare för organisationer. Taylor föreslår här att alternativet är att se över kryptering 

av data som överförs från mobila enheter. (Winder, 2011) 

2.2.4 Krypterad data 

Enligt en undersökning utförd av Sophos år 2009 tillfrågades ett flertal användare utav smarta 

telefoner om deras data på enheten var krypterad. 26 procent av de tillfrågade hade sin data krypterad, 

24 procent visste inte om deras data var krypterad och 50 procent hade inte krypterat sin data. Detta 

påvisar att många inte ens är medvetna om huruvida deras information är skyddad och att många vet 

om att den inte är krypterad men gör inget åt detta. (Sophos, 2010) 
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2.2.5 MDM 

Mobile Device Management (MDM) innebär att mobila enheter kan hanteras centralt inom till 

exempel verksamheten. MDM omfattar egentligen alla mobila enheter såsom bärbara datorer, 

handdatorer, smarta telefoner, surfplattor med mera. (Thompson, 2004) Denna uppsats kommer att 

fokusera på smarta telefoner och surfplattor. 

 

Det blir mer och mer populärt att använda mobila enheter i arbetet. Det innebär att informationen finns 

på fler ställen än centralt. MDM är verktyg för att organisationen ska kunna se till att informationen 

som finns på dessa mobila enheter inte ska komma i fel händer. Detta är en av många de fördelar 

MDM erbjuder, några andra funktioner (Thompson, 2004): 

 

 Asset Management – Se och gruppera enheter efter typ, plats eller kategori  

 Software Management – Centralt se till vilken typ av mjukvara som finns på enheterna och 

även se till att denna är uppdaterad 

 Configuration Management – Ger ansvariga möjligheter att konfigurera enheter  

 Performance & Diagnostics – Kunna se statusen på enheten 

 Back up & Restore & Device – Om något händer med enheten ska det gå att återställa den. 

Ansvariga kan även se till att det tas back up på enheter 

 Security Management – Med denna funktion går det att låsa telefoner som blivit stulna eller 

borttappade. Det finns även funktioner så det ska gå att tömma enheten på all information  

(Thompson, 2004) 

 

Idag kan det tyckas att företag borde vara medvetna om säkerhetsrisken med mobila enheter, vilket de 

också ofta är. Samtidigt tar de inte hoten på allvar visar en undersökning. Ur den framgår det att 33 

procent av 1084 brukare använder sig av MDM för att upprätthålla verksamhetens säkerhetspolicys. 

Utan en bra policy finns det inte heller några garantier för säkerhet. Det går inte heller att förvänta sig 

att användarna tar till sig dessa utan att få dem påtvingade sig. Det är detta MDM hjälper till med. 

(Finneran, 2011) 

 

Att hålla anställda i en organisation mobila är väldigt dyrt. En del företag uppmuntrar därför sina 

anställda att använda sina egna enheter i arbetet. Detta är en stor säkerhetsrisk. Med hjälp av MDM 

går det här att stärka säkerheten enormt mycket. Genom att låta installera en klient på enheten som 

kopplar upp sig mot organisationens MDM-server går det att hantera telefonen centralt. Sedan beror 

det på vilka funktioner som ges klienten. För att låta de anställda slippa använda två telefoner är MDM 

ett utmärkt alternativ som ändå upprätthåller säkerheten. (Finneran, 2011) 

2.2.6 Network Access Control 

Boye på ForeScout föreslår att det installeras en network access control-lösning (NAC). (Winder, 

2011) NAC är ett verktyg som kan används för att skapa en säker anslutning.  Med hjälp av NAC går 

det att autentisera enheter innan de ansluts mot verksamheten. När en enhet ansluter så identifierar 

systemet vem det är som ansluter och om denna ska få tillgång till nätverket, och i så fall till vad, eller 

ej. NAC-verktyg kan även tillhandahålla funktioner som beteendeövervakning samt övervakning av 

vad användare har tillgång till och vad de försöker få tillgång till. Om de bryter mot de policys som är 

uppsatta så kopplas de ner. (Geer, 2010) 

 

Policy decision points (PDP) är själva hjärnan i systemet. Med hjälp av autentisering och bedömning 

av informationen ges en viss typ av tillgång inom nätverket, baserat på organisationens policys. För att 
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ansluta till ett NAC-system behövs en agent installerad alternativt så tvingar systemet en agent på den 

som försöker ansluta. Denna agent har till uppgift att analysera enheten som ansluter huruvida den har 

den säkerhetsmjukvara installerad som krävs och om denna är uppdaterad. Systemet beslutar sedan, 

med stöd av PDP, vilka virtuella nät som enheten ska få tillgång till. (Geer, 2010) 
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2.3 Dilemman 

__________________________________________________________________________________ 

 

I denna del kommer vi att ta upp ett antal dilemman som säkerhetsansvariga ställs inför när det 

kommer till mobila enheter. Detta är dilemman som ligger ganska nära vårt område men det finns inte 

resurser till att behandla dessa i uppsatsen. Vi tycker ändå att de är såpass centrala och viktiga att vi 

ändå vill belysa dem. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Neil Duff från Entrust ser problem i att det finns olika plattformar och ägare. Vidare säger han att IT-

ansvariga redan idag har problem med att upprätthålla säkerheten genom att tillåta mobila enheter på 

nätet. Duff tycker att IT-ansvariga ska bestämma sig för vilka plattformar som ska tillåtas och sedan 

bygga upp sin strategi kring dessa. Han beskriver hur ett tillvägagångssätt kan se ut. (Winder 2011): 

  

 Tillgänglighetshantering bör slås ihop med mobilhanteringen 

 Utnyttja mobila enheter för att förbättra tillgänglighetshanteringen i organisation 

 Skapa en strategi över hur mobila enheter ska hanteras beroende på plattform 

 Nyttja Mobile Device Management 

 Till sist bör säkerheten sammanfogas med driften av mobila enheter.  

(Winder, 2011) 

 

Malcolm Marshall som är ansvarig för informationssäkerhet på KPMG säger att privata mobila 

enheter innebär en unik utmaning när det kommer till konfigurationen av dessa. Speciellt när det 

kommer till vilken rätt en organisation har till att kontrollera en privat enhet. Chris Witeck på iPass har 

en annan syn på saken. Han menar att organisationer hanterar privata enheter annorlunda jämfört med 

de som IT-avdelningen har kontroll över. Detta är enligt honom fel, enheter som har tillgång till 

verksamhetens information ska råda under samma policys. Han säger att organisationer har all rätt att 

bestämma vilken typ av tillgång olika enheter ska ha till informationen som finns. Gord Boye, VD för 

ForeScout håller med Witeck. (Winder, 2011) 

 

Rash nämner att många plattformar idag har stöd för en säker anslutning, exempelvis e-post. Fast detta 

är inte tillräckligt. Hela plattformen måste vara lika säker som övriga enheter, så som datorer, som är 

anslutna till organisationens nätverk. Idag är avsaknaden av denna säkerhet stor. Rash identifierar ett 

antal beslut som den säkerhetsansvariga måste fatta. (Rash, 2010) 

 

Först och främst måste den ansvariga bestämma sig för om privata enheter ska tillåtas i verksamheten. 

Idag tillåter många företag privata enheter, så länge som de anställda är villiga att följa 

säkerhetsstrategin och tillåter att företaget kontrollerar att denna verkligen följs. Nästa beslut som 

behöver fattas är hur mycket support som kan avvaras åt de anställda. Detta är ett ganska viktigt beslut 

som från början kan ses som trivialt, vilket det inte är. Även om enheter har samma operativsystem 

kan de komma att konfigureras de på olika sätt. (Rash, 2010) 

 

Till sist måste den som är säkerhetsansvarig bestämma vad som kommer att hända ifall en telefon 

tappas bort. När detta beslut fattas finns det en del frågor att ställa sig. Ska de anställda vara tvungna 

att rapportera om vad som skett? Ska ägarens tillgång till verksamhetens data strypas? Ett alternativ 

kan vara att bara tillåta telefoner som har funktionen fjärradering. (Rash, 2010) 
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Till sist nämner Rash att det inte är mycket annat att göra än att anpassa sig till ökningen av smarta 

telefoner. Han säger att det är bättre att lägga ner tid på att komma fram till hur enheterna ska hanteras 

snarare än att motarbeta dem. (Rash, 2010) 

2.4 Sammanfattning, hantering av risker 

De risker som identifierats bör givetvis hanteras, detta kan göras på olika sätt, med olika ramverk eller 

modeller som tagits upp i föregående kapitel. Vi har även tagit upp vilka dilemma ansvariga kan 

ställas inför vid hantering av risker. Föregående delkapitels syfte är att ge läsaren grundkunskap i hur 

identifierade risker kan hanteras. 

2.5 Sammanfattning litteraturöversikt 

 

Tabell 2.1 - Sammanfattning litteraturöversikt 
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Malware  X  X X    

Phishing-attacker  X  X     

Avsaknad av eller svag 
lösenordspolicy 

X  X  X    

Ingen möjlighet till 
fjärradering 

X  X      

Försäljning, reparation och 
stöld 

 X   X X   

Avsaknad av antivirus    X X    

Avsaknad av kryptering X X X  X X   

Avsaknad av regler för 
applikationer 

X X   X X   

Outbildade anställda  X   X X   

Avsaknad av policys  X   X    

Avsaknad av regler för 
webbsidor 

X     X   

Avsaknad av mjukvaru-
uppdateringar/säkerhetspatch 

     X X  

Dilemma 

Multipla plattformar X      X X 

Samma ansvariga för datorer 
och mobila enheter 

X      X  

Åtgärdsplaner X       X 
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2.6 Sammanfattning och undersökningsmodell 

De risker som har presenterats och förklarats är de risker som vi har identifierat, med hjälp av 

författare från tidigare skrivna artiklar inom området av smarta telefoners säkerhetsrisker. Målet var att 

ge läsaren mer kunskap hur dessa risker fungerar och vad som sker när smarta telefoner utsätts för den 

specifika risken. 

 

I andra delen av litteraturöversikten presenteras det hur dessa risker kan hanteras, med olika verktyg 

som verksamheten kan använda sig av för att skydda sig och sina anställda från dessa risker. 

Anledningen till att vi tagit upp dessa är för att under expertintervjuerna ställa frågor gällande hur 

riskerna bör hanteras i verksamheten. 

 

Utifrån den genomgångna litteraturen samt de identifierade riskerna och hanteringen av dessa risker 

har en undersökningsmodell tagits fram. Modellens översta del “Användning av privat mobil” 

symboliserar användandet av en privat mobil enhet i företagets verksamhet. Användandet av en privat 

mobil enhet utgör vissa risker för verksamheten, det representeras av nästa steg i modellen. Vid 

expertintervjuerna ställdes flertalet frågor inom området, detta för att undersöka vilka risker experten 

anser utgöra en risk för verksamheten. Nästkommande och sista delen av undersökningsmodellen 

gäller hanteringen av de risker som har identifierats och vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra 

riskerna. Detta är vidare kopplat till frågorna vi ställt i intervjuerna. Kategorin gällande risker är 

kopplade till frågorna som ställs under kategorin risker och dessa ska hanteras är kopplat till frågorna 

under hanteringsdelen i intervjuerna (se bilaga 1). 

 

 

 

 
Figur 2.1 – Undersökningsmodell 
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3 Metod 

__________________________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel handlar om det tillvägagångssätt vi valt för vår uppsats. Här redogör vi för våra 

metoder gällande datainsamling, framtagning av underlag för enkätfrågor och expertintervjuer, 

intervjuteknik, samt analys av empirisk data. 

__________________________________________________________________________________ 

3.1 Tillvägagångssätt 

Det finns två strategier för datainsamling. Dessa är deduktiv och induktiv. Deduktiv kan ses som “från 

teori till empiri”, vilket innebär att undersökarna skapar sig en uppfattning om hur världen ser ut innan 

insamlingen av datan börjar. Induktiv är tvärtom, alltså “från empiri till teori”. Här ger de som samlar 

in data sig ut helt utan förväntningar och samlar in data som sedan bearbetas. Det är inget tvång att 

kategorisera sig inom en ansats, det ena utesluter inte det andra. I litteraturen beskrivs något som 

kallas mer eller mindre öppna ansatser. Det handlar om de gränser som författarna sätter för den data 

som ska samlas in. Kvantitativa metoder lutar sig mer åt deduktivitet medan kvalitativa lutar mer åt 

induktivitet. En induktiv ansats är mer öppen för ny information. (Jacobsen, 2002) 

 

Vår ansats kan ses som en linje med deduktiv i ena änden och induktiv i andra. Till en början befinner 

vi oss långt till vänster på skalan när insamling av data görs. Sedan rör vi oss mer åt höger när vi 

genomför våra expertintervjuer för att se hur experterna ser på frågan. Litteraturunderlaget vi har 

samlat in kommer att ligga som grund för expertintervjuerna. Detta behandlar de olika risker som finns 

med mobila enheter. Det vi vill få fram genom intervjuer är hur folk som arbetar med detta dagligen 

ser på detta för att knyta ihop hela teorin som är ett hopplock av olika experter som har olika syn på 

saken. Litteraturen var också underlag för enkäterna som togs fram, dessa kommer att vara enkäter 

med risker vi identifierat som intervjuobjekten sedan får gradera på en skala från 1 till 5. 

3.2 Intervjuer 

Intervjuer är en metod för att få kvalitativ data. Det finns olika sätt att genomföra en intervju, de 

främsta är öppen individuell intervju och gruppintervju. I vårt fall lämpade sig den första formen bäst. 

Den främsta anledningen är att vi är intresserade av vad den enskilda individen har att säga. Detta bör 

vara en individ som har ansvar för IT-säkerheten inom organisationen. Vi valde att i största möjliga 

utsträckning genomföra intervjun på plats, detta då det finns många fördelar gentemot 

telefonintervjuer. Jacobsen skriver att det är lättare att tala om känsliga ämnen ansikte mot ansikte, 

detta för att det troligtvis blir en annan typ av personlig kontakt. Vidare skriver Jacobsen att 

telefonintervjuer ofta är en olämplig metod om den innehåller många öppna frågor. Jacobsen (2002) 

3.2.1 Öppen intervju 

Intervjuer kan rangordnas på en skala som går från helt sluten till helt öppen. Helt sluten innebär att 

intervjun sker utifrån frågor med svarsalternativ som kommer i en följd, som en vattenfallsmetod. Helt 

öppen är den direkta motsatsen, här förs ett samtal med intervjuobjektet utan någon fastställd struktur. 

En intervju med fasta svarsalternativ kan ses som slöseri med tid. Om svaren redan är förutbestämda 

går det att sköta intervjun på annat sätt än ansikte mot ansikte. Samtidigt får den inte vara för öppen, 
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detta leder till en ökad grad av komplexitet. Datan kan då bli väldigt omständig att analysera. Ett 

beslut måste fattas innan intervjun om hur strukturerad den ska vara, detta för att underlätta processen 

att föra anteckningar samtidigt. (Jacobsen, 2002) 

 

Vi behövde genomföra ett antal expertintervjuer med anställda som hanterar säkerhetsfrågor kring 

smarta telefoner i arbetet. Vi behövde en kvalitativ ansats som grund att stå på för att i slutändan reda 

ut frågeställningen. Som nämnt tidigare ville vi intervjua ansikte mot ansikte, detta för att få en bättre 

förståelse och ta in alla intryck från individen som intervjuas. Det är även lättare för en person att ljuga 

vid telefonintervjuer (Frey & Oishi, 1995). Därför var telefonintervju något vi vill undvika i första 

hand. Då säkerhet är ett ganska känsligt ämne är det viktigt med en trygghet mellan intervjuaren och 

individen. 

 

Graden av struktur för våra intervjuer var mer åt det helt öppna hållet än helt sluten på skalan. Då inte 

sagt att den skulle vara helt öppen. Vi hade fortfarande en del ämnen vi avsåg att behandla i en viss 

ordningsföljd. Svaren på frågorna lämnades dock öppna då vi ville föra en dialog och resonera kring 

svaren och på så vis bilda oss en större förståelse. 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det en del andra praktiska aspekter att ta hänsyn till. En sådan är var 

intervjun äger rum. Här skiljs det på två olika typer: en plats som objektet känner sig familjär med 

eller en plats där objektet inte tidigare vistats. Detta kan ses som en petitess men forskning har påvisat 

att miljön spelar roll för innehållet i intervjun, detta kallas kontexteffekten (Jacobsen, 2002). Här var 

vi väldigt flexibla. Ett annat val var huruvida bandspelare skulle användas. Jacobsen (2002) skriver att 

det kan vara svårt att föra anteckningar samtidigt som det konverseras med intervjuobjektet. Detta då 

ögonkontakt är en viktig del i genomförande. Vi valde att fråga om de tillät att vi spelade in intervjun, 

givetvis togs anteckningar i den mån vi hann. 

3.2.2 Urval 

Den viktigaste faktorn var att intervjuobjekten skulle arbeta med IT och ha bra koll på säkerhet, allra 

helst någon roll med ansvar för verksamhetens IT-strategi. Dennas verksamhet borde även arbeta 

mycket med mobila enheter, i synnerhet smarta telefoner och surfplattor. En annan aspekt var 

huruvida de har en utvecklad strategi för just mobila enheter. Detta var inte av högsta prioritet. Men vi 

eftersträvade att få prata med ansvariga som kommit olika långt i arbetet gällande säkerhet för just 

mobila enheter. 

3.2.3 Intervjuguide 

Intervjun var uppdelad i tre kategorier, en allmän, en som behandlade risker och en som behandlade 

hantering av risker (bilaga 1). Vi valde att inleda med allmänna frågor kring intervjuobjektets 

bakgrund och roll i företaget. Sedan gick vi vidare med allmänna frågor kring hantering av mobila 

enheter inom organisationen. Vidare kom vi in på vilka risker personen såg med privata smarta 

telefoner i arbetet. Här bad vi personen resonera kring de risker han ansåg existera. Vi valde sedan att 

be personen att resonera kring de risker vi identifierat men som inte experten tog upp. Efter detta valde 

vi att be om expertens syn på om sårbarheten ökat i och med mobila enheter. 

 

När vi kom till hantering började vi med frågor kring säkerhetsstrategier för mobila enheter. Sedan 

valde vi att gå vidare och fråga vad personens syn på hur olika risker bör hanteras och verktyg för 

detta. Intervjudelen avslutades med att vi bad personen resonera kring hur han såg på det framtida 

användandet av privata mobila enheter i verksamheter. Vi valde även att lämna utrymme för personen 
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att tillägga något vi eventuellt missat. När intervjun var avklarad bad vi personen fylla i en enklare 

enkät där denne fick gradera risker på en femgradig skala utifrån hur stort hot denne tyckte att risken 

utgjorde. 

3.3 Datainsamling och analys 

Data samlades in med hjälp av öppna intervjuer som hölls tillsammans med personer som besitter 

relevant kunskap inom ämnet. Vi hade för avsikt att både anteckna och spela in intervjuerna för att 

sedan transkribera dessa för att använda i analysen. Vi antecknade för att kunna få med intryck som 

kunde uppstå i samband med intervjun som inte kunde visas på en bandupptagning. Inspelningen såg 

vi mer som en backup så vi skulle kunna gå tillbaka och räta ut eventuella frågetecken som dök upp. 

Den var även ett stöd för oss då det kan vara svårt att nedteckna allt under ett samtal. 

 

Vi valde sedan att gå igenom våra anteckningar tillsammans med inspelningen och renskriva datan. 

Den renskrivna datan kom därefter att göras om till kommenterad data. I denna fas valde vi att sätta 

oss in i varje enskilt fall och analysera detta, allt i enlighet med Jacobsen (2002). Nästa steg blev att 

göra om datan till annoterad data. Detta innefattar att sammanfatta datan (Jacobsen, 2002). Data 

kategoriserades och kombinerades för att se samband mellan de olika intervjuerna. Därefter valde vi 

att välja ut den data vi ansåg adekvat mot vårt teoretiska ramverk för att lösa frågeställningen. 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Även om en kvalitativ metod använts så måste datan granskas kritiskt, slutsatser måste bedömas om de 

var giltiga och tillförlitliga. Undersökningar ska alltid sträva mot att minimera problem som har med 

giltighet och tillförlitlighet att göra. Det fanns tre viktiga frågor som behövde besvaras. “Har vi fått fatt 

i vad vi ville ha (intern giltighet)?”, “Kan vi överföra det som vi funnit till andra sammanhang (extern 

giltighet)?” och sist, “Kan vi lita på de data som vi samlat in (tillförlitlighet)?”. (Jacobsen, 2002) 

 

Intern giltighet syftar på om datan som fåtts fram är riktig och den som efterfrågats. Huvudfokus 

ligger på att ett fenomen ska beskrivas på ett riktigt sätt. För att kontrollera giltigheten fanns det olika 

sätt att gå tillväga. Det främsta var att jämföra mot andra, det andra var att kritiskt granska resultatet. 

Extern giltighet handlar istället om huruvida resultatet kan generaliseras. Generalisering är dock inte 

avsikten med kvalitativa studier. Kvalitativa undersökningar har som huvudsyfte att fördjupa och 

förstå fenomen samt begrepp. Tillförlitligheten kontrollerades genom att utreda om det är något med 

undersökningen som gett upphov till resultatet. Det som undersökts påverkas av den som utför 

undersökningen. Samtidigt påverkas den som utför undersökningen av undersökningsprocessen. Det 

blir lite som en spiral. (Jacobsen, 2002) 

 

Tanken var att få ett urval och sen jämföra datan med varandra och den teori som vi samlat in tidigare. 

Genom att skapa ett urval av oberoende källor utan någon anledning till att tala osanning bibehöll vi 

validitet och reliabilitet. 

 

Då smarta telefoner och surfplattor är relativt nya verktyg är det extra viktigt med reliabilitet. Det var 

viktigt att vara extra kritiska när vi gick igenom vår teori. Detta då tillgången av granskade källor är 

knapp. Därför blev underlaget vi fick genom våra expertintervjuer extra viktig då denna jämförs med 

teorin. 
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3.5 Etik  

När en undersökning genomförs innebär det ofta att individers integritet öppnas upp. De etiska 

dilemman som kan uppkomma gör det oftast när undersökaren väljer att dölja sin avsikt med 

undersökningen. I vissa fall kan detta dock vara nödvändigt då resultatet i annat fall kan äventyras. 

Detta då människor kan handla annorlunda då de vet om att de är observerade. Etik är väldigt abstrakt 

och att få fram ett korrekt svar är därför svårt. Jacobsen påvisar tre grundkrav som bör strävas efter att 

uppfylla: Informerat samtycke, krav på privat liv och krav på att bli korrekt återgiven. (Jacobsen, 

2002) 

Informerat samtycke innebär att den som undersöks ska ha gått med på detta frivilligt. Beslutet ska ha 

fattats utifrån en grund av de risker och vinster som deltagandet kan leda till. (Jacobsen 2002) Därför 

är det viktigt att vi var noga med att belysa vilka våra avsikter är med undersökningen. Att det 

handlade om en kartläggning och inte någon uthängning. Vi hade inte några dolda avsikter utan gjorde 

denna undersökning först och främst för det intresserade oss. 

Individen som undersöks ska ha rätt till privatliv. Denna grundar sig i tre underkategorier. Först och 

främst måste känsligheten på informationen som ska samlas in övervägas. Nästa kategori handlar om 

hur privat informationen är och den sista handlar om huruvida individen kan identifieras utifrån den 

insamlade datan. (Jacobsen, 2002). Säkerhet är alltid ett känsligt ämne. Men som nämnt tidigare så har 

vi inte för avsikt att hänga ut någon person eller organisation. Vi ville ta reda på hur verksamheter 

hanterar ett relativt nytt verktyg och kanske till och med få fram ett resultat som gynnar dessa. Vi vann 

ingenting på att namnge personer eller organisationer och kom därför inte ange några namn i studien. 

Sista kategorin, krav på riktig presentation av data, säger att resultatet i största möjliga utsträckning 

ska återges korrekt. Information ska alltså inte tas ur sitt sammanhang. Data och resultat ska inte heller 

förfalskas. (Jacobsen, 2002). Detta var den kategori som vi måste ha störst hänsyn till. Vi försökte 

ställa så mycket följdfrågor som möjligt och be om utförligare förklaringar om det var något vi kände 

var oklart. Vi valde även be om att få återkomma om det skulle uppstå några frågetecken under 

transkriberingen och analysen.   
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4 Empirisk studie 

__________________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenteras empirin, resultatet av de intervjuer och enkäten som experterna utförde 

efter intervjun. 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Empiriskt resultat 

Vi valde att dela upp de empiriska resultaten i enlighet med hur intervjufrågorna (Bilaga 1) är 

uppdelade. Först presenteras resultaten för de allmänna frågorna, därefter presenteras resultatet av 

riskerna och sist resultatet av hanteringen av riskerna. Vi har valt att presentera de olika 

intervjuobjekten som “P1, P2, P3, P4 och P5”. Anledningen till detta är, att vi inte vill att personerna 

ska associeras mot något företag för att det är personernas enskilda åsikter, men dessa kan spegla 

information som har bakgrund i verksamheten de arbetar i och med. 

4.1.1 Allmänt  

Bakgrunden för alla intervjuobjekten var att de skulle besitta kunskap gällande smarta telefoner som 

används i verksamheter och dess bakomliggande teknik. Detta kriterium uppfylldes av samtliga. 

 

På frågan gällande deras erfarenhet rörande arbete med smarta telefoner professionellt svarade 

samtliga att de arbetar eller har arbetat med smarta telefoner på ett eller annat sätt. 

 

Det rådde delade meningar gällande huruvida privata mobila enheter ska tillåtas i verksamheten. P1 

och P2 ansåg att det var en svår fråga att svara på och att det var helt beroende på vad för typ av 

verksamhet som drivs, dock tyckte P1 att det bör tillåtas om det endast gäller att ringa. Om det handlar 

om företag där anställda har bra förståelse kring vad en smart telefon egentligen är så kunde det helt 

klart vara acceptabelt, handla det om ett företag med anställda med mindre förståelse och som hanterar 

känslig information var personen mer tveksam. P3 sade att förmodligen så uppkommer det en del 

säkerhetsproblem med att tillåta privata mobila enheter, och att folk inte vill “springa runt med flera 

telefoner”.  

 

... man ser det väldigt tydligt om man till exempel är i England. Där har man kanske en 

privat Samsung-lur som man chattar, SMSar och så vidare på, sen har man en 

Blackberry som är jobbets, som i sin tur är extremt nedlåst och det tror jag är 

framförallt bland de yngre medarbetare man har ju sämre acceptans får man för att ha 

två enheter, att hålla isär det. Jämfört med att ha en enhet och är van vid att koppla upp 

den mot allt. Säger P3 

 

P4 ansåg att även privata mobila enheter kunde tillåtas, så länge det handlade om att ge användaren 

webbaccess mot verksamheten, eller att skicka och ta emot e-post, men att det finns svårigheter med 

all typ av hantering med privata enheter. P1 påpekade att om privata mobila enheter tillåts att 

synkronisera e-post i den privata enheten så har företaget inte längre kontroll över vad för information 

som finns lagrad på denna, eller hur personen hanterar denna information. P5 ansåg att smarta 

telefoner som inte hanteras av verksamheten inte bör tillåtas överhuvudtaget. Om en privat enhet ska 
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användas ska den hanteras till fullo av ett device management-system. Objektet ansåg även att hela 

marknaden gällande smarta telefoner och dess hantering är omogen. 

 

Vidare så tyckte P1, P3 och P5 att det bör vara samma person som ansvarar för mobila enheter som för 

datorer i verksamheten, det är inte någon egentlig skillnad mellan dessa. P2 och P4 ansåg att det 

nödvändigtvis inte behöver vara samma person, men det bör vara samma avdelning åtminstone. Det 

bör även hanteras på samma sätt som datorer ur ett rent informationssäkerhetsperspektiv. 

 

Samtliga intervjuobjekt trodde att det som mobila enheter används mest till idag inom företag är att 

ringa samt att skicka och ta emot e-post, även att synkronisera kalender och anteckningar enligt vissa. 

P3 tog även upp att det ännu inte är så vanligt att företag använder säljstödssystem eller liknande 

system i sina smarta telefoner, utan då används istället en bärbar dator eller liknande. P4 berättade att i 

dennes bransch finns det ett stort behov av att ge servicefolk tillgång att beställa reservdelar eller 

liknande ute från fältet, utan att behöva använda sig av en dator. P1 påpekade att det var varierat 

beroende på vilken typ av verksamhet som drevs, vissa har endast behov att ringa och SMSa, då skulle 

det inte vara några svårigheter med privata enheter. P2 i sin tur trodde att VPN också användes flitigt. 

Detta för att komma åt information på insidan av företagets nätverk. P2 nämnde även att diverse 

interna applikationer och webbportaler kunde vara vanligt. 

 

Samtliga informanter trodde att det kunde finnas mycket känslig information om organisationer i 

mobila enheter som använder sig av e-post eller annan typ av applikationer för att kommunicera inom 

verksamheten, dock inte så mycket fysiskt lagrat på telefonen. P1 tryckte på att om personer 

synkroniserar e-post, kalender, kontakter och anteckningar så kan det klassas som känslig information. 

Om någon person högt upp i hierarkin skulle bli av med sin telefon finns det säkert mycket 

information på denna enhet som kan vara intressant. P4 hade samma åsikt som övriga experter, han 

tog dock upp det vitala med att använda sig av fjärradering av enheten. 

4.1.2 Risker 

Åsikterna gällande risker med att använda en privat smart telefon i verksamheten skiljde sig lite åt 

mellan experterna. P1 ansåg att en av de största riskerna var användandet av applikationer. Då det 

finns ett stort antal olika typer av dessa att tillgå idag. Av dessa applikationer är det många som inte 

bör installeras eller användas på telefoner överhuvudtaget. Än mindre på en privat mobil som kopplas 

upp mot företagets nätverk. Applikationer var även något som P5 ansågs vara en risk. Objektet tog upp 

ett färskt exempel när applikationen Instagram kom till Android, då programmerade någon om denna 

applikation så att den innehöll en bot. P1 var inne på samma sak att personer nödvändigtvis inte vet 

vad en applikation egentligen gör och kan köra saker i bakgrunden. Detta ses som en stor risk då det 

går att installera omgjorda applikationer som är gjorde för att lura användare. Även när telefoner 

synkroniseras med en dator kan skadlig kod överföras från telefonen till datorn. Denna typ av malware 

behöver inte vara skadlig för telefonen utan kan vara riktad direkt mot datorn. Det finns exempel på 

denna typ av angrepp när det handlar om autentisering mot banker i Sydeuropa berättade P1.   

 

P1 berättade vidare att information som lagras på ett ställe utanför företagets kontroll var en stor risk. 

Har företaget inte kontroll över enheten kan det inte heller skydda informationen som finns på den. P5 

var inne på samma spår som P1. Enheter som inte hanteras av företaget är en stor risk. P3 är också av 

uppfattningen att information som kommer i fel händer är en stor risk. P3 trodde dock inte att risken 

för så kallade spion-applikationer är någon större risk idag. Om någon vill komma åt informationen på 

en persons enhet är det enklare att råna personen på denna. När det kommer till saker som lagras 
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utanför företagets kontroll belyste P4 även risken med att använda molntjänster från tredjepart. Detta 

kan vara säkra lösningar, men i samma skede som du sparar informationen på till exempel Dropbox så 

lämnar den också företaget. Personer är inte alltid medvetna om vad de gör och var informationen 

egentligen sparas. 

 

P2 påpekade mer de allmänna risker som kan uppstå vid användande av en privat enhet i 

verksamheten, till exempel att använda kameran för att fotografera en affärsidé eller liknande, som 

skulle kunna användas av andra och vara direkt konkurrensofördelaktig. Lättja var också något P2 såg 

som en risk. Att människor helt enkelt väljer att lägga in allt de behöver på sin privata mobila enhet för 

att det underlättar. P3 var av samma åsikt, att personer börjar med att koppla jobbets e-post till 

telefonen och sedan sparar ner mer och mer information som kan vara känslig i fel händer. 

 

På frågan i vilken utsträckning applikationer bör tillåtas på privata mobila enheter var de intervjuade 

ganska eniga. Det finns en del aspekter som spelar in. Som det ser ut idag finns det inte många direkta 

hot i applikationerna. P5 såg inga som helst problem med att installera applikationer från Appstore. P4 

var också inne på detta spår då det inte är något jättestort hot idag. P5 tyckte dock inte att applikationer 

från Google Play bör tillåtas om det inte finns någon säkerhetsklient på enheten. Vilken typ av 

verksamhet det handlar om spelar också roll nämnde P2. Handlar det om ett företag där de anställda 

har ett stort egenansvar och har bra förståelse på vad de arbetar med bör det vara fritt fram. Men ses 

användaren som en risk tyckte intervjuobjektet att det bör förbjudas. P1 och P3 var av samma åsikt när 

det kom till applikationer. Tillåts anställda inte använda sig av applikationer blir det även svårt att 

motivera dem att använda enheten. Organisationer kan godkänna att vissa applikationer får installeras 

på telefonen. Det är dock svårt för ansvariga att kontrollera utan någon form av hanteringssystem. Hur 

applikationer kunde isoleras från varandra var också något som P3 tyckte spelade in. 

 

Samtliga experter instämde om att sårbarheten har ökat med intåget av mobila enheter i 

verksamheterna. P1 påpekade att IT-avdelningen eller säkerhetsavdelningen måste lägga mer resurser 

på kontroller av enheter jämfört med tidigare. P2 sade att det är enklare idag. Utifrån den aspekten att 

personer idag har information på sina telefoner kan det även vara eftertraktat av icke-behöriga 

personer att skaffa sig tillgång till denna. P3 ansåg att det var en svår fråga att svara på för att det 

kräver säkerhetsanalyser, före och efter, detta var inget personen varit delaktig i. Men generellt sett så 

har sårbarheten ökat med tanke på att man sparar mer information på enheterna som skulle vara av 

intresse för andra. P4 var här inne på samma bana som tidigare. Människor använder sig av 

delningstjänster utan att förstå den egentliga tekniken bakom. Det finns då risk att saker sparas ner och 

blir tillgänglig för personer som inte ska ha den tillgången. Att det måste läggas mer resurser som P1 

nämner syftar till att utreda bakomliggande faktorer till varför en telefon blivit stulen. En hel del 

frågetecken måste redas ut. Kan till exempel den som stulit telefonen haft något uppsåt annat än att 

sälja den vidare? Detta är något som vi inte ser som en jättestor risk för tillfället men kan mycket väl 

bli inom en snar framtid. Stulna telefoner fick också ett högt snittvärde, fyra, i enkäten som skickades 

ut. 

 

Gällande outbildad personal ansågs det av alla experter vara en stor risk för verksamheten. Över 50 

procent av informationssäkerheten sitter i huvudet på de anställda enligt P4. P1 påpekade att vid 

avsaknad av teknik för att kontrollera enheterna så måste de anställda vara mer medvetna och veta vad 

de får göra och inte göra på sin enhet. Även om ett företag har en väl utarbetad säkerhetsstrategi med 

tillhörande policys finns det alltid vissa som struntar i dessa och försöker kringgå dessa. Det är 

nödvändigtvis inte så att anställda inte fått utbildning, det kan även vara så att de inte tar den på allvar. 

P5 påpekade också att den yngre generationen som kommer ut i arbetslivet nu, tror att allt fungerar 
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direkt utan att reflektera över vilka risker som egentligen finns. De förväntar sig en Apple-upplevelse. 

Denna okunskap gjorde intervjuobjektet orolig. 

4.1.3 Hantering 

P1, P2, P3 och P4 ansåg att säkerhetsstrategin för en verksamhet måste grunda sig i en riskanalys 

gällande de säkerhetsrisker som kan finnas vid användandet av en privat mobil enhet i verksamheten. 

Det är viktigt att identifiera vilken typ av information som kan komma att lagras i enheterna och väga 

det emot hotet av att den typen av information skulle läcka ut till allmänheten. Utifrån detta tas 

därefter strategin fram för privata mobila enheter. P4 såg inte att det skulle behöva göras någon 

specifik klassificering för mobila enheter. Är informationen känslig så är den, var den än må finnas. 

P4 ansåg att privata enheter endast borde tillåtas använda e-post och kalender, medan företagsägda 

enheter kan komma åt interna applikationer via diverse certifikat (kryptering). P4 ansåg även att 

fjärradering skall vara aktiverat på samtliga enheter och att backup av enheter ska ske via kabel till PC. 

P5 var av en liten annan åsikt. Denna person tyckte att ansvariga ska vara stenhårda. Alla enheter som 

används av personer som hanterar känslig information ska få en enhet tillhandahållen av IT-

avdelningen som även kan hantera denna. Enheter som inte kan hanteras av IT-avdelningen ska inte 

heller få ansluta till företagsnäten. 

 

Hanteringen vid eventuell stöld av en enhet bör hanteras på liknande vis tyckte samtliga experter, det 

vill säga att använda den typ av teknik som finns att tillgå, till exempel fjärradering, fjärrlåsning 

kryptering av minnen och liknande. Viktigt är att även utföra lösenordsändring för samtliga konton 

som är kopplade till företagets servrar. Några tryckte även på att den anställda så snabbt som möjligt 

bör ringa sin support som kan sätta igång processen med att utföra de procedurer som behövs för att 

förhindra att informationen försvinner. 

 

Gällande hanteringen av backup och synkroniseringsplaner så skiljde sig åsikterna åt en del. 

P1 uppfattade inte att telefonerna används som någon direkt lagringsyta utan istället synkroniseras 

information ständigt mot e-postservrar och liknande. Istället trodde P1 att information läses av från 

servrar för att temporärt lagras på telefonen, detta för att inte riskera att vital information sparas på 

enheterna under en längre tid och sprids ut mer än nödvändigt. Även specifika applikationer är mer 

utav ett gränssnitt som ansluts mot företagets servrar. P3 var inne på samma spår som P1 gällande 

detta och trodde inte att det var så vanligt. Istället händer det väl då och då att enheterna synkroniseras 

hemma via till exempel iTunes eller liknande programvara. P3 påpekade även svårigheten med att 

kräva synkronisering av privata enheter hos företaget, det finns då stor risk att privata filer, bilder och 

annan information lagras hos företaget istället, vilket säkerligen väldigt få personer skulle uppskatta. 

 

P4 och P5 var av en annan åsikt. Båda ansåg att anställda på något vis borde göra backups av sina 

enheter. P4 förespråkade att göra det via kabel till sin dator. Att använda sig av en tredjeparts 

molntjänst tyckte inte detta objekt var fördelaktig. På detta vis lämnar informationen indirekt 

företaget. P5 däremot ansåg att företag borde investera i en molntjänst med funktioner gällande all 

hantering såsom till exempel fjärradering och backup. Detta bör redan vara konfigurerat på enheten 

när den lämnas ut för att på ett enkelt vis behålla informationen som fanns på enheten samtidigt som 

den raderas från den. 

 

Alla intervjuobjekt var eniga om att outbildad personal var en stor risk. Det leder osökt till att 

säkerhetsträning av anställda är viktigt. Som vi nämnde tidigare sitter över 50 procent av 

informationssäkerheten i huvudet på anställda enligt P3. P1 försökte lära ut till sina anställda att svara 



21 

 

på några frågor vid mottagande av e-post som ansågs osäkert. Vem är avsändaren? Varför skulle 

avsändaren skicka detta till just dig? Är bilagan i e-posten efterfrågad av dig? Detta kritiska tänkande 

bör användas även när det gäller applikationer. Vidare tyckte P1 att det kan vara svårt att nå ut till alla. 

Det finns alltid den skaran som nämndes tidigare som struntar i information kring säkerheten. Det 

viktiga är att identifiera vilka grupper av anställda som hanterar känslig information och först och 

främst nå ut till dessa. 

 

P2 menade att säkerheten hängde ihop i en lång kedja, det handlade inte bara om att det är viktigt att 

ha ett starkt lösenord eller att inte ha en PIN-kod nedskriven någonstans. Det vitala var att ha 

helhetstänk och förståelsen för området. P3 utvecklade detta, anställda måste förstå vad det är för 

information som finns på deras enheter, tekniker och policys är bra, men om de anställda inte förstår 

varför företag har dessa försvinner lite av principen. P3 förespråkade även att utbildningen bör ske 

kontinuerligt. Hålls en utbildning och sedan läggs på hyllan så glöms den snabbt. Anställda måste 

göras delaktiga och vilja hjälpa till att skydda företagets information. P5 ansåg att det inte går att 

utbilda för mycket, detta är något som P1 också sade indirekt då personen nämnde att det bör utbildas 

så mycket som möjligt. Sedan spelar det även in vad det är som verksamheten sysslar med enligt P5. 

 

Att organisationer borde titta närmre på Mobile Device Management och liknande var något alla 

personer instämde i. P4 berättade om vikten av att få en konceptuell uppbyggnad av skyddet för de 

mobila enheterna, för att få bättre kontroll på dessa. Att kunna stödja anställda i sitt dagliga arbete 

genom att ha något system som berättar för den anställda vad som var godkänt och icke godkänt att 

göra tyckte P1 var nödvändigt. Att helt enkelt guida användarna i systemet så de slipper fundera över 

allt för mycket själv. Dock bör det inte låsas in i absurdum, men de risker som är störst bör helt klart 

kontrolleras så att inte allt för mycket ansvar läggs på användarna själv. P3 sade att verksamheten bör 

utvärdera vad som behövs. Väga in aspekter såsom hur hotbilden ser ut i förhållande till kostnader i 

form av inköp, drift, utbildning och administration. Om det sätts policys om vad som får och inte får 

göras med en telefon behövs det också ett tekniskt stöd för att säkerställa detta. Annars är det bara ett 

papper som någon skrivit under och sedan lagts undan. Att ansvariga till exempel ska gå runt och 

kontrollera alla enheter en gång i veckan om fjärraderingsinställningen fortfarande är aktiv är 

ohållbart. Network Access Control en annan lösning vi identifierat, ansågs av P4 vara lite mer 

problematisk. Det kräver väldigt mycket tid och resurser i form av administrering. 

 

När det gällde andra typer av verktyg eller modeller som kunde vara bra att titta närmare på var det 

inte någon som hade något konkret förslag. P5 nämnde att en separat anslutning för privata enheter på 

företaget kunde vara en idé. Detta för att få bort de som ansluter via verksamhetens vanliga nät för att 

få en snabbare uppkoppling mot nätet i telefonen. Det är ingen stor kostnad för företaget. 

Intervjuobjektet belyste igen att alla i företaget som behandlar känslig information ska tillgodoses med 

enheter och verktyg från företaget. Anställda kan dock få ansluta till företagens nät, men då ska det 

också anslutas genom device management så företaget har kontroll. 

 

Under ett par intervjuer uppstod det diskussion om huruvida företag ska kunna tvinga anställda att 

installera Mobile Device Management på sina telefoner. Det var något som P3 tyckte att företag ska 

kunna göra. Vill personer tvunget använda sin privata telefon får de också underkasta sig företagets 

policys och kontroller. Annars får de använda sig av en enhet som tillhandahålls av företaget som har 

dessa verktyg. Det var även viktigt att få de anställda att förstå varför det är som det är. Inte bara 

lämna ut ett papper som de ska skriva under och sedan vet de egentligen inte vad de underkastat sig. 
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Samtliga experter ansåg att användandet av privata mobila enheter kommer att öka. Även att det 

kommer att bli mer känt vilka risker som förekommer och hur detta ska hanteras. P1 påpekade även att 

det handlar om vilken typ av telefon företaget ger de anställda, en mindre funktionell telefon gör att 

anställda hellre använder sin privata enhet. P4 trodde att det främsta problemet gällde privata enheter 

och dess identifikation, vad som är acceptabelt och vad är inte acceptabelt att göra på enheten. Även 

hur företaget kan garantera att det är rätt person som använder sig av den enheten, risken finns att 

enheten har sålts dagen innan. P4 ansåg även att en företagsägd enhet enkelt ska kunna ansluta sig mot 

nätet med någon typ av certifikat. P5 trodde att om tre år kommer alla enheter hanteras precis som en 

bärbar dator görs idag. Det vill säga helt och hållet via IT-avdelningen. P3 trodde att det kan gå två 

vägar. En är att företag lyckas utbilda sina anställda bra och att det går att hålla en rimlig 

säkerhetsnivå. Den andra är att det blir ett par riktiga praktskandaler där känslig information från ett 

högprofilsföretag läcker ut och att företag börjar sätta stopp för det. Vilket det blir hade P3 svårt att sia 

om, men det kommer knappast att försvinna från dagordningen. 

 

P5 förklarade att antalet IP-adresser som tas upp i nätverken idag har ökat. Förut använde varje person 

bara en IP-adress, idag använder anställda fem till sex stycken per person. Detta för att de ansluter sin 

iPhone, iPad, dator (via sladd och trådlöst). Det innebär att det inte finns IP-adresser, finns inte 

bandbredd i det trådlösa och affärsnyttan de har vunnit av detta är ingenting. 

4.1.4 Sammanfattning empirisk undersökning 

Vi valde att presentera en sammanfattning av den empiriska undersökningen. Detta för att på ett lättare 

sätt kunna följa och herrleda vilken person som sagt vad. Detta är endast kortare svar, alltså inte 

personens kompletta svar på frågan.  

 

Allmänt 

 

Tabell 4.1 - Sammanfattning intervjufråga 1 

 

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll? 

P1 Informationssäkerhetschef i 4 år, IT-chef tidigare och diverse IT-befattningar 

P2 Bakgrund inom IT-drift, support, nätverk och utveckling 

P3 Datateknik på LTH, 8 år inom branschen för mobiltelefoner 

P4 Civilingenjör Datateknik, informationssäkerhetsansvarig för ett globalt företag 

P5 Teknisk bakgrund, med påbyggnad 

 

 

Tabell 4.2 - Sammanfattning intervjufråga 2 

 

Har du erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt? 

P1 Har haft ansvar för för dessa hela tiden, utveckling av dessa har varit en del av ansvaret 

P2 Ja 

P3 Ja 

P4 Ja, push mail används i verksamheten 

P5 Ja 
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Tabell 4.3 - Sammanfattning intervjufråga 3 

 

Anser du att privata mobila enheter är okej att användas i verksamheter? 

- Om Nej, vad är anledningen till det? 

P1 Svårt att generalisera, beror på typ av verksamhet 

P2 Det beror på verksamhet, har anställda bra koll så visst 

P3 Det är en svår avvägning, det innebär förmodligen en del säkerhetsproblem, samtidigt vill folk 

inte ha flera enheter. 

P4 Så länge det handlar om webbaccess in och push mail, inte annars. 

P5 Nej, företag behöver ha kontroll över enheter som har företagsinformation på sig 

 

Tabell 4.4 - Sammanfattning intervjufråga 4 

 

Bör samma person ansvara för mobila enheter som ansvarar för vanliga datorer tycker du? 

P1 Ja, ser ingen anledning till att skilja på detta. Samma typ av ansvar. 

P2 Det bör ligga hos samma avdelning, inte nödvändigtvis samma person 

P3 Absolut, för att ha ett helhetsgrepp måste det ligga på samma ställe 

P4 Inte samma person nödvändigtvis, beror på storleken på företaget. Men de bör hanteras på 

samma vis sett till informationssäkerhet 

P5 Ja, det är ingen direkt skillnad mellan telefoner och datorer idag. 

 

Tabell 4.5 - Sammanfattning intervjufråga 5 

 

Vad tror du mobila enheter används mest för idag inom företag? 

P1 Komma åt e-postl, ringa och SMS 

P2 Ringa, e-post och kalender 

P3 Ringa och e-post främst 

P4 Push mail 

P5 E-post, kalender och anteckningar 

 

 

Tabell 4.6 - Sammanfattning intervjufråga 6 

 

Finns det mycket känslig information om organisationen på dessa tror du? 

P1 Kort svar: ja 

P2 Inte fysiskt på telefonen, men applikationer är kopplade till den. 

P3 Helt klart, det e-postas en hel del från telefoner och där finns information 

P4 Går det att få tillgång till e-post så finns det mycket känslig information 

P5 Tyvärr så är det så 

 

 

  



24 

 

Risker 

 

Tabell 4.7 - Sammanfattning intervjufråga 7 

 

Vad är din åsikt gällande risker med att använda privata smarta telefoner i verksamheten? 

                  - Vilka risker bör man ta på störst allvar? 

                  - Vilka risker är mindre? 

P1 Applikationer är en stor risk. Generellt så ligger risken i att information lagras utanför 

företagets kontroll 

P2 Lättja hos användaren, enklare att lägga in till exempel enchange i den privata enheten 

P3 Största risken är informationsläckage 

P4 Det finns inte så mycket virus utvecklat än, dock ingen skillnad mot en PC. Största risken 

ligger i användning av delade tjänster. 

P5 Generellt så ligger risken i enheter som inte kan kontrolleras av företaget 

 

 

Tabell 4.8 - Sammanfattning intervjufråga 8 

 

Har du märkt att sårbarheten ökat i samband med intåget av mobila enheter? 

P1 Ja, ansvariga måste därför lägga mer resurser på kontroll av enheter 

P2 Absolut, blir en telefon stulen går det att komma åt mycket information 

P3 En besvärlig fråga, generellt sett, ja. Information sparas på enheter. 

P4 Delande av noteringar och liknande generellt sett. Folk är inte medvetna om tekniken bakom. 

P5 Absolut 

 

 

Tabell 4.9 - Sammanfattning intervjufråga 9 

 

I vilken mån bör applikationer tillåtas på smarta telefoner? 

P1 Skadlig kod är ett problem, det är en avvägning företaget måste göra. Uppmuntra anställda till 

kritiskt tänkande. Det är svårt att kontrollera applikationer utan någon form av device 

management. 

P2 Det beror på verksamhet, ses användaren som en risk, så nej. 

P3 Beror på plattformens möjlighet att isolera applikationer från varandra. 

P4 Applikationer från Apple ses inte som ett problem, ingen stor erfarenhet av Android. 

P5 Som det ser ut idag, alla till iPhone. Inga till Android utan säkerhetsklient installerad på 

enheten 
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Hantering 

 

Tabell 4.10 - Sammanfattning intervjufråga 10 

 

Hur tycker du säkerhetsstrategin bör se ut för en verksamhet? 

P1 Riskanalyser, inkludera sina mobila enheter i dessa. Ta fram strategier för hur mobila enheter 

ska hanteras 

P2 MDM är en bra teknik att ta en titt på. Riskanalyser. 

P3 Riskanalyser 

P4 Gäller att hantera information utifrån dess känslighet 

P5 Tycker att man ska vara stenhård, alla enheter som lämnas ut i nyckelbefattningar ska 

hanteras och distribueras av IT-avdelningen. 

 

Tabell 4.11 - Sammanfattning intervjufråga 11 

 

Vad anser du verksamheter bör göra vid stöld eller förlust av telefon? 

 - Back-up och synkroniseringsplan för att återfå förlorad data? 

 -Fjärradering för att ta bort information från enheten 

P1 Använda fjärradering, kryptera minne, fjärrlåsning. Uppfattar inte att telefonen används som 

lagringsyta. 

P2 Byta lösenord på alla konton som är kopplade till enheten. Använda fjärradering och 

fjärrlåsning av enheter. 

P3 Vidtaga de åtgärder som finns tillgängliga, ringa eventuella ansvariga. Tror inte att backup 

och synkronisering används speciellt frekvent. 

P4 Använda de möjligheter som finns, fjärradering till exempel. 

P5 Investera i en molntjänst, ska vara klart när enheten lämnas ut. 

 

 

Tabell 4.12 - Sammanfattning intervjufråga 12 

 

Hur ser du på säkerhetsträning för anställda? 

P1 Bör absolut göras! Svårigheter att få alla att förstå, räkna med att det finns folk som struntar i 

det. 

P2 Bör givetvis göras, anställda måste förstå att säkerhet hänger ihop i en lång kedja. 

P3 Väldigt väsentligt, så ett frö till personer så att de förstår vilka konsekvenser det kan medföra. 

P4 Oerhört centralt, mer än 50 % av ett företags informationssäkerhet sitter i huvudet på de 

anställda. 

P5 Man kan aldrig utbilda för mycket, just när det gäller den yngre generationen som kommer ut 

i arbetslivet, de förväntar sig en “Apple-upplevelse” 

 

 

Tabell 4.13 - Sammanfattning intervjufråga 13 

 

Tycker att mobile device management och network access control är något verksamheter bör 

titta närmre på? 

P1 Ja, stor fördel att ha ett tekniskt system som hanterar enheter. Underlättar för anställda. 

P2 Absolut, om det finns för enheten som används. 

P3 Ja, man bör utvärdera vilka bitar av det som kan vara användbart. Beror givetvis på hotbilden 

för verksamheten. 

P4 Absolut, MDM är för att få upp den konceptuella uppbyggnaden av skyddet av mobila 

enheter. 

P5 Givetvis. 
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Tabell 4.14 - Sammanfattning intervjufråga 14 

 

Finns det några andra typer av verktyg eller modeller du anser vara viktiga? 

P1 Vilka enheter som ansluter, vilka system man ansluter till etcetera. Få grepp om hur 

verksamhetens NAC fungerar. 

P2 Krypterad lagring. 

P3 Ingen åsikt. 

P4 Finns flera olika, dock inget jag tittat speciellt på. 

P5 Nja, det vi förespråkar är lite av en morot för anställda. Har en anställd en privat enhet så ska 

denna anslutas till företagets MDM, på så sätt får man tillgång till flera applikationer eller 

dylikt inom verksamheten.  

 

 

Tabell 4.15 - Sammanfattning intervjufråga 15 

 

Hur tror du det kommer att ändras i framtiden gällande användandet av privata mobila 

enheter i verksamheter? 

P1 De som tillhandahåller iPhone genom jobbet gör att man inte behöver ha en privat enhet. Det 

handlar antagligen mest om vilken typ av enhet man får i jobbet. 

P2 Tror inte att det kommer att minska. 

P3 Gissar att det kommer bli vanligare. 

P4 Tror att identifikationen av en privat enhet, vad som är okej och inte okej, där ligger den stora 

problematiken. 

P5 Om tre år, tror jag att alla enheter kommer gå via IT-avdelningen och hanteras därifrån. 

 

4.1.5 Enkätundersökning 

Efter intervjuerna bad vi experterna att svara på en enkät, där vi presenterade olika risker som 

identifierat sedan tidigare (enligt bilaga 2). Dessa risker graderades därefter på en skala från 1 till 5, 

där 1 indikerade en risk som “mycket liten” och 5 indikerades som “mycket stor” vid användande av 

privata mobila enheter i verksamheter. Därefter räknades medeltalet samman för varje risk. S1 till och 

med S5 representerar Svar 1 till Svar 5, detta är inte associerat mot P1, P2 etcetera.  

 

Avsaknad av policys för mobila enheter 

Mobila enheter är inte integrerade med verksamhetens säkerhetsstrategi 

 

Diagram 4.1 - Avsaknad av policys för mobila enheter 
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Avsaknad av eller svag lösenordspolicys 
Policys som inte är tillräckligt bra 

 

Diagram 4.2 - Avsaknad av eller svag lösenordspolicys 

 

Avsaknad av regler för applikationer 
Inga regler för vilken typ av applikationer som får finnas på enheter med tillgång till verksamheten 

 

Diagram 4.3 - Avsaknad av regler för applikationer 

 

Avsaknad av kryptering 
Förbindelsen med verksamhetens system är inte krypterade 

 

Diagram 4.4 - Avsaknad av kryptering 
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Förlust, stöld, försäljning och reparation av enhet 
Risken med att information kommer i fel händer vid någon av ovanstående händelser 

 

Diagram 4.5 - Förlust, stöld, försäljning och reparation av enhet 

 

 

 

Malware 
Skadlig kod, virus, trojaner etcetera 

 

Diagram 4.6 - Malware 
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Outbildad personal 

Att personal inte är medvetna om vilka faktiska risker som finns 

 

Diagram 4.7 - Outbildad personal 

 

Mjukvaruuppdateringar och säkerhetspatcher 
Enheters operativsystem är inte up-to-date av olika anledningar 

 

Diagram 4.8 - Mjukvaruuppdateringar och säkerhetspatcher 

 

Avsaknad av regler för webbsidor 
Inga regler för vilken typ av webbsidor som får och kan besökas, för att förhindra phishing och 

liknande 

 

Diagram 4.9 - Avsaknad av regler för webbsidor 
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Root-kit/jailbreaking 
Risken med att personer gör detta utan att egentligen veta vad det innebär 

 

Diagram 4.10 - Root-kit/jailbreaking 

 

Sociala nätverk 
Risken med att anställda delar med sig av saker på sociala nätverk som sedan sparas ner 

 

 

Diagram 4.11 - Sociala nätverk 

 

 

Synkronisering med dator 
Risken med att skadlig kod följer med vid en synkronisering 

 

Diagram 4.12 - Synkronisering med dator 
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Hacking/Cracking 
Risken med att enheter utsätts för denna typ av attacker 

 

Diagram 4.13 - Hacking/Cracking 

 

Bluetooth 
Attacker via denna tjänst 

 

Diagram 4.14 - Bluetooth 
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Diagram 4.15 - Samtliga medelvärden, enkätundersökning 

 

Här kunde vi se att graderingen från intervjuobjekten skiljer sig avsevärt för flera frågor, till exempel 

avsaknad för regler för websidor. Vid en första anblick sågs detta som en konstigt fenomen, att det 

kunde skilja så mycket som längst ner och högst upp på skalan. Efter lite tankeverksamhet kom vi 

fram till att förklaringen måste vara att informanterna har tolkat frågan på olika sätt. Hur vi förmodar 

att tolkningen har gjorts tas upp i nästa kapitel, diskussion och analys. 

4.1.6 Sammanställning av risker 

Vi valde att sätta ett gränsvärde gällande riskerna med privata mobila enheter på 3,5 för de risker 

verksamheten bör ta på störst allvar. Enligt diagrammet ovan kan vi utläsa följande risker som det 

största hotet: 

1. Outbildad personal 

2. Avsaknad av policys för mobila enheter 

3. Avsaknad av kryptering 

4. Förlust, stöld, försäljning och reparation av enhet 

5. Mjukvaruuppdateringar och säkerhetspatcher 

6. Avsaknad av regler för applikationer 

Tätt därefter kan vi se sociala nätverk och Avsaknad av eller svag lösenordspolicy. De risker som 

enligt enkätundersökningen visat sig vara de minsta är attacker via Bluetooth, Hacking/Cracking, 

Synkronisering med dator, Malware och Root-kit/Jailbreak.   
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5 Diskussion 

__________________________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från empirin och vävs samman med litteraturen 

som tagits upp tidigare i uppsatsen. 

__________________________________________________________________________________ 

5.1 Allmänt  

Samtliga intervjuobjekt besatt kunskap gällande smarta telefoner, dess teknik och samtliga arbetar 

med smarta telefoner på ett sådant sätt att det var till fördel för undersökningen. Detta ansåg vi som en 

vital del för att få så korrekta svar som möjligt i intervjuerna. Skulle denna kunskap saknas hade det 

kunnat resultera i felaktiga svar och svar som inte anses relevanta för undersökningen. 

 

Gällande huruvida privata mobila enheter bör användas eller ej rådde det delade meningar om mellan 

intervjuobjekten. Flera påpekade att det är väldigt verksamhetsberoende och svårt att generalisera, 

vilket vi instämmer på. Anledningarna är flera, beroende på storlek av verksamheten, vad 

verksamheten medlar för tjänster, med flera. Det vitala för verksamheten är att ständigt ha kontroll 

över informationen, något som P1 och P4 påpekade under sin intervju. Vi tror att andelen som 

använder privata mobila enheter ökar på grund av bekvämlighetsskäl, anställda tycker att det är 

jobbigt att behöva bära en privat och en företagsenhet, något som även P3 trodde. 

 

Det är idag väldigt vanligt att anställda på ett eller annat sätt använder smarta telefoner för att 

effektivisera sina arbetsuppgifter. Därmed uppkommer flertalet säkerhetsrisker, frågan är bara vilka 

risker som bör ses som störst. Den frågan är precis som tidigare, beroende på verksamhet, något varje 

verksamhet får utvärdera individuellt med hjälp av riskanalyser. Flertalet av de risker som kan 

uppkomma hade vi identifierat innan intervjuerna gjordes. Enligt vår undersökningsmodell ville vi 

identifiera de risker som uppkommer vid användande av privata mobila enheter i verksamheter och 

hur dessa risker hanteras. 

 

Ansvarshanteringen gällande smarta telefoner bör givetvis hanteras av samma avdelning som hanterar 

datorer. Anledningen till detta är främst att skillnaderna är så pass små mellan datorer och smarta 

telefoner i dagens läge. Flera författare påpekar att detta är vitalt för att lyckas med hanteringen 

gällande mobila enheter, till exempel Brandel (2010). Samtliga intervjuobjekt var inne på samma spår, 

all hantering av mobila enheter bör ske av samma avdelning, alternativt av samma person inom IT-

avdelningen. Största anledningen till detta är att all företagskänslig information ska hanteras på samma 

vis, oavsett om den befinner sig i en smart telefon, i en PC eller i pappersform, detta görs enklast om 

det följer samma policys och regler. 

 

Vanligaste användningsområdet idag är e-post, kalender, anteckningar och att ringa, något som även 

Ponemon Institute (2012) påvisar. Något som däremot ännu inte är vanligt är användande av till 

exempel säljstödssystem eller liknande. Detta tror vi kommer att förändras inom snar framtid. Med 

hjälp av till exempel en iPad eller liknande kommer det finnas stora möjligheter att låta anställda 

koppla upp sig mot företagets nätverk för att utföra diverse arbetsuppgifter som de idag är behov av en 

PC för att utföra. P4 instämde med detta och tog upp att anställda på fältet ska i framtiden på ett enkelt 

sätt kunna beställa reservdelar direkt på plats, istället för att behöva göra detta när de är i närheten av 
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en PC. Genom att utveckla interna applikationer för smarta telefoner och surfplattor kan flertalet 

processer effektiviseras på ett säkert sätt, oavsett om enheten som används är privat- eller företagsägd. 

 

Den information som sparas ner på en enhet från ett företags nätverk kan vara känslig om den kommer 

i fel händer. Genom till exempel e-postkonversationer går det att utläsa mycket information som anses 

känslig, något samtliga experter instämde på. I en privat enhet är det speciellt viktigt gällande hur 

denna information hanteras, ansluts en privat enhet mot verksamhetens Exchange-server och laddar 

ner flera månaders e-post måste detta gå att hanteras på ett sådant sätt att företaget har kontroll över 

informationen, fast att den har lämnat verksamhetens väggar. Den bästa tekniken för att hantera denna 

information är via ett Mobile Device Management System (MDM). Anledningen är främst att via ett 

MDM går det att sätta krav på enheten som försvårar obehöriga att komma åt informationen ifall 

enheten hittas eller förloras på annat sätt. Genom att sätta skärmlås, applikationslösenord, begränsa 

möjligheterna till att kopiera och vidarebefordra information har säkerhetsrisken minskat, på ett 

väldigt enkelt vis. 

5.2 Risker  

Åsikterna kring vilka som var de stora riskerna med att använda smarta privata enheter i verksamheten 

gick isär en del. En person var av åsikten att en av de största riskerna var just applikationer som 

installerades på enheterna. Ser vi tillbaka på vår sammanställning av litteraturöversikt så identifieras 

avsaknaden av regler för applikationer som risker av fyra författare bland annat av Brandel (2010). 

Tittar vi på svaret på denna från enkäten är det ett ganska högt medeltal, 3,6. Det skiljer sig dock en 

del där den som graderat risken lägst gjorde detta med en tvåa, medan den högsta graderingen var en 

femma. Detta kan bero på olika saker. Vi tror att spannet är så stort på grund av att informanterna 

tolkat frågan på olika sätt. Idag är det eventuellt inte en signifikant risk då skadliga applikationer inte 

finns i så stor utsträckning. Dessa applikationer är dock inte något som minskar, enligt (Winder, 

2011). Därför har förmodligen några tolkat utifrån hur det ser ut idag och andra för vilken risk det kan 

komma att utgöra. Vi delar åsikt med dem som ser applikationer som en stor risk. När organisationer 

kontinuerligt börjar anamma smarta telefoner kommer förmodligen även fler illvilliga vilja förstöra 

och inkräkta på dessa organisationer. Det gäller därför för företag att ligga i framkant och arbeta 

förebyggande. Vi tycker inte att det är speciellt klokt att vänta på att något verkligen händer innan 

denna typ av risker tas på allvar. Så gott som alla företag idag skyddar sina datorer med bland annat 

antivirusmjukvara. Då kan det ifrågasättas varför de inte skyddar sig på liknande sätt mot attacker som 

går via telefoner. Ett intervjuobjekt tog även upp exemplet med Instagram-applikationen som nyligen 

gjordes om, så det onekligen verkar finnas ett intresse för att skapa applikationer med mindre goda 

uppsåt. 

 

Att information sparas på en enhet utanför verksamhetens kontroll var en stor risk som också belystes. 

Det tas även upp av Winder (2011). Det är dock inget som tagits upp specifikt i vår litteraturöversikt, 

det är den stora bilden som vi brutit ner i mindre delar. Resultatet av de flesta risker handlar om att 

information hamnar utanför de ramar som en verksamhet kan hantera. Givetvis är detta en mycket stor 

risk och det är lite av det som är bakgrunden till att vi valt detta ämne - att undersöka hur experter ser 

på privata mobila enheter och hur dessa bör hanteras. Ett exempel som ingen författare i vår 

litteraturöversikt belyst men som en informant gjorde var tredjeparts lösningar för molntjänster. Detta 

är intressant då företag måste ställa sig frågan hur säker leverantörens lösning är och vem som faktiskt 

kan se informationen som lagras genom deras tjänster. Molntjänster är dock ett för stort ämne för att 

behandlas i denna uppsats. Men företag bör göra en genomgående riskanalys innan de outsourcar, där 
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risk vägs mot nyttan. Detta anser vi vara av stor vikt. Det spelar även en stor roll vilken typ av 

verksamhet det handlar om. När det kommer till risker så det är ganska svårt att generalisera då nästan 

varje fall är unikt. 

 

Outbildad personal ansågs vara en stor risk av samtliga. Detta är något som även flera undersökningar 

visar, en av dessa är Dimensional Research (2012). Tittar vi på enkätsvaren kan vi även där se att 

outbildad personal är den risk som anses vara den största. Här är vi benägna att hålla med. Tar 

anställda inte något ansvar blir arbetet med riskhantering väldigt svårt. Hur säker informationen är 

beror till stor del på de anställda som en informant nämnde. Anställda måste vara medvetna om vad 

det är för information de hanterar. Att få anställda medvetna och villiga att anamma säkerhetsstrategin 

kan vara svårt enligt en annan informant. Det finns alltid de som struntar vad för avtal de skrivit under. 

Det handlar också om lättja som ett par andra informanter tog upp. Anställda kan tycka att det är 

onödigt komplicerat att utföra vissa moment och kringgår därför policys. När marknaden blir större, 

och fler hot dyker upp mot smarta telefoner, anser vi det är av vikt att ansvariga fått bukt med denna 

typ av problem. 

 

Alla informanter ansåg att risken ökat i samband med att smarta telefoner blivit mer och mer populära. 

Flera artiklar tar också upp detta. Både Weinschenk (2010) och Winder (2011) nämner att risken idag 

inte är allt för stor, men att det inte ännu nått bristningsgränsen. Det är idag fler enheter som måste 

kontrolleras och detta kräver också mer resurser. Informationen har även blivit mer mobil och fått en 

helt annan spridning. En logisk slutsats är att risken för informationsläckage blir större om det finns 

större spridning av informationen. Det är även enklare att råna en person som använder telefonen 

mycket i arbetet på dennes telefon istället för att bryta sig in på dennes kontor och stjäla datorn. Om 

det nu är till exempel e-post eller kontaktuppgifter som någon vill komma över. Personer som har 

dåliga uppsåt brukar ofta ligga steget före de som jobbar med att motarbeta dessa även om potentiella 

hot idag upptäcks snabbare än de gjorde förr. Vi tror att den största risken är att människor är för 

godtrogna, i alla fall här i Sverige, något som även en informant nämnde. Organisationer är helt enkelt 

för naiva enligt oss. Ansvariga måste se smarta telefoner för vad de är och förbereda sig för vad som 

eventuellt kan komma att hända. Vi vet att potentiella hot inte minskar. Men som en annan informant 

tog upp så är det en väldigt omogen marknad. Detta kan tyckas konstigt då skillnaden mot en dator 

egentligen är obefintlig.  

5.3 Hantering 

Precis som flera intervjuobjekt anser gällande säkerhetsstrategin för en verksamhet, måste denna 

grunda sig i en noga utförd riskanalys som är individuell för varje verksamhet. En verksamhet som till 

exempel Bofors, som tillverkar vapen, har en helt annorlunda riskanalys jämfört med till exempel 

Pågens, som tillverkar och säljer bröd. Det är väldigt viktigt att identifiera vilken typ av information 

som kommer lagras i enheterna och utifrån det avgöra hur det ska hanteras på bästa möjliga sätt. 

Förslagsvis bör, som P4 också ansåg, all kommunikation mot företagets nät ske med någon typ av 

certifikat (kryptering) av trafiken eller av filer som skickas och tas emot i enheten. På så vis är risken 

för avlyssning av trafik mindre. Privata smarta telefoner bör även dessa kopplas samman med ett 

device management system, oavsett svårigheterna gällande hur den anställde uppfattar det. Det bör 

vara en regel för att få använda privata enheter i verksamheten, dessa måste kunna hanteras och 

kontrolleras av verksamheten på ett fördelaktigt sätt för IT-avdelningen. Utan möjligheterna att 

hantera de privata enheter som ansluts till företagets interna nätverk tappar företaget all kontroll över 



36 

 

den information som kommer att finnas lagrad i enheterna. Försvinner möjligheten att hantera dessa 

enheter går det inte att utföra eventuella åtgärder vid till exempel stöld eller förlust. 

 

Just gällande eventuell förlust eller stöld av enhet, som anses som en stor risk för verksamheterna, 

måste det vara möjligt att hantera detta på ett enkelt sätt för IT-avdelningen. Är enheten inte ansluten 

till verksamhetens MDM-system går det inte att utföra några åtgärder för att förhindra 

informationsspridning eller liknande. Ansvariga kan helt enkelt inte utföra en fjärradering eller 

fjärrlåsning av enheten. Samtliga experter och flertalet författare påpekar viktigheten av att, så fort 

som möjligt, använda de tekniker som finns för att förhindra att informationen läcker ut. Vid utläckt 

information kan följderna för företaget kunna bli katastrofala. Saknas möjligheterna att utföra 

fjärradering måste andra åtgärder utföras för att förhindra att enheten vidare har möjligheter att ta emot 

information, såsom att byta lösenord på samtliga konton enheten har kopplat mot verksamheten. 

Åtgärderna en IT-avdelning kan utföra om enheten är kopplad mot ett MDM-system gör att risken för 

informationsförlust är minimal. 

 

Backup och synkronisering av de enheter som hanterar känslig företagsinformation bör 

säkerhetskopieras på ett eller annat sätt anser vi. Det finns flera tillvägagångssätt för just detta, 

antingen ska enheten kopplas in till en PC via USB eller så är det möjligt att göra säkerhetskopia mot 

en molntjänst, något en informant också förespråkat. Att använda sig av en molntjänst för backup är 

helt klart det smidigaste sättet, dock gäller det vid detta förfarande att verksamheten har kontroll på 

hanteringen, vi anser vid användande av backup mot en molntjänst att all trafik och själva filen som 

skickas ska ske krypterat. Väljer verksamheten detta tillvägagångssätt måste det framgå att 

informationen hanteras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för någon obehörig att komma åt denna 

data. Som vi nämnde tidigare lämnar informationen faktiskt organisationen om man väljer att lägga 

detta hos tredjepart. Enheter som kopplas in via kabel mot en PC måste ske kontinuerligt, annars kan 

mycket information gå förlorad om enheten i sin tur blir stulen och enheten inte blivit 

säkerhetskopierad under de senaste månaderna. Något verksamheten dock bör ha i åtanke vid 

synkronisering med kabel är att det finns en risk, om enheten är infekterad av någon typ av malware, 

att denna sprids vidare till datorn, som i sin tur kan vara direktkopplad mot företagets nätverk. 

Huruvida antivirusprogram kan identifiera denna typ av skadlig kod är svårt för användaren att veta. 

 

Säkerhetsträning och utbildning gällande risker är väldigt viktigt, något vi och samtliga informanter 

tidigare påpekat. Hanteringen av detta kan anses som ganska svår, då många kanske inte förstår den 

bakomliggande tekniken. Därför anser vi att säkerhetsträning bör tas ner på en sådan nivå att den 

förstås av samtliga som medverkar i all typ av säkerhetsträning. Går det att koppla samman 

informationen på ett sådant sätt att den förstås av samtliga är det stor chans att anställda undviker att 

bryta mot säkerhetspolicys och regler som verksamheten satt upp. Hur detta ska göras är dock svårt att 

svara på. Om företag inte vill låsa sina anställda allt för mycket till en början bör de istället utföra 

grundliga kontroller. Det kan vara att djupanalysera loggar för att se hur anställda egentligen agerar på 

företags nät och sedan handla utifrån detta. Uppvisar undersökningar av denna karaktär tendenser att 

de anställda inte tar hänsyn till om de avtal de ingått får den ansvariga utöka hur mycket denne faktiskt 

kan kontrollera. Vi tror att det är enklast att börja med att faktiskt förklara att deras smarta telefon eller 

surfplatta är en dator och ska därför hanteras på samma sätt. 

 

För att underlätta hantering av privata mobila enheter i verksamheten anser vi, liksom flera av 

experterna vi intervjuat, att de verksamheter som tillåter privata mobila enheter bör använda sig av 

någon typ av MDM-system. Detta för att på ett enklare sätt möjliggöra hantering av dessa enheter. Att 

låta privata enheter anslutas mot företagets nätverk anser vi inte vara någon risk så länge de kan 
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hanteras på ett fördelaktigt sätt av IT-avdelningen. Att låta vilka enheter som helst ansluta mot ett 

företags nätverk och komma åt företagsinformation som kan anses känslig mynnar ut i att flertalet 

risker existerar, vilket vi kan se i de utförda expertintervjuerna och i enkätundersökningen. Tittar vi på 

framtiden så tror vi som tidigare nämnt att användandet av privata mobila enheter kommer att öka, 

därför bör verksamheterna så fort som möjligt bestämma hur dessa ska hanteras och integrera det i 

verksamheten.  

5.4 Enkätundersökning 

Vi hade även identifierat risker som inte diskuterades ingående eller alls under intervjun. Detta var 

risker vi inte såg som jättestora. Vi valde ändå att be alla intervjuobjekt gradera dessa för att bilda oss 

en uppfattning om hur de såg på dem. 

Avsaknad av policys diskuterades men frågan ställdes aldrig rakt ut. Tittar vi på resultatet av enkäten 

är samtliga eniga om att detta är en mycket stor risk. Detta är även något som tagits upp i 

undersökningen av Ponemon Institute (2012) och i artikeln från ITBusinessEdge (2010). Finns det 

inga policys för hur en enhet ska hanteras ska den inte heller befinna sig i verksamhetens nät. Vi valde 

att inte lyfta fram detta som en egen fråga då den bör vara integrerad med företagets strategi gällande 

säkerhet. Men vi är givetvis medvetna om att det är en stor risk. För att dra en liknelse så kan vi säga 

att avsaknaden av policys är likt en hockeymatch utan domare. Avsaknad av, eller svag, 

lösenordspolicys går lite hand i hand med detta. Har organisationer en utarbetad strategi bör de även 

ha en bra lösenordspolicy. Det essentiella är att den även omfattar mobila enheter. 

Avsaknad av kryptering var också något som de flesta intervjuobjekten ansåg vara en stor risk. Saknas 

det en krypterad anslutning mot företagets nät från telefonen är den väldigt blottad och kan läsas av 

den som vill. Det är också något som framkommit i vår litteraturöversikt där alla studier från 2010 och 

framåt tog upp detta som en risk, Brandel (2010) för att nämna en. Intervjuerna behandlade inte detta 

då vi ansåg att detta innefattades i frågorna kring Mobile Device Management och Network Access 

Control. Det är dock en risk som bör beaktas om andra verktyg används som saknar denna funktion 

och anställda ska kunna koppla upp sig mot företaget. 

Att system inte är up-to-date tas upp i Winder (2011). Här menar författaren att när det idag finns så 

pass många olika plattformar kan det även vara en invecklad process att implementera uppdateringar 

till dessa. Från det att en sårbarhet upptäcks kan det i många fall vara en lång process att få ut en 

patch. Detta gäller främst Android som finns i väldigt många olika versioner idag från flera olika 

tillverkare med operativsystem som de själv byggt vidare, men med Android som grund. Detta är 

också något som fått ett ganska högt medeltal på enkäten. Detta kan vara svårt att hantera då det 

främst härleds till multipla plattformar. Beslut kring detta har vi tagit upp som dilemma och är därför 

inte något vi kommer att behandla. Det är dock en risk som bör belysas. 

Avsaknad av regler för webbsidor kom inte upp så mycket under litteraturöversikten, den ansågs dock 

som en risk enligt undersökningen av Dimenisional Research (2012). Om vi tittar på svaren från 

enkäten så är även de väldigt spridda. Spannet går mellan ett och fem. Vi tror att anledningen till detta 

är att objekten har olika syn på hur smarta telefoner används, hur mycket människor använder 

telefonen för att faktiskt besöka webbsidor. I Winder (2011) tas det upp att i och med den ökande 

tillgängligheten av Internet bidrar det också till att antalet phishingsidor ökar. Detta är förmodligen 

inte speciellt utvecklat än när det kommer till smarta telefoner. Dock kan det bli större i framtiden när 

företag väljer att skapa webbsidor anpassade för mobila enheter. Huruvida företag väljer att gå denna 
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väg eller att göra det via applikationer är dock svårt att sia om. En webbsida kan vara bekvämare och 

billigare att hantera för ett företag då den kan gå över flera plattformar. Om det ska skapas 

applikationer måste detta göras för var och en av de plattformar som ska kunna anslutas. 

Sociala nätverk är något som ökat lavinartat den senaste tiden. Okunskapen hos anställda kan leda till 

att information från företaget sparas omedvetet på dessa medier enligt Sophos (2010). Det är också en 

relativt stor risk enligt resultatet från enkäten. Det handlar återigen om outbildad personal och detta 

bör så klart hanteras genom säkerhetsträning med personalen. För att spinna vidare på okunskapen så 

faller även Root-kit och jailbreaking under denna kategori. Informanterna ser dessa risker som ungefär 

lika stora. Detta är saker som kan regleras enkelt med hjälp av att verksamheten låser denna möjlighet. 

Enligt Sophos (2009) är en låsning inte det bästa alternativet när det gäller sociala nätverk. 

Säkerhetsträning är här grundpelaren. Som vi nämnt flera gånger tidigare måste verksamheter göra 

sina anställda medvetna om riskerna. 

De risker som blev lägst graderade var attacker via Bluetooth och hacking/cracking. Detta är vi 

benägna att hålla med om. Vill någon verkligen komma åt information som finns på en enhet finns det 

andra sätt att göra som är mer fördelaktiga.   
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6 Slutsats 

Avsikten med denna uppsats var att identifiera vilka risker det finns med att låta anställda använda sin 

privata mobila enhet i verksamheten och hur dessa risker kan hanteras. För att ta reda på detta tog vi 

fram en undersökningsmodell (Figur 2.1) som innefattade dels de risker vi identifierat och dels 

metoder och verktyg för att hantera dessa. 

 

Generellt är det svårt att definiera om privata mobiler ska tillåtas eller ej. Det beror helt på vilken typ 

av verksamhet det handlar om. Är det ett fåmansföretag där de anställda är medvetna om risker kan det 

vara acceptabelt. Det är dock en komplex fråga där beslut måste fattas från fall till fall. Att ansvaret för 

dessa mobila enheter ska ligga hos samma person, alternativt avdelning, är en självklarhet enligt 

samtliga intervjuobjekt. Det som mobila enheter används mest till idag inom verksamheter, förutom 

att ringa, verkar vara e-post, kalender och anteckningar. Detta kommer troligtvis ändras i framtiden då 

företag vill förse sina anställda med verktyg ute på fältet som är mer portabla än bärbara datorer. Att 

känslig information sparas på privata mobila enheter idag fick vi bekräftat. Inte nödvändigtvis fysisk, 

men det finns så pass mycket information i till exempel e-post och kalender att detta kan vara skadligt 

för organisationen om denna kommer i fel händer. 

 

Vi kom fram till att den främsta risken med privata mobila enheter i verksamheter är att information 

lagras utanför företagets kontroll. Detta var något alla informanter var eniga om. Därför är det viktigt 

med någon form av hantering av alla enheter som används i verksamheter, speciellt de privata 

enheterna. Outbildad personal var också en väldigt stor risk. 50 procent av informationssäkerheten 

sitter i huvudet på de anställda enligt en informant. Människor är ofta naiva och har ibland inte 

förståelse för vad det egentligen är de gör när det kommer till smarta telefoner. De tror inte att ett visst 

moment kan utgöra någon fara. Därför är säkerhetsträning för anställda av största vikt och något som 

aldrig går att få för mycket av. 

 

Vi identifierade en hel del andra risker som till exempel avsaknad av regler för applikationer. Hotet 

från detta är inte så stort idag men kommer förmodligen att öka i takt med att företag börjar använda 

sig mer av mobila enheter. Många av riskerna är inte specifika för privata mobila enheter. Om ett 

företag tillhandahåller mobila enheter som ska användas i arbetet är det också en förutsättning att 

dessa kan kontrolleras av företaget. Riskerna har också ökat i samband med att det blir mer och mer 

populärt med smarta telefoner och surfplattor. 

 

Den största risken var som ovan nämnt när information finns utanför företagets kontroll. Därför är det 

viktigt att företagens IT-ansvariga kan hantera alla enheter. Företaget måste nödvändigtvis inte 

tillhandahålla enheterna själv. Det finns idag bra stöd för att göra detta, till exempel genom ett Mobile 

Device Management-system. Med ett sådant kan företag integrera privata enheter i sin organisation. 

Dock måste medarbetaren vara villig att installera detta på sin telefon, det ser vi som ett rimligt krav 

om organisationens anställda vill använda sin privata enhet. Att mobila enheter bör hanteras av samma 

avdelning som hanterar företagsägda enheter råder det inget tvivel om. Något vi identifierat som ett 

dilemma tidigare och något som samtliga expterter också anser. Något vi instämmer på. Att låta 

anställda använda sig av en privat mobil enhet och koppla upp denna mot företagets verksamhet, är 

något som vi anser som en väldigt stor risk för verksamheten.
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Bilagor 

 

1. Bilaga - Expertintervju – mall 
 

Allmänt  

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll?  

 

Har du erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt? 

 

Anser du att privata mobila enheter är okej att användas i verksamheter? 

– Om Nej, vad är anledningen till det? 

 

Bör samma person ansvara för mobila enheter som ansvarar för vanliga datorer tycker du? 

 

Vad tror du mobila enheter används mest till idag inom företag? 

 

Finns det mycket känslig information om organisationen på dessa tror du? 

 

Risker 

Vad är din åsikt gällande risker med att använda privata smarta telefoner i verksamheten?  

 

– Vilka risker bör man ta på störst allvar? 

 – Vilka risker är mindre? 

 

Har ni märkt att sårbarheten ökat i samband med intåget av mobila enheter? 

 

I vilken mån tillåts applikationer på smarta telefoner?  

 

Hantering 

Hur tycker du säkerhetsstrategin bör se ut för en verksamhet? 

 

Vad anser du verksamheter bör göra vid stöld eller förlust av telefon? 

 – Back-up och synkroniseringsplan för att återfå förlorad data? 

 

Hur ser du på säkerhetsträning för anställda? 

 

Tycker att Mobile Device Management och network access control är något verksamheter bör titta närmre på? 

 

Finns det några andra typer av verktyg eller modeller du anser vara viktiga? 

 

Hur tror du det kommer att ändras i framtiden gällande användandet av privata mobila enheter i verksamheten? 
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2. Bilaga - Enkätundersökning med expert, gradera risker 
 

Tillhandahålls via Google Survey, e-postades till experterna som intervjuats. 

 

Säkerhetsrisker med privata mobila enheter i verksamheter 

 

Nedan presenteras ett antal risker vi har identifierat i samband med användande av privata enheter i 

verksamheter. Gradera på en fem-gradig skala hur stor risken egentligen är enligt dig, där 1 är mycket 

liten och två mycket stor. 

 

Avsaknad av policys för mobila enheter Mobila enheter är inte integrerad med verksamhetens 

säkerhetsstrategi 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Avsaknad av eller svag lösenordspolicys Policys som inte är tillräckligt bra 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Avsaknad av regler för applikationer Inga regler för vilken typ av applikationer som får finnas på 

enheter med tillgång till verksamheten 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Avsaknad av kryptering Förbindelsen med verksamhetens system är inte krypterade 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Förlust, stöld, försäljning och reparation av enhet Risken med att information kommer i fel händer 

vid någon av ovanstående händelser 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Malware Skadlig kod, virus, trojaner etcetera 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Outbildad personal Att personal inte är medvetna om vilka faktiska risker som finns 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 
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Mjukvaruuppdateringar och säkerhetspatcher Enheters operativsystem är inte up-to-date av olika 

anledningar 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Avsaknad av regler för webbsidor Inga regler för vilken typ av webbsidor som får och kan besökas, 

för att förhindra phishing och liknande 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Root-kit/jailbreaking Risken med att personer gör detta utan att egentligen veta vad det innebär 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Sociala nätverk Risken med att anställda delar med sig av saker på sociala nätverk som sedan 

sparas ner 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Synkronisering med dator Risken med att skadlig kod följer med vid en synkronisering 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Hacking/Cracking Risken med att enheter utsätts för denna typ av attacker 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 

 

 

Bluetooth Attacker via denna tjänst 

 1 2 3 4 5  

Mycket liten      Mycket stor 
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3. Bilaga - Expertintervju – Person 1 
 

Allmänt  

 

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll?  

CISO, Cheif Information Security Officer, Informationssäkerhetschef, har varit detta i 4 år, Innan dess har jag 

varit IT-Chef på ett par av mina tidigare anställningar. Haft olika IT-befattningar innan dess. 

 

Har du erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt? 

Telefoner har varit mitt ansvar under hela tiden kan man säga, som IT-Chef är man ansvarig för hela IT-Miljön, 

inklusive telefoner. Själva utvecklingen av telefoner har varit en del av mitt ansvar.  

 

Anser du att privata mobila enheter är okej att användas i verksamheter? 

- Om Nej, vad är anledningen till det? 

Svår att svara generellt på, man måste titta på vilken typ av företag som man jobbar i. Generellt kan man säga 

om det enbart handlar om att ringa med telefonen så har jag inga större problem med det.  

 

”V   y     m      h   m    o     m    osv.”  

Ja precis, problemen uppstår när du inte har kontroll längre för vilken information som finns lagrad. 

Företagsinformation, var finns den lagrad någonstans. Använder du då en privat mobil till att synkronisera 

mailen så har ju företaget inte längre kontroll riktigt över hur skyddad informationen är och hur du hanterar den. 

Så generellt är det inte okej att lagra känslig information på en privat enhet.   

 

Bör samma person ansvara för mobila enheter som ansvarar för vanliga datorer tycker du? 

Ser inte någon anledning till att det ska vara olika personer, min uppfattning är att det är samma typ av ansvar.  

 

”V   d         d                   d   ä           ä               m        y     m d h            v mo     

  h    ”  

Min uppfattning är att det är IT som ska ha ansvar oavsett om det är en mobil enhet eller datorer. 

 

Vad tror du mobila enheter används mest till idag inom företag? 

Det är mail man vill komma åt egentligen, användningen i jobbet. Det är den man på något sätt vill komma åt när 

man är utanför kontoret. Det är väl egentligen det som det handlar om. Det är olika beroende på vad för typ av 

företag man pratar om, inom vissa företag så har man bara sin telefon för att ringa och skicka SMS med. Många 

yrken har ju inte behovet av att använda sig av mail i telefoner, däremot så behöver du kanske vara nåbar via 

SMS eller telefon.  

 

Finns det mycket känslig information om organisationen på dessa tror du? 

Om man synkroniserar din företagsmail, kalender, kontakter och anteckningar så klassas ju den som känslig 

information. Är det fel person som tillexempel i en ledningsposition som blir av med sin telefon så är det ju 

väldigt intressant information som skulle kunna fångas upp den vägen som inte ska komma ut till offentligheten.  

 

Risker 

Vad är din åsikt gällande risker med att använda privata smarta telefoner i verksamheten? 

Den största risken är ju applikationer vid privat användande, alla möjliga varianter av appar som finns av 

varierande kvalitet. Använder du en privat mobil i jobbet utan kontroll från företaget så kan du i princip tanka 

ner vilken applikation som helst och köra den. Det finns väldigt många applikationer som inte borde köras på 

telefoner över huvud taget och har ingen kontroll över vad de gör. Risken är ju egentligen då, apparna, de som 

kan ställa till elände i telefonen. Sen också problemet med hur företaget kan skydda informationen som finns på 

en privat telefon?  
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”      , v d ä           m d    o m   o   om           omm             mä h    ,  ä       , ä      v d  

huvudsakliga risker som vi  d           o h dä      d           ä       o      ” 

Ja, alla appar är en risk, du kan ju ladda ner en app som kanske är ofarlig i din telefon, men när du kopplar in den 

till datorn för att synkronisera, så för du över ”smittan” till PC:n också. Sådana angrepp finns dokumenterade, till 

exempel autentisering mot banker, det är alltid ett problem med apparna.  

 

 -Vilka risker bör man ta på störst allvar? 

Hotet mot att lagra information på ett ställe som man inte har kontroll över som företag och att skydda denna 

information. Vet inte om vi kommer in på det senare, men om du har ett Device Management system, som kan 

”tvinga” viss policys med den devicen som du ansluter, då har du lite kontroll på utrustningen fast att den är 

privat. Problemet uppstår när du har en okontrollerad privat enhet som ansluter till företagsnätet och 

synkroniserar företagsinformation, det är där riskerna finns.  

 

”V  h    d     ierat lite fler risker, mer allmänna, som även gäller för företags-ägda telefoner, dessa vore 

    om d     d      o d           ä   om v                  d              vj  ” 

Det är okej.  

 

Outbildad personal, bör detta ses som en risk? 

Naturligtvis, är en viktig del, just med att om du inte har ett tekniskt system som kan begränsa din utrustning, då 

måste du ut med information till den anställde som talar om vad som är riskerna med detta och hur du ska 

använda utrustningen. Så det blir väldigt viktigt då, när man pratar om mobila, intelligenta telefoner, där man 

inte har något bra sätt att kontrollera dem tekniskt. Då ökar ju informationen till användaren, du måste vara mer 

duktig på att informera personal och få dem att förstå hur det ska fungera och vad riskerna är.  

 

”M  w   , d       h v   j        omm        om j         ,       d      om    o      ?” 

Det är ju ett stort problem, all elak kod är ett problem för företagen. Hur ska du kunna kontrollera att just ”den 

här” appen är, och vad den gör i bakgrunden. Det är det som är problemet. Här ställs man inför att användarna 

vill kunna ha vilka appar som helst, fritt välja bland de appar som finns och företaget säger tvärt om. Att det är 

endast företagets godkända applikationer som får installeras. Många av de större företagen har ju egentligen i 

grund att du får ju bara installera den typen av applikationer som de säger är ”okej”. Vi är tillbaks till det går ju 

inte riktigt att kontrollera om du inte har ett device management system som styr det tekniskt. 

 

”D    v               h   o h   v      m            o                   v     mh    ” 

Ja, det jag försöker jobba med är med, likväl som när du får konstiga mail, att kontrollera, vem är avsändaren, 

varför skulle avsändaren skicka detta till just dig, har du frågat efter denna bilaga, osv osv. Dessa frågor bör man 

ställa sig när man får ett konstigt mail, samma frågor ska man ställa sig innan man installerar en app i sin telefon. 

Det är på det sättet vi försöker utbilda vår personal på. 

 

Vad innebär det för företag med jailbreak eller rootkit? 

 Det är samma sak där, användaren bör ju vara medveten om den gör. Om du gör det, vad innebär det för 

telefonen, vad är det du öppnar upp för något, vad blir hotet? 

 

Åter igen, om det är företagstelefoner du talar om som ska användas för att koppla upp sig mot företagets nät, så 

bör detta inte tillåtas. 

 

 

Har ni märkt att sårbarheten ökat i samband med intåget av mobila enheter? 

Ja, det som har ändrats är det att IT eller Säkerhetsavdelningar måste lägga mer resurser på kontroller av enheter 

jämfört med tidigare. Om en telefon blir stulen så måste du lägga mer resurser på att utreda händelsen. Vem hade 

telefonen? Vart skedde det? Vad fanns det för information på enheten? Osv. 

Jämför man med tidigare när mer användes till att ringa och SMSa på, en stöld av en telefon då kunde inte leda 

till någon informationssäkerhetsrisk. Idag måste du lägga mer tid och resurser på dessa ”brott” eller incidenter 

då. 
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Hantering 

 

Hur tycker du säkerhetsstrategin bör se ut för en verksamhet? 

För att dimensionera skyddet, eller veta att du har rätt skydd så måste du göra en riskanalys. Så egentligen så 

borde du i din strategi ta med de mobila enheterna i dina riskanalyser, så du ser på verksamheten vilken typ av 

information som kommer till att lagras på telefonerna och väga det mot hotet av att den informationen kommer 

ut. Utifrån det får du fram strategin för mobila telefoner, d.v.s. vad som ska vara tillåtet och inte tillåtet och hur 

det ska hanteras. 

 

Vad anser du verksamheter bör göra vid stöld eller förlust av telefon? 

Det finns lite mekanismer man kan använda sig av, kryptera minne, fjärradering, och låsa enheten från datorn, de 

möjligheter som finns i telefonerna idag måste man nyttja, gör man detta har man höjt säkerheten ganska mycket 

genom att genomföra dessa åtgärder. 

 

 - Back-up och synkroniseringsplan för att återfå förlorad data? 

Jag uppfattar inte att man använder telefonen som lagringsyta på det sättet, den informationen som finns i 

telefonen som är viktig för företaget, den synkroniseras ju på något sätt. Det finns ju även ett antal ”företags-

appar” som ger dig åtkomst till system eller liknande för att komma åt företaget genom din telefon, men det blir 

ju mer som ett gränssnitt där man för över information till företaget. Så rent generellt så vet jag inte hur utspritt 

just detta är när du lagrar information i telefonen som inte är eller är känslig som inte synkroniseras eller 

överförs till företagets system. Så jag vet inte hur backup av telefonen hur det förekommer, eller tror inte det 

förekommer egentligen. 

 

”   d   ä                   m d?” 

De flesta idag använder ju Outlook idag, så du har ju allt synkroniserat dit. Så informationen är ju inte unik i just 

din telefon. Det du kan förlora är ju då privata grejor, privata kontakter, bilder, videos eller ljudupptagning och 

sådana saker och företagsvis så är det inget som intresserar mig. 

 

Hur ser du på säkerhetsträning för anställda? 

Är svårt att nå ut och få alla att förstå vad det handlar om, måste räkna med att det finns ett antal personer som 

”skiter i vad man säger” om jag uttrycker mig rakt på sak. Dessa måste man också hantera när man värderar 

risker i telefoner. Har du 100 anställda så är det inte 100 som lyssnar på alla regler och policys och gör det 

företaget säger. Det finns alltid några som inte bryr sig om dessa. Det viktiga är att nå vissa grupper som man 

identifierat har mera känslig information än andra. Det kan vara till exempel personer som håller på med 

känsliga säljuppdrag eller ledningspersoner och sådana personer. Men säkerhetsträning, absolut! Så mycket du 

kan i alla fall.   

 

 

Tycker att mobile device management och network access control är något verksamheter bör titta närmre 

på? 

Ja, egentligen är det så att om man har ett tekniskt system som kan kontrollera eller begränsa en enhet så är det 

en fördel att ha det så, en anställd ska inte behöva fundera på om det är OK eller inte OK att utföra en sak i 

telefonen, enklare om systemet säger ifrån när du gör fel. Naturligtvis är det bra om du har någon typ av tekniskt 

hjälpmedel som kan hjälpa dig att guida medarbetarna att göra rätt. Sen behöver man inte låsa in det till 

absurdum, men de största riskerna kan man hantera med tekniska hjälpmedel är en stor fördel, för då behöver du 

inte lätta så mycket ansvar på medarbetarna, med att själv förstå och värdera allt de gör i telefonen. 

 

Ska detta vara ett krav från företaget istället för att använda en enhet från företaget? 

Det är väldigt olika beroende på för typ av företag, man måste titta på vad det är för typ av verksamhet, 

riskanalyser och det vi tidigare diskuterade. Värdera risker och fråga sig om vi kan hantera privat användning 

och privat utrustning eller inte? Och om vi gör det, vad får då läggas på denna utrustning? Och om de då 
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försvinner, vad gör man då åt detta vid förlust eller skada? Men har man device management control etcetera, 

finns det tekniska hjälpmedel man kan använda så är det en fördel. 

 

”      d           d   mod                  d   om d   y     m         vä d       v?” 

Ja, alltså det man kan titta på är t.ex., viktigt att följa upp vilka enheter som ansluter när och till vilka system. 

Även om du säger, du kan ju t.ex. säga att alla Windowstelefoner är godkända men inte Android och ha det som 

en policy. Du kanske också vill veta vilka Windowstelefoner som har anslutit när. Du behöver kanske gå ännu 

ett steg ner i loggarna och titta lite. Vilken användare var det som anslöt från vilken telefon vid vilket tillfälle för 

att få ett grepp om att ditt NAC fungerar. 

 

”D   ä      dilemma vi har identifierat, med att man måste bestämma vilka plattformar man ska tillåta 

eller vilka man kan lämna support på. Det är dock inget vi kommer att hinna gå in på, men vi kommer att 

   y   d                  om                äm  .” 

Absolut, hur hanterar du en PC på företaget? Får du helt och hållet installera vad du vill eller ta med vilken dator 

som helst och koppla in på nätverket? Nej det får du inte. Så egentligen så borde vi hantera smarta telefoner 

precis på samma sätt som vi hanterar våra laptops t.ex. Men vi har ju inte kommit dit riktigt ännu. Vi saknar lite 

grann, den är så omogen. Vi är inne i en teknisk linda här egentligen med laptoppen som har funnits mycket 

längre. Så det känns ju som att vi går emot samma håll som vi gjort med laptoppen, ur ett företagsperspektiv. 

Friheten att använda olika typer av enheter på något sätt går hand i hand med policys och de tekniska system 

som vi vill skydda.  

 

”D   ä  vä                  ä  d ,       v d v    o            m           m d         o liga dator till jobb 

o h   vä d  d        ä    , d   ä  vä          v            omm  d ?” 

Nej det är inte vanligt, det är lite olika... En laptop är ganska ”tråkig” när du sitter på jobbet, idag är det ju så 

med mobiltelefoner att det handlar om apparna i den som du har installerat, det är den som gör hur ”cool” din 

telefon är. Förut var det vilken modell det var du hade som gjorde att du var ”cool” eller inte. Idag är det mer vad 

du kan använda den till. Det har ju verkligen svängt där. Då blir ju de stora som Android Market och AppStore 

som har väldigt många appar, det är dom som då har störst vikt på marknaden för på de kan du göra de häftigaste 

grejorna och då visa dina kompisar eller dina arbetskollegor, ”kolla här vad jag kan göra”. Det är inte alls samma 

sak med en laptop. Så om man skulle tillåta att ”Bring Your Own Laptop” så skulle det inte vara lika eftertraktat 

som ”Bring Your Own Mobile”. Telefonen är fortfarande en sådan sak som du kan ta med och visa upp i 

fikarummet eller vart du nu är någonstans. 

 

 

Hur tror du det kommer att ändras i framtiden gällande användandet av privata mobila enheter i 

verksamheten? 

Jag tror att de arbetsplatser som tillhandahåller iPhones, om vi tar det som ett exempel, då har du ingen 

anledning till att ha en egen iPhone privat, då får du ju en häftig telefon av företaget. Däremot så om du får 

någon gammal mossig Nokia ”E-vad de nu heter” den är ju inte så himla rolig, det är inget du egentligen vill 

använda, utan då lägger du den på hyllan när du kommer hem från jobbet, så tar du kortet och stoppar i din 

privata iPhone istället 

 

Så just nu handlar det om vilken typ av telefon man får i jobbet, som styr om du vill använda din privata mobil 

eller inte. Det känns ju som om hela mobilmarknaden går in på vridet av smarta telefoner, det har ju kommit 

mycket mycket mer nu. Nästan alla telefontillverkare har ju smarta telefoner och priserna har gått ner. Just nu 

känns det som vi svänger åt det hållet, jag skulle kunna tänka mig att företagen, på ganska kort tid, inom några år 

tillhandahåller de här smarta telefonerna som ett arbetsverktyg för jobbet. Så jag tror det... Men samtidigt så kan 

ju BYOD vara ett koncept om du har möjlighet att kontrollera enheterna. Det är viktigt att man i sådana fall har 

med i policys och regler att man till exempel måste ha skärmlås eller så på enheten och detta inställt i device 

management-systemet, för att då komma åt företagsnätverket så måste man ha detta aktiverat på telefonen för att 

komma åt det, som ett exempel då. Sen om jag lika lätt kan kontrollera de anställdas privata enheter som 

används, som jag kontrollerar företagsenheterna, så är det okej för mig som ansvarig för hanteringen av detta. 

Det man måste tänka på där är hur hanterar man då informationen om jag vill göra en fjärr-radering till exempel, 
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då försvinner ju personens privata grejor på enheten också. Detta måste man ha med i avtalet med den anställde 

att man får göra detta utan medgivande från den anställde. 

 

”  mm   ä    d  v d     ä j      v    v     h    om   vä      v     mh    , m     d     d  m dd     d  

   v           m          o   ,            o m   o            ä      ” 

Ja, önskemålet är ju att du som användare kan inte koppla upp dig mot företagets system om din enhet inte är 

godkänd i systemet. Man kan ju koppla upp det med AD (Active Directory) att enheten måste vara godkänd för 

att det ska fungera. Till exempel att ”användare X” kan koppla upp sig om använder sig av just användare X 

egna telefon, då är det okej. Man sätter upp ett regelverk i sina tekniska kontroller. Då behöver du ju inte 

kontrollera försäljning på samma sätt, utan då tar man bort enheten från systemet så tappar den åtkomst. 

 

”L     de är om en person slutar i företaget, ska man då utföra en fjärr-radering av dennes telefon för 

      dv           m d        o m   o   ä       ?” 

I anställningskontraktet står det ju att du är skyldig att lämna tillbaka all företagsinformation och utrustning när 

du slutar, så det regleras ju av anställningsavtalet. Sen att du råkar ha en telefon eller en dator med information 

behöver det inte ha så stor betydelse, man stänger ju ner konton när man slutar, då förlorar man åtkomst till allt 

det. Det är inte hela världen om du har någon mindre cache i telefonen från din mail när du har slutat och kontot 

är inaktivt. 

 

”D   v            o   om v  h d       d  . Ä  d      o  d  v        ä      äm     om v  h   d         ?” 

Nej, är du nöjd med mina svar så har jag inget att tillägga. 

 

Finns det möjlighet att ta del av er uppsats när den är klar? 

 

”G v  v  , v             d        d    ä  v  ä       ! T       h m    my             d   o  d     d      v    

       o   !” 

Tack själv, och lycka till. 
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4. Bilaga - Expertintervju – Person 2 
 

Allmänt 

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll? 

Jag har bakgrund inom IT-drift och support, datornätverk. Och jobbar nu som programmerare, utvecklare samt 

systemdrift på deltid. 

 

Har du någon erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt, i arbetslivet, använder du 

smartphone inom jobb eller liknande? 

Ja, jag har faktiskt en Android, en SE från mitt jobb som jobbtelefon. Och vi har delade mail, kalender och 

faktiskt även VPN om vi vill, men jag har inte det installerat. Så att jag helt enkelt kan komma åt servrar från 

insidan, till exempel SSH, RDP och sådant.  

 

Använder du den mobilen privat också? 

Ja det gör jag, jag brukar inte ha den med när jag är såhär hos vänner eller ute och så, men åker jag iväg någon 

helg eller så så brukar jag ha den med. Om jag har lite packning, dator och så, så brukar jag ta den med.  

 

Användandet med privata mobila enheter i verksamheter, tycker du det är okej att man använder en 

privat enhet? 

Det beror helt på vad man jobbar inom skulle jag säga. Till exempel i min bransch, där jag jobbar så är vi 

ganska, vi är ett fåmansföretag med ganska bra koll på teknik allihop. Vi kan våra saker själv. Det kanske är lite 

mer problematiskt när du har folk som inte är så tekniskt insatta men ändå har tillgång till en del resurser via 

telefonen. Så jobbar man i verksamhet som kanske är väldigt känsligt för till exempel industrispionage, 

rättssäkerhet eller personlig integritet mot annan tredje person så nej, kanske inte faktiskt. 

 

Det är ungefär det vi har identifierat sedan innan också. 

Du kan tänka dig vilket stohej det hade blivit om en åklagare på stan skulle få sin iPhone snodd och i den har han 

kopplat hela sin mailbox givetvis. Där det finns massa, ja kanske identitetsskyddade vittnen etcetera. Vilket liv 

det hade blivit. De kanske de går omkring med på fickan. 

 

Ja oftast gör man ju det om det körs privata enheter också. Sen lite mer allmänt. Ansvariga för vanliga 

datorer och ansvariga för mobila enheter i verksamheterna, bör det vara samma personer eller ska det 

vara uppdelat? 

Jag tycker väl att det bör vara samma organisation men inte tvunget samma person. Alltså samma avdelning. Det 

hänger ändå ihop. Men det är klart det är en väldig skillnad på datorer och telefoner.  Kanske just av den 

aspekten att där är 3G uppkoppling. Hade det bara gått på WiFi så hade det kanske varit lugnt.  

 

Vad tror du att mobila enheter används till mest idag inom verksamheter? 

Ringa givetvis, men även till mail och kalander.  Sen så vet jag faktiskt att man kan använda det som VPN 

också. Helt enkelt komma åt saker på insidan av företaget. Och därav kolla pdf:er, dokument och andra grejor. 

Ta en snabbkoll på sådant.  Eller så kan man ha egna interna webportaler, småappar och sådant som man 

använder internt.  

 

Vidare där, rent generellt tror du att det finns mycket känslig information om organisationer på smarta 

telefoner idag? Om du tänker dig ett generellt företag, många använder ju smarta telefoner idag. 

Ja jag tror väl generellt inte att det finns så mycket på telefonen.  Det är mer de saker som eventuellt är kopplade 

till telefonen.  Det är väldigt lätt om man bara får åtkomst till någons mailbox, då kan man till exempel återställa 

lösenord och massa sådana här grejor runt omkring helt plötsligt. Vilket är lite riskabelt. Men oftast ligger det 

inte så mycket fysiskt på telefonen tror jag.  

 

Risker 
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Vad är din åsikt gällande risker med att använda en privat enhet i verksamheterna, kan du komma på 

något sådär rakt ut ur luften som skulle kunna anses som en större risk än en annan? 

Det beror lite på vad man sysslar med. Ibland har vi möte där vi skissar på olika sätt hur vi ska lösa saker. Det 

händer ibland att man tar en bild på själva whiteboarden. I fel händer skulle en sådan bild kunna utnyttjas eller 

vara konkurrensofördelaktig.  Eller helt enkelt lättja hos användare, jag lägger in allt i min privata, det är lättast 

så. Jag menar till exempel du får en telefon av ditt företag, men du tycker inte om att ha den.  Så du väl hellre ha 

din telefon som du har hemma. Och tänker därför att du lägger in din Exchange där istället för att jag ändå har 

denna mer med mig. 

 

Ja det är det vi vill få fram att det skulle kunna innebära en säkerhetsrisk för företag liksom om just inte 

har några policys för att du inte får använda privata, eller du får till denna utsträckning om du följer 

dessa regler. 

Ja, vissa skiter i policys, de känner nej men jag tar min egen det är mycket smidigare. 

 

Precis, då kommer vi ner på nästa steg, det är då hanteringen men det tar vi senare. Det är många som 

säger att appar, eller påstår att appar är en av de största riskerna, då med det finns risk att man får med 

skadlig kod, grejor i bakgrunden som körs och så, kan du hålla med om det? 

Det är absolut en risk, jag skulle säga att risken är nog störst inom Android. 

 

”J , o          o   o                        mm       ä       dä ” 

Nej, på gott och ont. 

 

Har du märkt att sårbarheten skulle ha ökat i samband med intåget av mobila enheter? Tror du att allt 

det har ökat gällande med att smarta telefoner har bretts ut så mycket som det gjorts idag? 

Ja, absolut. Det är lättare idag, får du tag på en telefon, eller om en telefon blir snodd, så finns det mycket 

information. Tänk dig själv att du är ute på en restaurang eller liknande och därborta sitter en gubbe i 

kommunen. Som upphandlar tjänster av något slag. Och på hans telefon så finns det en bunt med offerter med 

olika priser. Det hade media tyckt var väldigt trevligt att läsa.  

 

”Jo o h d   ä   o       h    ov      ” 

Den hade du säkert fått några tusenlappar för, de dokumenten. 

 

Vad anser du om applikationer på privata mobila enheter i verksamheten, i vilken mån bör de tillåtas ska 

det vara helt fritt att köra vadsomhelst, eller ska man ha regler för det? 

Jag tycker väl som sagt beroende på verksamhet att man kan tillåta eller förbjuda att installera appar. Det beror 

helt på hur man igen känner för att sätta ribban som sagt. Har man ett företag med mer egenansvar eller man ska 

behandla, alltså att man får se användarna som en risk, då borde man nog förbjuda det. 

”D   ä   om d   ä   ,    d    jo   h d     m          ä    d       o   , d   ä             h             

   om” 

Ja, vi får roota våra telefoner om vi vill. Det är liksom inget som... 

 

”      , m   d  v      o               om,    v   v d       . D  ä                 om          jä v      om”  

Sen så har vi inga lösenord eller så heller i klartext direkt, på vår mail eller så. 

 

Hantering 

Har du några speciella åsikter om hur en säkerhetsstrategi bör se ut för en verksamhet, med privata 

mobila enheter? 

Jag vet faktiskt inte riktigt, det finns ju Mobile Device Management som kan vara en bra teknik att ta en titt på. 

Givetvis att man gör riskanalyser och kontrollerar vilken typ av information som kommer till att lagras på 

enheterna som kopplar upp sig mot företagets servrar.  

 

Om du förlorar en enhet, den blir stulen eller du tappar bort den, något speciellt tillvägagångssätt en 

verksamhet bör använda sig av? 
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Det första som absolut ska göras direkt är att byta lösenord på centrala konton på enheterna, då gmail eller apple-

ID, Exchange och liknande. Givetvis att använda sig av fjärradering och fjärrlåsning av enheter.  Det är det 

främsta jag tänker på. 

 

Säkerhetsträning för anställda kan det ses som något vettigt att göra för sina anställda? Du får tänka dig 

då en verksamhet där alla inte har så bra koll. 

Givetvis. Alltså, anställda måste förstå att säkerhet hänger ihop i en lång kedja. Det är inte bara att ha ett starkt 

lösenord. Eller att ha en pinkod som inte står någonstans. Utan, man kan komma åt saker genom att göra en 

återställning. Man kan bara sms:a en trolig kollegas nummer på den här telefonen och fråga efter en länk till 

något eller byta ett lösenord till en. Att utge sig för att vara den här personen som äger telefonen. Eller så kan 

man hitta dokumentation till exempelvis källkod som kan hjälpa en in via en annan väg. När man väl börjar hitta 

en väg in så kan man hitta på väldigt mycket som sagt. 

Nej det är ju viktigt, det är inte alla som ser det.  

Nej det är inte många som förstår det, vad gör det att de får min pinkod, nej det är inte bara pinkoden som är 

hemlig utan det blir helt plötsligt en väg in. 

 

Tycker du att mobile device management eller network access control är något verksamheter bör titta 

närmre på? 

Absolut, om det finns för den typen av telefon man vill ha, absolut. 

 

Har du några andra typer av verktyg eller modeller som du anser viktiga? 

Jag kan faktiskt tänka mig någon form av krypterad lagring och cache av eventuellt material och sådant här som 

kan vara lite känsligt. Även om du inte har mailen på telefonen så finns den delvis cachad där. Jag kan även 

tänka mig att man förbjuder vissa typer av material, filer etcetera från att nå telefonen. Till exempel att telefonen 

inte får ta emot bilagor. Eller att man har någon form av pinkod för att utföra vissa moment, till exempel som att 

skicka ett mail, eller att. 

 

”      ,          ä   h    ” 

Ja ett extra jobbigt steg, för jag menar låser du bara upp telefonen från skärmlåset, sen är det fullt ös.  

 

”J ,  d   ä  d   j              ” 

Jo, eller någon form av till exempel fjärrlåsning eller fjärradering. 

 

Framtiden, hur tror du att det kommer att ändras med användandet av privata mobila enheter? 

Ja, det kommer väl inte bli mindre, det tror jag inte. 

 

”D   ä  j  d  , o             d          om jo                  m d  v       o   . D   v    om d           

att jag lägger in min Exchange här på denna telefon för den använder jag oftare. Folk blir väl mer och 

m      väm .” 

Precis, jag har ju själv som sagt både jobbtelefon och privat telefon. För jag känner att jag inte vill jobba alltid. 

Nej men jag förstår liksom inte varför jag ska, jag känner lite så att jag vill inte ha bilder jag tar privat och 

sådana saker, det känner jag inte har något med jobbet att göra. 

 

”O  j,         h m    my         d   m dv     ” 

Ingen fara, tack själv. 
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5. Bilaga - Expertintervju – Person 3 
 

Allmänt  

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll?  

Kort bakgrund är väl att jag har pluggat Datateknik på LTH, jobbade därefter på ****** är ett utvecklingsföretag 

som sysslar med GPS i mobiltelefoner, numera IT-konsult på **** och har just nu ett uppdrag på Sony Mobile. 

Så jag har någonstans i runda slängar 8 år i branschen och jag har jobbat på företag som är inriktade på produkter 

för mobiltelefoner.  

 

Har du erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt? 

Ja, det kan man ju säga att jag har. 

 

Anser du att privata mobila enheter är okej att användas i verksamheter? 

Jag tycker att det är en svår avvägning att göra, på ena sidan får man förmodligen en hel del säkerhetsproblem, å 

andra sidan så vill ju folk inte springa runt med flera telefoner. En privat och en på jobbet, man ser det väldigt 

tydligt om man till exempel är i England, där har man kanske en privat Samsung-lur som man chattar, SMSar 

och så vidare på, sen har man en Blackberry som är jobbets, som i sin tur är extremt nedlåst och det tror jag är 

framförallt bland de yngre medarbetare man har ju sämre acceptans får man för att ha två enheter, att hålla isär 

det. Jämfört med att ha en enhet och är van vid att koppla upp den mot allt.  

 

Bör samma person ansvara för mobila enheter som ansvarar för vanliga datorer tycker du? 

Jag tycker absolut att det känns rimligt att det är samma personer, det ansvaret måste ju ligga på ett ställe, för att 

försöka ha någon sorts helhetsgrepp. Inte minst att skillnaden mellan dator och telefoner krymper ihop. Det går 

ju inte att säga att ”nej detta är en mobiltelefon så denna ska ha en helt annan hantering” det ska vara med i 

samma riskanalys och sådär. Den uppdelningen känns väldigt artificiell. 

 

”J ,               j  m   o h m        v d d    ä     v d m                    o    o h d  o   ” 

Ja, idag kan du ju skriva ett worddokument på mobilen, så varför ska den hanteras på annat vis!? Sen måste man 

ändå ha andra policys och ta in experter i området för att få en generisk IT-säkerhet 

 

Vad tror du mobila enheter används mest till idag inom företag? 

Baserat på det jag har sett så är det naturligtvis ringandet, det har fortfarande en stor roll, sen är det väldigt 

väldigt mycket e-post. Jag tror än så länge inte att det är så vanligt med säljstödssystem och andra speciella 

system man använder sig av. Då har man fortfarande till exempel en mindre dator med sig som man använder 

istället. Så framförallt e-post, som är den riktigt stora delen av användandet. 

 

Finns det mycket känslig information om organisationen på dessa tror du? 

Ja det tror jag helt klart. Man mailar ju i praktiken väldigt mycket saker, även om det kanske står i någon policy 

att man inte får maila lösenord eller annan liknande information, så känns det som att det kan vara det minsta i 

sammanhanget. Man behöver ju nödvändigtvis inte kunna logga in i systemet för att hitta information, i ett mail 

kan man ju eventuellt hitta information om produkter som ska släppas nästa kvartal och så vidare. Problem som 

vi har med ”kund x” osv. Man kan räkna ut ganska mycket saker med hjälp av bara några mail och dess innehåll.  

 

Risker 

Vad är din åsikt gällande risker med att använda privata smarta telefoner i verksamheten?  

Ja, den största risken är ju informationsläckage. Jag tror personligen att det här hotet med till exempel spion-

appar som stjäl information är ganska överdrivet just nu. Idag är nog det stora hotet att folk får sin telefon stulen, 

eller att man tappar den. Vill man då verkligen inkräkta i ett företag är nog inte första tanken att försöka lura med 

att installera en spion-app. Det är ju enklare att bara råna personen på sin telefon, och har man tur då så har 

personen ingen intrångssäkerhet i enheten. Där tror jag den stora risken är idag. Jag har dock inget underlag på 

det, men det är vad jag tror. Det blir lätt så att man har sin privata mobil, börjar med att lägga in jobbmailen på 
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den för att ha tillgång till den och då finns det risk att man sparar mer och mer information som kan vara av 

intresse för andra i enheten.  

 

”J     o            o    ä            d              ä    mm     o m   o  d   omm      v        o     om 

v   d  o  ” 

Det är nog också för att man ser datorn väldigt tydligt, den står på kontoret bakom låsta dörrar, som man kan 

behöva passerkort etc. för att komma åt, mobilen går man alltid runt med. Man tror ju inte att man kommer att 

tappa sin telefon, eller att någon skulle ta den.  

 

Har ni märkt att sårbarheten ökat i samband med intåget av mobila enheter? 

En ganska besvärlig fråga, ska man svara på denna ska det nog behövas att man utfört sårbarhetsanalyser före 

och efter så att säga. Men rent generellt så skulle jag tro att den har gjort det för rent så att man sparar mer 

information i enheterna som kan vara av intresse för andra, och att folk vet om detta gör ju att riskerna och 

sårbarheten måste ha ökat. Det vore ju konstigt om den vore helt oförändrad.  

 

I vilken mån tillåts applikationer på smarta telefoner?  

Beror helt på vad plattformen har för möjligheter att isolera olika appar från varandra. I Android till exempel har 

man ju massa permissions som måste godkännas, å andra sidan kan du bara säga ja till alla eller välja att inte 

installera appen. Tillåter man inga appar överhuvudtaget så vill ingen använda den enheten, man vill ha sin 

Facebook-app och sin foursquare-app. Säger man nej till det kommer effekten bli att ”detta är min jobbtelefon, 

och den lämnar jag på kontoret” Det man kan göra är att tillåta vissa appar, om plattformen stödjer detta. Det blir 

ett väldigt jobb för IT-avdelningen att hålla koll på alla appar, och godkänna eller neka installering av vissa 

appar. Det fungerar ju inte, så i praktiken kommer man behöva en plattform som stödjer hantering av detta.  

 

”K         o   om   v           m        m  d  ” 

Ja, det är ju en marknad, som till exempel för Blackberry, de säljer ju väldigt hårt på att de kan säga ”vi kan låsa 

enheten precis som du vill, etc etc” På andra plattformar finns det ju inte riktigt i samma utsträckning, då är det 

ju tillverkarspecifikt.  

 

”J    B        y ä  j                 v          v       h     .” 

Jag tror USA, Storbritannien och Tyskland är de som använder det mest. Jag tror att det har med att göra att vi 

har varit ganska långt framme med telefoner som haft bra funktionalitet till ett bra pris. Hanteringen gällande 

regler och liknande i andra länder är på ett helt annat vis än hur det är i Sverige, det kan också ha påverkat.  

 

Hantering 

Sen kan vi gå in på hantering av själva riskerna då, hur tycker du att en säkerhetsstrategi bör se ut för en 

verksamhet gällande då just användandet av privata mobiler, appar och så, har du någon speciell åsikt? 

Nej, det har jag väl egentligen inte. Jag kan inte säga att jag tycker strategin borde se ut såhär. Men man kan säga 

rent generellt att man naturligtvis bör inventera vilka riskerna är och försöka någonstans att gradera dem, vad är 

det vanliga, konsekvens och sannolikhet och sedan försöka attackera det som är värst. Men sen finns det säkert 

en del formella procedurer, checklistor, best practicies och sådär men det har jag jobbat för lite med, just 

uppsäkrandet av sådana saker för att kunna ha någon underbyggd åsikt.  

 

Bör man ha något speciellt tillvägagångssätt för till exempel om en enhet blir stulen eller liknande, det 

finns idag några olika tekniker man kan använda sig av, har du något speciellt? 

Nej, det är samma där, jag har lite för dålig koll på teknikrymden där så att säga. Utan rent allmänt bör man 

naturligtvis vara medveten om att det kan hända och se till att det finns.  Börja med att se till att man har någon 

sådan säkerhetsjour, på samma sätt som man har andra säkerhetsjourer. Att det finns utsedda personer som det 

ska ringas till om det blir inbrott eller liknande. Och att de personerna har till exempel sådana enkla saker som 

tillstånd hos mobiloperatören att vidta lämpliga åtgärder. Vad som då går att göra. Spärra abonnemang, spåra 

telefon och sådant. Så att man får en snabb hantering för att en vecka senare är det ju kört. Men annars har jag 

inte mer konkret att komma med.  
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Vi har en fråga om backup- och synkroniseringsplaner. Frågan är egentligen om folk använder sig av den 

typen av verktyg. Att folk till exempel en gång i veckan kopplar upp mobilen för att synka ifall mobilen 

skulle förloras.  

Min gissning är då att man inte gör det särskilt ofta. Framförallt inte med sin privata. Det är möjligt att man 

synkar med iTunes hemma. Sedan är väl också det att man har dels företagsinformation sedan egen information 

på den så kanske jag inte nödvändigtvis vill koppla in den i företagets synkgrej. Så slörpar de i sig mina privata 

facebook-filer, det kanske jag, som i alla fall är lite paranoid, vill hålla separerat. Jag vill inte att det ska flyta in i 

någon slags allmän. 

 

Nä precis, så sitter de kanske och tittar på dina bilder... 

Jo det är lite det där, man vill någonstans ha samtidigt så är det svårt, å ena sidan vill jag ha tillgång till 

företagets information så det blir lite obalans där. 

 

Till exempel fjärradering och så diskuterade vi med en annan, om man får använda privata enheter och 

den skulle försvinna och de har tillgång till att göra en fjärradering, då försvinner allt som är deras 

privata också.  

Jo men då kan man säga att nu har telefonen ändå försvunnit så att du får ändå aldrig tillbaka dina privata data. 

Så att det snarare kan vara bättre om du har saker som du inte ville skulle komma ut av privata skäl. Till exempel 

försvarsminister eller arbetsmarknadsminister har köpt sex, det kan vara ganska bra att det blir raderat också. Det 

kanske man kan se som en ren bonus i såfall. 

 

Säkerhetsträning för anställda. Hur ser du på det? 

Det tror jag är väldigt väsentligt att man gör. Att det inte bara blir den här klassiska, ja du för aldrig ge ut ditt 

lösenord till någon.  Att man också utökar det till mobiler. Det här med att ändå så detta frö. Vad har ni för 

information på mobilen, vad händer om den här blir stulen. Sen är det så också att det kanske det är 

förhållandevis viktigt, det är jättebra om man har massa teknik, policys och regler, men om man sedan har 

anställda som inte förstår varför och håller med. Då blir det motsvarigheten till post-it-lappen under 

tangentbordet. Folk kommer bara hitta sätt att gå runt det här.  Så jag tror det är väldigt väsentligt att man har det 

och att man kanske också har det regelbundet så att det inte bara blir så att när man blir anställd så här funkar 

larmet, såhär säker är mobilen och tre år senare så är det glömt. Utan att man håller det här vid liv. Och också på 

det viset gör de anställda delaktiga, att alla har ett ansvar att hjälpa till och skydda.  Passerkortsmotsvarigheten 

till det är om du bara vinkar in alla som står och hänger utanför ingången så spelar det ingen roll att du höll så 

bra i ditt passerkort. 

 

MDM och NAC tycker du det är något verksamheter bör titta närmre på? Det är ju då gällande 

hantering av till exempel appar och säkerhetshantering 

Ja det bör man utvärdera vilka bitar av det som kan vara användbart. Det är samma det, det beror på hur 

hotbilden ser ut. Sen får man väga det naturligtvis vad sådana lösningar kostar i form av inköp, drift 

administration och utbildning. Det kan tänkas att de till exempel begränsar vilka telefoner som man kan använda 

och sådär. Men att få ett teknik stöd är ju nödvändigt. Sätter man någon gång en policy som är att man inte får ha 

vissa appar, du får inte ha viss information och du måste tillåta viss fjärradering. Så måste det finnas teknik för 

att stödja det också. Annars är det ett papper som någon har skrivit och kommer aldrig bli något. Att gå runt en 

gång i veckan och kolla så att folk fortfarande har fjärraderings-inställning på mobilen är ohållbart.  

 

Nej det blir inte så lätt att hantera det. Har du några andra typer av verktyg eller modeller eller andra 

förslag gällande hantering av, just för säkerheten? 

Nej det är samma där, eftersom att jag inte har jobbat med just den här säkra upp biten själv så har jag inte något 

att bidra med där tycker jag. 

 

Hur tror du att det kommer att ändras i framtiden gällande användandet av privata mobila enheter? 

Ja det är en bra fråga. Min gissning är att det kommer bli vanligare. Egentligen kan man säga att det kan gå två 

vägar, det ena är man lyckas hålla någon rimlig säkerhet och utbilda folket sådant här. Trycket av framförallt, 

alltså det är ingen anställd som är van vid att man har en pryl och flyter ut och in ur olika kontexter. Det är inte 
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det här att man, 8-17 jobbar jag och sedan är jag privatperson. Då måste det bli mer. Annars är det att blir ett 

antal rejäla skandaler, att det läcker ut ur något högprofilsföretag eller politiker att det läcker ut och blir känt, sen 

blir det en reaktion på det som gör att man låser, sätter stopp och säger nej. Vilket som är mest troligt där är ju 

svårt att säga. Jag tror inte att frågan kommer att försvinna från dagordningen, den kommer nog snarare bli så att 

det här är något man måste ta ställning till och hantera för det kommer bli viktigare och viktigare. Utan man 

kanske idag tycker att man har kontroll på sina laptops. Så lever nog mobilerna fortfarande i något slags vakuum. 

 

”L       d     o    ,  y     d      o         o               v              ä  d            era ett MDM-

v    y              o  om d     v      vä d         v   ?” 

Ja jag tycker att det är ett rimligt krav att säga, du kan välja antingen får du fortsätta använda din privata mobil 

men då kräver vi att du ska installera till exempel det här stöder för fjärradering och underkasta dig vissa 

kontroller. Vill du inte göra det då kommer vi istället ge dig en telefon av något märke och modell som vi har 

valt ut och simkort, sen får du använda den för jobb grejor. Sen får folk ta det som med allt annat, det kan vara 

okej att använda kopieringsmaskinen lite, men börjar du att trycka ut 10000 kopior, om arbetsgivaren vill att man 

ska ha tillgång till ett verktyg så får man underkasta sig vissa kontroller. Man kan inte kräva att jag ska få 

använda alla mina privata grejor men ni ska inte ha någon som helst kontroll på dem. Det funkar inte tycker jag. 

Sen får man se om anställda förstår detta. När de får det här pappret, skriv på här att vi får installera detta på din 

mobil. Förstår folk konsekvenserna av det. Till exempel så att man inte får en tradig effekt att man jobbar några 

år så slutar man och har kvar sin mobil då som är privat. Sen sitter företaget och går regelbundet igenom dagen 

efter att någon slutat så kan man stänga ner deras konto och passerkort. Så var det telefonen och man trycker på 

knappen och ser man ute plötsligt att, ja nog den. Det kan vara ett problem faktiskt. Det vill till att man på något 

sätt blir informerad när man slutar att du får ta backup på din privata information.  Då kommer vi till nästa 

problem. Hur ser vi då att folk inte tar med sig andra saker till nästa arbetsplats. Det där är kanske en väl så 

knepig bit som resten. Hur avvecklar man sen det här när folk slutar, folk har inte livstidsanställningar.  

 

”D   ä         d    d   mman vi har identifierat, vi kommer att nämna det i vår uppsats men att vi inte 

h     d            d  . M   d   ä  ä d     o   om ä  v            y       m  y     v .” 

Nej det är inget sådant som är uppenbart.  Det uppenbara är att, köp den här lösningen och installera så blir det 

bra. Det finns några saker till att tänka på där. 

 

Det var väl allt, om du inte har något allmänt du tycker att vi har missat att ta upp som du vill trycka på 

som vi bör titta mer på? 

Nej, vad jag förstår så är detta en översikt, den handlar inte om att hitta x leverantörer som gör någonting utan 

mer lite vilka teorier finns, vilka metoder och var står forskningen.  Det är här är en bra skrapa på ytan grej. En 

intressant fråga är ju finns det någon form av etablerade best practices, typ sådan här ISO-standarder, finns det 

något där man har börjat lägga in det här med mobilsäkerhet i sina allmänna IT-bitar.  

 

”D         j     omm  d   o           mhä     ydd o h     d    , dä  d  h      ommenderade 

åtgärder för verksamheter vid användandet av privata enheter det har vi också titta lite på. Men det är 

också väldigt allmänt det är mer att tänka efter lite och använda sunt förnuft. Det är inga specifika grejor 

som att ni bör ha detta, och anvä d      v d    .” 

Är det huvudsakligen så att säga ett svenskt perspektiv på denna uppsats?  

 

”J  d       m    ä  , d   h                o    d . Dä  d   ä       m                  h   v       o   . T    

exempel Blackberry är vanligare utomlands där har man det centralstyrt och MDM-verktyg integrerade i 

B        y . Dä  h   d   o   o  , m   d   ä            v          v     .” 

Det kan vara en intressant grej att trycka på också, den bakomliggande företagskulturen. Vilken kultur man har, 

både mot sina anställda och inställningar till säkerhet. Det är förmodligen för mycket att undersöka, men man 

kan ta upp att det har en viss bäring på vad som är möjligt att göra. Det har varit mycket diskussioner om det här 

att har arbetsgivare rätt att kolla på vad anställda surfar på och liknande. Jag menar tittar man på USA så är det 

lite mer att är du på jobbet där så, ”we own your ass”. I Sverige är det lite mer att vi får nog kolla med facket 

först. Det är mycket sånt som påverkar. 
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” v     ä                     m     nhet ska behandlas precis som en dator, det är i princip samma sak. 

O h d   v                    om                      d       d  ” 

Nej det är nog så att man inte har kommit till den punkten än. 

 

”D   v              dä  d      v om      m          o    är idag var PC var i början på 90-talet gällande 

      .” 

Det är intressant om det finns det historiska perspektivet, att i början på 90-talet så gjorde de liknande 

undersökningar. Hur ska man behandla det här med dator i verksamheter, vi låser in våra radioapparater och våra 

nycklar och massa andra saker. Men en dator är det ingen som riktigt vet vad vi ska göra med. Även om den då 

kanske aldrig var privat. 

 

”D            ä       d     m d  w       . J              o h               d    omm   j            var 

 omm                  d     .” 

Det är ju detta att det krävs någon högprofilsläcka. Ungefär som när firesheep kom. Och det plötsligt 

exploderade ja okej, till och med SVT hade reportaget, kolla här så enkelt det är att lyssna av ditt WLAN. Det 

krävs någon sådan grej. 

 

”D  h d                    o         v     , dä     o   ä   h    x        d    om v                  

Stockholm och påstod att det var väldigt enkelt att läsa av allt som hände i någon annans smarta telefon. 

Riktigt så enkelt är det kanske inte. Men det känns inte som att det jättelångt i från att det skulle kunna 

hä d .” 

Det finns alltid bockfoten här också att han vill gå ut och säga detta och sedan med brassklappen säga att gå 

gärna ut och köp våra säkerhetstjänster, ungefär som antivirusföretag går ut och säger att tusentals virus försöker 

invadera dig i sekunden. 

 

”D   ä   om  ä          om d   h d   x                                   d      o   m.            o  

kille i Sverige i någon källare och gjorde det. Så det är ett intressant ämne och det kommer förmodligen 

                o h                   x m    MDM.” 

 

”O  j,         h m    my         d   m dv     ” 

Tack 
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6. Bilaga - Expertintervju – Person 4 
Allmänt  

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll?  

Civilingenjör Datateknik examen 1990, är nuvarande informationssäkerhetsansvarig för ett globalt företag. 

Tidigare var jag tekniskt ansvarig.  

 

Har du erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt? 

Ja, det har jag, vi använder push-mail i verksamheten.  

 

Anser du att privata mobila enheter är okej att användas i verksamheter? 

Ja, så länge det handlar om web access in, alternativt push mail. Inte annars. 

Vi har en externet-portal, där personer utifrån kan koppla upp sig mot det interna nätet och använda de interna 

funktionerna. Man kan ju använda mobilen för att komma åt detta, det är ju ingen skillnad på en iPhone eller en 

PC. Push-mail och kalender är mer naturligt. Bring your own device är annat, vad det gäller generell access till 

vårt nät, det ser jag som en svårighet.  

 

Bör samma person ansvara för mobila enheter som ansvarar för vanliga datorer tycker du? 

Inte nödvändigtvis samma person men det beror helt på hur stort företaget är. Däremot så ska de hanteras på 

samma sätt ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Det är egentligen ingen konceptuell skillnad på en smart 

telefon och en PC. Det är bara olika format i min värld. Så egentligen omfattas den av samma regelverk som vi 

har för PC.  

 

Vad tror du mobila enheter används mest till idag inom företag? 

De används mest till push-mail. Det stora behovet är egentligen för servicefolk som är ute på fältet och behöver 

komma åt information inne i verksamheten, utan att släpa med sig en dator, där ser vi en framtid.  

 

”D   ä                om ä             ?” 

Nej vi tittar på en del aktiviteter, hur vi kan säkra access, med certifikat. Det inkluderar inte i detta läge bring 

your own device. Det är isåfall företagsägda enheter, där vi har en MAC-adress att göra en koppling mot vårt 

Active Directory med en fysisk enhet. Det blir ju problem med en privat enhet, plötsligt så lämnar du den 

enheten till din syrra och köper en ny, plötsligt har du två enheter. Det fungerar inte vidare bra så sett.  

 

”D    h      om        h  d h     ,     d      ä  d    vä d  d        v   o    ?” 

Det finns ett regelverk, så att när man ringer privat så ringer man med ett annat nummer, för att kunna debitera 

samtalskostnaden privat. Användandet privat är okej, det tror jag samtliga gör. 

 

Finns det mycket känslig information om organisationen på dessa tror du? 

Kommer man åt e-post, så är det så, det finns ju mycket känslig information i e-posten idag. Vi har ju valt att 

skydda med PIN-kod och en ”kill-pill”, så om man använder sin privata enhet så måste man skriva på ett avtal 

som ger oss möjlighet att göra fjärr-radering av enheten. Om de blir av med enheten, så blåser vi den på all 

information, foto o så.  

 

Risker 

Vad är din åsikt gällande risker med att använda privata smarta telefoner i verksamheten?  

Det finns ju inte speciellt mycket utvecklade virus till just den typen av enheter, ännu. Annars kan jag inte se 

skillnaden mot en PC, det är samma. Det är bara att det är mycket enklare access, det är ju bara en PIN-kod. Men 

samtidigt så blir det en fjärr-radering av telefonen om man misslyckas 3 gånger. Man bör ju helst inte ha PIN-

koden nerskriven precis.  

 

- Vilka risker bör man ta på störst allvar? 

Just användandet av delade tjänster.  
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- Vilka risker är mindre? 

Tror att stöld av smartphones inte är så stor risk dels för att personer som stjäler dessa med största sannolikhet 

inte är ute efter informationen utan telefonen och kombinerat med att ”remote wipe” finns implementerat så är 

risken för informationsläckage minimal.  

 

Har ni märkt att sårbarheten ökat i samband med intåget av mobila enheter? 

Det vi ser som ett generellt problem, som även ses när det gäller datorer men det blir ett mer vanligt problem när 

man ser på tex iPhone. Det handlar om när man delar noteringar, och att dela med andra. Handlar om att man 

tänker annorlunda med detta. Man bara använder sig av tjänsten och förstår inte bakomliggande tekniker eller så. 

Man exponerar sig på ett annat sätt, du tror att noteringen sparas på telefonen, men i själva verket så sparar du 

det så att det kanske är tillgängligt för vem som helst.  

 

I vilken mån tillåts applikationer på smarta telefoner?  

Inga begränsningar överhuvudtaget, det är fritt fram att installera vilka applikationer som helst, från till exempel 

AppStore eller Market. Dock är det väldigt få personer som har en Android-telefon i vår verksamhet.  

”  o          d   ä  j      A         vä d      o      v              d  dd                   o   , m d    

Goo               mm     v  ” 

Precis. 

 

”D   ä      d   mm  v  h    d          , vä d    många plattformar gör det svårare gällande hanteringen 

 v   h      , o     v    o   ,     v             v      d     o h d       h v   m     y          v      ä  ” 

Jag vill begränsa det av två anledningar, dels informationssäkerhetshanteringen, men även hanteringen av det. 

Det är helt klart lättare om man bara har en. Support och allt blir mycket lättare.  

 

Hantering 

Hur tycker du säkerhetsstrategin bör se ut för en verksamhet? 

”D   äm d      d                  m d d  o     …” 

Ja, informationsklassificeringspolicy gäller ju i en mobiltelefon i en dator eller var det än finns. Det gäller att 

hantera information utifrån dess känslighet oavsett vart den finns. Att enbart tillåta privata enheter att ha push-

mail sant kalender, medans företagsägd utrustning som är kontrollerad tillåtas access till interna applikationer via 

certifikat. Fjärradering och tvinga backup för samtliga via kabel till PC.   

 

Vad anser du verksamheter bör göra vid stöld eller förlust av telefon? 

Man måste ju ringa sin support, som då i vårt fall aktiverar ”kill-pill” och fjärr-raderar hela enheten. 

 

- Back-up och synkroniseringsplan för att återfå förlorad data? 

Att göra backup via kabel mot en PC är det bästa. Att lämna ut denna information till någon molntjänst som till 

exempel iCloud är inget jag ser som en fördel, då har informationen lämnat företaget och man har ingen kontroll 

över den längre.  

 

Hur ser du på säkerhetsträning för anställda? 

Oerhört centralt, för mer än 50 % av ett företags informationssäkerhet sitter i huvudet på de anställda så att dessa 

förstår sitt ansvar och också hur de ska agera i en ny tekniskt verklighet är centralt.  

 

”J        ä          d                    o      v    om d    o d       ,  ä    d   ä   h     ä    ” 

Jag tror att man är för bekväm. Det är lite svenskt också, det är bra att vara godtrogen, men ibland går det till 

överdrift. Jag tror att det är av ett jättevärde, av att personer ska förstå bakomliggande faktorer etcetera.  

 

Tycker att Mobile Device Management och Network Access Control är något verksamheter bör titta 

närmre på? 

Absolut, Device Management är ju för att få den konceptuella uppbyggnaden av skyddet av de mobila enheterna, 

att få bättre kontroll över enheterna. NAC är bra, men problematiken är administreringen av det, kräver mycket 

tid och resurser i verksamheter som har mycket konsulter till exempel.  
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Finns det några andra typer av verktyg eller modeller du anser vara viktiga? 

Det finns flertalet olika plattformar, inget jag har tittat in sådär speciellt i. Men det finns de som stödjer flertalet 

plattformar, men mobile device management är det främsta.  

 

” v    h     ä  om m   h                   o m  , d     äv      o   o h                  d     d , v      

ä                 äv  d …” 

Ja precis. 

 

Hur tror du det kommer att ändras i framtiden gällande användandet av privata mobila enheter i 

verksamheten? 

Problemet tror jag är identifikationen av en privat enhet, vad som är okej, och inte okej, där ligger den stora 

problematiken. Man vet inte om enheten är just din den dagen, du kan ha sålt enheten dagen innan. 

Säkerställandet av detta är problematiskt, så att ingen annan har tillgång till enheten. Jag ser att de företagsägda 

enheterna enkelt ska komma åt det interna nätet, med något certifikat, för att kunna beställa reservdelar eller 

liknande utan att ha tillgång till en dator. Bring Your Own Device, är som sagt problemet att verifiera att det 

verkligen är rätt person som har enheten. Moralen skiljer sig, man kanske inte förstår att inte lämna ut PIN-kod 

eller liknande till sin dotter eller liknande.  

 

” ä j   m     h    ,        y d              m     d                                  ” 

Precis, vart ska man sätta gränsen för hur många enheter varje person ska få registrera för att få tillgång? Jag 

anser att det är en stor problematik.  
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7. Bilaga - Expertintervju – Person 5 
 

Allmänt  

 

Vad har du för bakgrund och vad är din nuvarande roll?  

Teknisk bakgrund, med påbyggnad 

 

Har du erfarenhet av att arbeta med smarta telefoner professionellt? 

Ja, det har jag 

 

Anser du att privata mobila enheter är okej att användas i verksamheter? 

- Om Nej, vad är anledningen till det? 

Det är dåligt, en smart telefon idag har samma möjligheter som en bärbar dator. Historiskt sett så har man aldrig 

tillåtit en anställd ta med en egen bärbar dator och koppla upp mot företagets nät, för att det ligger så pass 

mycket känslig företagsinformation på dem. Man vill ha kontroll. Jag hävdar att samma gäller med en smart 

telefon. Jag kan tänka mig att använda en privat telefon i tjänsten, men då måste den säkras upp på samma sätt 

som en bärbar dator, och manageras av företaget. Vad den anställde vinner på det vet jag inte. Om 2 till 3 år 

kommer en smart telefon ha samma funktioner som en dator, iPad etc.. Tittar du på en bärbar dator idag så kan 

du vrida på skärmen och använda den som en touch-display, vad är då skillnaden mot en iPad? 

 

”D   ä   o          o        h                        d   ä    mm     o m   o  m    omm      v      d  o  

 om v       m         o !?” 

Det jag ser, är att det är en extremt omogen bransch där 80 % av enheterna som finns på marknaden är 

omanagerade av företagen. Det kommer inte vara så i all evighet.  

 

Bör samma person ansvara för mobila enheter som ansvarar för vanliga datorer tycker du? 

Helt klart, med tanke på att de är så pass lika idag. 

 

Vad tror du mobila enheter används mest för idag inom företag? 

Mail, kalender och anteckningar främst 

 

Finns det mycket känslig information om organisationen på dessa tror du? 

Ja, tyvärr så är det så. 

 

Risker 

 

Vad är din åsikt gällande risker med att använda privata smarta telefoner i verksamheten?  

 - Vilka risker bör man ta på störst allvar? 

 - Vilka risker är mindre? 

Egentligen kan jag känna att vems enhet det är, har ingen betydelse. Det jag skulle vilja svara på är ”vad är din 

åsikt med att använda en smart telefon som inte är managerad av företaget?” Jag ser ingen skillnad på om det är 

en privat enhet eller om det är en företagsenhet, så länge den är omanagerad.  

 

”D         j          m d         ä  d   ä            jo  -mail i den privata enheten om de kan lösenordet 

för sin mail- o   d   . x.” 

Precis, det enda sättet man kommer runt är att managera enheterna, och givetvis stänga av den möjligheten i 

Exchange då till exempel. Managerar du dina enheter man lämnar ut, så lämnar man aldrig ut e-postlösenord 

eller liknande. Det ”trycker man ut” via sin Device Management. Att se på vilka risker man bör ta på större 

allvar eller så… Är enheten privat, och kopplas upp mot mailservrar, vad har då företaget för möjlighet att 

kontrollera den enheten? Glömmer man den i en taxi, installerar spel på den, ger den till sina barn som inte vet 

vad de sysslar med, är det en Android och Instagram-appen laddas ner med ett root-kit på, från fel ställe. Ligger 

där då en bot i den applikationen så är det kört. Företaget har ingen möjlighet att kontrollera den enheten eller på 
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något sätt göra en sårbarhetsanalys eller liknande på det, för de har ingen aning om vart deras mail-information 

finns längre. En annan risk är alla möjliga molntjänster som finns idag, iCloud, Evernote, Dropbox för att nämna 

några. Många kan dokumentera i Evernote, synca det via deras molntjänst för att få tillgång via datorn. Man kan 

rent krasst säga att den informationen lämnar företaget samma sekund, historiskt sätt skrev du det på din dator, 

sparade det i dina offline-folders är samma förfarande men den tekniska bakgrunden är olik.  

 

Har du märkt att sårbarheten ökat i samband med intåget av mobila enheter? 

Ja, absolut 

 

I vilken mån bör applikationer tillåtas på smarta telefoner?  

Så som marknaden ser ut idag, skulle jag tillåta alla applikationer som finns till iPhone, Apple bär ett väldigt 

stort ansvar där. Applikationer till Android, skulle jag inte tillåta en endaste, bara de som följer med telefonen, 

om det inte finns en säkerhetsklient installerad på enheten, så som till exempel antivirus-klient som tittar igenom 

koden.  

 

Hantering 

 

Hur tycker du säkerhetsstrategin bör se ut för en verksamhet? 

Jag tycker att man ska vara stenhård, alla enheter som lämnas ut i nyckelbefattningar ska manageras och 

distribueras av IT-avdelningen, inga andra enheter ska få ansluta till företagsnäten.  

 

Vad anser du verksamheter bör göra vid stöld eller förlust av telefon? 

 - Back-up och synkroniseringsplan för att återfå förlorad data? 

-Fjärradering för att ta bort information från enheten? 

Jag tycker att man ska investera i en tjänst, antingen en molntjänst som har alla dessa funktioner. Detta ska redan 

vara klart. Om de sen ringer in till supporten och säger ”nu har jag glömt min iPad på flygplatsen i England” då 

ska denna kunna fjärr-raderas direkt för att information inte ska läcka ut eller komma i fel händer.  

 

Hur ser du på säkerhetsträning för anställda? 

Man kan aldrig utbilda för mycket, just när det gäller den yngre generationen som kommer ut i verksamheten, de 

tänker att allt ska bara fungera direkt, men det finns ingen som någonsin funderat vad det finns för risker. Just 

den totala okunskapen gör mig lite orolig. Alla förväntar sig en Apple-upplevelse. Det går ju att få en Apple-

installation säker. Allt är dock kopplat till vad det är för verksamhet man driver. Saab till exempel kör sin mail i 

sina telefoner sedan en lång tid tillbaka, men detta för att de kör en sandbox i en Blackberry, även om du 

kommer över telefonen så kommer du inte åt mailen. Upplevelsen är dock usel. Man kan inte öppna en bifogad 

fil, då får man ta upp sin dator. Men har man den typen av affärer som SAAB har så får man ha den lösningen.  

 

Tycker att mobile Device Management och Network Access Control är något verksamheter bör titta 

närmre på? 

Givetvis! Vi har ganska många leverantörer som kopplar ihop sin VPN-lösning med sitt Mobile Device 

Management, så tar du din iPad och ansluter med VPN klienten, så släpps du inte igenom i VPN-lösningen om 

enheten inte ligger med i Device Management-systemet.  

 

”D    ä    j   om    vä d                   j    d     o   m  !” 

 

Finns det några andra typer av verktyg eller modeller du anser vara viktiga? 

Nja, det vi förespråkar är lite av en morot. Till alla anställda som har en privat enhet, bör det finnas någon typ av 

trådlös access för att komma åt internet, gärna en egen internet-förbindelse, som är skiljd från verksamhetens 

vanliga nät. Syftet med det är att ta bort de 90 % som ansluter för att surfa snabbare eller billigare på Facebook, 

inte för att de egentligen behöver komma åt verksamhetens system. Så varför inte ge de ett verktyg för att 

komma ut på nätet då? Det är en väldigt liten kostnad, och det man gör då är att man inte får in denna typ av 

anslutningar i sin miljö.  Sen förespråkar jag att, alla som har ett behov, som sitter på känslig information, ska få 

alla dessa grejor av sina arbetsgivare, men detta ska vara managerat av verksamheten. Tar man bort möjligheten 
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att till exempel installera spel på sin iPad, har man då tagit bort risken med att enheten lämnas ut till sina barn för 

att de har tråkigt på bilresan.  

 

Vi har även en modell som kallas ”moroten”… 

Säg att en anställd har en privat enhet, om de ansluter den till företagets Device Management så får du tillgång 

till fler saker, till exempel tidrapportering, e-post, VPN osv. Men det du får tillbaka då är att vi managerar din 

enhet. Det vi gör då är att vi hanterar enheten, och det du får är att du får tillgång till mer information i 

verksamheten. Det är en morotslösning som vi förespråkar. Det är dock få användare som kommer gå med på 

det.  

 

”      , d   h  d    j  om     d        v       o m   o   omm           ä   h    o     d ho    ,       

      d ” 

Ja, så är det ju, samtidigt är det så att de kanske laddar ner sina 2 senaste månaders e-post. Vilket jag anser att 

INTE vara okej, om man inte kan ställa krav på enheten. Rent generellt sett.  

 

Hur tror du det kommer att ändras i framtiden gällande användandet av privata mobila enheter i 

verksamheter? 

Om tre år, tror jag att alla enheter, iPad, iPhone, Android-plattor bärbara, vad det nu är, allt kommer att gå via 

IT-avdelningen och hanteras därifrån. Tittar du på tex tredje generationens iPad och dess hårdvara, tänk att ha en 

bot-net med ett par hundra sådana enheter. Man kan ju sänka vilket nät som helst. Göra utpressning på vilket 

bolag som helst i världen… 

 

”D    ä     om     d     äv      d       hä d     o     v               d              o  d      kt gällande 

h            v  m          o    o h       d    h    ” 

Andra roliga grejor man stöter på, är att anställda kan ta upp 5-6 IP-adresser i nätet. Man ansluter sin stationära 

via tråd, men även via WiFi, sin iPhone, iPad. När de då roamar mellan de olika trådlösa näten i företagen sparar 

denna IP en viss tid. Så historiskt sett har en användare tagit 1 IP-adress, tar nu istället 5 IP-adresser. Det innebär 

att det inte finns IP-adresser, finns inte bandbredd i det trådlösa, osv. Affärsnyttan de har vunnit av detta är 

INGENTING.  
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