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Abstrakt
Smarttelefoner har blivit vanligare som affärsverktyg inom arbetslivet. Med
sina många funktioner och stora flexibilitet har smarttelefonen stormat
affärsvärlden och kommit att bli ett alternativ eller komplement till den
bärbara datorn. Allt eftersom smarttelefoners popularitet har ökat, har även
företagens intresse att investera i denna nya teknik vuxit, men har säkerheten
följt med i denna snabba utveckling?

Denna studies syfte är att genomföra en undersökning för att se ifall företag
inom IT-branschen har samma säkerhetsmedvetande för smarttelefoner som
för bärbara datorer.

Studien visar att företag har ett större säkerhetsmedvetande och högre
säkerhetskrav för bärbara datorer än smarttelefoner. Samtidigt är både
slutanvändarna och företagsledningen väl medvetna om de risker och hot som
smarttelefonen ställs inför.
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Abstract
Smartphones have become more common as business tools within the
workplace. With its many features and great flexibility, the smartphone has
stormed the business world and become an alternative or complement to the
laptop. As these

mobile units' popularity

has increased, the

interest of

businesses to invest in this new technology has increased, but has security
kept up with the technology developments?

This study aims to conduct a study to see if the companies in the IT industry
have the same safety awareness for smart phones to laptops.

The study shows that companies have greater safety awareness and higher
safety requirements for laptops than smartphones. Meanwhile, both end-users
and management are well aware of the risks and threats that the smartphone
is facing.
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1 Introduktion
Introduktionen är till för att ge läsaren en överblick om området
smarttelefoner och säkerhet, tidigare studier som genomfört och syftet med
varför denna studie görs.

1.1 Inledning/bakgrund
Smarttelefoner har de senaste åren exploderat på marknaden och kommit att
gå

om

traditionella

mobiltelefoner

och

PC-marknaden

sett

till

försäljningssiffror (Nielsen Media Research, 2012) och förutspås fortsätta
öka även de kommande åren (Pettey, 2011). En smarttelefon kan på många
sätt öka människors produktivitet i vardagen på grund av dess möjligheter till
informationsspridning. Med en smarttelefon kan användaren exempelvis läsa
e-post, komma åt dokument, arbeta och ta del av varierande applikationer
samt surfa på Internet med en webbläsare på ett smidigt sätt. Dessa
användningsområden är också möjliga med en bärbar dator men
smarttelefonen introducerar en ännu större flexibilitet och tillgänglighetsgrad
på grund av sitt lilla format.

Smarttelefonen kan också vara ett kraftfullt verktyg åt företag, eftersom den
klarar av att utföra fler uppgifter än den traditionella mobiltelefonen, vars
primära uppgift är att ringa och skicka SMS med. Smarttelefonen kombinerar
mobiltelefonens formfaktor med den bärbara datorns funktionalitet och
beräkningskraft. Trots de bekvämligheter en smarttelefon medför förutspås
den också att öka riskerna och säkerhetsproblemen för företag på grund av
större flexibilitet. Användaren kan nu på ett smidigare sätt transportera
information i sin smarttelefon (Friedman & Hoffman, 2008).
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Charland och Leroux (2011) påpekar att införandes av smarttelefoner i
företag skapar flera problem och risker för företagen då känslig information
lagras på dem, information som är värdefull för virusmakare och
cyberkriminella. Tanken med smarttelefoner är att alltid vara uppkopplad mot
Internet var användaren än befinner sig, vilket innebär en risk vid
kommunikationen över öppna och oskyddade nätverk utanför företaget och
telefonnätet/3G/4G (Furht, 2003; Rouse, 2012).

En bärbar dator utsätts inte för samma hot som en smarttelefon eftersom den
är svårare att stjäla eller tappa bort. På företag går det se att användandet av
smarttelefoner har ökat i allt fler arbetssituationer (Rouse, 2012). Många
företag förlitar sig på smarttelefoner på grund av flexibiliteten, variationen
och smidigheten som dessa utgör och accepterar därför säkerhetsriskerna vid
användande säger Goode (2010). Många anställda använder även sina privata
enheter för att kolla exempelvis jobbrelaterade epost. Eftersom ledningen
insett att detta fenomen har en potential att öka effektiviteten och
tillgängligheten för de anställda, och samtidigt minska inköpskostnader, har
användandet av egna enheter accepterats i större utsträckning (Goode
Intelligence, 2011). Detta leder olyckligtvis till stora problem för ITsupporten då en enhetlig infrastruktur saknas och allt flera olika enheter och
operativsystem förväntas få support (Bit9 Inc., 2011; Goode, 2010).
Företagen kan heller inte kontrollera vilka applikationer som är installerade,
som i sin tur kan kompromettera systemet och resultera i exempelvis
dataförlust (Chung, Stadler, & Cohen, 2011).

1.2 Tidigare forskning
Smarttelefoner är ett relativt nytt och obeprövat område, därför saknas
tidigare studier och information på akademisk nivå, vilket Sørensen (2011)
påpekar. Sørensen menar att det är svårt att finna en organisation med
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modern IT-status som inte är beroende av smarttelefoner, bärbara datorer
eller informationsteknik, vilket medför ett behov av en studie inom området.
Även andra, icke akademiska källor styrker Sørensens uttalande (Symantec,
2012a; Rouse, 2012). Detta motiverar till vår studie om smarttelefoner och
säkerhet för att bidra med ytterligare vetenskap om ämnet smarttelefoners
säkerhet trots att det senaste året har börjat dyka upp allt mer studier inom
området (Rouse, 2012).

Att det idag saknas omfattande forskning inom ämnesområdet säkerhet för
smarttelefoner (Sørensen, 2011) gör detta ett lämpligt och befogat ämnesval
som examensarbete. Detta baserar vi på de sökningar vi gjort i Digitala
vetenskapliga arkivet (DiVA) och andra vetenskapliga databaser1. Ämnet är
högst aktuellt och utvecklingen av smarttelefoner kommer enligt analytiker
fortgå (Pettey, 2011). Både privatpersoner och företag har börjat upptäcka
värdet i användandet av smarttelefoner och oberoende av bransch så
investerar företag i smarttelefoner (Rouse, 2012; Goode, 2010).

Även om smarttelefoner är ett obeprövat område så är arbetsformen att arbeta
mobilt inget nytt fenomen. Existerande studier tar upp när bärbara datorer
började användas i allt större grad för ökad flexibilitet, mobilitet och frihet
för de anställda inom företag (Furht, 2003). Även forskning om generell
säkerhet och IT-säkerhet har genomförts en längre tid inom olika områden
(Levén, 1997). Många av dessa studier går att se tillbaka på och ta lärdom av
vid införandet av exempelvis smarttelefoner i verksamheter. Fournaris (2012)
spår att fler människor kommer använda smarttelefoner i framtiden och att
fler företag kommer använda smarttelefoner och mobila tjänster. Vi anser
därför att ytterligare forskning inom ämnet är behövlig.

1

OneSearch, SwePub, Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och LIBRIS.
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1.3 Problemformulering
Grunden till problemet ligger främst i ett ökat användande av smarttelefoner
vilket gjort plattformen mer attraktiv för virusmakare och cyberkriminella,
något flera antivirus- och säkerhetsföretag påpekar (Colon, 2012; Symantec,
2012b). Detta i kombination med att vi lagrar allt mer personlig information,
gör bankärenden på enheterna och att smarttelefonerna är så pass mobila och
därmed kan medtas överallt har skapat ett växande behov av säkerhet för
smarttelefoner (Friedman & Hoffman, 2008).

Eftersom smarttelefoner i företagsverksamhet enbart använts ett fåtal år
existerar en osäkerhet hos företagen, där säkerhetsaspekten står i skuggorna
av de nya enheternas funktioner (Schneier, 2011). Därför har vi som avsikt
med vår studie att undersöka hur företag ser på smarttelefoner ur ett
säkerhetsperspektiv och vilka åtgärder företag gör vid införandet av
smarttelefoner i verksamheten för att handskas med riskerna.

1.4 Syfte
Syftet med studien är att genomföra en undersökning för att se ifall företag
har samma säkerhetsmedvetande för smarttelefoner som för bärbara datorer.

Detta kunskapsbidrag till verksamheter bör även ses som ett bidrag till
forskningsområdet för fortsatta studier och agera underlag till andra forskare.

Förhoppningarna med undersökningen är att företag ska uppmärksammas och
eventuellt inspireras till att bli mer medvetna om säkerhetsaspekten, riskerna
och åtgärderna vid användande av smarttelefoner. Detta är av intresse för
företag eftersom det redan idag är sällsynt att komma i kontakt med en
modern organisation som inte på något sätt är beroende av mobil
informationsteknologi (Sørensen, 2011).
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1.5 Hypotes
I vår forskning vill vi få en bättre uppfattning om hur verksamheter ser på
användning av smarttelefoner. Det är också viktigt att få bättre vetskap om
hur prioriterad säkerhetsaspekten är och hur användandet av enheterna ser ut.
Vår hypotes är att verksamheter börjat förstå och idag anser att smarttelefoner
är ett kraftfullt verktyg för företagsverksamhet, men att de missat vissa
viktiga säkerhetsaspekter och åtgärder. Dessa åtgärder har införts sedan en
längre tid tillbaka för bärbara datorer, men har inte ännu fått lika stort
genomslag för smarttelefoner.

1.6 Forskningsfråga
Vår forskningsfråga är:


Vilka skillnader förekommer mellan hur företagsledning och
användare ser på användandet av bärbara datorer och smarttelefoner
ur ett säkerhetsperspektiv?

Forskningsfrågan baseras på liknande akademiska studier utförda inom
området bärbara datorer men även på tidskrifter och andra icke akademiska
källor om smarttelefoners påverkan inom verksamheter. Vi vill granska ifall
vår hypotes stämmer överens med tidigare studierna och tidskrifter som
genomförts inom området bärbara datorer och smarttelefoner.

1.7 Avgränsning
Vi har valt att begränsa studien till att utföra en undersökning om
smarttelefoner och säkerhet som bildar en grund för ytterligare forskning.
Ämnet är som tidigare nämnts av Sørensen (2011) obeprövat i större
utsträckning.

Sida 5 av 91

Trots att utvecklingen och användandet av smarttelefoner och andra mobila
enheter är oberoende av bransch (Chung, Stadler, & Cohen, 2011) har vi
avgränsat utförandet av vår kvantitativa undersökning till största del ITkonsultföretag, främst i Växjöregionen. Även företag i Stockholmsregionen
kommer att användas eftersom kontakter till författarna är verksamma där.
Valet att inrikta sig på företag främst i närområdet gjordes för vi tror att
antalet respondenter då ökar eftersom vi anser att lokala företag är mer
angelägna att svara på enkäter än företag belägna längre bort, samt att de har
större vilja att arbeta mot Linnéuniversitetet.

1.8 Målgrupp
Studien inriktar sig mot företag och organisation, även om studien utförs
främst hos IT-företag med utvecklings- och konsultverksamhet. Även
forskare inom ämnesvalet och privatpersoner kommer ha möjlighet att
använda vår studie för att öka förståelsen för ämnet.

1.9 Disposition
Rapporten är uppdelat i flera delar och innefattar teori, metod, resultat, analys
av resultat, diskussion och en avslutning.

Kapitlet teori tar upp bakgrunden och teorin för ämnet smarttelefoner och
säkerhet. Alla begrepp och termer som är behövliga för full förståelse av
studien förklaras i denna del av rapporten.

Metodkapitlet tar upp vetenskaplig ansats, datainsamlingen, analys och
tillförlitlighet dvs. hur studien ska utföras och hur vi ska kunna testa våra
hypoteser och forskningsfråga. Detta kapitel innefattar en diskussion
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huruvida kvalité kan säkerställas, så att studien innehar hög validitet, är
replikerbar och speglar en korrekt bild av verkligheten. Avsnittet om de
etiska överväganden tar upp det som måste respekteras när studien genomförs
för att inte kränka svarspersonernas integritet.

Resultatkapitlet kommer presentera studiens resultat. I denna del finns enbart
utrymme för svarsdata ifrån enkätundersökningen. Analyskapitlet granskar
den data som presenterats i resultatkapitlet.

Kapitlet diskussion innehåller en resultatdiskussion och en metodreflektion
där resultatdiskussionen reflekterar över den data som enkätundersökningen
samlat in, inklusive författarnas reflektioner. Metodreflektionen går igenom
undersökningens valda undersökningsmetoder med tillhörande motivationer.

Avslutningskapitlet innehåller en slutsats och förslag till fortsatt forskning.
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2 Teori
Detta kapitel innehåller forskningens litteraturundersökning och är en
teoretisk bakgrund till problemområdet. Här redogörs de tillhörande
delområden som identifierats, de faktorer som kretsar kring säkerhet inom
användande av smarttelefoner i verksamheter.

2.1 Smarttelefoner
En smarttelefon är en kraftfullare telefon som kan göra mer avancerade
uppgifter än vad en vanlig mobiltelefon klarar av (Rouse, 2012).
Smarttelefoner har ett operativsystem som gör det möjligt för användaren att
installera och köra applikationer, även kallat ”appar” (från engelskans
”application”), som är ett tillämpningsprogram, likt vanliga program som
installeras på traditionella datorer. Smarttelefoner har generellt sett en större
skärm än vanliga mobiltelefoner och styrningen har gått över till att styras via
en pekskärm, istället för fysiska knappar. Smarttelefonen förväntas vara
uppkopplad mot Internet i hög grad via trådlösa nätverk eller telefonnätet.

I takt med att fler företag skaffar smarttelefoner, är det möjligt för företagen
att i större utsträckning nå sina anställda, användarna har nu en mängd
möjligheter att bli kontaktade via så som epost, telefon, sms, chatt. Även
andra positiva effekter uppkommer vid införande av smarttelefoner i företag,
som möjlighet till att installera avancerade applikationer och utföra fler
arbetsuppgifter mobilt. Smarttelefoner kan idag också integreras i vardagliga
uppgifter där en bärbar dator tidigare hade behövts för att göra livet enklare
och öka produktiviteten på arbetsplatsen (Wagner, 2011). För att företag ska
fundera på att införskaffa smarttelefoner i sin verksamhet, finns
säkerhetskrav som enheterna bör uppfylla (Rouse, 2012).
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De senaste åren har smarttelefoner kommit att spela en viktigare roll för
företag för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden och ge användarna
större frihet i form av flexibilitet och mobilitet. Goode (2010) menar dock att
större frihet även kräver större kontroll för att garantera säkerheten inom
verksamheten.

2.2 IT-säkerhet
IT-säkerhet innefattar tillvägagångsättet för att skydda IT-infrastrukturen och
dess tillgångar så som hårdvara, informationssystem och den data som lagras
(Bishop, 2004; Vladimirov, Gavrilenko, & Michajlowski, 2010). När det
gäller IT-säkerhet är det alltid en balansgång mellan användarvänlighet och
säkerhet vilket Cranor och Garfinkel (2005) valt att beskriva på följande sätt:

"Unless you stand over them with a loaded gun, users will disable, evade, or
avoid any security system that proves to be too burdensome or bothersome.
Preventing your system from becoming the victim of such "empowered" users
requires a combination of engineering and education. The engineering builds
security systems that are safe and usable, and the education informs users
about the actual risks so that they will be motivated to use your security (or
at least so that they won't disable it)." (ss. 32-33)

IT-säkerhet har kommit att bli allt viktigare för oss då vårt samhälle till stor
del idag är beroende av IT-system och datorer. Att gå tillbaka till ett samhälle
eller en verksamhet helt utan datorer är idag svårt att tänka sig för de flesta
(Bishop, 2004). I takt med att vi lagrar allt mer känslig data på våra enheter
har det blivit viktigare att säkra dem så inte information försvinner eller
hamnar i orätta händer (Hayden, 2010).
Nya IT-investeringar medför ofta nya hot och risker för en verksamhet.
Bärbara datorer har sedan länge haft stöd för en rad olika säkerhetsåtgärder
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och organisationer är ofta medvetna om de flesta av dessa hot och risker.
Däremot innebär smarttelefoner en rad nya risker för företag på grund av att
de är enkla att frakta och kan medtas på fler platser än en bärbar dator
(Friedman & Hoffman, 2008).

2.3 Hot och risker
Det finns en rad olika hot som oftast delas upp i två kategorier, fysiska och
mänskliga hot (Friedman & Hoffman, 2008; Stallings & Brown, 2012).

Fysiska hot:


Stöld, inbrott



Avlyssning av kommunikation



Strömavbrott, brand, översvämning och andra katastrofer

Mänskliga hot:


Bristande rutiner – säkerhetspraxis, säkerhetskopiering, uppdaterad
mjukvara



Okunnighet – Exempelvis inte känner till hur virus sprids.

2.3.1 Fysiska hot
Stöld och förlorad enhet
En av de största riskerna med mobila enheter så som bärbara datorer och
smarttelefoner är stöld eller borttappad enhet. Detta hot är av stor betydelse
eftersom en anställd på ett företag ofta har känslig information i sin enhet.
Eftersom en smarttelefon i princip alltid kan tas med räknas det som ett
överhängande hot (Rouse, 2012; Wagner, 2011).
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Förlust av denna känsliga information kan få kostsamma konsekvenser för
användaren och eventuellt företaget om det handlar om en tjänstemobil eller
dator. Det är vanligt att vi sparar personlig information i våra enheter, vilket
vid förlorad enhet kan resultera i förlust av telefonnummer, förlust av
mötesdatum, viktiga anteckningar eller bilder. Används enheten dessutom
som tjänstemobil kan information som inloggningsuppgifter och annan
företagskritisk information gå förlorad, eller till och med delas till obehöriga
personer, vilket kan skada företaget (Goode, 2010).

Det är också troligt att enbart uppgifter som exempelvis inloggningsuppgifter
till företagets VPN, applikationer och tjänster finns lagrade i enheten. Sådan
information hjälper ändå en obehörig person att komma åt ytterligare känslig
data, eftersom de får behörighet till spärrade resurser.

Avlyssning av kommunikation
Det är inte enbart informationen som lagrats i smarttelefonen som behöver
skyddas, utan även när användaren vill transportera denna information till
annan källa. För att skicka data mellan olika enheter behövs någon sorts
kommunikationsmedel. För smarttelefoner är främst trådlöst nätverk (WiFi)
aktuellt men även telekommunikation som GSM, 3G eller liknande då
enheterna i grunden är en telefon och förlitar sig på telenätet. Den teknik som
är mest utsatt är det gamla telenätet GSM och oskyddade öppna trådlösa
nätverk (Friedman & Hoffman, 2008).

Det finns varierande risker med att koppla upp sin privata smarttelefon mot
företagets nätverk så som t.ex. säkerhetshot som applikationer för med sig
(Ivarsson & Larsson, 2011). Därför är det viktigt att företag ser över risker
och hot med smarttelefoner när de släpper in privata enheter i företagsnätet.
För att minska risken och klargöra för alla parter vad som gäller brukar
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företagen ta fram riktlinjer för hur mobila enheter får och bör användas
(Friedman & Hoffman, 2008). Som ett extra skydd för att kompensera för
bristerna i kommunikationsnäten GSM och 3G finns olika lösningar så som
VPN-tunnel som begränsar utomstående tillgång till det lokala företagsnätet
och möjliggör kryptering av trafiken.

2.3.2 Mänskliga hot
Bristande rutiner - säkerhetspraxis
Säkerhetspraxis innefattar säkerhetspolicy och riktlinjer för hur företag inför
och följer upp IT-säkerhet på bästa sätt. Företag har idag säkerhetspraxis som
tar upp en rad åtgärder för att skydda sina bärbara datorer så som inloggning,
antivirus, brandvägg, kryptering, säkerhetskopiering, systemövervakning och
annan systemadministration. (Stallings & Brown, 2012)

Smarttelefoner fungerar idag som ett substitut eller komplement till bärbara
datorer. Smarttelefoner används på arbetsplatsen, sparar känslig information
och kopplar upp sig på företagens nätverk likt en bärbar dator (Rouse, 2012).
Detta betyder att en smarttelefon är utsatt för samma typ av hot som en
bärbar dator, dock med varierande risknivå. Både bärbara datorer och
smarttelefoner är mobila enheter som enkelt kan tas med utanför företagets
väggar.

Det som gör att en smarttelefon har ytterligare risker i jämförelse med en
bärbar dator är dess smidighet att ta med i fickan eller handväskan. Det är
enklare att bära med sig sin smarttelefon än sin bärbara dator, just på grund
av att den är i mindre format. Detta ökar riskerna för stöld eller förlust av
enhet (Friedman & Hoffman, 2008). Smarttelefonen är även främst sett som
en konsumentprodukt, och är därför inte anpassad i lika hög grad för de krav
en verksamhet ställer på exempelvis säkerhet (Goode, 2010).
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Liknande säkerhetspraxis som tidigare nämnts (se punkt 2.2.1) existerar för
smarttelefoner men dessa följs inte i samma utsträckning som för bärbara
datorer. Exempel på dessa riktlinjer är: antivirus, brandvägg, kryptering och
systemövervakning (Rouse, 2012).

Kommande underrubriker kommer att beskriva en del av de vanligare hot och
risker som finns idag, dess bakgrund, hur de fungerar samt praxis för hotet.

Okunnighet - skadlig programvara
Ett av de vanligaste förekommande hoten inom datormarknaden är i form av
skadlig programvara så som virus och trojanska hästar.
Virus är ett program som likt ett riktigt virus ”smittar” ett annat program för
att dölja sin identitet och köras utan användarens vetskap. Virus angriper
enheten exempelvis genom att dölja sig i reklam eller på hemsidor (Filiol,
2005). Ett annat karaktärsdrag för datorvirus är att de sprider sig genom att
kopiera sig själv och/eller skicka vidare infekterade filer via exempelvis epost
eller inom nätverket.

Trojanska hästar är falska filer som påstår sig vara något önskvärt, men i
själva verket innehåller skadlig kod (Filiol, 2005). Till skillnad mot virus
sprider sig inte trojaner själva utan måste installeras/köras av användaren.

Virus är ett problem som på senare tid kommit att bli ett allt större
säkerhetsproblem för smarttelefoner. Det är alltså inte bara inom
datormarknaden som virushot existerar längre, vilket funnits i de senaste
decennierna. Datorvirus har ökat i takt med antalet användare av ett specifikt
operativsystem, som gäller för både bärbara datorer och smarttelefoner
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eftersom virusmakare ser en potentiell marknad i ett ökat användande
(Schneier, 2011).

2.3.3 Privata enheter och privat användande av tjänstetelefoner
De hot som tidigare tagits upp har varit av mer generell karaktär och har varit
kända sedan lång tid tillbaka både. Ett nytt hot som kommit att bli allt
vanligare idag, till stor del pga. smarttelefoner är de som privat användande
av smarttelefoner innebär och privata smarttelefoner

De tidigare hoten är oftast inga nyheter för verksamheter och omfattande
åtgärder har vidtagits för att säkra bärbara datorer och telefoner som används
på företag genom att exempelvis införa riktlinjer för hur användandet får ske.
Exempel på sådana riktlinjer är användande av antivirusprogramvara,
brandväggar, kryptering och säkerhetskopiering (Stallings & Brown, 2012).

Privata användande av tjänstetelefon (tjänsteenhet)
Trots stora produktivitetsökningar under de senaste årtiondena har det
hävdats att anställda som använder icke-arbetsrelaterade aktiviteter allvarligt
skadar företagens produktivitetsutveckling. För närvarande verkar personlig
Internetanvändning vara den mest bidragande orsaken till ineffektivitet av
dessa aktiviteter. Det finns en utbredd uppfattning bland forskare,
arbetsgivare och media att icke arbetsrelaterade aktiviteter är negativa för
produktivitetsutvecklingen och bör göras utanför arbetstid. Det finns också
forskare som hävdar motsatsen; användning av icke arbetsrelaterade
aktiviteter är stimulerande och tjänar i ett avslappnande syfte, vilket leder till
effektivare arbetstimmar för den anställda (Ivarsson & Larsson, 2011)
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Privata enheter på arbetsplatsen
Att införa privata smarttelefoner i verksamheten kommer med många
utmaningar för företaget. Genom att tillåta privatägda smarttelefoner på
arbetsplatsen utsätts datasäkerhet och kan beröra flera parter i organisationen
så som användare, ledning och support eftersom företagskritisk information
tillsammans med privat användande av smarttelefonen kan utgöra risker
(Chigona, Robertson, & Mimbi, 2012).

Införandet har idag kommit längre i den privata sektorn än i näringslivet på
grund av att det är en långdragen process för företag att införa smarttelefoner
i verksamheten. Det krävs ofta utvärderingar i större omfattning och även
stora upphandlingar att införa nya smarttelefoner. Om den anställde väljer att
använda sin privata enhet läggs kostnaden för inköpt på denne och företaget
sparar pengar. (Goode, 2010).
“Bring your own device” (BYOD) är namnet på den trend som dykt upp när
företag tillåter sina anställda att ta med sina privata enheter till arbetsplatsen.
Anställda använder sina egna privata enheter i arbetet för att påskynda
införandet av smarttelefoner och öka friheten och nöjdhetsgraden för
användaren andra mobila enheter (Goode Intelligence, 2011; Goode, 2010).
BYOD innebär minskad kontroll och nya hot och risker där några av dessa är
följande (Goode, 2010):


Ingen kontroll över installerade applikationer - vissa med för många
behörigheter, dvs. kräver fler behörigheter i operativsystemet än
applikationen behöver för att utföra en viss operation eller funktion.



Risk för skadlig programvara.



Verksamheten kan inte garantera en säker anslutning om privata
enheter används.
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Vilka enheter som är betrodde och ej, urskilja en anställds privata
enhet med en obehörig enhet som lyckats ta sig in.

Trots riskerna med BYOD uppskattas möjligheten av företag till att antingen
testa eller på ett billigt och relativt snabbt sätt implementera smarttelefoner i
verksamheten där den positiva effekten överväger de negativa riskerna (Citrix
Systems, Inc., 2013).

2.4 Åtgärder
2.4.1 Säkerhetskopiering
Att

få

sin

smarttelefon

stulen

eller

borttappad

allvarligt

ur

ett

säkerhetsperspektiv, på grund av den personliga information som kan lagras i
dessa enheter. För att lyckas undvika dataförlust vid borttappad eller stulen
smarttelefon är det smart att i förebyggande syfte använda sig av
säkerhetskopiering mot en fast station (Goode, 2010).

Genom att systematiskt genomföra säkerhetskopieringar av sin smarttelefon,
är det inte lika smärtsamt vid en eventuell förlust av smarttelefonen. En
lösning är att synkronisera data mot molnet i realtid, dvs. informationen
sparas efterhand när den uppdateras och enheten har kontakt med en
internetbaserad tjänst (Martin-Guillerez, Banâtre, & Couderc, 2006). Google
och Apple erbjuder redan sådana lösningar inbyggda eller så finns alternativa
lösningar som Dropbox eller egen server.

Säkerhetskopiering av datorer till exempelvis bandstationer har funnits sedan
lång tid tillbaka (Bishop, 2004).
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2.4.2 Antivirus
För att förhindra att bli utsatt för virus och trojanska hästar som cirkulerar
över Internet och andra nätverk, togs antivirusprogramvara fram. Till en
början existerade enbart sådan programvara till datorer, men under senaste
åren har även smarttelefoner försetts med dessa IT-lösningar. De största
aktörerna inom antivirusmarknaden erbjuder nu smarttelefonanpassade
versioner av sina produkter för att skydda enheten. Förutom enbart
antivirusprogramvara

tillhandahåller

även

många

antivirustillverkare

kompletta säkerhetslösningar med exempelvis brandväggar och spårning av
förlorad enhet (Friedman & Hoffman, 2008). Detta är en fördel mot bärbara
datorer eftersom smarttelefonen har GPS och GSM/3G uppkoppling, som
bärbara datorer ofta saknar.

2.4.3 Skärmlås
För att ytterligare skydda sin enhet mot obehöriga personers åtkomst av
information går det att använda ett skärmlås, en säkerhetsåtgärd som likt
datorns lösenord måste angett för att låsa upp enheten. De senaste åren har
det dessutom blivit viktigare att använda skärmlås eftersom användaren idag
lagrar mer känslig information i sin telefon än innan smarttelefoner fanns
(Rouse, 2012). Smarttelefoner kan ha flera inbyggda varianter av skärmlås,
bland

andra

lås

som

sifferkod,

lösenordsskydd

och

ett

slags

mönsterförfarande där användaren får rita ett mönster för att låsa upp sin
enhet. En fördel med det mönsterbaserade skärmlåset i jämförelse med
skärmlås baserade på siffror är att även om antalet sifferkombinationer är
större än mönsterkombinationerna, så är det möjligt för användaren att ha
längre lösenord. Detta eftersom det är enklare att komma ihåg ett långt
mönster än ett långt lösenord bestående av siffror (och/eller bokstäver)
(Hyoungshick & Jun Ho, 2012).
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2.4.4 Uppdaterad mjukvara
Förutom antivirusprogramvara finns det andra säkerhetslösningar som ökar
systemets försvar mot oönskade dataintrång. För att minimera denna risk, att
bli drabbad av skadlig programvara eller dataintrång, är en viktig åtgärd att
hålla mjukvara uppdaterad. Exempel på sådan mjukvara är enhetens
operativsystem och installerade applikationer. Det är viktigt på grund av att
mjukvara uppdateras regelbundet för att stänga säkerhetshål och lösa buggar
oavsett enhet. En enhet med äldre mjukvara kan vara i riskzonen är och ett
enklare offer för skadlig kod (Bit9 Inc., 2011; Friedman & Hoffman, 2008).

Den vanligaste proceduren för att installera och uppdatera applikationer på en
smarttelefon sker via respektive applikationsbutik. Operativsystemet har stöd
för att notifiera användaren när nya uppdateringar är tillgängliga för
installerade applikationer eller automatiskt uppdatera dessa vid behov.
Uppdateringen av operativsystemet skickas ut av telefontillverkare men kan
fördröjas då tillverkare ibland modifierar operativsystemet innan det släpps
till konsumenten (Johnston, 2012).
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3. Metod
Detta kapitel går igenom det tänkta genomförandet av studien. Metodkapitlet
förklarar vad som ska genomföras under studiens gång och vilka metoder
och tillvägagångssätt som kommer att användas.

3.1 Vetenskaplig ansats
En kvantitativ undersökning genomförs vars syfte är att samla in empirisk
och sannolikenlig information om verksamheter och användarnas hantering
av smarttelefoner. Deduktiv forskning är utgångspunkten i den kvantitativa
datainsamlingen där statistiskundersökningsmetodik och urval genomförs.
Genom att utgå ifrån den kvantitativa studien är det möjligt att jämföra
resultatet med tidigare litteratur inom områdena (Jacobsen, 2002).
Genom att genomföra en enkätundersökning samlas empirisk data in, vars
mål är att stödja undersökningen med fakta om säkerhetshantering för
smarttelefon- och datoranvändare inom IT-företag. Studien undersöker alltså
hur företagens anställda, dvs. användarna av smarttelefoner och bärbara
datorer, använder enheterna och hur deras syn på användandet ser ut samt
vilka skillnader som existerar mellan de två enhetstyperna.

3.2 Metod för datainsamling
Det finns två urtyper av metoder, kvantitativ och kvalitativ ansats. Den
kvantitativa ansatsen strävar efter att samla in numeriska data. Den
kvalitativa ansatsen syftar till att omvandla det som rapporteras, registreras
eller observeras till ord (Denscombe, 2000).

Vår kvantitativa undersökning genomförs i form av en enkätundersökning.
Med hjälp av en enkät undersöks hur bärbara datorers och smarttelefoners
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nytta uppfattas i olika verksamheter, med främsta fokus på närområdets ITföretag. Med motiveringen att samla in så korrekt information som möjligt,
genom att undersöka olika målgrupper (så som företagsstorlek, arbetsroller
etc.) är det möjligt att beräkna hur verksamheter med varierade storlek och
positioner inom företaget tycker olika om smarttelefoner i arbetssammanhang
(Jacobsen, 2002). Datainsamlingen kompletteras med en litteraturstudie för
att få en vidare blick på annat material som existerar inom området, även om
allt material inte är av akademiskt karaktär. Exempel på icke-akademiska
källor som hittas i rapporten är IT-, mobil- och säkerhetsrelaterade tidskrifter
eftersom det ökar mängden data att arbeta med.

3.2.1 Urval
För att lyckas få in korrekt och relevant information i datainsamlingen, är det
viktigt att göra goda urval (Jacobsen, 2002). Jacobsen beskriver att ett
medvetet val av svarspersoner i en undersökning är minst lika viktigt vid
kvantitativa

ansatser

som

vid

kvalitativa

ansatser,

även

om

urvalsproblematiken ofta är hårt knuten till kvantitativa ansatser.

För denna kvantitativa undersökning genomförs ett selektivt urval av
målgrupper, för att kunna samla in korrekt information. Något slumpmässigt
urval (Jacobsen, 2002) görs inte i den bemärkelsen att vi slumpmässigt väljer
personer eller företag från en lista, utan väljer ut passande företag för
undersökningen och kontaktade dem. Ett undantag är den pilotenkät som
skickades ut till ett slumpmässigt urval personer i Växjö, Stockholm och
Oskarshamn.

Enkäten som skickas ut till sju företag Växjö och Stockholm, består av totalt
56 frågor om mobil säkerhet samt användande av bärbara datorer och
smarttelefoner. Dessa enkäter skickas ut till totalt 203 personer. Definitionen
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av

företagens

storlek

i

enkäten

följer

Europeiska

kommissionens

rekommenderade definition av företagsstorlek och delas in i litet, medel och
stort företag (European Commission, 2003). För att ge svarspersonen
möjlighet att uttrycka sig fritt om ämnet och undersökningen, har enkäten
utformats på ett sådant sätt att svarspersonen har denna möjlighet i slutet av
enkäten (Jacobsen, 2002).

Enkäten utformas på ett sådant sätt att vi får två olika infallsvinklar för ämnet
vilka är för rollerna IT-ansvariga/ledningsposition inom IT och användare av
smarttelefoner. Valet att ha två grupper i undersökningen är för att få in mer
verklighetstrogen empiri. Detta möjliggör en jämförelse av ledningens/ITansvarigas svar med slutanvändarnas svar som sedan går att knyta till
studiens syfte (Jacobsen, 2002).

3.2.2 Genomförande
För att utforma en trovärdig och seriös enkät genomför vi initialt en
litteraturstudie för att bli uppdaterade inom ämnet, men även se vad som
tidigare undersökts på akademisk nivå.

Eftersom undersökningen skall genomföras med en kvantitativ ansats,
förekommer kontakten med företag via epost och telefon. Därefter har vi valt
att genomföra en undersökning i testsyfte med hjälp av en pilotenkät. Denna
pilotenkät kommer att kvalitetssäkra den skarpa enkät som kommer att
skickas ut till de företag som godkänt sitt medverkande. Pilotenkäten skickas
därefter ut till ett slumpmässigt urval personer i Växjö, Oskarshamn och
Stockholm. Vi anser att det är viktigt att kontakta företagen i god tid av två
anledningar. För det första är vi tvungna se vilka som ställer upp på att svara
på enkäten och för att få ett godkännande. Den andra orsaken att kontakta
företagen i god tid innan är för att förbereda dem på enkätutskickningen.
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Efter att den nya enkäten (baserad på den feedback som inkommit från
pilotenkäten) skapats kontaktas de nyckelpersoner som befinner sig i de
utvalda verksamheterna återigen. Samtidigt som dessa personer kontaktas för
andra gången, bifogas en länk till sidan som innehåller den digitala enkäten
och företagen svarar med hur många de skickat ut enkäten till. Många av
frågorna är flervalsfrågor för att minska bortfall och göra det enklare för de
tillfrågade att besvara frågorna. Enkäten bestod av två delar beroende på
typen av användare, anställd eller IT-ansvarig för att få samtligas aspekt om
ämnet. Denna enkät bildar vår empiriska grund för studien.

3.3 Etiska överväganden
Genom att tydligt förklara för alla medverkande i undersökningarna vilken
roll de har under undersökningen, hur undersökningen kommer gå till och hur
svarsdata kommer att behandlas respekteras de etiska övervägandena på ett
värdigt sätt. Frågeställningar gällande exempelvis individers namn kommer
inte tillfrågas med hänsyn till respondenternas integritet (Sandberg &
Faugert, 2007). Vi garanterar företagen total anonymitet i enkätstudien och
dokumentationen för att skydda deras integritet, vilket Sandberg & Faugert
(2007) poängterar vikten av. Denna garanti är speciellt viktig eftersom
studien berör kritiska delar som företagens infrastruktur och säkerhet. Av
denna anledning valde vi även företag inom samma bransch för att inte kunna
urskilja eller identifiera enskilda företag ur resultatet.

Alla deltagande individer har samma förutsättningar före, under och efter den
kvantitativa undersökningen (Jacobsen, 2002). Det är frivilligt för respektive
individ att delta i undersökningen. Eftersom total anonymitet råder för
enkätundersökningen kan svarspersonernas trygghet och bibehållna värdighet
garanteras (Sandberg & Faugert, 2007).
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4 Resultat
I detta kapitel redovisas och sammanställs svaren från enkätundersökningen
och presenteras i cirkel- och stapeldiagram för att ge läsaren en tydlig
översikt över resultaten.

Antal svarande var 95 av 203 personer, dvs. ett bortfall på 108 personer.

Enkäten delades in i två delar, en till IT-ansvariga eller i ledningsposition
rörande IT-frågor, den andra för användare av smarttelefoner.

4.1 Generella frågor
1. Företagets storlek.

Av de tillfrågade arbetade nästan två tredjedelar på medelstora företag med
50-250 stycken anställda på den lokala verksamheten, det vill säga inte
kontor eller avdelningar på annan ort, en tredjedel på småföretag och ett fåtal
var jobbade på stora företag med 250 eller fler anställda.

Sida 23 av 91

1. Vilken position inom företaget har Du?

Nio av tio deltagare var användare av smarttelefoner och resten var ITansvarig eller på ledningsposition rörande IT-frågor. Baserat på denna fråga
var resten av frågorna olika, men IT-ansvarig ombedes att även svara på
användardelen om denne var en smarttelefonanvändare.
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4.2 Frågor för personer med ledningsposition och IT-ansvarig
Verksamhetsfrågor
2.a Har Ditt företag infört smarttelefoner i verksamhet på något sätt?

En övervägande majoritet 71 % svarade att de delat ut en smarttelefon till
sina anställda. Resterande 29 % uppgav att de tillät de anställda att ta med
egna enheter istället, men att de inte gav ut någon enhet själva. Ingen av de
tillfrågade uppgav att de inte redan infört eller hade planer på att införa
smarttelefoner i framtiden.

2b. Om ja på föregående fråga, vad skulle smarttelefonerna användas till?


”Ökad tillgänglighet hos de anställda.”



”Används som telefon i tjänst.”



”Telefonsamtal, mail.”



”Vi vill ligga i framkant med våra IT-lösningar, både ut mot kund och
internt.”



”Kontakt med kunder och internt.”
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Företagspolicys
3a. Har Ert företag några utarbetade riktlinjer/ramverk för att hantera
någon/några av följande säkerhetsrisker vid datoranvändning inom Er
verksamhet?



Skadlig programvara - 100 %



Stöld och förlorad enhet – 29 %



Avlyssning av kommunikation – 57 %

På grund av flervalsfråga överstiger resultatet 100 %. Samtliga respondenter
är medvetna om skadlig programvara.
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3b. Har Ert företag några utarbetade riktlinjer/ramverk för att hantera
någon/några av följande säkerhetsrisker vid användning av smarttelefoner
inom Er verksamhet?



Skadlig programvara – 57 %



Stöld och förlorad enhet – 14 %



Avlyssning av kommunikation – 14 %



Nej, inga av dessa – 43 %

På grund av flervalsfråga överstiger resultatet 100 %. Majoriteten av
svarspersonerna är medvetna om skadlig programvara.
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4a. Tillåter Ni privat användande av företagets tillhandahållna bärbara
dator?

Enligt personer med ledningsposition tillåter de flesta företagen att anställda
använder företagets bärbara datorer i privat bruk.
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4b. Tillåter Ni privat användande av företagets tillhandahållna smarttelefon?

Enligt personer med ledningsposition tillåter de flesta företagen med knapp
majoritet inte att anställda använder företagets smarttelefoner i privat bruk.

4c. Om ja, finns några restriktioner och vilka är dessa i så fall?


”Sunt förnuft.”



”Nej.”



”Agera under eget ansvar, dock har vi programvara som möjliggör att
vi kan rensa informationen i våra enheter med ett remote-konto.”



”Ej sociala medier enligt vår företagspolicy.”



”Inga betalsamtal/tjänster (svårt att förklara för skatteverket).”



”Vi ser helst att majoriteten av användandet är arbetsrelaterat.”
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5a. Tillåter Ditt företag användande av privata smarttelefoner i
arbetsrelaterade uppgifter?

Bland de svarande uppgav 29 % att de tillåter privata smarttelefoner för att
exempelvis kolla arbetsepost. De resterande 71 % är emot arbetsrelaterat
användande på privata smarttelefoner.

5b. Om ja, finns några restriktioner och vilka är dessa i så fall?


”Inga.”



”Nej.”



”Vi har samma regler för företagets smartphones som för privata, eget
ansvar prisar vi högt.”

De flesta av de svarande uppgav att de inte har några speciella restriktioner
för privata smarttelefoner eller att de tillämpar samma restriktioner som för
företagets smarttelefoner.
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6a. Tillåter Ditt företag anställda att koppla upp sig på företagsnätet med
sina privata bärbara datorer?

En minoritet av företagen tillåter enligt ledningen att anställda kopplar upp
sig mot företagsnätet via privata bärbara datorer. 57 % svarade att de
förbjuder anställda att koppla upp privata bärbara datorer mot företagsnätet.
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6b. Tillåter Ditt företag anställda att koppla upp sig på företagsnätet med
sina privata smarttelefoner?

En knapp minoritet uppgav att de tillåter användarna att koppla upp sig med
privata smarttelefoner på företagets nät. 57 % förbjuder användarna att
koppla upp sig med privata smarttelefoner.
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7a. Ingår krav på skärmlås eller liknande säkerhetsanordning för inloggning
på bärbara datorer i verksamheten?

Samtliga svarspersoner svarade att deras företag ställer krav på säkerheten
vid användande av bärbara datorer i verksamheten. 29 % av personerna
svarade

på

frågan

om

vilka

inloggningsmetoder

organisationen:


”AD-lösenord för inloggning till flera tjänster”



”Lösenord för att logga in”
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som

används

i

7b. Ingår krav på skärmlås eller liknande säkerhetsanordning för inloggning
på smarttelefoner i verksamheten?

Av de tillfrågade uppgav 57 % att det inte är ett krav att den anställde
använder sig att ett skärmlås. Resterande 43 % uppgav att företaget de är
anställda på har en policy som tar upp aspekten om skärmlås. 29 % av
svarspersonerna svarade att skärmlås används i form av sifferkod och grafisk
kod.
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8a. Görs regelbunden säkerhetskopiering av lagrad data på företagets
bärbara datorer?

71 % svarade att de regelbundet säkerhetskopierar lagrad data på företagets
bärbara datorer. Resterande 29 % svarade nej på frågan.

Sida 35 av 91

8b. Görs regelbunden säkerhetskopiering av lagrad data på företagets
smarttelefoner?

Angående säkerhetskopiering uppgav 57 % att de inte ser något behov av att
säkerhetskopiera smarttelefonens innehåll. Resterande 43 % svarade att de
inte gör någon säkerhetskopiering alls. Ingen av de tillfrågade uppgav att de
utför någon systematisk säkerhetskopiering av smarttelefonens data.

9. Finns det några skillnader i företagets säkerhetspraxis för bärbara datorer
och smarttelefoner?


”Inte lösenord/skärmlås efter en tids inaktivitet på smarttelefon.”



”Vi har inga smartphones.”



”Laptop har faktiskt hårdare krav på sig eftersom vi kommit längre i
utvecklingen med dessa enheter. Dessutom har vi mer lagrad
information i dessa enheter, även att mycket outsource:as till
Microsoft och molnet.”



”Ja, men vi ser det som olika enheter – för olika uppgifter.”
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Administration av smarttelefoner
10a. Hur sköts administrationen av Ditt företags bärbara datorer?

71 % av deltagarna svarade att deras företag använder centraliserad
administration av sina egna enheter. 14 % svarade att varje enskild användare
administrerar sin enhet och ytterligare 14 % svarade att ingen som helst
policy används för att förhindra säkerhetsolyckor m.fl. hot.
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10b. Hur sköts administrationen av Ditt företags smarttelefoner?

Två tredjedelar uppgav att administrationen sköts av användaren själv som
ser till att smarttelefonen är uppdaterad och skyddad. 14 % uppgav att
administrationen sköts av centralt inom företaget, medan lika många uppgav
att de inte hade någon policy alls för hur administrationen ska skötas.
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11a. Har Ditt företag utfört någon åtgärd för att förhindra virus- och
trojanattacker i företagets bärbara datorer/smarttelefoner?

Omkring två tredjedelar svarade att de i dagsläget utför någon slags åtgärd
för att förhindra skadlig programvara på bärbara datorer. En knapp tredjedel
svarade att utför säkerhetsåtgärder i dagsläget för både bärbara datorer och
smarttelefoner.

11b. Om ja, vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra virus- och
trojanattacker i företagets bärbara datorer/smarttelefoner?
Ingen person svarade att deras företag aktivt infört någon åtgärd för att
förhindra skadlig programvara.
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12a. Använder Ditt företag något skydd mot stulen eller borttappad bärbara
datorer/smarttelefon?

Majoriteten på 57 % svarade att de inte använder något skydd mot stulen eller
borttappad enhet, men att det hade behövts. Resterande 43 % svarade att det
för tillfället inte finns något behov.

12b. Om ja, vad använder Ditt företag för något skydd mot stulen eller
borttappad enhet?


”Vi kör ett remote-konto som tillåter oss att på distans rensa och låsa våra
telefoner vid behov.”



”iPhones inbyggda funktion.”

Av de som uppgav att de använder sig av ett skydd för förlorad enhet var det
vanligaste svaret att det görs via fjärrstyrning. Detta görs antingen med en
inbyggd funktion i telefonen eller via annan tredjepartslösning som har full
behörighet över smarttelefonen på distans.
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4.3 Frågor för användare av bärbara datorer och smarttelefoner
Frågor om smarttelefonanvändande
13a. Markera de hot som Du anser vara en risk vid datoranvändande för Din
verksamhet.

Följande hot svarade datoranvändarna i verksamheterna:


Skadlig programvara (100 %)



Stöld och förlorad enhet (59 %)



Avlyssning av kommunikation (19 %)

Observera att resultatet överstiger 100 % på grund av flervalsfråga.
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13b. Markera de hot som Du anser vara en risk vid smarttelefonanvändande
för Din verksamhet.

Följande hot svarade datoranvändarna i verksamheterna:


Skadlig programvara (50 %)



Stöld och förlorad enhet (73 %)



Avlyssning av kommunikation (0 %)

Observera att resultatet överstiger 100 % på grund av flervalsfråga.
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14a. Får Du använda Din, av företaget tillhandahållna, bärbara dator
och/eller smarttelefon i privat bruk?

Av de som blivit tilldelade en smarttelefon får använda den även i privat bruk
i form av surfa på internet och kolla privat epost. 100 % av de som fått både
en bärbar dator och en smarttelefon får använda enheten/enheterna i privat
bruk. Samtliga som fått en laptop får använda enheten i privat bruk.
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14b. Tillåter Ditt företag att Du tar med och kopplar upp Din privata
bärbara dator/smarttelefon på Din arbetsplats nätverk?

På frågan om användaren får ta med sin privata smarttelefon svarade 54 % att
de får ta med och koppla upp sig mot företagets nät med sin smarttelefon. 36
% svarade att de får ta med och använda både privata bärbara datorer och
smarttelefoner på sin arbetsplats och nyttja nätverket. Inga svarade att de inte
får koppla upp privata smarttelefoner på arbetsplatsen och 1 % av samtliga
svarspersoner uppgav att de inte har någon privat smarttelefon som de kan
använda på arbetsplatsen.
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Arbetsuppgifter och smarttelefonen
15. Jag tycker det är viktigt att kunna jobba mobilt.

På frågan om användaren tycker att möjligheten att kunna arbeta mobilt är
viktigt är majoriteten positivt inställd. 49 % är överlag positivt inställda till
att arbeta mobilt medan 17 % är ser mer negativt på att arbeta mobilt. 26 %
svarade i att de helt och hållet höll med påståendet, dvs. svarade en femma på
en skala mellan ett och fem.
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16a. Min bärbara dator är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att arbeta
mobilt.

Majoritet på 57 % av de tillfrågade håller till stor del med om att deras
bärbara dator är ett viktigt verktyg för att jobba mobilt. 36 % svarade att de är
anser att den bärbara datorn är ett väldigt viktigt hjälpmedel för att kunna
arbeta mobilt.
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16b. Min smarttelefon är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att arbeta
mobilt.

Majoriteten av smarttelefonanvändarna svarade att de inte ser speciellt stor
nytta med att använda smarttelefonen i sitt arbete för att arbeta mobilt.
Omkring 10 % svarade dock emot majoriteten och ansåg att smarttelefonen
var ett bra hjälpmedel för att arbeta mobilt.

Sida 47 av 91

17. Jag föredrar att utföra mina arbetsuppgifter från en smarttelefon istället
för en bärbar dator.

En stor majoritet av deltagarna utför hellre sina arbetsuppgifter från en dator
än en smarttelefon medan. 9 % av personerna var neutrala och 8 % var
positiva till att hellre använda en smarttelefon än en dator.

Sida 48 av 91

Administration av bärbara datorer och smarttelefoner
18. Är Du involverad i administrationen av företagets bärbara datorer eller
smarttelefoner?

På denna fråga var svaren relativt spridda, dock svarade majoriteten att de
inte var involverade i administrationen av företagets bärbara dator och/eller
smarttelefoner. 21 % svarade att de var delaktiga i administrationen för både
bärbara datorer och smarttelefoner.
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19a. Hur upplever Du att administrationen av företagets bärbara datorer
sköts?

På påståendet om användarna tycker att administrationen av företagets
bärbara datorer sköts tillfredsställande svarade de flesta negativt. 20 %
svarade neutralt och 4 % var överlag nöjd med administrationen av de
bärbara datorerna.
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19b. Hur upplever Du att administrationen av företagets smarttelefoner
sköts?

På påståendet om användarna tycker att administrationen av företagets
smarttelefoner sköts tillfredsställande svarade de flesta negativt eller neutralt.
46 % svarade neutralt och 45 % var överlag missnöjda med administrationen
av verksamhetens smarttelefoner.

Sida 51 av 91

20a. Jag tänker på riskerna med virus i min bärbara dator.

Deltagarnas svar är väldigt spritt i detta påstående, där majoriteten svarade
neutralt alternativt att de är medvetna om riskerna med virusattacker i sina
bärbara datorer.
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20b. Jag tänker på riskerna med virus i min smarttelefon.

På påståendet om användaren tänkte på riskerna med skadlig programvara i
sin smarttelefon uppgav 56 % att påståendet inte stämde. 26 % var neutrala
och 11 % svarade att påståendet stämde någorlunda.
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21a. Jag anser att det är viktigt med antivirus installerat på min bärbara
dator.

De allra flesta användarna av bärbara datorer svarade att de anser att det är
viktigt med antivirusprogramvara installerat på sina enheter.
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21b. Jag anser att det är viktigt med antivirus installerat på min smarttelefon.

På påståendet om antivirus är viktigt på användarens smarttelefon svarade 36
% att de inte anser antivirus som viktigt, och 45 % svarade att det var mindre
viktigt. 1 % svarade neutralt och sammanlagt 10 % höll med påståendet till
stor del, dvs. att antivirus för smarttelefonen är viktigt.
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22a. Jag anser att det är viktigt med säker inloggning på min bärbara dator.

Majoriteten av deltagarna svarade att det är viktigt med säker inloggning till
bärbara datorer i företaget.
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22b. Jag anser att det är viktigt med säker inloggning på min smarttelefon.

På påståendet om användaren anser att det vara viktigt med säker inloggning
på smarttelefoner höll 35 % med helt och hållet, 28 % höll med till stor del
och 27 % var neutrala. 2 % ställde sig någorlunda negativt till påståendet.
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23a. Jag tänker på risken med avlyssning av min bärbara dator.

Majoriteten av användare av bärbara datorer tänker inte på risken med
avlyssning, 36 % svarade neutralt.

Sida 58 av 91

23b. Jag tänker på risken med avlyssning av min smarttelefon.

Majoriteten av de svarande uppgav att de inte tänker på riskerna med
avlyssning av smarttelefonen vid användning av sin smarttelefon. 19 %
svarade neutralt.
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24a. Finns någon säkerhetspraxis på Ditt företag gällande användandet av
bärbara datorer?

85 % av svarspersonerna svarade att det finns någon slags säkerhetspraxis för
användandet av bärbara datorer i verksamheten. 7 % svarade nej. Några av
svaren på följdfrågan om vilka säkerhetspraxis verksamheten lyder:


”Sunt förnuft”



”Eget ansvar”



”Policy. Skrev på vid anställning”



”Lösenord vid inloggning”



”Lösenord när vi varit inaktiva i mer än 20 minuter”



”Vi har inte adminrättigheter på våra datorer, vilket är frustrerande
men sett ur säkerhetsperspektiv säkert något bra...”
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24b. Finns någon säkerhetspraxis på Ditt företag gällande användandet av
smarttelefoner?

Om det fanns någon säkerhetspraxis för smarttelefoner på företaget svarade 3
% att det inte finns någon sådan praxis som de känner till. 38 % uppgav att
det finns en sådan praxis men majoriteten visste inte om sådan praxis
existerade i organisationen riktade mot smarttelefoner.
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25a. Har Du stor tillit till de åtgärder Ditt företag genomför för att skydda
bärbara datorer i verksamheten?

Majoriteten av svarspersonerna uppgav att de har någorlunda stor tillit till de
åtgärder som verksamheten gör för att skydda sina bärbara datorer. Nästan
lika många svarade neutralt, dvs. att de inte har någon egentlig åsikt om
saken.
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25b. Har Du stor tillit till de åtgärder Ditt företag genomför för att skydda
smarttelefoner i verksamheten?

På påståendet om den anställde hade stor tillit till de åtgärder företaget infört
för att skydda smarttelefonerna i verksamheten är de flesta antigen negativt
inställda eller neutrala. Dock svarade fler användare negativ än positivt och
majoriteten var neutrala.
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5 Analys av resultat
Detta kapitel analyserar den data som samlades in och redovisades i
reslutatkapitlet. Resultaten i form av numerisk data från den empiriska
studien analyseras och kopplas mot teorin (se kapitel 2) för ytterligare
förklaring och beskrivning.

Denna studies syfte var att genomföra en undersökning för att se ifall företag
har samma säkerhetsmedvetande för smarttelefoner som för bärbara datorer.
Studien undersöker om företag anser att de vanligaste skyddsåtgärderna som
bland annat Friedman & Hoffman (2008) och Stallings & Brown (2012) tar
upp är nödvändiga och använder dem.

Efter genomförd enkätstudie kunde paralleller mellan urvalsgruppen och
teorin göras, exempelvis det resultat som Citrix (Citrix Systems, Inc., 2013)
och Symantec (2012b) rapporterar och svarsdata från slutanvändare.

5.1. Generell information om svarspersoner
Undersökningens svarspersoner arbetar till största del på medelstora företag.
Majoriteten var också användare av bärbar dator och/eller smarttelefon. Likt
Chigona, Robertson, & Mimbi (2012) studie om smarttelefoners påverkan på
företag utifrån en säkerhetsaspekt var denna enkätstudie uppdelad i två delar,
en del ämnad för slutanvändare och en del för ledningen, vilket gav studien
två infallsvinklar.

5.2 Verksamhetsfrågor
Majoriteten personer som arbetar som IT-ansvariga eller i ledningsposition
svarade att deras företag har infört smarttelefoner i verksamheten genom att
ge sina anställda smarttelefoner. Det framgår också i resultatet att en mindre
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del av företagen i enkätundersökningen inte delar ut några smarttelefoner,
men tillåter sina användare att koppla upp sig mot företagsnätet och arbeta
med sina privata enheter, vilket Good Intelligence (GI mSecurity Survey
Report, 2011) styrker i sin undersökning om BYOD.

Företagsledningens motivering till inköp av smarttelefoner är ökad
tillgänglighet hos de anställda genom att de ska kunna läsa och skicka e-post,
SMS och ringa telefonsamtal. De vill också följa den snabba utvecklingen
inom IT-världen och kunna utnyttja fördelarna med applikationer som
smarttelefoner stödjer. Eftersom företagsledningen ser dessa fördelar med att
tillåta privata smarttelefoner i arbetsrelaterade uppgifter är deras uppfattning i
enighet med vad Citrix (2013) hävdar.

Företagsledningen ser stor potential i att införskaffa smarttelefoner i och med
en ökad trend att använda smarttelefoner i verksamheter där denna studie
styrks av Sørensen (2011) i sin studie om mobila enheters påverkan på
arbetsplatsen. Tidigare studier visar i sina resultat ett ökat användande av
smarttelefoner i verksamheter samt att denna ökning kommer fortgå med stor
sannolikhet eftersom både företagsledning och slutanvändare ser stort värde i
smarttelefonanvändande. Även vår studie har vissa indikatorer som pekar på
ett ökat användande av smarttelefoner i verksamheter.

5.3 Användning och säkerhetsmedvetande
De flesta av företagen svarade att de infört smarttelefoner i sin verksamhet
antingen genom att ge sina anställda en smarttelefon alternativt både en
smarttelefon och bärbar dator. Detta resultat har även Citrix (2013) kommit
fram till i sin undersökning. Samtliga av slutanvändarna svarade att de får ta
med sina privata smarttelefoner och bärbara datorer till sin arbetsplats och
koppla upp sig mot företagets nätverk. Att BYOD-trenden är stark bekräftar
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Goode Intelligence (2011) men vår studies resultat visar likaså att företag inte
vill se några privata smarttelefoner utför arbetsrelaterade uppgifter eftersom
de kan utgöra ett hot mot verksamheten (Bit9 Inc., 2011).

Bishop (2004) förklarar de fundamentala faktorerna för IT-säkerhet, där han
nämner att slutanvändares medvetenhet för säkerhet spelar stor roll inom
verksamheter. De faktorer som Bishop nämner om skadlig programvara för
datorer går att utläsa i denna enkätundersökning eftersom majoriteten av
slutanvändare uppgav att de tänker på skadlig programvara. Till stor del är de
även medvetna om riskerna med stöld och förlorad enhet, vilket Bishop
däremot inte tar upp i sin studie.

Wagner (2011) och Rouse (2012) beskriver i sina studier hur användare av
smarttelefoner ser på skadlig programvara vid användande, vilket återspeglas
väl i vår studie utifrån vår undersöknings svarsdata. I detta resultat är det
tydligt att många användare av smarttelefonen tänker på skadlig programvara
vid användande. Samtidigt är det få användare som tänker på risken med
avlyssning vid datoranvändning. Dessutom svarade inga svarspersoner att de
tänker på avlyssning vid användning av smarttelefoner, vilket går i enighet
med vad många tidigare studier (Colon, 2012; Symantec, 2012a) om ITsäkerhet menar.

Enligt

Chigona, Robertson, & Mimbi

(2012) är det

viktigt

att

företagsledningen har genomarbetade och medvetna riktlinjer för att säkra ITinfrastrukturen i organisationen. Chigona, Robertson, & Mimbi slutsatser
överensstämmer med de resultat vår enkätstudie visar. I detta resultat går att
utläsa att beslutsfattare i organisationen stöttar upp verksamheten utifrån
användarnas säkerhetsmedvetande med utarbetade riktlinjer för säkerheten
vid användande. Exempelvis svarade de flesta ledningspersonerna att de

Sida 66 av 91

aktivt skyddar företagets enheter mot skadlig programvara vid både
datoranvändning och användning av smarttelefoner. Detta resultat skiljer sig
från den teori vi genomsökt på det sätt att tidigare studier tar upp
säkerhetsaspekten utifrån enskild plattform så som bärbar dator eller
smarttelefon, men inte båda samtidigt. Få svarspersoner uppgav att de har
bestämmelser för krav på installerad mjukvara för låsning av enheter på
distans, vid t.ex. borttappad eller stulen enhet.

Samtliga personer i företagsledningen som deltog i undersökningen uppger
att det ställs krav på att bärbara datorer ska användas med ett skärmlås vid
inaktivitet eller om användaren lämnar datorn, vilket vår studie får bekräftat i
Friedman & Hoffmans studie (2008) om hur mobila enheter skyddas.
Samtidigt svarade över hälften av samma svarspersoner att det inte ställs krav
på någon typ av låsfunktion för smarttelefoner, vilket även (Hyoungshick &
Jun Ho (2012) bekräftar i sin studie. Att smarttelefoner fortfarande har lägre
prioritet än bärbara datorer vid inloggning beskriver bland annat (Chung,
Stadler, & Cohen (2011) och menar att det beror på smarttelefonens
smidighet och tillgänglighet vid användande, vilket resultatet i vår studie
också pekar mot.

Majoriteten av slutanvändarna anser att en säker inloggning på bärbara
datorer är viktig och en ännu större majoritet tycker att en säker inloggning
på smarttelefoner är viktig. Chigona, Robertson, & Mimbis (2012) studie
hävdar att slutanvändarna har högre förväntningar på säkerheten än
ledningen. Få smarttelefon- och datoranvändare tänkte särskilt mycket på
riskerna vid avlyssning av enhet.
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5.4 Företagspolicy
Huvudparten av de deltagande företagen tillåter privat användande av
företagets smarttelefon samtidigt som nästan lika stor del tillåter privatägda
smarttelefoner i arbetsrelaterade sammanhang. Goode Intelligences (2011)
rapport bekräftar att BYOD-trenden håller i sig och att allt fler företag
accepterar användandet av egna smarttelefoner på arbetsplatsen.

Trots att hälften av svarspersonerna svarar att de har tillåtelse att använda
privata enheter i arbetsrelaterade situationer, svarade en större andel att de får
koppla upp sina enheter mot företagens nätverk för privat bruk. Samtidigt
svarade de flesta personerna att privata applikationer var tillåtet att installeras
på företagets smarttelefoner.

Knappt tre fjärdedelar av företagsledningen svarade att de utför regelbunden
säkerhetskopiering av lagrad data på sina bärbara datorer. Samtidigt svarade
över hälften av samma svarspersoner att de inte såg någon nytta med att
säkerhetskopiera lagrad data på smarttelefoner.

Användarna uppgav att de känner till en eller flera säkerhetspraxis som
företagets använder för datoranvändande. Samtidigt svarade drygt hälften av
användarna att de inte vet om det existerar någon säkerhetspraxis för
användande av smarttelefoner i verksamheten, nästan alla resterande
användare svarade nej. De vanligaste skillnaderna mellan praxis för
smarttelefoner och bärbara datorer som de svarande uppgav är bland annat att
smarttelefonen inte låstes på samma sätt som en bärbar dator när den inte
används och att olika sorters information lagrades på enheterna.

Detta resultat om företagspolicys pekar på otydliga riktlinjer eller dålig
information från företagsledningen om vad som gäller för smarttelefoner
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vilket är i linje med Citrix studie (2013) om smarttelefoninförandet på
företag.

5.5 Administration av enheter
Användarna av bärbara datorer anser att företagens försök att hålla sina
enheter så säkra vid användning som möjlig är tillräckliga. Generellt sett är
samtliga användare relativt nöjda till nöjda med företagens åtgärder kring
riktlinjer. Överlag är dock användarna lite missnöjda med administrationen
av bärbara datorer inom verksamheten.

Samma

användare

säkerhetsåtgärder

är

svarade

neutral

tillräckliga

för

på
att

frågan
skydda

om

deras

företags

smarttelefonerna

i

verksamheten. Användarna av smarttelefoner i företagen svarade att de inte
är tillfredsställda eller neutrala i frågan om hur de anser att företagets
administration av enheter sköts. Chigona, Robertson, & Mimbi (2012) studie
kom fram till samma slutsats; att användarna ställer högre förväntningar på
säkerhetsåtgärder för smarttelefoner än bärbara datorer.

Det går också utläsa att restriktionerna för smarttelefonanvändandet ofta är
otydliga och att företagen lägger stort ansvar hos slutanvändaren.
Smarttelefonanvändaren får ofta själv ansvara för uppdatering av
programvara och vidta säkerhetsåtgärder som exempelvis att användaren på
eget initiativ aktiverar skärmlåset. IT-avdelningen beskylls ofta för att sakna
erfarenhet och rutiner för administration av smarttelefoner i en fragmenterad
IT-miljö (många olika tillverkare och operativsystem för smarttelefoner),
vilket leder till att användaren får ett större ansvar över smarttelefonens
rutiner kring administrationen (Chung, Stadler, & Cohen, 2011).
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6 Diskussion
Detta kapitel innehåller en metodreflektion som diskuterar den vetenskapliga
ansats som valdes samt enkätundersökningens utförande. Kapitlet tar också
upp en resultatdiskussion.

6.1 Metodreflektion
I denna del av dokumentet diskuteras om valet av metod och genomförande
var lämpligt och korrekt utfört.

6.1.1 Vetenskaplig ansats
Existerande forskning inom ämnet säkerhet för smarttelefoner saknar
tillräcklig omfattning ur ett säkerhetsperspektiv, därför var en datainsamling
av empirisk data nödvändig. Verksamheter har länge använt bärbara datorer
för att utföra arbetsuppgifter dagligen. Marknaden för bärbara datorer har de
senaste decennierna blivit så omfattande att det idag är otänkbart att inte
använda en sådan enhet på arbetsplatsen. I jämförelse med bärbara datorer är
smarttelefoner nya affärsverktyg inom verksamhetssammanhang. Vi tog
därför beslutet att utföra en enkätundersökning istället för en intervjustudie,
vilket vi i efterhand anser var rätt beslut för vår studie. Detta samlade in stor
svarsdata från smarttelefonanvändare som gav oss en uppfattning om deras
åsikter inom ämnesområde. Med en kvantitativ forskningsansats var det
möjligt att få in större mängder svarsdata än med en kvalitativ ansats, något
som hjälpte studien i senare skede i sin hypotestestning. Anledningen till att
vi valde en kvantitativ studie var för det saknades tillräcklig empiri om de
berörda områdena med fokus på jämförelse mellan smarttelefoner och
bärbara datorer samt deras säkerhet.

Beslutet att använda en enkätundersökning anser vi fört vår forskning
närmare verkligheten och hjälpt oss få en mer generell bild över hur personer
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på olika företag ser på ämnet säkerhet för bärbara datorer och smarttelefoner.
En annan bidragande faktor till att vi inte valde en kvalitativ ansats i vår
forskning var för att korta ner datainsamlingsprocessen tidsmässigt. Det var
inte möjligt att innan påbörjad studie veta hur lång tid transkribering av
intervjuer skulle ta. Det är också omständligare att utföra intervjuer än
enkätundersökningar eftersom det kräver större insatser för både intervjuare
och svarspersonerna. I efterhand förstår och tror vi dock att en bra
enkätundersökning är svårare att utforma än en bra intervjumall, det finns
mindre utrymme till förklaringar och egna tankar eftersom intervjuare och
svarsperson inte har direktkontakt.

6.1.2 Testfas
Valet att använda en pilotenkät baserades på att vi trodde att den skulle ge
indikationer på om den planerade studien var genomförbar och kunde ge
fruktbara resultat. Valet av att använda en pilotenkät var också i syfte att
kvalitetssäkra den skarpa enkät som senare skickades ut till IT-företag i
Växjö och Stockholm.

Resultatet från pilotenkäten indikerade inte bara att den skarpa enkäten skulle
ge relevanta svar, utan även att studien skulle erhålla ett gott underlag för
enkätundersökningens genomförbarhet. Pilotenkäten var viktig för oss
eftersom den var till grund för större stabilitet åt den skarpa enkäten och
studiens helhet för att förhindra missuppfattningar och felbedömningar. Vi
fick dessutom bättre uppfattning hur enkätundersökningar genomförs,
exempelvis de olika tidsaspekterna för respektive delprocess i både
planerings- och genomförandefasen samt analysfasen.
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6.1.3 Enkätundersökning
Enkäten bestod av totalt 56 frågor där studies syfte inledningsvis
presenterades. Deltagarna i undersökningen fick enligt god sed information
om att deltagandet var helt anonymt och frivilligt samt att insamlad data
hanteras konfidentiellt. Detta var viktigt för oss, inte bara för att följa
traditionella etiska överväganden i enkätundersökningar, utan även i försök
att säkerställa högre svarsfrekvens.

De inledande frågorna var av allmän karaktär som bidrog till att det var
möjligt att vid senare tillfälle sammanställa resultatet för att sedan kunna
analysera svaren noggrannare och dra slutsatser. Därefter lades fokus på
ämnesrelaterade frågor som var mer specifika och djupgående inom ämnet.

Förutom den generella delen bestod enkäten av två delar, beroende på om det
var en användare av bärbara datorer/smarttelefoner eller IT-ansvarig som
besvarade enkäten. Varje del bestod av drygt 20-25 frågor som var speciellt
utformade för personen som besvarade enkäten, men som behandlade samma
områden. Vi ville få två infallsvinklar, en från slutanvändarna av enheterna
och en från företagsledningen med ett mer strategiskt perspektiv, som gjorde
det möjligt att jämföra olika uppfattningar om ämnet inom verksamheten.
Detta gjorde det möjligt att analysera skillnader och likheter mellan de två
användargrupperna för att bland annat avgöra deras ärlighetsgrad och
avvikande svar i studien.

Några av frågorna var flervalsfrågor för att svarspersonen skulle ha större
möjlighet att uttrycka sig och göra det enklare att besvara frågorna. Vi är
införstådda i att denna metod att samla in data, med fördefinierade svar, har
sina begräsningar och enbart “skrapar på ytan”. En annan risk med
flervalsfrågor är ifall frågorna är otydliga och svarspersonen bara gissar eller
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tar ett för att svara något på frågan, utan egentlig innebörd. Fördelen med
denna typ av frågor var däremot att det underlättade för svarspersonen att
fatta ett beslut snabbare och därmed inte kände att enkäten var allt för
långdragen. Vår målsättning var att lyckas skicka ut en så pass bra enkät som
möjligt och för att säkerställa detta skickades en pilotenkät ut till en
testgrupp.

Vi valde att använda 56 stycken frågor totalt eftersom vi såg det som en bra
övervägning mellan tid för att svara på enkäten och det resultat som var
önskvärt. Fler frågor hade kunnat riskera att skrämma bort deltagarna vid
första anblicken av enkäten och färre frågor hade inte gett tillräckligt
underlag för studien. Vi skapade medvetet också flera sidor (vidare-länkning
beroende på om svarspersonen svarade som en person i ledningsposition eller
användare av bärbar dator och/eller smarttelefon) för att motverka detta
fenomen. För många frågor kan uppfattas som ansträngande och skrämma
bort svarspersoner. Det visade sig vara en rimlig avvägning eftersom vi anser
att vi fick in en tillräcklig mängd enkätsvar som vi behövde för att kunna
utföra hypotestester. Undersökningen fick totalt in 95 av 203 möjliga unika
svar vilket var en förhållandevis hög svarsfrekvens för att vara en digital
enkätstudie.

Valet att använda en digital enkät togs för att på ett smidigt sätt kunna nå ut
till så många potentiella svarspersoner som möjligt, samtidigt som
undersökningen då hade större potential till snabbare svarsåterkoppling.

Vi såg stora nackdelar med att använda en traditionell pappersenkät eftersom
dessa ger utrymme för feltolkningar. Exempel på sådana är misstolkningar i
hur svarspersonen ska svara på enkäten, otydlig handstil och uteblivna svar
på frågor som vi rubricerade som obligatoriska. Av dessa anledningar valde
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vi istället en digital enkät eftersom vi såg att det var möjligt att på ett bättre
sätt kunna leda enkätundersökningen med hjälp av t.ex. valmöjligheten att
välja vilka frågor som skulle markeras som obligatoriska.

Eftersom de anställda på företagen i undersökningen ansågs ha hög ITmognadsgrad, fanns det anledning att förutsätta att denna enkätform passade
svarspersonerna bättre än traditionella fysiska enkäter. Det var en viktig
faktor för oss att enkäten inte var för tidskrävande för de tillfrågade
svarspersonerna, eftersom vi ville ha så lågt bortfall som möjligt och inte
störa svarspersonernas övriga arbetsuppgifter.

Den avslutande delen bestod av en öppen fråga där deltagarna själva kunde
komma med kommentarer kring ämnet. Vi valde att ta med denna öppna
fråga ifall svarspersonen hade ett behov att ytterligare uttrycka sig eller om
enkäten på något sätt var otydlig för personen i fråga.
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6.2 Resultatdiskussion
Denna del av rapporten diskuterar det resultat som enkätundersökningen
tagit fram.

6.2.1 Generella frågor
Efter genomförd enkätundersökning förstod vi att frågan om företagets
storlek borde varit mer specifikt formulerad, vilket möjligtvis skapade en viss
missuppfattning hos svarspersonerna. Det var svårt för svarspersonerna att
veta om de skulle svara på t.ex. hela koncernens storlek eller det lokala
företagets storlek, vilket är förståeligt. Detta trots att detta informerades om
på enkätens förstasida, där svarspersonerna uppmanades att enbart svara för
den lokala verksamheten.

6.2.2 Säkerhetshot mot bärbara datorer och smarttelefoner
Enligt företagsledningen har företagen tillräckliga åtgärder för att förhindra
och hantera hot mot både bärbara datorer och smarttelefoner från främst
skadlig programvara. Datoranvändarna svarade att skadlig programvara var
det största hotet mot bärbara datorer, medan smarttelefonanvändarna anser
stöld och förlorad enhet som ett större hot. Till skillnad från
företagsledningen anser vi att de har för positiv uppfattning om de
säkerhetslösningar som används för både smarttelefoner och bärbara datorer.
Detta baserar vi på att företagsledningens riktlinjer för smarttelefoner ofta var
otydliga eller till och med obefintliga, trots att de uppgav att väldefinierade
riktlinjer

används.

Vi

baserade

också

denna

uppfattning

på

smarttelefonanvändarnas påstådda användningsrutiner av enheterna, vilket
var en stor differens mellan de riktlinjer som företagsledningen uppgav
använde.
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6.2.3 Säkerhetsriktlinjer
Majoriteten av företagsledningen svarade att privat användande av företagets
bärbara datorer var tillåtet. En intressant aspekt mellan resultatet från
företagsledningen och vad användarna svarade är att samtliga datoranvändare
tror att privat användande av enheterna är tillåtet. Detta är alltså en
säkerhetspraxis som ledningen tagit fram men som inte samtliga användarna
är införstådda med och följer och i vissa fall till och med bryter mot.

Likt bärbara datorer svarade företagsledningen att privat användande av
smarttelefoner inom verksamheten var tillåtet inom vissa ramar. I jämförelse
mellan bärbara datorer och smarttelefoner är den största skillnaden att
användarna av smarttelefoner var ännu mer oförstådda med vilka
bestämmelser som gäller vid användande av smarttelefoner eller om det finns
några riktlinjer över huvud taget.

I resultatet går det att utläsa att majoriteten av de medverkande i
undersökningen hade tillåtelse att installera applikationer som inte hör till
arbetsuppgifterna, med andra ord privata applikationer, på sin smarttelefon.
Majoriteten av ledningspersoner eller IT-ansvariga svarade också att deras
företag inte hade några restriktioner alls på vilken programvara som tillåts att
installeras på smarttelefonerna. Vi ser, ur ett säkerhetsperspektiv, vissa risker
(Chigona, Robertson, & Mimbi, 2012; Schneier, 2011) med att låta anställda
installera egna applikationer då det ökar hotbilden och minskar företagets
kontroll över installerad programvara, något vi inte tror företagsledningen har
i åtanke.

Vid användande av privata enheter på arbetsplatsen och i arbetsrelaterade
uppgifter gick det även här att se stora oklarheter mellan de riktlinjer
ledningen hade och vad användarna trodde gällde, likt som för privat
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användande av företagets smarttelefon. Detta tyder på att företagsledningen
även här varit oklar med att förmedla eller ta fram riktlinjerna gällande
privata enheter i arbetsrelaterade uppgifter anser vi.

Ett positivt resultat är att samtliga svarspersoner inom företagsledningen
svarade att det ingår krav på skärmlås eller liknande säkerhetsanordning för
inloggning på verksamhetens bärbara datorer. Datoranvändarna anser även de
att säker inloggning på bärbara datorer är av stor vikt. För smarttelefoner är
svarsdata inte lika positiv för företagsledningen, där knappt var sjätte person
svarade att krav på skärmlås inte ingår i företagets säkerhetsriktlinjer.
Däremot svarade smarttelefonanvändarna, likt vad även tidigare studier tagit
upp

(Chigona,

Robertson,

&

Mimbi,

2012),

med

ett

större

säkerhetsmedvetande och förväntan, där majoriteten svarade att säker
inloggning på smarttelefoner är viktigt för att skydda innehåll.

Eftersom det är vanligt förekommande att användaren kan råka lägga ifrån
sig sin smarttelefon var det viktigt att få vetskap om hur spridningen var
bland de tillfrågade företagen där skärmlås ingick i säkerhetspolicyn. Detta
eftersom det är viktigt att på så sätt undvika att utomstående ska komma åt
enhetens innehåll. I de flesta företag används idag användarnamn och
lösenord för att låsa upp bärbara datorer efter en tids inaktivitet då de låsts.
Eftersom denna säkerhetsåtgärd är en standard för bärbara datorer, var det av
intresse att se om samma gällde smarttelefoner då det låg till stor grund och
besvarade en av forskningsfrågornas viktigaste aspekter om skillnader mellan
smarttelefoner och bärbara datorer.

De slutsatser som går att dra av detta är att trots att företag inte tvingar sina
anställda att använda skärmlås på företagets smarttelefoner, har dessa
personer sådant säkerhetsmedvetande att de på eget initiativ väljer att
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aktivera ett skärmlås på sin smarttelefon. Dessutom kan avsaknaden av krav
på skärmlås från företagsledningen bidra med att användarna inte anser att
det är lika viktigt med en sådan säkerhetsåtgärd.

Angående om företagens riktlinjer för säkerhetskopiering av lagrad data på
företagets enheter svarade sju av tio av ledningspersonerna att systematisk
säkerhetskopiering genomfördes för bärbara datorer. Samtidigt svarade
samtliga att ingen sådan rutinmässig säkerhetskopiering utförs alternativt inte
ser något behov för smarttelefoner. Detta beslut från företagsledningen tror
vi, i kombination med dålig kontroll över vad som faktiskt lagras på
enheterna, fattats utan tillräckligt underlag huruvida ett sådant behov
existerar eller ej. Vår studie visar att det finns en stor del användare som
använder sin smarttelefon i arbetsrelaterade uppgifter. Det är därför rimligt
att anta att även arbetsrelaterad data finns lagrad som bör säkerhetskopieras
för att undvika dataförlust.

6.2.4 Användande
Majoriteten av användarna upplever att det är viktigt att kunna arbeta mobilt,
vilket vi förväntade oss, eftersom andra källor (Citrix Systems, Inc., 2013)
påpekar att denna trend kommer bli viktigare för slutanvändare av bärbara
datorer och smarttelefoner. För att kunna arbeta mobilt anses fortfarande den
bärbara datorn som mest lämpad av de två enhetstyperna vilket vi tror
handlar om både en attitydinställning hos användarna och en fråga om hur
intuitivt arbetssätt enheten har. Vi drar slutsatsen att slutanvändare allt mer
ser möjligheten att kunna arbeta mobilt som en rättighet än en förmån. Detta
ser vi har haft stor påverkan de senaste åren för smarttelefoninförandet och
indikationer tyder på att smarttelefonen och andra smarta enheter kommer få
ännu större betydelse i framtiden (Pettey, 2011).
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6.2.5 Administration
En stor del av verksamheterna sköter enligt företagsledningen sin
administration av bärbara datorer centralt vilket vi anser är bra ur ett
säkerhetsperspektiv eftersom detta säkerställer att god kvalitet upprätthålls.
Användarna av dessa enheter tycker antingen att administration sköts relativt
bra eller har inte någon åsikt alls. I jämförelse med smarttelefoner uppger
majoriteten av företagsledningen att administrationen av enheter sköts
centraliserat. Samtidigt var andelen som saknar riktlinjer för administration
av smarttelefoner ändå en tredjedel, vilket är oroväckande eftersom
säkerheten för enheterna kan lämnas åt sitt eget öde. Användarna känner
heller ingen större tillit till administrationen av enheter vilket tyder på att
ledningen brister i sina åtaganden att skydda smarttelefonerna i
verksamheten. Vi tror att främsta anledningen till detta är att förslagsvis
företagets IT-avdelning, på företagsledningens direktiv, ej har tillräckligt med
erfarenhet om säkerhet för smarttelefoner. Möjligtvis kan det vara så att detta
resulterar i att smarttelefonens säkerhet prioriteras lägre än den bärbara
datorn, vilket i sin tur resulterar i uteblivande säkerhetsriktlinjer på högre
nivå. En annan bidragande faktor är BYOD-trenden, som troligtvis gjort det
oklart över vem som ska sköta administrationen av enheterna om inte
företagsledningen satt upp tydliga riktlinjer för detta.

Det skiljer sig markant i de åtgärder företagen realiserar för att förhindra
skadlig programvara för respektive enhet där bara en tredjedel av företagen
har åtgärder för både bärbara datorer och smarttelefoner. Exempelvis lyser
antivirusprogramvara med sin frånvaro hos smarttelefonerna, medan det
enligt undersökningen vore otänkbart att inte ha sådan programvara
installerad på företagets bärbara dator. Resultatet stämde bra med våra
förväntningar innan genomförd studie. Vi trodde innan insamlad empiri att
majoriteten inte använder sådan säkerhetslösning för smarttelefoner, men att

Sida 79 av 91

de flesta använder det för sina bärbara datorer. Denna hypotes grundar vi på
egna värderingar, rutiner och erfarenheter från tidigare arbetsplatser samt
praktikplatser. Det vi däremot finner svårt att förstå är varför företag inte
tänker på att upprätta riktlinjer för hur företagets smarttelefoner ska
användas.

Det

framgår

tydligt

i

vår

studie

att

majoriteten

av

smarttelefonanvändarna tänker på säkerheten vid användande, majoriteten
svarade också att de tänker mycket på just virusriskerna. Det är uppenbart att
företagsledningen är i behov att ta reda på hur smarttelefonen används i
verksamheten och hur dess användare ser på användandet för att själva få en
bättre förståelse för enheterna och därefter upprätta behövliga och
tillfredsställande riktlinjer.

Efter genomförd undersökning står det klart för oss att företagsledningen
generellt sett har för låg kunskap och erfarenhet av smarttelefoners negativa
påverkan för företag. Detta leder till i sin tur till att de inte tar initiativet att
skaffa sig en bättre uppfattning om hur slutanvändarna brukar företagets
smarttelefoner. Enkätstudien visar att många av slutanvändarna faktiskt på
eget initiativ installerat och använder antivirusprogramvara på både
företagets smarttelefon och sin privata enhet, helt utan företagets vetskap.
Detta ser vi som mycket positivt ur ett säkerhetsperspektiv, men sådana
individuella åtgärder bör inte vara nödvändiga i en verklighet där
företagsledningen tog sitt ansvar i denna fråga. För att föra en diskussion går
det även att se en negativ aspekt med dessa handlingar. De kan tendera till att
strida mot de riktlinjer som företaget infört, exempelvis restriktioner på
privata applikationer på företagstelefonerna, och försvåra administrationen av
enheterna. Vi anser att detta problem går hand i hand med problemet med
vagt formulerade riktlinjer, då denna situation aldrig uppstått om ordentlig
kommunikation mellan företagsledning och slutanvändare funnits samt
transparenta och väldefinierade riktlinjerna.
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7 Avslutning
Detta kapitel redogör för vad vi har kommit fram till utifrån vårt syfte och
undersökningens problemställning samt sammanfattar vårt arbete. Här
presenteras också vårt förslag till fortsatt forskning inom området.

7.1 Slutsats
Syftet med studien var att genomföra en undersökning för att se vilka likheter
och differenser i säkerhetsmedvetandet som företag har för smarttelefoner
och bärbara datorer. Följande punkter besvarar forskningsfrågan:

Förekommer det skillnader mellan hur företagsledning och användare ser på
användandet

av

bärbara

datorer

och

smarttelefoner

ur

ett

säkerhetsperspektiv?

Majoriteten av de svarande beskrev att de är medvetna om och tänker på
säkerhetsriskerna vid användande av sin smarttelefon, vilket speglar de
förväntningar som existerar hos IT-relaterade företag. En väldigt låg
procentsats svarade att de inte alls tänkte på säkerheten.

Företag inför smarttelefoner där både användarna och ledning/IT-ansvariga
ha god uppfattning om de risker och hot som bärbara datorer innebär, en
uppfattning som även gäller för smarttelefoner. Problematiken ligger i att
varken användare av smarttelefoner eller företagsledningen prioriterar
åtgärderna mot dessa hot på samma sätt som för bärbara datorer.
Förmodligen inser de inte betydelsen av att behandla en smarttelefon på
samma sätt som en bärbar dator ur ett säkerhetsperspektiv, vilket möjligen
kräver

en

attitydförändring

hos

båda
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parterna

för

att

förändra.

Samma eller liknande säkerhetspolicys för just smarttelefoner som för
bärbara datorer existerar inte eller följs inte av användarna. Skulle sådana
säkerhetspolicys existera, så är användarna så pass dåligt informerade om
dem att de ändå inte skulle vara effektiva. Genom att uppdatera företagets
riktlinjer och därigenom inkludera smarttelefonens aspekt i dessa riktlinjer
skulle vara ett första steg. Därefter bör företagen informera användarna om
denna nya säkerhetspolicys för att öka kunskapen om de regler som finns och
chansen att de efterföljs.

Företagens anställda är medvetna om säkerhetshoten som finns, men är inte
fullt medvetna om de särskilda hot som privata applikationer utgör.
Svarspersonerna svarade att företagen inte hade några restriktioner på
installationer av applikationer på företagets smarttelefoner, vilket bör ses som
en stor säkerhetsrisk. Även om det ur säkerhetsaspekter finns negativa
faktorer till att tillåta samexistens mellan privata applikationer och
arbetsrelaterade applikationer i smarttelefonerna ser vi positivt på detta.

Lämpliga säkerhetsåtgärder införs inte för att hantera de vanligaste
säkerhetshoten. Genom att använda existerande säkerhetslösningarna som
krypterad kommunikation via enhetskryptering av lagrad data, användande av
skärmlås, antivirusprogramvara och spårning av förlorad enheten täcks de
vanligaste förekommande riskerna in.

Företagsledningen anser att det bör vara hårdare säkerhetskrav för bärbara
datorer än smarttelefoner, men anser samtidigt att säkerheten hos
smarttelefoner kan förbättras tillsammans med en attitydförändring.

Tidigare studier har avhandlat säkerheten i bärbara datorer eller
smarttelefoner, men en mer omfattande kombinerad studie som tar upp båda
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aspekterna i en jämförelse kunde vi inte hitta i vår litteratursökning. Denna
studie har med hjälp av sin teori och empiriska data bidragit med denna
aspekt. Vi har försökt att, i denna jämförelsestudie, klargöra hur
företagsledningen ser på säkerheten för både bärbara datorer och
smarttelefoner. Smarttelefonanvändarnas säkerhets- och användaraspekt samt
hur de upplever företagsledningens administration av enheter och riktlinjer
har också undersökts och analyserats. Denna aspekt är vårt bidrag till
forskningen och våra förhoppningar är att företag och universitetsväsendet
samt även privatpersoner kan ta del av undersökningen och få bättre
förståelse för ämnet.

7.2 Förslag till fortsatt forskning
Generellt så släpar säkerhetstänket kring smarttelefoner efter något år i
jämförelse med datormarknaden, men samtidigt har det redan hänt så pass
mycket de senaste åren inom smarttelefoner att det är svårt att spå hur
framtiden kommer se. Det vårt studieresultat visar, vilket även kan bekräftas
från andra studier, är att ett medvetande om säkerhetsaspekten existerar hos
företagen, men att datorsäkerheten fortfarande prioriteras. Det märktes också
att vissa verksamheter behöva längre tid att ta till sig denna nya teknik än
andra, vilket vi tror är branschstyrt. Eftersom denna studie fokuserade på
säkerhet för smarttelefoner och bärbara datorer, finns det möjligheter för
fortsatt forskning att ta vid där vår studie avgränsades. Följande punkter är
förslag på fortsatt forskning inom ämnet:


Lösningsförslag och åtgärder för olika företagssituationer. Konkreta
förslag på pålitliga företag, applikationer och tjänster som kan nyttjas
som åtgärder mot identifierade hot och risker.



Bekräfta studiens resultat genom ett expertutlåtande.
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Kompletterande djupgående intervjuer om ämnet för att få en
kvalitativ ansats som kan styrka de resultat som denna studie tagit
fram. Det finns även möjlighet att inom detta område upptäcka nya
aspekter.



Fiktiva testfall eller scenarier. Lista med testfall där varje enskilt hot
eller risk tas upp och mer konkret går igenom åtgärderna i syftet att
öva,

utbilda

och/eller

testa

verksamhetens

IT-säkerhet

för

smarttelefoner.


Hot och riskanalys; mer djupgående analyser av de säkerhetsrisker
och hot som nämns men även vidareutveckla genom fortsatt studie
om andra existerande hot och risker inom säkerhet för smarttelefoner.



Checklista

över

de

viktigaste

punkterna

vid

införandet

av

smarttelefoner ur ett säkerhetsperspektiv. För att underlätta för
verksamheter föreslås framtagandet av en generell modell eller
checklista för hur införandet ska genomföras som kan användas
antingen vid införandet eller i utvärderingssyften.


Göra en jämförelse i säkerhet mellan de olika operativsystemen som
smarttelefoner använder. Eftersom studien hölls på ett generellt plan
kan ytterligare forskning om specifika operativsystem vara intressant,
eftersom säkerhetsrisker och åtgärder kan variera mellan dessa.
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Bilaga A
Enkät

Länk till digitala enkäten:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AuRgT7yGEkjKdHBlLXpoN
Gh4S1dKR05iRElCSjViLWc#gid=0
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Bilaga B
Sökord:


Enterprise mobility



Smartphone organization



Smartphone business



Mobile security



Mobile threats



IT security



Computer security
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