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Förord  
Att skriva denna kandidatuppsats inom IT-forensik och informationssäkerhet på Högskolan i 

Halmstad har varit både intressant och lärorikt. Uppsatsen riktar sig främst till företag som 

planerar att utveckla sin informationssäkerhet inom det tekniska området men den kan även 

uppskattas av personer med ett tekniskt intresse.   

  

Vi vill speciellt tacka de företag som tagit sin tid till att ställa upp på intervjuer och givande 

samtal med trevligt bemötande. Framförallt företaget Atea som har gjort detta arbetet möjligt 

med sina insiktsfulla åsikter.   

  

Ett stort tack riktas även till vår handledare Urban Bilstrup som gav goda råd och riktlinjer 

under genomförandet av kandidatuppsatsen.  
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Sammanfattning  

Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då 

näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten 

skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. 

Informationsläckage innebär distribution av konfidentiell data till en obehörig person eller part. 

Det finns många aspekter som företag bör ta hänsyn till när ett IT-system byggs upp för att 

säkra det mot informationsläckage.   

   

Uppsatsens syfte är att undersöka företags förhållningssätt till förebyggandet av 

informationsläckage i en hybrid IT-miljö. Att kartlägga tekniska skydd kan inspirera andra 

företag till att hitta nya effektiviseringar för sina molnlösningar. Med hjälp av fem intervjuer 

och en genomgående litteraturstudie har en kartläggning av lämpliga skydd sammanställts. 

Uppsatsen uppmärksammar hur viktigt det är med en hållbar informationssäkerhet tillsammans 

med ett skalbart och ekonomiskt system.   

   

De tekniska skydd som används av företag för att undvika informationsläckage i hybrida IT-

miljöer är: antivirusprogram, brandvägg, kryptering, Intrusion Prevention System (IPS), Data 

Loss Prevention (DLP), proxyserver, Multi-Factor Authentication (MFA), Security Operation 

Center (SOC) och Security Incident and Event Management (SIEM). Det går även att 

konstatera att övervakning av systemet är ett viktigt skydd när det kommer till att förhindra 

informationsläckage. Följaktligen kan det konstateras att det hybrida molnet bidrar till 

kostnadseffektivitet, men de specifika skyddens kostnadseffektivitet kommer att divergera 

mellan företag, beroende på deras behov av säkerhet. Avslutningsvis bidrar även det hybrida 

molnet till skalbarhet, vilket i sin tur leder till att skydd som implementeras i det hybrida molnet 

också bedöms vara skalbara.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



VI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



VII  

  

Abstract  

It is evident that all companies are dependent on a robust information security platform as our 

world becomes more connected which leads to more competition. For the past decade, the 

external threats facing businesses have shifted towards sensitive company information rather 

than their IT-infrastructure. Vital information leakage includes confidential data being 

distributed to an unauthorized individual. There are many aspects a business needs to consider 

in regards to constructing their IT-systems to sufficiently secure themselves against these 

threats.  

   

The thesis of this essay is to investigate businesses approach for preventing information leakage 

in a hybrid cloud. To successfully implement the relevant technical protection measures might 

influence other businesses and individuals to consider more effective and efficient means of 

handling cloud solutions. By using the information, we have gathered from five interviews and 

through an ongoing study of relevant literature – it is possible to narrow the list of relevant 

technical protection measures. This report considers the importance of a sustainable 

information security as well as a scalable and cost-effective system.   

   

Currently, the technical protection measures used by businesses to prevent information leakage 

in hybrid clouds are antivirus software, firewalls, encryption, Intrusion Prevention System 

(IPS), Data Loss Prevention (DLP), proxy server, Multi-Factor Authentication (MFA), 

Security Operation Center (SOC) and Security Incident and Event Management (SIEM). It is 

important to note that surveillance of the system is an important means of protection in regard 

to preventing information leakage. Additionally, a hybrid cloud solution could contribute to 

higher cost efficiency, however; the specifics of these solutions will differ among businesses 

depending on their individual needs for security. Lastly, the implemented technical protection 

measures are considered to be scalable due to the presence of the hybrid cloud.   
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1. Introduktion  
I dagens digitaliserade samhälle är information en av de viktigaste resurserna inom ett företag. 

Informationsläckage är därför ett stort hot då både information kan bevittnas av obehöriga samt 

skada ett företags rykte och varumärke. Flexibiliteten som tillkommer när personliga enheter 

såsom mobiltelefoner, laptops och surfplattor används inom arbetet har även allvarliga brister. 

Det är en större risk att känslig information hamnar hos en obehörig individ om informationen 

delas mellan olika anställda och olika geografiska platser, där företagets säkerhetspolicy inte 

gäller [1]. Detta leder till en ny typ av hot som varken företagets nätverkssäkerhet eller 

antivirusprogram kan kontrollera. Under uppsatsens gång har begreppet känslig information 

och känslig data använts för att beskriva den information som inte borde exponeras av 

obehöriga. Exempel på sådan information kan vara företagshemligheter, personuppgifter och 

lösenord. Personliga enheter är vanligtvis måltavla för moderna cyberhot eftersom de oftast har 

mindre säkerhet än till exempel servrar, men samtidigt lagrar de en stor mängd känslig och 

privat information [2]. Dessutom har enheterna en stor risk att bli stulna, vilket leder till att 

enheter med låg säkerhet kan bidra till informationsläckage [3]. Läckage kan alltså ske både 

över osäkra nätverk och med hjälp av fysiska enheter.   

  

Molnlagring är en IT-tjänst för virtuell fjärrlagring och har på senare år blivit en global trend 

som används allt mer av företag. Data lagras på servrar som är utplacerade på flera olika 

geografiska platser runt om i världen och ska alltid vara tillgängliga för användarna [4]. Med 

denna trend tillkommer även säkerhetsrisker som kan drabba ägarna av den lagrade 

informationen. Informationsläckage kan exempelvis ske genom att en fjärranvändare med rätt 

kunskap får tillgång till känslig data genom att utnyttja en organisations svaga infrastruktur [5]. 

Många olika slags molnlösningar är tillgängliga men denna uppsats har fokuserat på hybrida 

molnlösningar. Hybrida molnlösningar är en datormiljö som kombinerar två eller flera olika 

sorters moln. En vanlig hybrid molnlösning är en kombination mellan privata- och publika 

molntjänster [4].   

  

Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till 

deras känsliga information [2]. Brandväggar är ett exempel på säkerhetsåtgärder som används 

för att skydda företaget mot externa hot. Dock anpassar angripare snabbt nya tekniker för att få 

tag i och läcka information. De säkerhetsåtgärder som implementeras blir bättre ju mer tekniken  

1  
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utvecklas, men det blir även angriparens attacker [6]. För att förhindra informationsläckage 

behöver företag en stark och välgrundad informationssäkerhet. Begreppet informationssäkerhet 

innebär att säkra alla informationstillgångar med avseende på att upprätthålla tillgänglighet, 

konfidentialitet, riktighet och spårbarhet [7].   

  

En stor del av läckagen sker internt inom företaget av dess anställda, till följd av misstag eller 

avsiktligt sabotage [8]. Trots alla utbildningar och policys kommer medarbetare att göra misstag 

eller medvetet läcka konfidentiell information [2]. Informationsläckage är därför ett komplext 

problem eftersom en stor del av läckagen orsakas av autentiserade och legitima användare.  

Effektiva säkerhetsåtgärder blir därför svårare att implementera [8].  

  

Definitionen av informations- och dataläckage innebär avsiktlig eller oavsiktlig distribution av 

privat data till obehöriga [1]. Konfidentiell information inom företag inkluderar till exempel 

immaterialrätt, kundinformation, bankkontoinformation, patientjournaler och finansiell 

information. Konfidentiell information varierar beroende på företagets befattning [1][9].   

  

Det rapporteras flitigt om informationsläckage i media, vilket ofta förvärrar situationen för de 

drabbade. Ett exempel är webbtidningen ComputerSweden som har rapporterat om 1177 

Vårdguidens läckage som skedde år 2019. 2,7 miljoner inspelade samtal till 1177 Vårdguiden 

har lagrats på en öppen webbserver, helt utan lösenordsskydd eller annan säkerhet. Eftersom 

1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård 

innehåller dessa samtal känsliga personuppgifter. Denna säkerhetsbrist har inneburit att 

obehöriga har kunnat ta del av inspelade privata samtal [10].  

  

Panamadokumenten var också en stor skandal som skedde år 2016, där läckta dokument 

bevisade hur förmögna individer inte betalat skatt genom att gömma förmögenheter utomlands 

[11]. Ett annat exempel är förvaltningsmyndigheten Transportstyrelsen där sekretessbelagda 

uppgifter läckte år 2017, när ett utländskt företag hanterade myndighetens IT-drift [12]. Detta 

är bara tre exempel i ett hav av incidenter som har inträffat under åren.   

  

Informationsläckage behöver dock inte alltid betraktas som negativt, utan kan även bidra till 

förändring och rättvisa. Ett exempel på informationsläckage som både kan ses som positiv och 

negativ är begreppet visselblåsning som förekommer när en eller flera personer sprider 
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information till allmänheten om oärliga, olagliga eller olämpliga aktiviteter [13]. Uppsatsen har 

dock fokuserat på informationsläckage som en negativ term då det utgör ett hot mot företag i 

dagens samhälle.   

1.1 Problemformulering  

Informationsläckage är ett stort problem inom informationssäkerheten eftersom ämnet 

uppmärksammas både i media som redovisades i föregående del och i [3], [6] samt [14]. 

Eftersom informationssäkerhet är ett stort och relevant ämne i dagens samhälle krävs det mer 

forskning kring detta.   

  

En stor del av den tidigare forskningen kring området informationsläckage undersöker nya typer 

av tekniker för att upptäcka och undvika läckage. I [3] används till exempel olika algoritmer för 

att upptäcka komplexa dataläckagemönster och i [6] granskas olika Data Loss Prevention 

(DLP) lösningar och vilka av dem som förhindrar dataläckage i webbtrafik. Även [14] 

diskuterar hur dataläckage kan förhindras med hjälp av datasäkerhetsvakter som kontrollerar 

informationsflödet mellan olika säkerhetsdomäner. Dessutom granskas konceptet att tillämpa 

maskin-inlärningstekniker för att konstruera automatiserade innehållskontroller.   

  

Till skillnad från de ovannämnda artiklarna har denna uppsats granskat redan existerande och 

implementerade tekniska skydd mot informationsläckage i hybrida IT-miljöer. Det går även att 

konstatera att ingen av de tidigare artiklarna har gjort en översiktlig sammanställning av 

rekommenderade skydd på svenska eller tagit hänsyn till andra icke-tekniska faktorer såsom 

kostnadseffektivitet och skalbarhet. Uppsatsens syfte är att undersöka hur företag i dagsläget 

undviker informationsläckage. Det råder inget tvivel om att informationssäkerhet är ytterst 

aktuellt och att området är i behov av mer efterforskning. Att göra en kartläggning av dagens 

tekniska skydd tillsammans med effektiviseringar kan inspirera andra företag till att förbättra 

sin informationssäkerhet. Ändamålet med uppsatsen är alltså att inspirera företag, inte uppmana 

till brott där svagheter hos de omnämnda skydden utnyttjas. Effektiviseringar som har granskats 

under uppsatsens gång är kostnadseffektivitet och skalbarhet. Kostnad är ett begrepp som 

indikerar den allmänna kostnaden för inköp, installation och underhåll [15]. 

Kostnadseffektivitet innebär att kostnaden ska vara så låg som möjligt [16]. Skalbarhet innebär, 

i detta kontext, hur enkelt nätverkskomponenter kan expandera för att rymma flera användare 

samt dataöverföringskrav efter behov [15].   
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1.2 Problemställning  

Informationsläckage kan granskas ur ett flertal olika perspektiv beroende på studiens syfte. 

Exempelvis kan ämnet granskas ur ett samhällsperspektiv där miljö, hälsa och nationalekonomi 

betraktas. Rättigheter och produktkvalitet är två aspekter som istället kan studeras ur ett 

konsumentperspektiv. Denna uppsats granskar dock de olika problemställningarna ur ett 

företagsperspektiv, på grund av att det ofta innebär negativa konsekvenser för företag som 

drabbas av informationsläckage. Omfattningen av konsekvenserna kan drabba både företaget, 

dess personal och kunder negativt.   

  

Uppsatsen uppmärksammar hur viktigt det är med en hållbar informationssäkerhet tillsammans 

med ett skalbart och ekonomiskt system. Av den orsaken formulerades tre problemställningar 

som adresserar vilka tekniska skydd företag i dagsläget använder för att undvika 

informationsläckage i hybrida IT-miljöer och om dessa bidrar till kostnadseffektivitet samt 

skalbarhet. Problemställningarna tar hänsyn till ett företags säkerhet, ekonomi och 

genomförbarhet, vilket är tre viktiga aspekter sett ur ett företagsperspektiv.   

  

De problemställningar som har granskats i denna uppsats är:  

• Vilka tekniska skydd använder företag för att undvika informationsläckage i hybrida IT-

miljöer? 

• Blir dessa lösningar kostnadseffektiva för företag? 

• Går det att verkställa detta på ett skalbart sätt? 

1.3 Problematisering  

Denna uppsats har studerat företags tekniska skyddsåtgärder mot informationsläckage. Syftet 

är att uppmärksamma och inspirera andra företag till att skydda sin information och vilka 

tekniska skydd de kan använda. Problemet med att granska dessa typer av säkerhetsåtgärder är 

att de kan exponera information som kan utgöra en fara för företaget. Uppgifter om vilka 

tekniska skydd som nyttjas kan användas till fel syfte, om informationen hamnar i fel händer.   

  

Både skalbarhet och kostnadseffektivitet är två begrepp som betraktas i uppsatsen. Dock är 

begreppen relativa, vilket innebär att missförstånd kan uppstå. En teknik som är skalbar eller 

kostnadseffektiv för ett företag behöver nödvändigtvis inte vara det för ett annat företag. Alla 
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företagsstrukturer skiljs åt, vilket gör det problematiskt att hitta en lösning som fungerar för 

alla. Uppsatsens resultat kan därför inte appliceras på alla företagsstrukturer.   

1.4 Eventuella avgränsningar  

Uppsatsen har enbart undersökt säkerhetsåtgärder hos företag som använder en hybrid IT-miljö. 

Begränsning gjordes då allt fler företag implementerar molnlösningar [17], vilket gör det viktigt 

att upplysa om säkerhetens betydelse och hur den kan stärkas.   

Målet med denna uppsatsen var inte att uppfinna en ny säkerhetslösning för att undvika 

informationsläckage, utan sammanställa redan existerande och beprövade säkerhetslösningar. 

Uppsatsen har även begränsats till enbart tekniska säkerhetslösningar. Den berör därför inte 

några juridiska aspekter, personalutbildning, regelverk eller policys. Avgränsningen gjordes på 

grund av att resultatet skulle bli mer detaljerat och inte enbart ge en översiktlig bild. Uppsatsen 

har inte berört risken med att använda hybridmoln utan har istället fokuserat på de tekniska 

skydd som kan göra den hybrida molnlösningen säkrare.   
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2. Metod  
Det finns en mängd olika tillvägagångssätt som kan användas för att kartlägga uppsatsens 

problemställningar. Det finns ingen metod som är bättre än de andra, utan olika metoder är 

lämpliga för olika undersökningar. Kvalitativa metoder bidrar med många nyanser och fokus 

bör därför vara på ett fåtal respondenter. Kvantitativa metoder har istället avsikten att finna 

omfattningen av ett fenomen. Det innebär att problemställningen granskar relativt få nyanser 

men undersöker ett flertal respondenter [18]. Kvantitativa metoder ger resultat i mer 

övergripande fakta, konkret angivna mängder och siffror på makronivå [19]. Beroende på den 

specifika problemställningen borde den mest lämpliga metoden användas [18].  

  

En granskning av andra artiklars och uppsatsers metodval inom samma ämnesområde har gjorts 

för att finna inspiration till lämpliga metoder. I [14] och [20] används metoderna litteraturstudie 

och experiment. Deras litteraturstudier har utförts med syftet att ge läsaren en grundläggande 

förståelse om ämnet, samt säkerställa påstådd information. Metodvalet experiment bedömdes 

som lämpligt eftersom dataläckage försöker detekteras i [14] och en ny modell för att skydda 

oavsiktligt och avsiktligt dataläckage presenteras i [20]. I [21] användes metoderna intervju och 

litteraturstudie. Metodvalet intervju valdes då uppsatsens problemställningarna var beroende av 

enskilda individers uppfattning kring informationsläckage och dess hantering samt påverkan.  

  

I [22] nämns bland annat tre stycken olika metoder som även använts i tidigare uppsatser kring 

samma ämnesområde:  

  

• Intervjuer: Detta är en konversation mellan två eller flera parter där en av dem 

huvudsakligen ställer frågor till den andra för att samla in information. Det kan ske via 

e-post, telefon eller personlig direktkontakt. En intervju ger tillgång till primärdata och 

ger utrymme för följdfrågor och diskussion.  

• Litteraturstudie: En litteraturstudie är all form av vetenskapligt material som granskas 

systematiskt, metodiskt och kritiskt utifrån ett vetenskapligt syfte. Detta är en 

sekundärkälla som redan presenterat information som skulle kunna vara intressant för 

den aktuella studien.  

• Experiment: Innan ett experiment utförs tas oftast en hypotes fram som ska testas i 

experimentet. Det är vanligtvis en konstgjord verklighet som används och kontrolleras  
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av experimentets utförare. Denna undersökningsmetod studerar en viss variabel och vad 

den har för påverkan, i kausala termer, på en annan variabel.  

  

  

Efter granskningen av undersökningsmetoderna uteslöts metodvalet experiment, eftersom både 

tid och resurser saknades. Resultatet eftertraktade utförliga svar från respondenter och 

möjligheten till en diskussion kring ämnet. Därför valdes metoden intervju som den mest 

lämpliga för uppsatsens problemställningar. Metodvalet intervju gav möjlighet till att få 

information direkt från företagen om vilka sorters tekniska skyddsåtgärder de använder i 

dagsläget och om dessa är kostnadseffektiva samt skalbara. Information från tidigare utförda 

studier kombinerades med metodvalet intervju som enbart fokuserar på ett fåtal respondenter. 

Enlig [18] är det oftast idealiskt att använda både primär- och sekundärdata då de två typerna 

kompletterar varandra.   

  

Metodvalet ska anpassas till ändamålet av studien. Begreppet validitet innebär att mätningar 

som utförs i undersökningar ska vara relevanta i sammanhanget. Därför har enbart väsentlig 

information som kan användas för att besvara problemställningarna samlats in under uppsatsens 

utvecklingsgång [19].   

2.1 Litteraturstudie  

Utgångspunkten för denna uppsats var att utföra kvalitativa undersökningar, vilket innebär att 

allt väsentligt material har tagits fram av noggrann läsning av litteraturens helhet samt specifika 

delar. Kvalitativ forskning bidrar till en djupare förståelse av det som ska undersökas. En 

systematisk undersökning gjordes av texterna och deras referenser, där de granskades kritiskt. 

Det bidrog till en ökad objektivitet av bilden som författarna försöker förmedla i sina texter. 

Texterna har även värderats genom att granska styrkan av de argument som har 

uppmärksammats i litteraturen [19]. En fördel med litteraturstudier är att redan sammanställd 

information från olika författare kan granskas och användas. Vetenskaplig litteratur är mer 

reflekterande och genomtänkt och kan bidra till objektivitet, till skillnad från exempelvis 

intervjuer som oftast är mer spontana och subjektiva [23].   
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2.2 Intervju  

En intervju genomförs när information från enskilda individer används. Intervjufrågor 

utformades för att besvara problemställningarna och för att uppnå validitet. Detta innebar att 

enbart frågor som var relevanta ställdes under intervjun [19].  

Fördelen med att göra en intervju är att det ger primär information och att det finns utrymme att 

diskutera problemställningarna för att undvika misstolkningar [19]. Möjligheten till att ställa 

ytterligare frågor som bidrar till mer omfattande information är ännu en fördel. Bidraget till 

öppenhet och närhet mellan intervjuaren och respondenten är även fördelar som tillkommer 

med metodvalet. Det finns olika sorters intervjumetoder, antingen kan intervjun göras ansikte 

mot ansikte eller via telefon, alternativt e-post. Att se respondentens ansikte ger möjligheten till 

att se uttryck som avslöjar mer information än de ord som sägs. Dock får respondenten mer tid 

att noggrant formulera svaren om intervjun sker via e-post [23]. Skype- och telefonsamtal bidrar 

till flexibilitet då samtalet kan utföras trots att intervjuaren och respondenten inte vistas på 

samma plats [18].  Frågorna som ställdes under intervjuerna var till en viss grad helt öppna. 

Detta innebar att det fanns en röd tråd i intervjun som bestod av förberedda frågor men inga 

svarsalternativ, utan respondenterna fick välja hur utvecklade svar de ville bidra med [23].  

2.3 Problematisering av metoder  

Att genomföra en litteraturstudie kan både vara tidskrävande och långdraget då all irrelevant 

information måste utmönstras och enbart adekvat information prioriteras. Nackdelen med detta 

är att när enbart material som verkar relevant studeras är det lätt att missa viktiga infallsvinklar 

från material som i första skedet verkade irrelevant och därför sorterades bort i början av 

processen [23].   

All litteratur granskades för att säkerställa att den låg i fas med IT-världens utveckling då det är 

ett område som ständigt förändras. Dock är litteratur en sekundär källa som både kan vara 

vinklad och ofullständig [23]. För att komplettera den granskade litteraturen gjordes intervjuer, 

vilket gav relevant information som var bunden till just uppsatsens problemställningar. Att 

respondenternas egna värderingar kan påverka och vinkla resultatet är dock en nackdel då 

metodvalet intervju används [18]. Intervjuer liknar litteraturstudier då det är resurskrävande att 

genomföra, vilket leder till att enbart ett fåtal respondenter har intervjuats. Färre respondenter 

kan bidra till ett generaliseringsproblem då de eventuellt inte representerar samtliga åsikter [18].  
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Litteraturstudier är mer reflekterande och genomtänkta medan intervjuers empiri är mer 

spontan, vilket både kan vara en för- och nackdel. Mindre spontanitet kan medföra att 

informationen förvrängs för att ge ett specifikt intryck, men det kan även betyda att 

informationen är mer genomtänkt och bearbetad [23].     
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3. Teori  
I denna sektion presenteras en sammanställning av relevant områdeskunskap och teoribildning. 

Informationen ger en förklaring till olika begrepp och tekniker som nämns i resultatdelen. En 

kategorisering av informationen har gjorts med hjälp av underrubriker.   

3.1 Informationssäkerhet och informationsläckage  

Datorbaserade informationssystem har ökat under de senaste åren. Dessa typer av system har 

förändrat hur människor kommunicerar och finner kunskap. Tillgång till Internet och 

information ökar med hjälp av privata enheter som till exempel mobiltelefoner, surfplattor och 

laptops. Tillväxten av tillgänglighet och användande av datorbaserade informationssystem 

medför att säkerhetsrelaterade incidenter mot dessa typer av system har ökat [24]. Kravet på 

informationssäkerhet blir därför allt större, då mer data och information behöver skyddas [25]. 

Begreppet informationssäkerhet innebär att säkra alla informationstillgångar med avseende på 

att upprätthålla tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och spårbarhet [7].   

  

Att säkerställa informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet är 

informationssäkerhetens mål. Konfidentialitet berör vem som kan ta del av informationen, samt 

hur organisationen säkerställer att endast behöriga har tillgång till den. Genom att veta att 

informationen inte förändrats säkerställs dess integritet. Informationens tillgänglighet innebär 

att informationen ska vara åtkomlig och kunna nås när den behövs [26].   

  

Definitionen av informations- och dataläckage innebär avsiktlig eller oavsiktlig distribution av 

privat data till obehöriga [1]. Företag är ofta offer för informationsläckage där känsliga 

personuppgifter och företagsdata distribueras. I nästan alla fall förlorar företag ekonomiskt på 

dataläckage och bör därför vidta åtgärder för att förebygga detta [27].   

  

Enligt [27] finns det två typer av dataförluster: läckage och försvinnande eller skada av data. 

Läckage innebär att känslig data inte är under företagets kontroll, vilket är en förlust av 

konfidentialitet. Försvinnande eller skada av data syftar istället på en datakopia som inte längre 

är tillgänglig för företaget, vilket är en förlust av tillgänglighet.   

  

Dataförlust är ett komplicerat problem då data vistas på olika platser i företaget. Företagsdata 

finns generellt på tre olika platser, även kallade förlustlägen: data i vila, data vid slutpunkten 
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och data i rörelse. Data i vila hänvisar till data som är placerad i ett filsystem i databaser eller 

andra lagringsenheter. Data vid slutpunkten innebär att data är lokaliserad vid nätverkets 

ändpunkter. Data i rörelse syftar på data som transporteras via nätverket till omvärlden. För att 

effektivt förebygga dataförlust bör lämpliga tekniker vidtas för att täcka alla potentiella 

förlustlägen i företaget. Detta görs genom att hantera, detektera, övervaka och skydda värdefulla 

informationstillgångar [27].   

3.2 Olika molntyper  

Molntjänster är olika sorters IT-tjänster som tillhandahåller delade dataresurser, vilket kan 

inkludera till exempel applikationer, hårdvara, lagring och nätverk. Allt från datorkraft till 

datainfrastruktur kan levereras som en tjänst. Det finns fyra primära versioner av moln [4]:   

  

• Publika moln: I publika moln tillhandahålls alla resurser från en tredje part. Kunden som 

använder det publika molnet använder molnets tillgängliga resurser och kan bortse från 

detaljer och den underliggande infrastrukturen. Det publika molnet kan nyttjas av alla 

med en Internetanslutning [28].   

• Privata moln: Det privata molnet ägs och drivs av en organisation eller en tredje part 

och kan enbart användas av ägarna och andra tillåtna enheter [28].  

• Branschmoln: är den svenska översättningen av Community Cloud och är en 

molnmodell som är anpassad till en specifik infrastruktur. Sjukvården och regeringen är 

två exempel på verksamheter som har höga krav på sekretess samt autentisering och 

använder därför denna typ av moln [4].  

• Hybridmoln: En kombination mellan två eller flera typer av moln kallas hybridmoln. 

Organisationen kan alltså både använda standardiserade och automatiserade tjänster 

som det publika molnet erbjuder, tillsammans med säkerheten av lokala 

företagsanpassade tjänster från det privata molnet. Denna typ av molnlösning erbjuder 

flexibilitet och kostnadseffektivitet, vilket resulterar i att användandet av det hybrida 

molnet expanderar [28].   
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3.3 Tekniska skydd   

I nedanstående text har olika typer av tekniska skydd presenterats. Tekniska skydd är den teknik 

och tjänster som går att automatisera i en hög utsträckning [29]. Underrubriker har applicerats 

för att göra informationen tydligare och lättare att betrakta.   

3.3.1 Hårdvara och mjukvara  

En brandvägg används för att skydda ett nätverk från externa attacker och intrång [30]. Skyddet 

agerar som en säkerhetsvakt mellan det privata nätverket och Internet, vilket gör att all 

inkommande och utgående trafik måste passera genom brandväggen. Brandväggens uppgift är 

att undersöka paketen som färdas in och ut från nätverket för att sedan acceptera eller neka dem. 

Denna funktion möjliggörs genom en sekvens av regler. Den första regeln paketets data 

stämmer överens med kommer avgöra om trafiken accepteras eller inte [31]. Brandväggar kan 

implementeras som både mjukvara och hårdvara [15]. Unified Threat Management (UTM) är 

en säkerhetslösning som går att kombinera med brandväggar för att stärka säkerheten. UTM är 

en uppsättning funktioner som arbetar inom brandväggen med att analysera trafiken för att hitta 

avvikelser och hot. En sådan lösning kan innehålla många olika skydd beroende på kundens 

behov. Vanligt förekommande skydd är skräppostskydd, detektering och blockering av intrång, 

samt skydd mot spionprogram [32].   

  

Säkerhetsverktyget Intrusion Detection System (IDS) övervakar passivt och kartlägger intrång 

i företagets system. IDS kopierar trafiken och jämför den med kända skadliga signaturer. En 

modernare version av IDS är säkerhetsanordningen Intrusion Prevention System (IPS) som har 

förmågan att upptäcka och blockera vissa typer av attacker i realtid. All inkommande och 

utgående trafik måste transporteras genom IPS, på samma sätt som brandväggen för att 

analyseras. IPS kan omedelbart detektera ett nätverksproblem. Genom att utföra en djupare 

analys av inkommande och utgående paket möjliggörs funktionen att identifiera, stoppa och 

blockera attacker som skulle passerat genom en traditionell brandvägg [33].   

  

En proxyserver kan ses som en mellanhand i kommunikationen mellan en server och en klient 

[34]. Exempelvis när en klient vill ansluta till en fjärrserver ansluter klienten istället till 

proxyservern. Därefter ansluter den till fjärrservern åt klienten. Fjärrservern ser därför enbart 

anslutningen till proxyservern och inte klienten, vilket bidrar till säkerhet då klienten bibehåller 

anonymitet [33].   
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En honeypot är ett IT-system som är skapat för att lura systemets inkräktare. Genom att låta 

inkräktare komma åt falsk data kan systemets administratörer studera inkräktarnas beteende och 

förhindra kommande intrång och informationsläckage. Inkräktarnas beteende och attacker mot 

det konstgjorda IT-systemet analyseras för att senare kunna skydda företagets äkta system [35]. 

En speciell form av honeypot kallas honeytoken, vilket är digital information som läcks 

medvetet. Honeytoken fungerar som ett bete för inkräktare i systemet och kan till exempel vara 

e-postadresser, inloggningsuppgifter eller kontorsdokument. Med hjälp av den digitala 

informationen kan flödet av stulen information bevakas [36].   

  

Antivirusprogram förhindrar att enheter blir infekterade av skadlig kod. Antivirusprogram är en 

av de mest använda säkerhetsprodukterna idag. Det är viktigt att hålla programmet uppdaterat 

då ny skadlig kod skapas och uppdateras dagligen [33].   

  

Företaget Cisco tillhandahåller många olika säkerhetslösningar och tre av dem är Cisco Identity 

Services Engine (ISE), Cisco Advanced Malware Protection (AMP) och Cisco Stealthwatch. 

ISE är en identitets- och policyplattform som gör det möjligt för företag att säkerställa att enbart 

behöriga personer med rätt enheter får tillgång till företagstjänster. ISE erbjuder kontroll och 

förmågan att iaktta användare och enheter som är anslutna till nätverket och kan därför binda 

identiteter till olika nätverkselement. Med hjälp av ISE förenklas hantering av enheter, 

användare och nätverksåtkomst [33]. Teknologin AMP skyddar användare och nätverket från 

skadlig kod. Detta görs på ett mer effektivt sätt än de traditionella antivirusprogrammen. AMP 

erbjuder kontroll och visibilitet för att kunna upptäcka och stoppa skadlig kod före, under och 

efter att en attack utförts [33]. Cisco Stealthwatch är en lösning som kan upptäcka hot i det 

privata nätverket, i det publika molnet, samt i den krypterade trafiken. Stealthwatch gör det 

möjligt för administratörer att iaktta användare och deras handlingar på nätverket. Denna typ 

av kontroll bidrar till smartare segmenteringspolicys [37].   

  

En auktoriseringsserver är en server som ansvarar för autentisering av klienter. Alla 

serviceförfrågningar i samma domän centraliseras enbart till auktoriseringsservern. När en 

tjänst begärs av en användare genererar servern ett positivt eller negativt svar, beroende på om 

användaren är behörig eller inte [38].   
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En övervakningsenhet upptäcker all avvikande trafik som riktas mot någon av organisationernas 

adresser. Sniffare är en enhet som analyserar alla paket i nätverket och bidrar därför till en 

säkrare IT-miljö. Det är en av de många enheter som övervaka systemet [29].   

  

Ett Security Operations Center (SOC) är en anläggning som ansvarar för att kontinuerligt 

övervaka, analysera, bedöma och försvara en organisations säkerhetsställning [39]. SOC lagrar 

och analyserar information från olika nätverksenheter. I de fall den analyserade informationen 

uppvisar någon typ av hot analyseras informationen ytterligare för att verkställa en lämplig 

säkerhetsanpassning [40]. Anläggningen har som mål att förbättra organisationens säkerhet 

genom att detektera och reagera på hot innan det påverkar organisationens verksamhet [41]. 

Security Incident and Event Management (SIEM) system är ett viktigt verktyg i SOC för att 

samla in och analysera händelser från olika källor. Styrkan med SIEM-system är att de kan 

korrelera loggar från diverse källor för att sedan definiera meningsfulla angreppsmönster. 

Därefter kan säkerhetsanalytiker analysera de mönster som påträffats och förhindra en potentiell 

attack [42].  

  

Data Loss Prevention (DLP) lösningar analyserar dataflöden och verkställer datapolicys för att 

skydda känslig information [6]. DLP övervakar åtkomst och utbyte av känslig data för att 

identifiera felaktig användning eller avslöjande av obehöriga. För att skilja mellan tillåtna och 

skadliga transaktioner av data används olika sorters listor som identifierar tillåtna, samt skadliga 

beteenden. Om ett skadligt beteende i transaktionen upptäcks kan den planerade attacken 

förhindras innan den hinner utföras [43]. Dataläckage kan förhindras och åtgärdas genom olika 

DLP-metoder och tekniker, både administrativa och tekniska [35].   

  

Cloud Access Security Broker (CASB) är en molnbaserad programvara som övervakar all 

aktivitet och implementerar säkerhetspolicys. Programvaran appliceras mellan 

molntjänstanvändare och molnapplikationer. Programmet hanterar tillgången till de olika 

molntjänsterna och tillhandahåller även antivirusprogram, kryptering och säkerhetsloggning 

[44].  

3.3.2 Nätverk  

Virtual Local Area Network (VLAN) gör det möjligt att gruppera enheter inom ett Local Area 

Network (LAN). De grupperade enheterna kommunicerar med varandra som om de vore 

anslutna till en och samma kabel. Denna typ av segmentering inom nätverket baseras på faktorer 
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som exempelvis användarbehörighet och företagsavdelningar. Möjlighet för grupper med 

känslig data att separeras från resten av nätverket existerar, vilket minimerar risken för att 

känslig data läcker. Varje VLAN är som ett eget separat nätverk som är baserat på en logisk 

anslutning. Denna teknik förbättrar nätverksprestandan och gör det möjligt att implementera 

specifika säkerhetspolicys baserat på grupper av användare [15].  

  

Virtual Private Network (VPN) är ett privat nät som kan ses som säkra “tunnlar” mellan punkter 

i ett öppet och osäkert nätverk. Med hjälp av VPNs kan företag säkrare och mer kontrollerat 

skicka data [26]. VPNs använder virtuella anslutningar istället för fysiska, samt omfattande 

autentisering och kryptering för att säkra data som transporteras [33].  

3.3.3 Autentisering och kryptering  

Lösenord är den mest använda autentiseringsmetoden i nuläget. Fastän riktlinjer finns för att 

skapa ett starkt och säkert lösenord väljer människor att göra dem svaga och enkla att komma 

ihåg. Detta resulterar i att lösenorden blir lätta att gissa för utomstående. Lösenord kan därför 

vara en säkerhetsrisk om användare inte följer riktlinjerna. En förmildring av denna 

säkerhetsrisk kan göras med hjälp av Multi-Factor Authentication (MFA) [45]. MFA kräver att 

en användare korrekt presenterar två eller flera autentiseringsfaktorer för att 

autentiseringsförsöket ska vara framgångsrikt [46]. Exempelvis, istället för att enbart använda 

ett användarnamn och ett lösenord kan en verifieringskod skickas till användarens telefon som 

sedan måste användas vid inloggning [45]. De tre autentiseringsfaktorerna är: kunskapsfaktorer, 

besittningsfaktorer och tillhörighetsfaktorer. Kunskapsfaktorer är något användaren vet, till 

exempel ett lösenord eller en pinkod. Besittningsfaktorer är istället något användaren har, så 

som en mobiltelefon, bank-ID, USB-minne eller laptop. Tillhörighetsfaktorer syftar på något 

användaren är, exempelvis ett fingeravtryck [46].   

  

Identity and Access Management (IAM) är ett autentiserings- och auktoriseringssystem som 

hanterar namngivning och autentisering av klienter och anställda. IAM uppdaterar även deras 

behörighetsrättigheter i företagets dator- och nätverkssystem [47].  

  

Att göra ett meddelande oförståeligt kallas kryptering. Ett meddelande krypteras enligt ett 

särskilt protokoll som avtalats mellan avsändare och mottagare i förväg. Dekryptering sker då 

en förvrängning av protokollet används för att göra meddelandet begripligt igen. Fördelen med 

kryptering är om meddelandet skulle hamna hos en obehörig kommer meddelandet fortfarande 
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vara oläsbart. Utan tillkomst till förvrängningsprotokollet har obehöriga svårt att återskapa det 

ursprungliga meddelandet från den krypterade texten [48]. Målet med kryptering är 

konfidentialitet, integritet, autentisering och oförnekbarhet [49].  

  

Public Key Infrastructure (PKI) är ett ramverk som används för att utbyta information säkert 

mellan olika parter. Identifieringen sker via certifikationsmydigheter som tillhandahåller 

digitala certifikat som verifierar parternas identitet. De digitala certifikaten kan även användas 

för att signera meddelanden, vilket säkerställer dess integritet [33]. De olika sätt som kan nyttjas 

för att säkert identifiera olika parter i en digital miljö kallas identifieringslösningar. Med hjälp 

av PKI, elektroniska signaturer och certifikat kan företag och organisationer kontrollera och 

identifiera användare i den digitala miljön [26].   

  

Secure Socket Layer (SSL) är ett säkerhetsprotokoll som säkrar kommunikation över Internet 

genom att kryptera trafiken mellan användare och webbservrar [5][33]. Protokollet skyddar 

nätverket mot avlyssning och intrång. Den nyare versionen av SSL kallas Transport Layer 

Security (TLS) som även kontrollerar motpartens identitet [33].  

  

Standarden Internet Protocol Security (IPsec) är en sammansättning av protokoll och är en 

vanlig funktion i brandväggar samt i VPNs [5]. IPsec skyddar dataöverföring genom att skilja 

på skyddade och oskyddade delar av företagets datornätverk. Beroende på hur det är 

konfigurerat kommer enskilda paket ur trafiken antingen accepteras, nekas eller hanteras av 

olika tjänster [26]. IPsec tillhandahåller kryptering, autentisering, integritet och åtkomstkontroll 

[33].  
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4. Materialinsamling  
I detta avsnitt har tillvägagångssätten för insamlingen av allt material relaterat till resultatdelen 

presenterats. Första delen tar upp vilka sökmotorer och sökord som använts under arbetets gång, 

samt en kort sammanfattning av litteratur. Andra delen beskriver hur urvalet av respondenter 

för intervjun valdes följt av en motivering till alla frågor som ställdes under intervjun.    

4.1 Litteraturstudie  

Innebörden med att utföra en litteraturstudie var att få grundläggande kunskap kring området 

samt att få inspiration för uppsatsens uppbyggnad och struktur. Detta var en viktig del av 

processen och för att erhålla väsentlig kunskap var en litteraturstudie både det mest 

kostnadseffektiva och minst tidskrävande, då rätt sökord användes.   

  

För att hitta vetenskapliga litteratur till uppsatsen användes söktjänsterna Google Scholar och  

Högskolan i Halmstads bibliotek, samt deras onlinetjänst OneSearch. Intressanta sökord som 

gav relevanta träffar var “Information leakage”, “Data leakage prevention”, “Hybrid cloud”, 

“Cloud security”, “Security architecture” och “Information system security”. Under 

användandet av sökordet “Data leakage” anträffades [1] som tillhandahöll användbar 

information kring ämnet.   

  

Då informationsläckage är så pass relevant i dagens samhälle var det ett naturligt val av ämne 

att skriva om. Dock krävdes inspiration till vilket perspektiv arbetet skulle inriktas på. 

Inspirationen bakom potentiella perspektiv grundades i andra redan skrivna kandidatuppsatser. 

I början av uppsatsprocessen undersöktes olika söktjänster som till exempel Digitala 

Vetenskapliga Arkivet och Lund University Publication Student Papers (LUP-SP) för att 

undersöka tidigare skrivna uppsatser kring ämnet, samt att finna inspiration. Både [21] och [50] 

fokuserar på området informationsläckage, men med olika vinklar inom ämnet. I [21] 

uppmärksammas den enskilda individens uppfattning kring informationsläckage och varför 

människor väljer att bryta mot organisationens informationssäkerhet. I [50] observeras istället 

vilka handlingsplaner som finns för att hantera och bemöta informationsläckage, samt vilka 

konsekvenser informationsläckage kan innebära.  

  

Både [26] och [29] berör existerande tekniska skydd som används för att skydda IT-system och 

försvara det mot informationsläckage. Liknande yttranden nämns i [35] och [51] som också 
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berör tekniska skydd och detaljerade beskrivningar av dessa, vilket skapade en större förståelse. 

Kostnadseffektivitet och hur detta uppstår är ytterligare en aspekt som [26] och [29] tar hänsyn 

till, vilket var relevant när den andra problemställningen skulle besvaras.   

  

Eftersom allt fler företag väljer att använda olika molnlösningar är det viktigt att ha en bred 

kompetens om hur detta påverkar företaget, både ekonomiskt, tekniskt och utvecklingsmässigt. 

Av den anledningen användes [28] då den förklarar molntypen hybridmoln på ett enkelt sätt. 

Detta bidrog till en övergripande bild kring ämnet. Viktiga aspekter om de olika molntyperna 

och deras uppbyggnad, deras för- och nackdelar, tekniska skydd, kostnadseffektivitet och 

skalbarhet nämns också.    

  

Information kring nämnda skydds potentiella skalbarhet nämns i både [33] och [52]. I [52] 

berörs även skyddens möjligheter till kostnadseffektivitet och information från [33] har använts 

i teoribildningen för att klargöra begrepp som nämns i resultatdelen.  

  

Säkerhetsarkitekturen i ett nätverk redovisas i [38], följaktligen vilka skydd och 

tillvägagångssätt som bör användas för att säkra nätverket. Även beskrivningar av skydden 

berörs, vilket bidrog till en större förståelse kring skydden och deras tekniker.  

  

I [53] behandlas autentiserings- och detekterings metoder eftersom obehöriga användare är ett 

växande problem som medför allvarliga konsekvenser för företag. Även befintliga metoder som 

använts för att motverka intrång och informationsläckage i olika informationssystem berörs. 

Det resultat som forskningen åstadkom leder till en förbättring av verksamheternas process för 

att säkerställa skydd för konfidentiell information.   

 

På grund av en hastigt ökad transaktion av datamängd från organisationer till moln har antalet 

attacker mot företags molnlösningar ökat. I [54] uppmärksammas olika skydd mot 

informationsläckage som stora organisationer använder i sina molnlösningar. Därefter berörs 

företags tillvägagångsätt, steg för steg, när de ska implementera tekniska skydd samt olika 

övningar som kan göras för att testa infrastrukturen. Mer omfattande skyddslösningar som SOC 

och SIEM presenteras, men för att få en djupare förståelse hur dessa två samarbetar studerades 

även information från [42]. Hur SIEM fungerar berörs, samt en diskussion kring hur viktig 

SIEM är för SOC och vad det finns för nackdelar.    

  



20  

  

Det konstateras i [55] att informationssäkerhet är en billig försäkring för alla företag. Olika 

metoder hur företag kan gå tillväga för att beräkna huruvida en säkerhetsinvestering är lönsam 

berörs också. 

   

4.2 Intervju  

Intervju var den centrala delen av uppsatsens datainsamling. Det är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt som går in på djupet kring olika åsikter samt ståndpunkter. Det finns ett antal 

etiska krav på personen som utför intervjun. Både samtyckes- och informationskravet innebär 

att respondenterna ska vara väl informerade om undersökningens syfte, att det är frivilligt att 

svara på frågorna och att de kan välja att när som helst avbryta intervjun. Därför fick de 

intervjuade personerna en kort introduktion om uppsatsen samt information om vilka 

problemställningar som skulle besvaras [56].  

  

För att få kontakt med människor som besitter rätt kompetens har ett samarbete med företaget 

Atea genomförts. Atea är ett svenskt IT-företag som är specialiserade på IT-infrastruktur och 

levererar olika produkter och tjänster för IT-miljöer [57]. Genom e-post och Skype-kontakt med 

Anders Nilsson som är konsultchef på Atea har arbetet kring intervjuerna samt uppsatsen 

bearbetats. Samarbetet gjordes även för att få åsikter kring hur relevant arbetet var för företag i 

dagsläget. När problemställningarna hade sammanställts diskuterades vilka personer som skulle 

vara lämpliga att intervjua. Det första kravet som ställdes på respondenten var att personen 

skulle jobbat mer än fem år inom IT-branschen och besitta bred kunskap inom IT-

säkerhetsområdet. Det andra kravet var att personen i fråga hade kunskap inom molntjänster 

och framförallt hybrida molnlösningar.    

  

Urvalet vid kvalitativa metoder är ändamålsstyrt [18]. Ändamålet med uppsatsen bestämmer 

vilka som bör intervjuas. De respondenter som intervjuades valdes på grund av sin kunskap och 

kännedom kring ämnet. För att få olika synvinklar och variation kring uppsatsens 

problemställningar valdes respondenter från både stora och små företag. Alla företag måste ta 

hänsyn till sin budget när de implementerar skydd mot informationsläckage. Detta påverkar 

beslutet om hur omfattande skyddslösningarna skall vara och hur det görs på ett 

kostnadseffektivt och skalbart sätt.   

  

När urvalet bestämts och kontakten med företag som hade anställda med den efterfrågade 

kompetensen etablerades intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes via telefon eller Skype på 
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grund av distansen till respondenterna. Allt som sades under intervjuerna antecknades och 

sammanställdes därefter. Eftersom delar av intervjuerna innehöll konfidentiell information fick 

alla respondenter ta del av sammanställningen via e-post för att ändra, ta bort samt säkerställa 

att informationen var godtagbar för publikation.  

4.2.1 Frågor   

Syftet med intervjufrågorna var att ge svar på uppsatsens problemställningar. Av den orsaken 

skapades strukturerade frågor som ansågs vara relevanta och givande för resultatet. Frågorna 

utformades noggrant för att respondenterna skulle förstå innebörden och få möjlighet att ge 

konkreta och detaljerade svar. Frågor som lätt kunde besvaras med svaren “ja” eller “nej” 

undveks då mer utförliga svar krävdes för att kunna besvara uppsatsens problemställningar. 

Innan intervjun inleddes gavs en kort presentation om uppsatsen samt om upplägget av 

intervjuns struktur. Även en estimerad tidsuppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta 

berördes. Därefter fick respondenterna ge en kort presentation om sina erfarenheter inom IT-

området och sin nuvarande arbetsplats.   

  

1. Hur många års erfarenhet har du inom IT-branschen?   

Detta är en öppen och inledande fråga vars svar kan ge en bild av respondentens kunskap 

kring ämnet, samt att det är en fördel att börja en intervju med öppna frågor. 

Anledningen till att de öppna och minst invecklade frågorna bör besvaras först beror på 

att intervjun ska bli mer avslappnad och skapa ett förtroende mellan respondenten och 

den som genomför intervjun [56].  

  

2. Vilka tekniska skydd använder företaget du jobbar på för att undvika 

informationsläckage i hybrida IT-miljöer? / Om du jobbar som konsult, vilka tekniska 

skydd har du implementerat åt andra företag för att undvika informationsläckage i 

hybrida IT-miljöer?   

Denna frågan utformades på två olika sätt eftersom den behövde anpassas till både 

konsulter som hanterar olika företags IT-miljöer och personer som enbart hanterar ett 

företags IT-miljö. Frågan är direkt bunden till den första problemställningen.   

  

3. På vilket sätt skyddar dessa tekniker företagets information?  
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Detta var en följdfråga till föregående fråga som gav djupare insikt om hur skydden 

fungerar. Respondentens förklaring besvarade även om skyddet verkligen har en viktig 

funktion och var lönsam för informationssäkerheten.   

  

4. Är dessa skydd kostnadseffektiva? I sådana fall på vilket sätt?  

  

5. Går det att verkställa dessa skydd på ett skalbart sätt? I sådana fall hur?  

De två ovanstående frågorna syftar till att ta reda på om dessa tekniska skydd även gör 

det kostnadseffektivt och skalbart för de företag som använder skydden. Frågorna är 

direkt bundna till den andra och tredje problemställningen.   

  

6. Vilket är det viktigaste skyddet/skydden enligt dig?  

Frågan ställdes för att få en summering av intervjun och en översikt av de nämnda 

skydden. Respondenten fick då ytterligare en chans att lägga extra vikt på de skydd som 

var högst prioriterat samt utveckla varför.  
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5. Resultat  
Resultatdelen är uppdelad i två delar där litteraturstudiens- och intervjuernas resultat 

presenteras. Inledningsvis besvaras problemställningarna utifrån den litteratur som noggrant 

studerats och därefter redovisas sammanställningar av alla intervjuer.  

5.1 Sammanställning av litteraturstudie    

I denna del redogörs en sammanställning av det material som har analyserats under 

litteraturstudien. Litteraturstudiens resultat är sorterat, baserat på de olika problemställningarna, 

vilket bidrar till lättare och en mer strukturerad läsning.   

5.1.1 Vilka tekniska skydd använder företag för att undvika 

informationsläckage i hybrida IT-miljöer?  

I [26] och [28] nämns: antivirusprogram, brandvägg, kryptering, PKI, VPN och SSL som de 

tekniska skydd som skyddar IT-arkitekturen i hybrida molnlösningar. Förutom de ovanstående 

skydden nämns även IDS och IPsec i [26]. Utöver skyddet brandvägg berörs skydden 

nätverkssniffare, granskningsloggar, övervakning av systemet och proxyserver i [29]. I [35] 

nämns skydden kryptering, brandvägg, honeypot, honeytoken, IDS och VPN. Dessvärre saknar 

dessa skydd proaktivitet och kan därför inte vidta åtgärder i realtid. Av den orsaken berörs även 

skydden IPS och olika metoder av DLP som både kan upptäcka och förhindra hot omedelbart. 

Skydd som rekommenderades av [38] var kryptering, IPsec, TLS och auktorisationsserver. 

Enligt [53] är kryptering, autentisering med hjälp av lösenord, autentiseringsenhet och/eller 

biometri, IDS, brandvägg och ett aktivt övervakningssystem viktiga skydd för att säkerställa 

informationssystemets säkerhet. Skydden brandvägg, IPsec, honeypot, IPS, IDS, SOC, SIEM 

och kryptering nämns även i [51].  

  

Ett vanligt förekommande övervakningssystem som ett flertal större organisationer använder är 

SOC [54]. SOC används vanligen tillsammans med verktyget SIEM som hanterar 

säkerhetsinformation och händelsehantering i systemet [42]. En aspekt som företag bör ta 

hänsyn till vid implementation av säkerhetsskydd och datacenter är planering av vilken 

information som ska placeras innanför brandväggen, i molnet eller i datacentret [28].  
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5.1.2 Blir dessa lösningar kostnadseffektiva för företag?   

I [28] påstås det att användande av hybrida molnlösningar är ekonomiskt för företag då fördelar 

som standardisering, skalbarhet och flexibilitet tillkommer. I hybrida molnlösningar går det att 

planera vilka tekniska skydd som ska vara i det privata molnet samt vilka som ska vara i det 

publika. Dock är det svårt att förutse kostnaderna för varje enskilt skydd, då det är individuellt 

för varje företag.   

  

För att bedöma om ett skydd ska implementeras eller inte berör [26], [29], [33] och [55] 

betydelsen av att göra en riskanalys där hot, kritiska tillgångar och data fastställs. När 

riskanalysen är fullbordad kan företaget bedöma vilka implementationer som bör göras. 

Riskanalysen kommer att variera från företag till företag, beroende på deras mängd av 

konfidentiell data. För att sedan räkna ut om en skyddslösning är kostnadseffektiv för ett företag 

divideras den beräknade nyttan med kostnaden. Detta är en vanlig lönsamhetskalkyl som kallas  

Return On Investment (ROI). “Nytta” kan exempelvis beräknas genom vad kostnaderna skulle 

bli om konfidentiell information skulle läcka eller av sparad arbetstid genom automatiserade 

skydd. “Kostnaden” bör innefatta både licenskostnad, implementering och underhåll av 

skyddslösningar [55].  

  

Övervakning av systemet kan göras manuellt av en eller flera personer. Ett manuellt 

tillvägagångssätt är dock oftast ineffektivt och tidskrävande. Dessutom kan mänskliga fel eller 

avsiktligt sabotage uppstå [29][33]. Att göra en fullständig kontroll av systemet manuellt blir 

vanligtvis mer kostsamt och minskar inte företagets risker anmärkningsvärt. En lämpligare och 

ett mer kostnadseffektivt alternativ är användning av tekniska skydd som kontrollerar systemet 

automatiskt [29]. Detektion och prevention system såsom IDS eller den mer skalbara IPS är 

exempel på kostnadseffektiva skydd som istället kan kontrollera systemet [33]. De flesta skydd 

kan automatiseras och kräver därför inte lika mycket mänsklig interaktion. Tekniken utför 

repetitiva uppgifter, vilket gör att granskningen av systemet blir noggrant utförd. Kostnaden för 

skydden kommer sannolikt inte överstiga de kostnader som företag dagligen spenderar på 

säkerhetsexperter [29], återinstallationskostnader, rensning och förebyggande åtgärder [26].   

  

Säkerhetskostnaden kan upplevas hög då ett flertal skydd krävs för att skapa de bästa 

förutsättningar. Implementation av säkerhet blir dock kostnadseffektivt i längden. Ett exempel 

är företagets försäkringar. Om företagets säkerhet är hög ger somliga försäkringsbolag rabatter 
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på vissa försäkringar. Försäkringsavgiften blir troligtvis lägre om företaget uppfyller somliga 

säkerhetskrav. Säkerheten hos ett företag gör det även möjligt att bedriva affärer. Eftersom allt 

fler företag digitaliseras är säkerheten inte längre bara ett smart val, utan ett krav från klienter. 

Exempelvis om känslig information från kommunikationen mellan parterna läcker kommer 

företaget anses opålitlig. Läckaget kan smutskasta företagets rykte och färre klienter kommer 

samarbeta med dem, vilket blir allt annat än lönsamt [29].   

  

Det finns både billigare och dyrare skydd, därför är det viktigt att veta vad företaget verkligen 

behöver och om det är rimligt. Om företaget har budgeten att skapa ett eget datacenter och 

distribuera en egen molnlösning skulle det vara den mest kostnadseffektiva metoden på lång 

sikt. Dock är det en kostsam lösning, vilket innebär att den effektivaste metoden för företag 

med en mer begränsad budget är att hyra en molntjänst med implementerade skydd. Av den 

anledningen väljer även många företag att hyra tjänster som SOC eftersom de annars måste 

investera i en SIEM-lösning, utbildad personal samt säkerhetsanalytiker [54].   

5.1.3 Går det att verkställa detta på ett skalbart sätt?  

I [28] konstateras det att fördelen med att använda molnlösningar är skalbarheten. Med en 

välplanerad plattform finns det plats för både innovation och förändring, vilket leder till att hela 

organisationen kan utnyttja alla IT-resurser som tillhandahålls.  

  

Det är vanligt att skydd som antivirusprogram, kryptering, SSL och VPN ingår i molntjänsten 

då både molntjänstleverantörerna och klienter tjänar på att inneha extra säkerhet [28]. Att 

integrera skydd i molnet gör de tekniska skydden skalbara. Enligt [54] är automation nyckeln 

till en skalbar infrastruktur för företag och verksamheter. Allt fler företag väljer att flytta deras 

data till ett moln för att förbättra effektiviteten, flexibiliteten samt kostnadseffektiviteten. 

Möjligheten finns eftersom molnets servrar kan hantera en ökad belastning när det är 

nödvändigt. En annan aspekt som nämns är att klienterna vanligtvis delar på alla resurser i ett 

moln och därför blir det skalbart.  

  

Ett avvikande resultat som berörs i [42] var påståendet om att SIEM inte skulle vara skalbart. 

De nämner även ett exempel om ifall ett datacenter som använder SIEM samlar in en biljon 

händelser som sker i systemet varje dag, måste SIEM-systemet stödja en intagningsgrad på 

cirka 12 miljoner händelser per sekund. Om hastigheten skulle överskrida detta skulle 
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ytterligare investeringar i SIEM-systemet vara nödvändiga. Att samla händelser i ett datacenter 

på ett skalbart sätt är på så vis en utmaning om verktyget SIEM används.  

  

PKI är ett skalbart sätt att distribuera nycklar [38]. Även [33] konstaterar att PKI är skalbart, 

men till skillnad från föregående påstående menar de att PKI tillsammans med en hierarkisk 

certifikationsmyndighetstopologi bidrar till en skalbar lösning. I [52] påstås det att tekniken 

VPN är skalbar då det är enkelt att addera nya användare. Företag kan öka i kapacitet utan att 

behöva lägga till ytterligare infrastruktur. Eftersom VPN använder virtuella anslutningar istället 

för fysiska elimineras även kostnaden för extra kringutrustning.    

5.2 Sammanställning av intervjuer  

Sammanfattningar av de intervjuer som gjorts redovisas nedan. Observera att insamlad 

information från intervjuerna inte är företagens officiella åsikter utan respondenternas 

personliga åsikter baserat på deras egna erfarenheter och kunskaper inom området. Intervjuerna 

skedde via telefon- och Skype-samtal under april år 2019. Under rubrikerna redovisas 

bearbetade sammanställningar av intervjuerna.  

5.2.1 Robin Grandin, IT-chef hos GrandinITC   

Robin Grandin har jobbat i över 20 år inom IT-branschen och driver nu ett IT-konsultföretag i  

Borås. Han arbetar med små till medelstora företag där konfidentiell data kan förekomma. 

Grandin berättade i intervjun att de skydd som vanligen implementeras hos kunder är 

brandväggar med aktiverade tjänster för webblockering, antivirusprogram, IPS, och 

proxyservrar för webbtrafik.   

  

Webblockering i brandväggar brukar kallas UTM-tjänster, vilket är ett funktionellt skydd som 

är kostnadseffektivt både för kunden samt företaget som implementerat skyddet. Grandin 

berättade att deras kunder använder både individuella och delade skyddslösningar. Dessa 

skyddslösningar implementeras enbart en gång, oavsett hur många användare som tillkommer.  

På så vis blir skydden hållbara, skalbara och kostnadseffektiva.   

  

Företaget använder även isolerade nätverk, vilket innebär att kunder som delar hårdvara och 

utrustning är isolerade från varandras VLAN. Det är även viktigt att trafiken som transporteras 

mellan de lokala resurserna och molnlagringen är krypterad. Varje företagskund får starka 
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krypterade lösenord till molnet som regelbundet uppdateras. Alla dessa åtgärder förebygger 

informationsläckage och gör att kunder som nyttjar samma nätverksutrustning inte får tillgång 

till varandras data. De skydd som Grandin ansåg vara viktigast av de ovannämnda var ett stark 

och uppdaterat antivirusprogram samt brandväggar med aktiverad UTM-tjänst.  

  

Han lägger även in en notering om att den viktigaste åtgärden är dock en omfattande IT-policy 

som tydligt förklarar vad som är tillåtet och inte. Detta skapar en trygghet för företaget samt 

dess anställda om det skulle ske en olycka. Microsofts regelverk bör implementeras för att 

hindra spridningen av GDPR-känslig information via e-post (Office 365, exchange online). 

Behörighetspolicys på filservrar, databaser och molnbaserade fildelningstjänster är något som 

företag verkligen bör besitta.   

5.2.2 Johan Lindholm, affärsutvecklare hos DH Solutions   

Johan Lindholm har jobbat åtta år inom IT-branschen och arbetar idag som affärsutvecklare på 

DH solutions. DH solutions är ett programvaruföretag som skapar innovativa IT-lösningar för 

både lokala och globala företag.  

  

De tekniska skyddslösningar som vanligtvis används är brandväggar med tillägg, 

övervakningssystem och identifiering med MFA. MFA innebär att användaren måste 

identifieras med två eller flera metoder när de vistas utanför kontoret och inte längre är skyddade 

utåt av brandväggen. Detta minskar förekomsten av identitetsstöld eftersom det inte räcker med 

att bara känna till användarens lösenord eller pinkod, utan informationen skyddas av ett flertal 

lås. Det är viktigt att alla användare i molnet identifieras och att ingen obehörig får tillgång till 

företagets data. Om en obehörig användare med felaktiga intentioner får tillgång till 

informationen, trots en omfattande identifiering, kan detta visas med hjälp av övervakning av 

systemet. Övervakningen ska notera alla händelser och redovisa om det pågår något onormalt 

handlande i systemet. På så vis går det att åtgärda ett intrång eller informationsläckage innan 

skadan blir allt för stor.      

  

Brandväggsskydd går ut på att neka eller tillåta viss inkommande trafik och är en grundläggande 

säkerhet i nästan alla IT-system. Även antivirusprogram är ett standardskydd som arbetar med 

att söka igenom hela IT-systemet och ta bort eller reparera filer som är infekterade av datorvirus. 

Dock måste dessa två skydd underhållas och uppdateras kontinuerligt för att de ska fungera. 

Det är viktigt att antivirusprogrammen arbetar både proaktivt, att det skyddar systemet från att 
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bli infekterat, samt retroaktivt, vilket innebär att programmet tar bort viruset och åtgärdar 

systemet när det redan blivit infekterat.    

  

I dagsläget är dessa skydd kostnadseffektiva för både små och stora företag eftersom de enbart 

betalar för de resurser som används. Dessutom ingår vanligen skydd som antivirusprogram, 

säkerhetskopiering av data och brandväggar i molntjänsterna som uppdateras automatiskt. Att 

hyra molntjänster gör även lösningen skalbar eftersom tjänsterna inte ligger lagrade i företagets 

egna lokaler utan i leverantörernas globala datacenter.  

  

Av alla dessa ovannämnda skydd anser Lindholm att MFA och övervakning av system är de 

skydd som bör betonas i detta sammanhang. MFA bidrar som tidigare nämnts med autentisering 

på flera plan och övervakningen meddelar när någon använder systemet på ett avvikande sätt. 

Detta ger hybrida molnlösningar ett starkare försvar mot angripare som vill åt företagets 

information.  

5.2.3 John Göthner, konsultchef hos Accenture Security  

I 15 år har John Göthner arbetat inom IT-branschen och är idag konsultchef inom säkerhet på 

företaget Accenture. Accenture är ett globalt multinationellt konsultföretag som arbetar inom 

digitalisering, informationsteknik och optimering av verksamheter. Göthner har under en längre 

tid arbetat med IT-säkerhet, vilket bidrar till att han har implementerat många olika 

skyddslösningar under åren.  

   

De lösningar som Göthner har arbetat med under de senare åren som berör informationssäkerhet 

är bland annat implementerandet av så kallade SOC där verktyg som SIEM används för 

monitorering av säkerhetsincidenter genom att granska och korrelera loggar i realtid. Denna 

övervakning och analys bidrar till ett proaktivt säkerhetsarbete och höjer säkerhetsnivån för 

organisationer. En SIEM-lösning arbetar med att samla in information och kontrollera loggar 

från IT-infrastruktur, det vill säga allt från hårdvara, operativsystem till applikationer, för att 

analysera tecken på intrång. Detta görs genom att etablera regler i SIEM-lösningen som 

antingen larmar eller åtgärdar problemet direkt när en indikation på intrång upptäcks. Genom 

att etablera ett SOC med SIEM-verktyg möjliggörs arbetet med säkerhetsincidenter på ett mer 

proaktivt och effektivt sätt då företagens nätverk och loggar övervakas dygnet runt, alla dagar 

om året. Om en incident skulle ske larmas en analytiker i SOC-tjänsten och därefter initieras en 
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incidenthanteringsprocess där nödvändiga intressenter involveras för att åtgärda problemet så 

snart som möjligt.    

   

Anledningen till att allt fler företag väljer att antingen köpa in monitorering av SOC-tjänster, 

managerade SIEM-tjänster eller att implementera ett eget SOC i företaget grundas i att IT-

intrång blir allt vanligare. Därför är det en bra att anamma inställningen att ett intrång sannolikt 

redan skett eller kommer ske inom en snar framtid och att förbereda företaget på hur det bör 

detekteras samt hanteras.  

   

Utöver att monitorera säkerhetsloggar finns en mängd bakomliggande säkerhetskontroller som 

kan användas för att skydda företagsdata. Exempelvis kan DLP-lösningar användas för att 

förhindra att konfidentiell data sprids utanför företagets väggar. En annan viktig aspekt för 

hybrida molnlösningar är kryptering. All lagrad data, alla diskar och databaser samt all 

förflyttning av data mellan moln och företagets nätverk samt enheter bör vara krypterad. 

Kryptering tillhandahåller dataskydd som förhindrar att obehöriga kan ta del av informationen.  

   

Det är viktigt att företagen hanterar identiteter på ett säkert sätt, genom att separera vem som 

har tillgång till vad och även bevaka huruvida det är legitimt användande. Detta görs lättast 

genom så kallad IAM. IAM används för hantering av elektroniska och digitala identiteter och 

underlättar företagets behandling av åtkomsträttigheter.  

   

När vi frågade Göthner om de skydd han har nämnt är kostnadseffektiva tänkte han efter en kort 

stund och svarade sedan att det beror på. Att exempelvis implementera ett SOC är inte 

kostnadseffektivt för alla. Företag måste anta ett riskbaserat tillvägagångssätt baserat utifrån 

vilka skyddsvärda tillgångar ett företag har, hur företagets riskprofil ser ut samt företagets 

riskaptit, de vill säga hur benägna företaget är att acceptera en viss mån av risk. Detta bestäms 

lättast genom att göra en riskanalys av företaget.  

   

Det finns alternativ för företag med begränsad budget, exempelvis "Top 20 security controls 

CIS" från SANS institute. Det är en lista som är framtagen av experter som jobbar på SANS. 

SANS är en global kooperativ forsknings- och utbildningsorganisation som arbetar för att hjälpa 

hela informationssäkerhetssamhället. Deras Critical Security Control (CIS) är en 

rekommenderad uppsättning av åtgärder för verksamheter och privatpersoners cyberförsvar. 

Göthner menade att genom att fokusera på användandet av en sådan lista, samt prioritera vilka 
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skyddsåtgärder som är viktiga för företaget baserat på dess risker kan företaget med begränsad 

ekonomi för organiserat säkerhetsarbete komma en lång bit på vägen. Göthner hänvisade även 

i intervjun till Paretoprincipen, vilket är en empirisk regel som innebär att 20 procent av 

orsakerna vanligen står för 80 procent av verkan. Det vill säga om ett företag börjar hantera de 

grundläggande säkerhetsåtgärderna från SANS “Top 20” lista kan de stärka deras 

informationsskydd avsevärt.  

   

En trend som syns i branschen är att allt fler molnleverantörer börjar erbjuda molntjänster med 

inbyggd SIEM-funktionalitet, vilket gör det möjligt för företag att hyra tjänsten av 

leverantörerna istället för att implementera det i sina egna lokaler eller hos 

tredjepartsleverantörer. Detta leder till att det blir skalbart och även användbart för att skydda 

företagens hybrida molnlösningar. Även företag som opererar globala SOC-tjänster har 

stordriftsfördelar och kan skala uppåt då de kan samköra sina SIEM-system framtagna 

detektionsregler på flera kunders loggdata. I de fall ett intrång detekteras hos en kund kan 

detektionsreglerna snabbt och automatiskt samköras mot andra kunders system och upptäcka 

om de blivit utsatta för samma typ av angrepp.  

   

De viktigaste skyddsåtgärderna i detta specifika sammanhang var enligt Göthner att företag bör 

ha ett riskbaserat tillvägagångssätt. Har företaget en begränsad budget bör de följa en prioriterad 

“Top 20” lista beroende på företagets storlek. Handlar det däremot om ett större företag med en 

större budget bör företaget anta att de har varit med om ett dataintrång och därefter agera i 

enlighet med det. Detta innebär att prioritera etablering av detektionsmekanismer som 

upptäcker intrång och skapa en incidenthanteringsprocess för hur företaget ska agera när 

angrepp och intrång sker. Processen bör även repeteras tillsammans med berörd personal på IT-

avdelningen för att hålla incidenthanteringen uppdaterad.  

5.2.4 Malin Wiger, konsult hos Västra Götalandsregionen (VGR)   

Malin Wiger har 19 års erfarenhet inom IT-branschen och jobbar bland annat som koordinator 

för ett större program som fokuserar på att ta säkerhetsfunktioner till nästa nivå för att möta den 

allt snabbare digitaliseringstakten inom Västra Götalandsregionen (VGR), även kallat Västra 

Götalands läns landsting. VGR ansvarar bland annat över regional kollektivtrafik, ett större 

antal skolor och kulturella institutioner samt hälso- och sjukvård. Detta leder till att konfidentiell 

data behandlas dagligen.  
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Den lösning som är väldigt aktuell i dagsläget och som fler företag börjar implementera är SOC 

med verktyget SIEM som en motor. Flera företag har insett vikten av att kunna korrelera 

information utifrån flera olika datakällor. Möjligheten till att kontrollera företagets trafik och 

loggar dygnet runt samt bli larmad när det sker en avvikelse från normala aktiviteter stärker 

företagets infrastruktur, vilket i sin tur minskar risken för informationsläckage.  

  

På VGR arbetar de mycket med Ciscos produkter som exempelvis Cisco ISE vilket är en “allt i 

ett” lösning och Cisco AMP, för att kunna se trafikflödet samt skydda klienternas enheter från 

angrepp och skadlig kod. De arbetar även med Cisco Stealthwatch, vilket är routrar som görs 

om till säkerhetsenheter med hjälp av maskininlärning. Det handlar bland annat om att lära 

routrar att se avvikelser i trafikmönstret och urskilja om det är behöriga användare som 

använder nätverket eller om det är ett intrång.  

  

Andra vanliga skydd som Wiger tycker borde vara en självklarhet för företag är brandväggar 

med webblocking och webbfiltrering samt antivirusprogram på alla enheter inom företaget, 

även klienternas privata enheter. En annan viktig säkerhetsaspekt är att segmentera upp nätverk. 

Är det ett stort företag eller organisation behöver eventuellt inte all information samma skydd. 

Segmentering med hjälp av VLAN och olika säkerhetsskydd kan då användas för att anpassa 

säkerheten beroende på vilka informationstillgångar som ska skyddas. Detta underlättar även 

hanteringen för företagets åtkomsträttigheter. Alla klienter behöver vanligtvis inte ha 

behörighet till alla segment av nätverket.   

  

Ytterligare ett skydd som är viktigt, speciellt i hybrida molnlösningar, är kryptering. All trafik 

som skickas mellan molnen bör krypteras. Wiger anser även att autentisering med MFA är en 

säkerhetsåtgärd som bör implementeras. Det räcker nämligen inte att kunna verifieras med bara 

ett lösenord eftersom hotet blir allt större. Inom VGR finns medicinsk teknik och konfidentiell 

information vilket gör att MFA blir en grundläggande säkerhetslösning eftersom alla som ska 

logga in på enheterna inom VGR måste autentiseras. VGR har även valt att använda 

perimeterskydd för att skydda byggnader samt deras datacenter, vilket bidrar med bevismaterial 

om information skulle läcka.  

  

Organisationer och företag måste uppmärksamma alla säkerhetsnivåer och inte begränsas till 

en. Hon upplyser även om att riskanalyser är något som bör göras regelbundet för att få en 

överblick om hur hotbilden mot företaget eller organisationen ser ut och därefter planera 
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implementationen av tekniska skydd utefter vilken säkerhetsnivå företaget vill uppnå. När 

Wiger får frågan huruvida de nämnda skydden blir kostnadseffektiva uttrycker hon sig på 

följande sätt “frågan är inte om alla dessa skydd är kostnadseffektiva, utan vad kostnaden blir 

om företaget inte har tillräckligt med skydd”. Alla företag bör göra en risk- och 

konsekvensanalys samt informationsklassificering för att värdera kostnaderna om ett 

informationsläckage skulle ske, sedan jämföra det mot kostnaderna för implementationen och 

underhåll av de tekniska skydden. Wiger påstår att det är först då det går att avgöra om det blir 

kostnadseffektivt eller inte.   

  

Idag är de vanliga skydd som brandväggar och antivirusprogram kostnadseffektiva, samt 

beprövade. Det blir dessutom både skalbart och kostnadseffektivt när företag väljer molntjänster 

som redan har skydd implementerade i sina routrar och servrar.  

  

Wiger berättar även att en stor fråga förutom skalbarhet är tillgängligheten. Det är lätt att 

implementera många skydd om budgeten tillåter, men systemet måste även vara 

användarvänligt för verksamheten. Hon anser att skydden hos de privata enheterna är viktigast 

att prioritera då dessa enheter inte skyddas av till exempel en brandvägg.   

5.2.5 Ronny Dahl, teamchef inom cybersecurity, hos Capgemini  

I 25 år har Ronny Dahl jobbat inom IT-branschen och är idag anställd hos företaget Capgemini. 

Capgemini är ett globalt konsultbolag och har över 200 000 anställda som arbetar inom 

management och IT.  

  

Som konsult har Dahl implementerat DLP-lösningar på enheter samt i nätverk. Det finns dock 

faktorer och andra lösningar som gör att tidigare enhetsbaserade DLP-lösningar inte är lika 

relevanta längre. Nya proxyserver-lösningar med CASB-funktionalitet ger vanligtvis kontroll 

över både vilka molntjänster som används samt att lösningen har agenter som kan kontrollera 

information som sparas i olika molnbaserade lagringstjänster. Det som inte förändrats med 

tekniken är att företag måste säkerställa vad de har för data, var den finns och vem som är 

ansvarig.  

   

Ytterligare en sak som Dahl ansåg måste säkerställas var kontroll över identiteter samt att 

koppla information och behörighet till identiteter. En lösning för identitetshantering och 

åtkomst som kopplar identiteterna till alla konton och företagets roller krävs i dagens spridda 
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miljöer. Det är även viktigt att lösningen möjliggör automatisk och periodisk återverifiering av 

åtkomst.  

  

Med utgångspunkt i ovanstående exempel går det att påstå att företaget måste i första hand ha 

vetskap om vilka informationstillgångar de besitter och vem som har åtkomst till dem. När detta 

är känt blir det enklare att bestämma vad företaget ska investera i och vilka tekniska lösningar 

som ska implementeras, beroende på var informationen finns. Det blir också enklare att spåra 

vad som sker med företagets tillgångar och på så vis skyddas företagets information.  

  

Dahl påstår att vanligtvis ses investeringar i säkerhetslösningar som en ren kostnad. Dock bör 

alla företag komma ihåg att ju tidigare i utvecklingsfasen som säkerheten implementeras, desto 

mer ekonomiskt blir det i framtiden. Genom att hitta centrala delar i företagets IT-miljö och 

investera i lösningar som skyddar alla plattformar samt ger kontroll över informationstillgångar, 

går det att göra lösningen kostnadseffektiv. Att skydda företagets datorer hjälper inte om 

klienterna använder privata enheter såsom mobiler och surfplattor.  

  

Vill företag ha kontroll över sin IT-miljö behöver enormt stora mängder data analyseras. Det 

går i regel bra att hantera en lösning som körs i molnet och som skyddar tillgångar till molnet. 

Detta innebär att när ett företag använder säkerhet- och monitoreringsverktyg från samma 

molnleverantör bör det resultera i att skydden blir skalbara och lönsamma. Men om en central 

lösning skall hittas för hela informationssäkerheten blir informationsflödet vanligtvis alldeles 

för stort för att kunna analyseras och hitta potentiella intrång. Därför behöver regelverk byggas 

som konsoliderar information och larmar på rätt saker, exempelvis avvikande händelser i IT-

systemets allmänna mönster. Numera är det många som använder “självlärda” system för att 

hitta onormala händelser i IT-miljön, vilket säkerligen kommer bli en allt större del av våra 

framtida lösningar för att skydda företags tillgångar.  

  

Det Dahl ansåg var viktigast i detta sammanhang var att se över grunderna i 

informationssäkerheten. I de fall företaget inte är medveten om vilka informationstillgångar 

som finns och om företagets data inte klassificerats enligt exempelvis konfidentialitet, integritet 

och tillgänglighet går det inte att skydda tillgångarna. All data måste ha en ägare som gör 

klassificeringen enligt ett givet ramverk för systemet.    
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6. Analys och diskussion   
I denna del har uppsatsens resultat diskuterats ur ett vetenskapligt perspektiv. Kapitlet är 

strukturerat efter de olika problemställningarna samt avslutas med en reflektion kring de 

metodval som använts.   

6.1 Vilka tekniska skydd använder företag för att undvika 

informationsläckage i hybrida IT-miljöer? 

Skydd som nämndes i både litteraturstudiens- och intervjuernas resultatdel har sammanställts 

och visas nedan.  

  

• Antivirusprogram nämns i både [26] och [28], samt i Grandins, Lindholms och Wigers 

intervjuer. Detta är ett viktigt skydd då virus är ett av de mest kända hoten mot 

datasäkerheten [26]. Hybrida molnet och dess tillhandahållande av antivirusprogram 

redogörs i [28], där beskrivs tjänsten som både skalbar och kostnadseffektiv när den 

kombineras med en molnlösning. I intervjun med Grandin berörs antivirusprogram som 

ett av de skydd som vanligen implementeras hos kunder och han uppfattar även ett starkt 

och uppdaterat antivirusprogram som ett av de viktigaste skydden inom företaget. 

Lindholm betraktar antivirusprogram som ett standardskydd för datasäkerheten. Han 

belyser dock vikten av att underhålla och uppdatera programmet, samt att använda ett 

antivirusprogram som både arbetar proaktivt och retroaktivt. Wiger bedömer att 

implementation av programmet på alla enheter inom företaget, även klienternas privata 

enheter, är ett av de mest självklara skydden för företag.   

  

• Brandvägg berörs i [26], [28], [29], [35], [51], [53] och i Grandins, Lindholms och 

Wigers intervjuer. Brandvägg med tillägg såsom webblocking och webbfiltrering nämns 

i alla ovanstående intervjuer. De tre respondenterna bedömer skyddet som en vanlig 

implementation hos företag och borde vara en självklarhet. Grandin anser att 

brandväggar med aktiverad UTM-tjänst är ett av de viktigaste skydden och Lindholm 

belyser även här vikten av att underhålla och uppdatera skyddet kontinuerligt.   

  

• Kryptering nämns i [26], [28], [35], [38], [51], [53] och även i intervjuerna med Grandin, 

Göthner och Wiger. Respondenterna trycker på att kryptering är ett väsentligt skydd, 

speciellt i en hybrid IT-miljö där data transporteras mellan olika moln.    
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• IPS tas upp i [35], [51] och i Grandins intervju där han konstaterar att IPS ofta 

implementeras hos kunder.  

  

• DLP och dess olika versioner nämns i [35] och anses som ett viktigt skydd då DLP kan 

vidta åtgärder i realtid. Skyddet berörs även i Göthners och Dahls intervjuer. Göthner 

bedömer DLP som en bakomliggande säkerhetskontroll som kan förhindra att 

konfidentiell data sprids utanför företagets väggar. Dahl har implementerat skyddet i 

både enheter och nätverk men anser att det idag finns andra lösningar som istället borde 

användas, vilket enligt honom inte gör DLP lika relevant längre.   

  

• Proxyserver berörs i [29] och i Grandins och Dahls intervjuer. Proxyservrar för 

webbtrafik implementeras vanligen hos kunder enligt Grandin. Även Dahl 

rekommenderar proxyservrar men med CASB funktionalitet som möjliggör kontroll 

över både molntjänsterna och deras sparade information.  

  

• MFA berörs både i [53] och i Lindholm samt Wigers intervjuer. Enligt [53] är 

autentisering med hjälp av lösenord, autentiseringsenhet och/eller biometri ett viktigt 

skydd för att säkerställa informationssystemets säkerhet. MFA kräver att en användare 

korrekt utför två eller flera autentiseringsfaktorer för att autentiseringsförsöket ska vara 

framgångsrikt. Lösenord, autentiseringsenhet och biometri är tre stycken olika 

autentiseringsfaktorer, vilket uppfyller kraven för MFA om två eller fler av dem används 

tillsammans. Lindholm anser att MFA är ett av de viktigaste skydden av de han tidigare 

nämnt eftersom metoden minskar förekomsten av identitetsstöld. Även Wiger anser att 

autentisering med MFA är en säkerhetsåtgärd som bör implementeras.   

  

• SOC och SIEM upplever Göthner och Wiger som en aktuell skyddslösning i dagsläget. 

Respondenterna påstår att SOC tillsammans med verktyget SIEM bidrar till ett proaktivt 

säkerhetsarbete och höjer säkerhetsnivån för organisationer, vilket i sin tur minskar 

risken för informationsläckage. Göthner berättar i sin intervju att anledningen till att allt 

fler företag väljer att antingen köpa in monitorering av SOC-tjänster, managerade 

SIEM-tjänster eller att implementera ett eget SOC i företaget grundas i att IT-intrång 

blir allt vanligare. SOC är ett vanligt förekommande övervakningssystem som ett flertal 
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större organisationer använder [54]. Enligt [42] används SOC vanligen tillsammans med 

verktyget SIEM, vilket bekräftas i Göthners och Wigers intervjuer.   

  

För att förtydliga den ovanstående listan med de överensstämmande skydden från båda 

resultatdelarna har en tabell skapats (se tabell 1).  

  

Tabell 1. En sammanställning av skydd som skyddar mot informationsläckage tillsammans med bekräftande 

källor. Kolumn ett redovisar de skydd som nämndes i både litteraturstudiens- och intervjuernas resultatdel.  

Kolumn två visar de källor som bekräftar de överensstämmande skydden.   

Skydd Källa 

Antivirusprogram [26], [28], Grandin, Lindholm, Wiger 

Brandvägg [26], [28], [29], [35], [51], [53], Grandin, Lindholm, Wiger 

Kryptering [26], [28], [35], [38], [51], [53], Grandin, Göthner, Wiger 

IPS [32], [51], Grandin 

DLP [35], Göthner, Dahl 

Proxyserver [29], Grandin, Dahl 

MFA [53], Lindholm, Wiger 

SOC och SIEM [51], [54], Göthner, Wiger 

 

 

Det fanns dock ett par skydd som enbart presenterades i intervjuerna eller i litteraturstudien. 

Anledningen till att resultatdelarna inte fullständigt stämde överens kan grundas i att de tekniska 

skydd som presenterats i intervjuerna är subjektiva åsikter och speglar inte nödvändigtvis skydd 

som övriga företag använder. Vilka skydd som krävs för att skydda ett företags IT-system är 

väldigt individuella och beror helt på vilka tillgångar som behöver skyddas. Det är därför 

problematiskt att kartlägga alla potentiella skydd som företag bör använda, då det bottnar i 

företagets struktur och behov av säkerhet. 

 

Övervakning av systemet nämns specifikt i både [29], [53] och i Lindholms intervju. Lindholm 

anser att övervakning av systemet tillsammans med autentisering med MFA är de skydd som bör 

betonas i detta sammanhang. Övervakningen ska notera alla händelser och redovisa om det pågår 

något onormalt handlande i systemet, vilket kan åtgärda intrång och informationsläckage innan 

skadan blir allt för stor. Ett flertal skydd som berörs i uppsatsens insamlade litteratur och i dess 

intervjuer är olika typer av övervakningsenheter. IDS övervakar passivt och kartlägger intrång i 

företags system. Även den modernare versionen IPS övervakar och kartlägger intrång, men kan 

också upptäcka och blockera vissa typer av attacker i realtid [33]. Respondenten Wiger nämnde 
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tre olika säkerhetslösningar från företaget Cisco där de alla övervakar systemet på olika sätt. ISE 

erbjuder kontroll och har förmågan att iaktta användare samt enheter som är anslutna till 

nätverket. Teknologin AMP erbjuder kontroll och visibilitet för att kunna upptäcka och stoppa 

skadlig kod före, under och efter en attack utförts [33]. Stelthwatch kan upptäcka hot i det privata 

nätverket, i det publika molnet, samt i den krypterade trafiken [37]. Specifikt övervakning av 

systemet nämns i [29], men också nätverkssniffare som är en typ av övervakningsenhet. 

Respondenterna Wiger och Göthner berör anläggningen SOC tillsammans med verktyget SIEM 

som används för monitorering av säkerhetsincidenter genom att granska och korrelera loggar i 

realtid. Även [39] och [54] konstaterar att SOC ansvarar för kontinuerlig övervakning av 

organisationens säkerhet. DLP är en annan skyddslösning som övervakar åtkomst och utbyte av 

känslig data för att identifiera felaktig användning eller avslöjande av obehöriga [43]. Under 

intervjun med Dahl diskuteras DLPs relevans då han menar att effektivare skyddslösningar har 

upptäckts under åren. Skyddet DLP nämns dock som ett relevant skydd i både [35] och i 

Göthners intervju, vilket tyder på att delade uppfattningar förekommer kring skyddets relevans. 

Ett av skydden som tas upp i Dahls intervju är proxyserver-lösningar med CASB funktionalitet 

som används för att kontrollera vilka molntjänster som används samt information som sparas i 

olika molnbaserade lagringstjänster, vilket är en typ av övervakning. Skyddet brandvägg berörs 

i princip i nästan all insamlad litteratur och i tre av fem intervjuer. Brandväggens uppgift är att 

undersöka paketen som färdas in och ut från nätverket för att sedan acceptera eller neka dem 

[31]. Respondenten Grandin nämner säkerhetslösningen UTM som är en uppsättning av 

funktioner som arbetar inom brandväggen med att analysera trafiken för att hitta avvikelser och 

hot [32]. Både en självständig brandvägg och en brandvägg kombinerad med säkerhetslösningen 

UTM bidrar till övervakning av systemet.   

 

Utifrån ovanstående text kan vi konstatera att övervakning av systemet är ett viktigt skydd när 

det kommer till att förhindra informationsläckage. Genom övervakning av systemet kan 

informationsläckage utfört av både interna och externa användare upptäckas. Även [27] nämner 

betydelsen av övervakning av systemet. De påstår att dataförlust kan förhindras på ett effektivt 

sätt genom att hantera, detektera, övervaka och skydda värdefulla informationstillgångar. En 

eller flera typer av övervakningsenheter har berörts i all hopsamlad litteratur förutom i [38], 

samt i alla utförda intervjuer.     

 

Den litteratur som använts i resultatdelen har varierande utgivningsdatum. Detta kan vara en 

anledning till att vissa skydd enbart nämns i litteraturstudien och inte i intervjuerna. Litteraturen 
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med äldre utgivningsdatum har dock bekräftats av annan litteratur med senare utgivningsdatum, 

vilket tyder på att informationen fortfarande är relevant. En annan anledning till varför 

resultatdelarna skiljs åt kan bero på att skydd som presenterats från litteraturstudien inte är 

relevanta för just de företag som intervjuades. Om fler personer hade intervjuats hade 

förmodligen resultatdelarna överensstämt mer med varandra.   

  

Då säkerhet bör ske på olika nivåer i företagets infrastruktur är det troligt att respondenterna har 

kunskap och kompetens kring säkerhet på olika nivåer. Fler intervjuer hade även här hjälp till 

med att få fler perspektiv kring ämnet, samt med stor sannolikhet gett mer kongruenta svar i de 

två resultatdelarna.   

  

Skillnaden kan även orsakats av intervjufrågorna. Frågorna skapade en viss bredd då alla 

tekniska skydd var intressanta. Det finns många tekniska skydd, vilket gör det svårt att minnas 

alla i stunden. Uppsatsen hade kunnat inriktas på en mer specifik typ av skydd, såsom hårdvaru- 

eller mjukvaruskydd. Ännu en avgränsning av de tekniska skydden hade underlättat för 

respondenterna då frågorna hade blivit mer specifika, vilket hade lett till mer konkreta svar.   

  

I [50] diskuteras åtgärder för informationsläckage, inklusive tekniska åtgärder. Uppsatsen 

presenterar inte specifika skydd utan det resoneras mer generellt kring vilka krav de tekniska 

skydden bör uppfylla. De anser att verksamheter ska använda metoder som passar den specifika 

organisationen bäst, vilket denna uppsats resultatdelar också antyder. De betonar exempelvis 

vikten av att ändra grundinställningar för åtkomstkontroll och att övervaka behöriga användare, 

säkra fjärrstyrda åtkomsttjänster och övervakning och filtrering av utgående nätverkstrafik. 

Deras litteraturstudie förespråkar övervakning och kontroll för att förebygga 

informationsläckage, vilket även konstaterats i denna uppsats resultatdelar. Ändra 

grundinställningar för åtkomstkontroll och övervaka behöriga användare kan verkställas med 

hjälp av skydden ISE, VLAN, MFA, PKI och IAM. Att säkra fjärrstyrda åtkomsttjänster kan 

genomföras med tekniken VPN. Övervakning och filtrering av utgående nätverkstrafik kan 

göras med hjälp av skydden brandvägg, IPS och olika metoder av DLP.   

  

  

6.2 Blir dessa lösningar kostnadseffektiva för företag?   

Både [28], Lindholm, Göthner och Wiger berör hur hybridmolnet bidrar till kostnadseffektivitet 

för företag. Användning av hybrida molnlösningar är ekonomiskt för företag då fördelar som 



40  

  

standardisering, skalbarhet och flexibilitet tillkommer [28]. När en molnlösning används 

behöver skyddslösningar enbart implementeras en gång och kan samtidigt nyttjas av flera 

användare. På så sätt blir skydden kostnadseffektiva, hållbara och skalbara enligt Göthner. 

Kostnader tillkommer enbart för de nyttjade resurserna i molnet, vilket gör det till en 

kostnadseffektiv lösning för både små och stora företag. Lindholm menar att dessutom ingår 

vanligen skydd som antivirusprogram, säkerhetskopiering av data och brandväggar i 

molntjänsterna som uppdateras automatiskt. Respondenten Dahl påstår att både skalbarhet och 

lönsamhet bör tillkomma när ett företag använder säkerhets- och monitoreringsverktyg från 

samma molnleverantör. Eftersom molnlösningar erbjuder dessa typer av skydd blir lösningen 

både mer säker och kostnadseffektiv. Allt fler molnleverantörer börjar erbjuda molntjänster med 

inbyggd SIEM-funktionalitet, vilket gör det möjligt för företag att hyra tjänsten av 

leverantörerna istället för att implementera det i deras egna lokaler eller hos 

tredjehandsleverantörer. Även företag som opererar globala SOC-tjänster har stordriftsfördelar 

enligt Göthner. Idag är de vanliga skydden som brandväggar och antivirusprogram 

kostnadseffektiva, samt beprövade. Wiger berättar att det dessutom blir både skalbart och 

kostnadseffektivt när företag väljer molntjänster som redan har skydd implementerade i deras 

utrustning.    

 

Efter att ha granskat [26], [29], [32] och [55] kan slutsatsen dras att en riskanalys bör göras av 

företaget innan det fastställs vilka skydd som ska implementeras. Även Wiger menar att detta 

är ett grundläggande steg för att se om skydden kommer vara lönsamma för företaget. Detta 

beror på att alla skydd är relativa gentemot företagets beroende av säkerhet. Dahl konstaterar 

att företag måste i första hand ha vetskap om vilka informationstillgångar de besitter och vem 

som har åtkomst till den för att enklare bestämma vad företaget ska investera i och vilka tekniska 

lösningar som ska implementeras. Han fortsätter med att säga att investeringar i 

säkerhetslösningar vanligtvis ses som en ren kostnad men att alla företag bör komma ihåg att ju 

tidigare säkerheten implementeras, desto billigare blir det i framtiden. Kostnadseffektivitet 

tillkommer när företag investerar i centrala lösningar som skyddar alla plattformar samt bidrar 

till kontroll över informationstillgångar. Respondenten Göthner tillägger att företag måste 

anpassa deras tillvägagångssätt baserat på deras skyddsvärda tillgångar, riskprofil och riskaptit, 

vilket lättast genomförs med en riskanalys av företaget. Han rekommenderar även listan “Top 

20 security controls CIS” från SANS institute för företag med en mer begränsad budget.   
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Wiger tillägger att en risk- och konsekvensanalys samt informationsklassificering görs för att 

värdera kostnaderna om ett informationsläckage skulle ske, sedan jämföra det mot kostnaderna 

för implementationen och underhåll av de tekniska skydden. Hon menar att det är först då det 

går att avgöra om implementationen av skyddet blir kostnadseffektivt eller inte.  

 

Från den insamlade informationen kan vi konstatera att en riskanalys bör göras för att kartlägga 

hot och företagets tillgångar. Riskanalysen kommer att variera från företag till företag beroende 

på deras kritiska tillgångar och konfidentiella data. Därefter kan potentiella lämpliga skydd 

granskas, beroende på vad riskanalysen visar. För att sedan räkna ut om en skyddslösning är 

kostnadseffektiv kan en lönsamhetskalkyl användas, exempelvis lönsamhetskalkylen ROI.   

 

6.3 Går det att verkställa detta på ett skalbart sätt?  

Samtliga respondenter från intervjun hävdar att skydden är skalbara eftersom det går att 

implementera i molnen, inkluderat automatiska installationer och uppdateringar åt klienten. 

Även majoriteten av författarna från litteraturstudien menar att skydden blir skalbara med hjälp 

av den hybrida molnlösningen.  

  

Denna uppsats har enbart fokuserat på om skydden är skalbara när det gäller hybrida 

molnlösningar då de annars skulle begränsa en av molnlösningens främsta fördelar, vilket är 

skalbarheten. Med en välplanerad plattform finns det plats för både innovation och förändring, 

vilket leder till att hela organisationen kan utnyttja alla IT-resurser som tillhandahålls. Många 

företag väljer att överföra data till hybridmoln för att bland annat göra företagets lagring av 

information mer skalbar, förbättra dess effektivitet, flexibilitet samt kostnadseffektivitet. 

Vanligtvis ingår även skydd i molntjänsten då både molntjänst-leverantörerna och klienterna 

tjänar på att inneha extra säkerhet [28]. Grandin berättar i sin intervju att integrera skydd i form 

av mjukvara i molnet gör de tekniska skydden skalbara, eftersom implementationen enbart 

utförs en gång samt att flera användare kan nyttja skydden samtidigt. Både Wiger och Dahl 

stärker detta påståendet då de konstaterar att det både blir skalbart och kostnadseffektivt när 

företag väljer molntjänster som redan har skydd implementerade. Lindholm förklarar att hyra 

molntjänster gör även lösningen skalbar eftersom tjänsterna inte ligger lagrade i företagets egna 

lokaler utan i leverantörernas globala datacenter. Göthner påstår att molnleverantörer börjar 

erbjuda molntjänster med inbyggd SIEM- 
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funktionalitet, vilket gör det möjligt för företag att hyra tjänsten istället för att implementera 

den i deras egna lokaler eller hos tredjepartsleverantörer. Detta leder till att det blir skalbart och 

även användbart för att skydda företagens hybrida molnlösningar. Han förklarar att även företag 

som opererar globala SOC-tjänster har stordriftsfördelar och kan skala uppåt då de kan samköra 

deras SIEM-systems framtagna detektionsregler på flera kunders loggdata. Dock påstås det i 

[42] att SIEM inte är skalbart, vilket inte stämmer överens med vad Göthner uppger. Det 

konstateras däremot att det är möjligt att göra verktyget skalbart med hjälp av stora 

investeringar, vilket möjliggör att SIEM kan lagra alla händelser som samlas in.  

  

Det intressanta i denna del är om skydden skulle vara skalbara om de implementeras i andra IT-

miljöer. Enligt Grandin är skydd som brandväggar med aktiverade UTM-tjänst skalbart 

eftersom det enbart implementeras en gång oavsett hur många klienter som tillkommer därefter. 

Även skydd som PKI och VPN är skalbara och behöver inte implementeras i en molnlösning 

för att uppnå det kravet [33] [52].  

6.4 Metodreflektion  

Efter utförandet av metoderna och resultaten de uppvisade anser vi att det var lämpliga val av 

metoder utifrån uppsatsens syfte. Mycket användbar empiri samlades in både från intervjuerna 

som gav subjektiv men trovärdig information och litteraturstudien som gav relevant sekundär 

information. Litteraturstudien hjälpte även till med att bredda resultatet då fler infallsvinklar 

värderades från olika författare. Litteraturens författare härstammar även från olika platser i 

världen, vilket breddar resultatet ytterligare. Litteraturstudien var en tidskrävande process då 

det fanns mycket litteratur om ämnet som behövde granskas. Det fanns även en stor del litteratur 

inom ämnet som inte var relevant för uppsatsens problemställningar, vilket gjorde att processen 

blev utdragen. Om rätt sökprocess hade utförts från början eller om mer tid funnits hade mer 

litteratur kunnat undersökas och medverkat till fler infallsvinklar kring ämnet. För ultimat 

tillförlitlighet borde ett experiment kombinerats med de redan använda metodvalen. De nämnda 

skydden hade då kunnat testats och en bedömning av vilka skydd som bäst skyddar mot 

informationsläckage hade kunnat presenteras. Dock saknades både tid och resurser för att 

genomföra ett sådant experiment, vilket gjorde att metoden uteslöts.    

  

Samarbetet med företaget Atea bidrog till relevanta problemställningar och tips på alternativa 

respondenter som ansågs passande utifrån uppsatsens problemställningar. De gav oss 

inspiration och en uppfattning kring vilka relevanta ämnen som kräver mer efterforskning. 
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Enligt [18] kan det vara svårt att hitta personer som besitter rätt kunskap och kan bidra med 

användbar information. Därför underlättade samarbetet med Atea detta arbetet avsevärt. För att 

motverka att resultatet skulle bli vinklat intervjuades aldrig någon anställd från Atea då de 

tillhandahåller tjänster och skydd för hybrida molnlösningar.  

  

Intervjuerna gjordes via telefon eller Skype, vilket fortfarande ses som ett bra val då 

respondenterna befann sig på olika platser i landet. Tekniken har förbättrats så pass mycket 

under åren så att utföra en intervju via Skype kan nästan skapa samma förtroende och öppenhet 

som en personlig intervju [18]. En intervju via telefon skapar inte samma öppenhet men däremot 

kan respondenten och intervjuaren befinna sig på olika platser, vilket är en stor fördel. Intervju 

via telefon kan dock bidra till svagare etablering av tillit och öppenhet, samt att intervjuaren går 

miste om respondentens kroppsspråk. En personlig intervju hade reducerat dessa svagheter och 

därför kanske bidragit till ett annorlunda resultat.   

  

Vi uppfattade inte att intervjufrågorna skapade någon obekväm stämning, vilket ses som något 

positivt då sannolikheten att svaren var trovärdiga ökar. Detta är dock inte säkert då 

respondenterna kan ha en annan uppfattning. Trots att intervjuer ibland kan bidra till empiri 

som inte är användbar [18] upplevde vi att respondenterna enbart besvarade de frågor som 

ställdes, vilket underlättade sammanställningen av informationen.   

  

Att finna respondenter med rätt kompetens var en utmaning. Vi kontaktade 11 personer som vi 

och Anders Nilsson ansåg lämpliga, därav ansåg fem personer sig själva lämpade att besvara 

frågorna. Resterande svarade inte på meddelandet eller bedömde sig själva inte kvalificerade 

för att besvara frågorna. Att finna fler kvalificerade respondenter är något som borde gjorts 

tidigare under uppsatsens gång.  

  

Det som hade kunnat gjorts annorlunda var att specificera intervjufrågorna ytterligare, intervjuat 

fler personer, utfört personliga intervjuer istället för att intervjua via Skype och telefon, samt 

samlat in mer litteratur kring ämnet. Som tidigare nämnts hade mer specificerade intervjufrågor 

lett till mer specifika svar och att intervjua fler personer och samla in mer litteratur hade ökat 

resultatets tillförlitlighet samt inkluderat fler perspektiv kring ämnet. Personliga intervjuer hade 

med stor sannolikhet bidragit till större förtroende och öppenhet hos respondenten och 

intervjuaren hade även kunnat observera och kontrollera hela samtalet och inte bara de ord som 

sades.   



44  
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7. Slutsats  
De slutsatser som kan dras från denna uppsats är att implementation av skydd, deras 

kostnadseffektivitet och deras skalbarhet beror på företaget och dess struktur. Företag som har 

utsatts för informationsläckage eller vill skydda deras information ytterligare från hotet borde 

genomföra en riskanalys. Det är ett grundläggande steg för att kartlägga hot och företagets 

tillgångar. Riskanalysen kommer att variera från företag till företag beroende på deras kritiska 

tillgångar och konfidentiella data. Därefter kan potentiella lämpliga skydd granskas, beroende 

på vad riskanalysen visar.   

  

De tekniska skydd som används av företag för att undvika informationsläckage i hybrida IT-

miljöer är: antivirusprogram, brandvägg, kryptering, IPS, DLP, proxyserver, MFA, SOC och 

SIEM. Det går även att konstatera att övervakning av systemet är ett viktigt skydd när det 

kommer till att förhindra informationsläckage. En eller flera typer av övervakningsenheter har 

berörts i nästan all hopsamlad litteratur, samt i alla utförda intervjuer.   

  

Ett flertal andra skydd har nämnts i antingen litteraturstudiens- eller i intervjuernas resultat men 

valet att enbart presentera de skydd som berörts i båda resultaten har gjorts eftersom det stärker 

resultatets trovärdighet. Anledningen till att resultatdelarna skiljs åt kan grundas i att frågan är 

så pass individuell då de skydd som krävs för att skydda ett företags IT-system beror på 

företagets struktur och tillgångar. Både resultat från intervjuerna och litteraturstudien är 

anpassade efter respondenternas eller författarnas åsikter. Respondenterna presenterar skydd 

som de själva anser nödvändiga och författarna presenterar skydd som anpassats efter deras 

syfte. En annan anledning kan vara att intervjufrågorna inte var tillräckligt avgränsade, vilket 

skapade en viss bredd och gjorde svaren mer generella.   

  

För att undersöka om dessa lösningar blir kostnadseffektiva för ett företag behöver en 

lönsamhetskalkyl genomföras. Lönsamhetskalkylen används för att räkna ut om en specifik 

skyddslösning är kostnadseffektiv. Om dessa lösningar blir kostnadseffektiva för ett företag 

beror det på företaget och dess behov. Alla företags direktioner borde jämföra kostnaden för 

implementationen och tillkommande underhåll med vad konsekvenserna skulle bli om 

konfidentiell information hade läckt.   

  

Som redan berörts under uppsatsens gång kommer svaret på frågan skiljas åt mellan olika 

företag, då både riskanalysen och lönsamhetskalkylen baseras på företagets struktur och 
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tillgångar. I båda resultatdelarna nämns det även hur hybridmolnet bidrar till 

kostnadseffektivitet för företag. Användning av hybrida molnlösningar är ekonomiskt för 

företag då fördelar som standardisering, skalbarhet och flexibilitet tillkommer. Kostnader 

tillkommer enbart för de nyttjade resurserna i molnet, vilket gör det till en kostnadseffektiv 

lösning för både små och stora företag. Dessutom ingår vanligen skydd i molntjänsterna, vilket 

gör dessa typer av tjänster mer säkra och kostnadseffektiva. Följaktligen kan vi konstatera att 

det hybrida molnet bidrar till kostnadseffektivitet, men de specifika skyddens 

kostnadseffektivitet kommer att divergera mellan företag, beroende på deras behov av säkerhet.   

  

Eftersom de skydd som tas upp i uppsatsen går att använda tillsammans med en hybrid 

molnlösning behöver skyddslösningarna enbart implementeras en gång för att sedan nyttjas av 

flera användare samtidigt. Implementeringen är oberoende av antalet användare vilket leder till 

att flera användare kan läggas till i efterhand utan att det påverkar skyddslösningen. Vi drog 

därför slutsatsen att det hybrida molnet bidrar till skalbarhet, vilket i sin tur bidrar till att skydd 

som implementeras i det hybrida molnet blir skalbara.   
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8. Framtida arbete  
Det finns många olika aspekter som går att ta hänsyn till under forskning kring 

informationsläckage. I denna uppsats har enbart skydd som berörts i utvald litteratur samt 

intervjuer av anställda hos både små och stora företag sammanställts. Denna uppsats hade 

kunnat utvecklats genom att använda experiment som metod. Med hjälp av ett experiment kan 

alla nämnda skydd från denna uppsats testas, vilket kan bidra till en lista av beprövade skydd 

som skyddar mot informationsläckage. Dessutom finns möjligheten att studera hur skydden kan 

kombineras för att skapa ett starkare försvar. Genom metodvalet experiment kan även nya 

tekniska skydd mot informationsläckage framställas. Även interna läckage utförda av medvetna 

eller omedvetna användare är en fara som behöver åtgärdas. Respondenten Grandin påstår att 

den viktigaste åtgärden är en omfattande IT-policy som tydligt förklarar vad som är tillåtet och 

inte. Därför hade en granskning av företags implementerade policy varit intressant. 

Granskningen hade kunnat bidra till upptäckter av brister i policyn samt undersöka om 

företagets policy efterlevs av de anställda.   

  

En annan aspekt av hotet informationsläckage är granskningen av attackvektorer. Vad finns det 

för framtida utveckling hos de potentiella attackerna och anfallarna? Genom att granska 

utvecklingen av informationsläckage, modern teknik och dess svagheter kan eventuellt 

framtidens attacker förutspås. Denna granskning kan bidra till att förebygga kommande attacker 

och därmed göra IT-system och dess information säkrare.   
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