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Sammanfattning 
 

Vad är BYOD (Bring Your Own Device)? BYOD är en relativt ny trend som 

går ut på att anställda på ett företag får möjlighet att ta med sina egna 

elektroniska produkter såsom smarta telefoner, surfplattor och bärbara 

datorer. Det dyker upp rubriker om fenomenet BYOD (Bring Your Own 

Device) i diverse tekniska nättidningar och under utbildningens gång har det 

funnits lärare som berört ämnet lite löst. Detta väckte en nyfikenhet för att 

gräva djupare i ämnet, eftersom det verkade vara en trend på uppgång. 

Detta är en så pass ny företeelse att många företag inte vet hur de ska 

hantera detta i sitt nätverk. Företagen har också fått omvärdera sina 

säkerhetspolicys.  

 

 

What is BYOD (Bring Your Own Device)? BYOD is a relatively new trend in 

which employees in a company has the opportunity to bring their own 

electronic devices such as Smartphones, Tablets and Laptops. On the 

Internet you can find some information about the phenomena BYOD and 

during our education some teachers has gone in to the subject loosely. This 

awoken a curiosity to dig deeper in the subject, because it seemed to be a 

trend in the rising. This is such a new phenomenon that many companies 

doesn’t know how to handle this in their network. The companies also has to  

reevaluate their security policies.      
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 

Det dyker upp rubriker om fenomenet BYOD (Bring Your Own Device) i 

diverse tekniska nättidningar och under utbildningens gång har det 

funnits lärare som berört ämnet lite löst. Trenden är att användare på 

företag tar med sig sina egna tekniska enheter, ansluter dem till 

företagets datornätverk och använder dem i sina arbetsuppgifter. 

 

Detta väckte en nyfikenhet för att gräva djupare i ämnet eftersom det 

verkade vara en trend på uppgång och därmed något som troligen är en 

merit att ha goda kunskaper om inför framtida jobb. Dock så är 

fenomenet kontroversiellt eftersom det finns både många fördelar men 

kanske också lika många nackdelar. Frågan är vilket som överväger, det 

är detta som eftersträvas att få besvarat i denna rapport. 

1.2 Syfte 

 

Det sägs å ena sidan att om BYOD tillåts arbetar den anställde 

effektivare på grund av att han kan sin enhet väl och företaget sparar 

pengar på att inte behöva köpa in hårdvara, å andra sidan så ökar 

kostnaden för att bibehålla en säker IT-miljö, både infrastrukturellt sett, 

och för att hantera risken med att företagshemligheter läcker ut. Det är 

ett utredande och klargörande av denna frågeställning som är syftet med 

denna rapport. 

 

Det tas också upp om system på marknaden som är tänkta att hjälpa 

företagen att hantera situationen genom att tillhandahålla övervakning 

och hantering av enheterna i nätverket, både företagets egna och de 

anställdas privata. 
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1.3 Metodik 

 

Metoderna som använts för att inhämta information är: 

 Intervjuer med personer som har eller nyligen har haft en nära 

inblick i ett företags hantering av BYOD-problematiken. 

 Studier av rapporter och artiklar som har publicerats i tekniska 

tidskrifter på nätet, IT-bloggar och tekniska forum. 

 Undersökning av vad tillverkarna av hanteringsprogrammen 

säger om sina respektive produkter. 

1.4 Avgränsningar 

 

Rapporten tar bara upp några av alla de hanteringssystem som finns på 

marknaden och ger ingen djupare analys av dessa. Tyngdpunkten har lagts 

på att utvärdera resultatet av den inhämtade informationen och se hur den 

korrelerar mot intervjuerna och därefter dra slutsatser ifrån detta 

1.5 Erkännande 

 

Vi vill tacka följande personer som har tagit sig tid för att bli intervjuade. 

 Bart-Jan Walter IT-supportspecialist på RABOBank i Holland. 

 Eric Ericsson IT-konsult affärssystem på Företagsdata AB i Åhus 
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2 Utredning 

2.1 Historik 

 

Vad är BYOD (Bring Your Own Device)? BYOD är en relativt ny trend som 

går ut på att anställda på ett företag får möjlighet att ta med sina egna 

elektroniska produkter såsom smarta telefoner, surfplattor och bärbara 

datorer. Många källor, bland annat Cisco, IDC och Ovum [1], förutspår att en 

genomsnittlig invånare år 2015 kommer att ha cirka 7 stycken enheter som 

går att koppla upp mot internet. 

 

Föregångaren till BYOD är UWYG (Use What You Get), vilket innebär att 

tidigare så var anställda tillfreds med att använda sitt företags produkter i sitt 

arbete eller det fanns i alla fall inga andra alternativ. 

 

Men 2009 uppmärksammade Intel [2] att deras anställda ville ta med sina 

egna produkter till sitt arbete och koppla upp dem mot företagets nätverk 

och tillät dessa att göra så, men det var inte förrän 2011 som IT- 

leverantörerna VMware, Citrix och Unisys började dela med sig av sina 

upplevelser angående den nya trenden till den övriga IT världen. Den första 

riktiga BYOD policyn skapades 2012 av Equal Employment Opportunity 

Commission i alla fall den officiella. 

2.2 Fördelar med BYOD 

 

Möjligheten för den anställde använda sina egna elektroniska produkter i sitt 

arbete gör att företaget kan spara in pengar när det gäller inköp av ny 

elektronisk utrustning, detta är då någonting som den anställde gör själv när 

personen känner att det finns ett behov. Företaget sparar också in pengar 

när det gäller utbildning av elektronisk utrustning, eftersom den anställde 

förhoppningsvis känner till sina egna produkter. [3] 

 

En stor fördel är också att den anställde känner att rörelsefriheten blir större 

när han eller hon kan använda sin egen produkt, vilket i sin tur gör att det blir 

en större arbetstillfredställelse och det åstadkommer att produktiviteten och 

effektiviteten ökar. [4] [5]   
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Enligt en undersökning gjord av ipass1 [6] år 2010 så ökar tiden som en 

anställd lägger ner på sitt arbete i kombination med sin fritid med 20 timmar 

per vecka som han eller hon använder med egen elektronisk produkt. Detta 

leder också till att den anställde själv får hantera sina problem med den 

egna enheten och en eventuell support och detta leder i sin tur till att 

företagets infrastruktur blir mindre och mer lätthanterlig. 

 

Om man ser rent anställningsmässigt på det så kan det ge ett företag 

fördelar gentemot andra företag om man kan erbjuda kompetent och 

kvalificerad personal möjligheten att använda sina egna produkter  i verk-

samheten, denna typ av personal har ofta en tendens att lägga ner mer än 

sina normala arbetstid på sitt arbete och sist men inte minst, så kan detta 

hjälpa ett företag att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken, efter-

som en anställd som är teknik intresserad tenderar att hålla sig med det 

senaste inom elektronikområdet. [7] 

2.3 Nackdelar med BYOD 

 

En anställd som har med sin egen enhet till sitt företag kan anse att de äger 

all information som finns på deras enhet och företaget inte har med den att 

göra, rent juridiskt sett så kan detta bli ett dilemma, då enheten är fysiskt i 

den anställdes ägo. Om det skulle bli ett tvistemål om informationen på en 

enhet då en anställd till exempel slutar så kan detta bli kostsamt eftersom 

den anställde kan ha sin information lagrad på vilken typ av enhet som helst 

och kanske till och med flera enheter, vilket kan komma att göra det 

komplicerat i ett eventuellt tvistemål, eftersom all information måste plockas 

fram och advokater är inte billiga. [8] [9] [10] 

 

Vad händer när en enhet går i sönder? Är det då företagets ansvar att ordna 

fram en ersättningsprodukt till den anställde under tiden som deras egen 

produkt är under lagning och om det inte finns någon lämplig ersättnings-

produkt, hur ska då den anställde kunna sköta sina arbetsuppgifter under 

lagningstiden. [8] [9] [10] 

  

                                                      
1 Ipass är ett kommersiellt företag som fokuserar sig på hanteringen och 
säkerheten gällande mobila enheter. http//www.ipass.com  
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En annan aspekt är hur ett företag kunna hantera alla de produkter som 

finns på marknaden, ska de godtyckligt acceptera de produkter som de 

anställd har med sig i arbetet eller ska de ha en lista på vilka produkter som 

är funktionsdugliga i företagets nätverk och på så sätt styra de anställda i en 

viss riktning. [8] [9] [10] 

 

2.4 Policys 

 

Detta är en så pass ny företeelse att många företag inte vet hur de ska 

hantera detta i sitt nätverk. Ökningen har varit explosionsartad i och med att 

nästan alla anställda idag har egna enheter som de kan utföra sitt arbete på, 

såsom till exempel att läsa e-post, sköta kalendern och göra webbaserade 

arbetsuppgifter och det ställs också större krav från de anställda att man ska 

kunna göra sitt arbete även utanför arbetsplatsen och då är det en fördel om 

det används produkter som den anställde känner sig bekväm med. Enligt 

Aberdeen Group. Så har antalet företag som tillåter BYOD ökat från 10% 

2008 till 83% 2012 [11] 

 

 

Aberdeen Group, Juli 2012  

 

Företagen har också fått omvärdera sina säkerhetspolicys, både när det 

gäller den interna säkerheten och säkerheten när de anställda ska ut utanför 

det interna nätverket. En rapport från analysföretaget Gartner [12] plockar 

fram tre, enligt dem, viktiga säkerhetsaspekter när det gäller problemet att 

anställda tar med sina egna enheter till arbetet. 
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1. Det blir en ständig konflikt mellan hur pass mycket användaren ska 

kunna ha nytta av sin enhet och hur man ska kunna upprätthålla 

säkerheten och se till att där inte blir säkerhetsluckor och att där 

finns en risk att det försvinner viktig data från företaget. [12] 

 

2. Om den anställde har sin egen enhet i arbetet så vill personen 

förmodligen själv välja sina egna IT-verktyg som de arbetar med och 

då blir det väldigt svårt för IT-avdelningen att hålla koll på de 

uppdateringar som behövs och att bibehålla den höga säkerheten 

med tanke på att det kan finnas sårbarheter i programmen som den 

anställde har installerad på sin enhet. [12] 

 

3. Programmen som finns på den anställdes enhet ägs förmodligen av 

den anställde själv och om det blir problem med ett visst program, 

säkerhetsmässigt eller funktionellt, så kan det bli ett integritets-

problem och det kan skapa störningar i företaget. [12] 

 

Det finns alltid en möjlighet att radera en telefon via fjärrstyrning, men då 

krävs det att enheten är på och inte spärrad av mobiltjänsteleveratören, 

vilket förmodligen är dit en anställd ringer först om deras smartphone blir 

stulen. [13] Det blir hela tiden en avvägning mellan produktivitet och 

säkerhet, desto högre säkerhet det är desto mer minskar produktiviteten hos 

den anställde. 

 

Frustrationen hos en anställd som måste följa krångliga inloggningsrutiner 

och säkerhetsprotokoll kan bli väldigt stor och göra att personen blir mindre 

effektiv på sina arbetsuppgifter. Det kan vara svårt för en användare att 

förstå hur viktigt det är med en hög säkerhet, eller rättare sagt de förstår 

behovet av en hög säkerhet, men vill ha det så enkelt som möjligt. [13] [14] 

 

Det blir allt viktigare att ett företag skaffar sig en bra säkerhetspolicy som 

kan hantera trenden och att man säkerställer att den anställde vet vilka 

regler som gäller om till exempel deras mobila enhet blir stulen eller hur de 

ska gå till väga vid inloggningar och nedladdningar av program. Att släppa 

BYOD helt fritt är ingen lösning, utan detta är någonting som måste 

åtgärdas. Det handlar om att bibehålla så pass hög säkerhet att det känns 

bra för företaget, men inte så hög att den anställde tycker att det blir för 

besvärligt och försöker kringgå säkerhetspolicyn. [15] 
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Enligt Logicalis [16] [17]så hade i april cirka 32 % av de tillfrågade företagen 

redan en policy på plats, medan nästan 28 % inte hade planerat att införa en 

policy.  

 

 

www.logicalis.com  

När man ska införa en säkerhetspolicy gällande BYOD, så det viktigt att man 

får med så många aspekter som möjligt och att man ringar in problemet så 

att där inte finns några kryphål. [18]  

 

Viktiga saker som ett företag måste tänka på vid införandet av en säkerhets-

policy är att gå igenom sin befintliga säkerhetspolicy och se vad i denna som 

också går att implementera i en policy gällande BYOD, i många fall så går 

det att använda stora delar av den policyn som finns. [18] 

 

Det finns många aspekter att tänka på när det gäller att införa en 

säkerhetspolicy inom BYOD. Ska man införa en BYOD policy så finns det 

bland guider på internet om hur man ska gå till väga, till exempel på 

download.sap.com. några aspekter finns i bilaga 1. Det finns också mallar 

att tillgå, mallexempel finns på http://www.itmanagerdaily.com/byod-policy-

template/. 
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2.5 Extern undersökning 

 

Det har gjorts en stor världsomspännande undersökning av OVUM 2012 [20] 

där fick 3796 arbetare som arbetade heltid på 50 företag i 17 länder en 

frågeställning om vad de ansåg och hur de ställde sig till användandet av 

egna elektroniska produkter i företaget. De viktigaste punkterna som 

framkom i undersökningen var. Se bilaga 3 

 

På marknader som är under stark utveckling, till exempel: Brasilien, Indien 

och Ryssland, så tenderade användarna att i högre utsträckning använda 

sina egna produkter i arbetet, hela 75 %. Medan det i mer mogna marknader 

som Sverige och USA bara var cirka 44 % som använde sina egna enheter. 

 

 

Logicalis.com  

 

Användarna i de snabbt växande marknaderna ansåg också att deras 

produktivitet blev högre om de var konstant uppkopplade mot företagets 

nätverk, 79 % ansåg detta, men i de mogna marknaderna så var siffran bara 

53,5 % 

 

55,1 % av användarna på de mogna marknaderna uppskattade flexibiliteten 

av att kunna använda sin egen enhet utanför arbetstid, men på de växande 

marknaderna så ansåg 78,6 % att detta var bra. 

 

http://logicalisaus.wordpress.com/2012/12/18/ovum-byod-research/


9 

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se 

När det gäller organiseringen av BYOD och upprättandet av policys. Så är 

det ett väldigt lågt antal av de anställda som har skrivit på ett policy avtal 

gällande BYOD, bara 20,1, men i detta fall så har en mogen marknad som 

USA och en växande marknad som Indien någonting gemensamt, där är det 

cirka 50 %. 

 

När det gäller acceptansen av BYOD i ett företag så var den väldigt hög på 

växande marknader, förutom Ryssland. Detta gällde faktiskt också i USA, 

Storbritannien och Australien, som är mogna marknader, medan det i 

Europa och Japan ignorerades i 40 % av företagen och där fanns en 

okunskap om problemet eller så visste man inte ens om att där fanns ett 

problem. [20] Bilaga 3. 

 

 

Ovum BYOD Survey  
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2.6 Hanteringssystem 

 

Hanteringssystemen ingår i en grupp system som går under 

benämningen Identity and Access Management (IAM) eller ibland bara 

Identity management (IdM). Ett annat sådant välkänt system är 

Microsofts katalogtjänst Active Dicrectory. Dessa system hanterar 

åtkomstkontroll vilket innebär identifiering av vem som försöker logga in i 

systemet, med vilken klient och varifrån, och utifrån detta bestämma vad 

användaren får tillgång till i företagets nätverk [21]. 

 

Hanteringssystemen fjärrhanterar BYOD-enheterna vilket innebär att 

med fjärrstyrning spåra, låsa och radera enheter på distans. De sköter 

policykontroll på enheterna så att de är korrekt konfigurerade och 

uppdaterade. De ger BYOD-enheterna tillgång till företagets 

applikationer oavsett vilket operativsystem som körs på enheten [22]. 

 

Hanteringssystemen sträcker sig från att vara specialiserade på endast 

en funktion till att vara ett övergripande system som hanterar alla 

funktioner i ett integrerat IAM och i visa programsviter är IAM bara en del 

av ett större komplett system för hantering av komplexa nätverk [22]. 

 

 
Huawei NAC design for mobile device access. Se bilaga 2 
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Här följer några exempel på sådana system som finns på marknaden 

idag, de är utvalda bland många andra på grundval av de är välkända 

och att söktjänsten Google listar dem högt i sina sökresultat. 

2.6.1 Enterasys Mobile IAM 

Deras slogan är ”BYOD Done Right” och de tillhandahåller en komplett 

BYOD-lösning med åtkomstkontroll, fjärrhantering, policyhantering, virtuella 

skrivbord och klientsäkerhet [22]. Bilaga 4 

 

 Statuspanelen för Enterasys Mobile IAM Bilaga 6.3 

 

2.6.2 IBM Endpoint Manager for Mobile Devices 

De tillhandahålla en helt integrerad strategi för att hantera och säkra allt från 

servrar till smartphones, hålla företagsdata och privat information skilt ifrån 

varandra. Enhetsinventering med därpå byggd regelbaserad åtkomstkontroll. 

[24]. Bilaga 5 

 

IBM Mobile Device Management Bilaga 6.4 

  



12 

 

 

 

Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · 044-20 30 00 · info@hkr.se · www.hkr.se 

2.6.3 Mobile Iron 

De påstår sig vara en av de kraftfullaste av programmen, tillhandahåller 

fjärrhantering, inventering och policyhantering. Det har stöd för alla mobila 

system och det kan också hantera app-distribution i ett företaget. Förutom 

BYOD-delen så är det ett komplett säkerhetshanteringssystem för nätverket. 

[25] Bilaga 6 

 

MobileIron Phones and Devices Bilaga 6.5 

 

2.6.4 Symantec Mobile Management Suite 

Säger sig vara ”lösningen” för ditt företags samtliga mobila behov. Program-

sviten består av tre produkter (enhetshantering, programhantering och 

säkerhetshantering), dock så stöds bara IOS, Android och Windows. [26] 

Bilaga 7 

 

Symantec Management Console Bilaga 6.6 
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2.6.5 Airwatch 

En svit med program som innehåller säkerhetshantering, enhetshantering av 

mobila enheter, applikations- och innehållshantering, hantering av e-post 

och användare. Stödjer alla stora plattformar inklusive Symbian och 

Blackberry. [27] Bilaga 8 

 

Airwatch Device Dashboard Bilaga 6.7 
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3 Genomförande 
 

En av intervjuerna var med en IT-supportspecialist på RABOBanks kontor i 

en stad i Nederländerna och utgick från hur det fungerade på den banken i 

synnerhet där han hanterade deras ca 5500 datorer. RABOBank rankas 

som världens 45 största bank med ca 61000 anställda i 44 länder. [28] 

Den andra intervjun var med en IT-konsult på Företagsdata i Åhus. De är 

specialiserade på affärssystem(Pyramid) och utillitysystem(Elvira) och de 

tillhandahåller helhetslösningar till kund med support. [29] 

3.1 Intervjuer 

 

Av de personer som vi intervjuade så var det bara ett företag (bank) som 

tillät BYOD för närvarande och som hade fått det att fungera. Bankens 

nätverk är uppdelat i fyra zoner och det är endast i de två zoner som inte 

hanterar kunduppgifter som det är tillåtet med BYOD-enheter. Det andra 

företaget (konsult) hade inte tittat närmare på BYOD men hade ändå en 

inställning till det, det var att det var något krångligt att implementera och 

inte för närvarande var något nödvändigt för deras affärsverksamhet. 

 

Banken hade fått det att fungera bra, deras största problem var att få den 

blandade miljön av bankens Windows-system och användarnas mac/ 

android-enheter att fungera tillfredsställande. Banken hade sedan tidigare en 

hög säkerhet med stark kryptering i både mjukvara och hårdvara så behöver 

detta bara anpassa till att innefatta BYOD-enheter också. Konsultföretaget 

är beroende av att deras klientprogram fungerar felfritt och säkert, de vågar 

inte riskera kundernas tilltro genom att införa något som i deras ögon är 

något nytt och osäkert. 

 

Banken hade utvecklat sitt eget hanteringsprogram som egentligen funnits 

sedan tidigare och nu bara utökats med funktioner för BYOD-enheter. Datan 

på de mobila enheterna ligger i krypterade behållare som har en egen 

inloggningsprocess som låses efter tre felaktiga försök. Likaså rapporterar 

de mobila enheterna in sin status till bankens hanteringsprogram när 

enheten har en Internetanslutning. Detta gör det möjligt för banken att 

skydda sin data genom att radera den på fjär t.ex. om enheten blir stulen. 

Eftersom konsultföretaget inte hade några planer på att tillåta BYOD hade 

de inga erfarenheter av hanteringsprogram. 
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Hanteringsprogram är något nödvändigt enligt banken eftersom det är en 

omöjlighet att hantera ca 1500 BYOD-enheter manuellt, dessa tillsammans 

med bankens egna datorer blev ca 5500st som alla hanteras och övervakas 

av samma system. 

 

Båda företagen ansåg att BYOD var något positivt, konsultföretaget antog 

att det skulle blir besparingar för hårdvara, detta bekräftades av banken som 

sa så var fallet. Banken hade till och med ingått ett avtal med en 

hemelektronikkedja där de anställda kunde köpa enheter till lägre pris, allt 

för att uppmuntra till användning av BYOD. Det blir också en tidsvinst när 

användaren är väl förtrogen med sin enhet och på så sätt arbetar mer 

effektivt. 

 

Banken ger endast support på den mjukvara som krävs för arbetet och 

tillhandahåller extra låneenheter utifall att användaren får problem med sin 

privata enhet, men övrig support får användaren själva stå för. 

 

Banken hade sedan tidigare ett högre säkerhetstänk och ett hanterings-

system för sina egna datorer, så detta utvecklades till att innefatta också 

BYOD-enheterna. Detta var inte så svårt med enheter som körde på samma 

plattform som banken viket var Windows, dock så krävdes det betydligt mer 

arbetskraft att få det att fungera med mac och android. Det var enligt banken 

här den största kostnaden låg, att vidareutveckla hanteringssystemet. 

 

Dock när den initiala kostnaden för utvecklingen av hanteringssystemet var 

betald så är den löpande driftkostnaden bara marginellt större än tidigare. 

Så i det stora hela anser de att det var positivt och en stor kostnads-

besparing att införa BYOD. Detta var något som konsultföretaget också 

kommenterade och sa att det förmodligen skulle ge både företaget och de 

anställda större friheter. Se intervjufrågorna bilaga 8. 
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4 Slutsats 

4.1 Diskussion  

 

BYOD är fortfarande någonting relativt nytt på marknaden och det är svårt 

att få en överblick över hur pass stort problemet är och om det 

överhuvudtaget är ett problem. Den uppfattningen vi har fått är att det är en 

avvägning mellan besparingskostnader och kostnaden för den utökade 

säkerhetsbehovet i ett företag.  

 

Det har visat sig att de anställda vill ta med sig och använda sina egna 

enheter. Företagen har sett detta och insett att här finns det en möjlighet att 

spara pengar på både utrustning och en lägre supportnivå på BYOD 

enheterna plus att användarna lägger ner mer tid på sitt arbete och detta 

även på fritiden. Även under en av intervjuerna, så framkom det att de hade 

sparat pengar på detta därför uppmuntrar de sina anställda till detta i sitt 

företag. Bland annat genom förmånliga rabatter i en hemelektronik kedja. 

 

Det som framkommer i undersökningen från Ovum  2012 och som kanske 

inte är speciellt förvånande är arbete och fritid flyter ihop på växande 

marknader och detta gör då att genomslagskraften för BYOD blir större. Att 

andelen anställda som har skrivit på ett policyavtal gällande BYOD är så låg 

kan bero på att de redan vid sin anställning skrev på policyavtal om företaget 

och hanteringen av dess information. 

 

Genom en sökning på de större söktjänsterna på internet så visade det sig 

att det finns väldigt många hanteringssystem på marknaden och vi har 

konstaterat att många av de större aktörerna på IAM marknaden har system 

för att hantera BYOD, till exempel IBM, Symantec, VMware och Citrix. 

Möjligheten är stor att få ett system som integrerar sig med en redan 

existerande IT-infrastruktur. 

 

Som det har framkommit tidigare i rapporten är det viktigt att företag som ska 

anamma BYOD i sin IT-infrastruktur skaffar sig en bra policy gällande 

säkerhet och hur de anställda ska hantera information så att inte otillbörlig 

information läcker ut från företaget. 
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Det är viktigt att det finns en skriftlig policy och alla tveksamheter står med i 

denna så att företaget har ett bra skydd vid eventuella problem som kan 

uppstå gällande BYOD och hanteringen av enheter som de anställda har 

med sig till sin arbetsplats.  

 

Precis som med sekretess avtal som an anställd ofta måste skriva på vid en 

anställning, så är det viktigt att det skrivs ett juridiskt bindande avtal även när 

det gäller BYOD eftersom det kan uppstå väldigt mycket problem, till 

exempel när en anställd slutar sin anställning, då det är extra viktigt att det 

inte blir några tveksamheter om äganderätten till information som finns på 

deras egen enhet.  

 

Vad händer den dagen då en anställd kanske inte dyker upp på sitt arbete 

och han eller hon äger sin egen utrustning, det är mycket möjligt att där finns 

företagskänslig information på deras enhet, hur ska detta hanteras? 

Säkerhetsmässigt så kan detta bli en mardröm. Det kan bli svårt rent 

integritetsmässigt att komma åt enheten och radera eventuell känslig 

information som finns där och om en enhet blir stulen så kan det försvinna 

känslig information för alltid från företaget.  

 

Det finns även företag som utvecklar sina egna hanteringssystem för att 

komma tillrätta med äganderätten till information som finns på en anställds 

egen enhet. Bart-Jan Walter IT-supportspecialist på RABOBank i Holland 

som vi intervjuade berättade att RaboBank hade utvecklat sitt eget 

hanteringssystem för att vara säkra på att bankens konfidentiella information 

inte kom på villovägar och att krypteringen kunde bibehållas på ett säkert 

sätt.. 

 

Ett av de större problemen är att den blandade miljön kan ställa till en del 

problem, en av de nya trenderna är HYOD (Here is Your Own Device) vilket 

innebär att företagen ger de anställda en enhet när de börjar sin anställning 

som blir den anställdes egendom, men företaget har ingen support på 

produkten, fördelen för företaget är att det blir mindre varianter av enheter 

som måste integreras i IT-infrastrukturen samtidigt som företaget inte 

behöver tillhandahålla någon hårdvarusupport. Detta är lite en återgång till 

hur det var tidigare, men skillnaden är att här har den anställde en möjlighet 

att välja mellan flera olika enheter och som sedan blir deras egendom och 
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företaget känner en trygghet i att det bara finns enheter i infrastrukturen som 

de känner till och det blir då lättare att hålla en rimlig säkerhetsnivå. 

 

Är BYOD här för att stanna? Ja, vi tror det. Det ställs större och större krav 

på arbetsmarknaden av anställda i företag. Man vill kunna arbeta där man 

vill och ha en stor flexibilitet när det gäller hur och var man ska sköta sina 

arbetsuppgifter, samtidigt som det finns ett större och större krav från företag 

att en anställd ska kunna vara tillgänglig även på sin fritid.  

 

4.2 Förslag på fortsatt arbete 

 

Under arbetets gång har en variant på BYOD kommit till kännedom, Here's 

Your Own Device (HYOD) vilket går ut på att arbetsgivaren skänker enheter 

till de anställda. På detta vis begränsas komplexiteten av enheter till endast 

de som arbetsgivaren tillåter, men samtidigt är det en förmån som skatte-

verket definitivt kommer att ha åsikter om. 
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6.1 Bilaga 1 

 

 Det är viktigt att det framgår av policyn hur användaren ska hantera 

delning av information (share) med andra eftersom detta är en 

säkerhetsrisk. 

 Man bör också förvissa sig om att den anställde ska godkänna att en 

enhet ska kunna raderas via fjärranslutning i den händelse enheten 

blir stulen eller liknande. 

 Även om den anställde vill kunna välja sin egen enhet, så kommer 

man inte ifrån att det finns enheter som inte uppfyller kraven för den 

säkerhet som krävs. Det bör stå i policyn vilka enheter som stöds. 

 Det ska krävas av den anställde att enheten hålls låst med en pin 

kod. 

 Känslig information som finns på den anställdes enhet ska vara 

krypterad, så att även om enheten blir stulen så ska informationen 

vara säker. Den anställde ska gå med på att eventuell information 

som finns på enheten ska ha ett starkt lösenord och inte den 

fyrsiffriga pin koden. 

 Om den anställde vill använda sin egen enhet i arbetet så måste han 

eller hon också godkännas att det installeras program på den som är 

företagets egendom och som gör att eventuell information lätt kan 

raderas eller krypteras. 

 Det är viktigt att det framgår av policyn hur företaget ställer sig till 

support av enheten och hur man ska gå tillväga om enheten går 

sönder. Huruvida den anställde ska få en låneenhet eller om han 

eller hon ska stå för det själv. 

 Det är också viktigt att det framgår vilka appar och program som är 

tillåtna och vilka program som inte får användas. 

 Det måste också läggas en strategi hur företaget ska gå till väga då 

en anställd ska sluta. Det kanske inte är en lösning att radera en 

enhet utan det går möjligtvis att plocka bort viktig information på ett 

smidigt sätt. 
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6.2 Bilaga 2 
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6.3 Bilaga 3 
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6.4 Bilaga 4 
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6.5 Bilaga 5 
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6.6 Bilaga 6
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6.7 Bilaga 7 
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6.8 Bilaga 8 
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6.8 Bilaga 8 

 

Frågorna till intervjuerna: 

 

Vilken Policy har ni angående BYOD, tillåter ni det eller inte? 

Om ni tillåter BYOD, vilka är problemen?   

 Varför inte? 

 Hur har ni löst dem?   

 Har ni tillåtit det tidigare? 

 

Har ni sett/upptäckt några oplanerade faror? 

 

Har ni testat några hanteringsprogram? 

 Vilka i så fall? 

 Vilken erfarenhet från dem? 

 Behövs dem eller går det att lösa ändå? 

 

Vilket är det positiva med BYOD? 

Kostnadsbesparing på utrustning kontra kostnad för säkerhetslösning och 

administration? 

 

Finns det ytterligare aspekter man bör känna till, både administrativt och 

säkerhetsmässigt? 

 

 Olika zoner för företagets datorer och BYOD? 

 Tvinga användarna till bestämda inställningar? 

 Tvinga användarna att installera vissa program? 

 

Är BYOD något positivt eller negativt när ni tittar i backspegeln? 

 Var det värt besväret eller ångrar ni er? 

 


