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1 OM	  CLOUD	  SWEDEN	  

Cloud	  Sweden	  är	  den	  naturliga,	  oberoende	  kontaktpunkten	  kring	  kompetensfrågor	  i	  molnet.	  Som	  sådan	  ska	  vi	  
främja	  utvecklingen	  för	  en	  säker	  resa	  mot	  molnet.	  Vi	  vill	  sätta	  Sverige	  i	  ledningen	  för	  utvecklingen	  och	  sprider	  
vår	  kompetens	  vidare	  i	  Europa	  och	  världen.	  
	  
Cloud	  Sweden	  arbetar	  för	  att	  ta	  fram	  kriterierna	  för	  en	  bra	  molntjänst.	  Vi	  gör	  det	  utifrån	  ett	  teknik-‐,	  juridik-‐,	  
avtals-‐,	  verksamhets-‐	  och	  säkerhetsperspektiv	  där	  slutkundens/-‐användarens	  intresse	  alltid	  ligger	  i	  fokus.	  

Vi	  använder	  oss	  av	  NIST:s1	  	  definition	  av	  molntjänster	  och	  vi	  samverkar	  med	  leverantörer	  för	  att	  öka	  den	  
generella	  förståelsen	  för	  kundens	  behov.	  

	  

	  

	  

	  
1	  Recommendations	  of	  the	  National	  Institute	  of	  Standards	  and	  Technology,	  The	  NIST	  Definition	  of	  Cloud	  Computing,	  
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-‐145/SP800-‐145.pdf	  	  
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Vi	  arbetar	  över	  alla	  kanaler	  för	  att	  skapa	  och	  tillgängliggöra	  kvalitativ	  information.	  Cloud	  Sweden	  är	  öppet	  för	  

alla	  att	  engagera	  sig	  i	  och	  allt	  som	  vi	  publicerar	  tas	  fram	  under	  en	  Creative	  Commons	  Licens	  3.02,	  Erkännande-‐
dela-‐lika.	  Det	  innebär	  att	  vi	  tillåter	  andra	  att	  –	  även	  kommersiellt	  -‐	  använda,	  sprida,	  modifiera	  och	  bygga	  vidare	  
och	  skapa	  nya	  verk	  baserade	  på	  vårt	  verk,	  så	  länge	  det	  anges	  att	  vi	  är	  upphovsmän.	  Nya	  verk	  som	  härrör	  ur	  

vårt	  får	  endast	  spridas	  under	  samma	  licensvillkor	  som	  det	  ursprungliga,	  ref	  Om	  Creative	  Commons	  licenser3.	  

2 OM	  ARBETSPROCESSEN	  

Detta	  dokument	  är	  framtaget	  av	  Cloud	  Swedens	  arbetsgrupper	  för	  Juridik	  och	  Säkerhet	  och	  har	  följt	  
kvalitetssäkrings-‐arbete	  och	  guidelines	  för	  dokumentation	  utgiven	  av	  Cloud	  Sweden.	  	  

Rekommenderat	  är	  att	  en	  granskningsgrupp	  bestående	  av	  3-‐5	  personer	  alltid	  får	  utgöra	  teamet	  som	  utför	  den	  
kollegiala	  granskningen.	  Personerna	  skall	  ha	  gott	  renommé,	  ha	  väsentlig	  kunskap	  om	  området	  och	  det	  bör	  
finnas	  en	  blandning	  av	  olika	  perspektiv	  i	  form	  av	  publik	  och	  privat	  sektor,	  akademi	  och	  gärna	  om	  möjligt	  olika	  
organisationsstorlek.	  

Kvalitetssäkringsgruppen	  utser,	  för	  varje	  dokument	  som	  skall	  granskas,	  en	  granskningsgrupp	  som	  när	  
granskningen	  är	  klar	  rapporterar	  tillbaka	  varvid	  kvalitetssäkringsgruppen	  tar	  beslut	  om	  dokumentet	  är	  godkänt	  
kräver	  mer	  arbete	  eller	  inte	  uppfyller	  kriterierna.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2	  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/	  

3	  http://www.creativecommons.se/om-‐cc/licenserna/	   	  
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3 BRING	  YOUR	  OWN	  DEVICE	  (BYOD)	  VAD	  ÄR	  DET?	  

BYOD	  har	  fått	  många	  tolkningar.	  Vi	  har	  valt	  att	  ansluta	  oss	  till	  Gartners	  definition	  som	  vi	  här	  väljer	  att	  redovisa	  
på	  engelska.	  

Bring	  your	  own	  device	  (BYOD)	  is	  an	  alternative	  strategy	  allowing	  employees,	  business	  partners	  and	  other	  users	  
to	  utilize	  a	  personally	  selected	  and	  purchased	  client	  device	  to	  execute	  enterprise	  applications	  and	  access	  data.	  
Typically,	  it	  spans	  smartphones	  and	  tablets,	  but	  the	  strategy	  may	  also	  be	  used	  for	  PCs.	  It	  may	  include	  a	  subsidy.	  
4	  

Med	  denna	  definition	  gäller	  BYOD	  enbart	  för	  personligt	  utvalda	  och	  privat	  inköpta	  enheter	  som	  används	  för	  att	  
arbeta	  med	  företagets	  system.	  Den	  sista	  meningen	  visar	  även	  på	  att	  BYOD	  även	  gäller	  datorer,	  t.ex.	  anställda	  
som	  tar	  med	  en	  dator	  med	  annat	  operativsystem	  än	  företaget	  normalt	  har	  på	  sina	  datorer	  och	  att	  det	  även	  
kan	  innebära	  subventionering	  av	  medarbetarens	  enhet/-‐er.	  

BYOD	  skapar	  en	  stor	  mängd	  frågor	  och	  utmaningar	  samt	  en	  konflikt	  mellan	  affärsverksamheten,	  IT-‐
avdelningen	  och	  säkerhetsansvariga,	  än	  så	  länge	  har	  vi	  sett	  få	  HR-‐avdelningar	  som	  insett	  utmaningarna	  med	  
eventuell	  anpassning	  av	  anställningsavtal.	  

Affärsverksamheten	  driver	  på.	  Det	  är	  inte	  helt	  ovanligt	  att	  företagsledningarna	  själva	  är	  användare	  av	  BYOD.	  
Teknikerna	  på	  IT-‐avdelningarna	  känner	  sig	  överkörda	  samt	  säkerhetsansvariga	  oroar	  sig.	  Det	  är	  inte	  ovanligt	  
att	  så	  sker	  i	  teknikskiften.	  Även	  med	  BYOD	  är	  det	  en	  brist	  på	  analys	  och	  diskussion	  samt	  samarbete	  som	  är	  
grunden	  för	  dessa	  slitningar	  mellan	  de	  olika	  intressegrupperna.	  

I	  det	  här	  dokumentet	  vill	  vi	  ge	  hjälp	  till	  att	  ställa	  de	  frågor	  ni	  själva	  behöver	  besvara	  inför	  ett	  beslut	  om	  att	  
införa	  BYOD.	  Svaren	  utgör	  innehållet	  i	  ett	  beslutsunderlag.	  

Vi	  kommer	  belysa	  en	  del	  utmaningar	  som	  finns	  i	  ämnet	  BYOD	  som	  är	  mer	  strukturella	  än	  tekniska	  samt	  ge	  
förslag	  på	  hur	  man	  kan	  genomföra	  en	  intern	  förstudie	  med	  samtliga	  intressegrupper	  representerade.	  Det	  
viktiga	  är	  att	  arbetet	  leder	  fram	  till	  ett	  beslut	  och	  införs	  i	  företagets	  eller	  organisationens	  policy.	  

Policyn	  ska	  vara	  beslutad	  av	  ledningsgruppen	  för	  att	  kunna	  följas	  av	  alla	  i	  företaget	  eller	  organisationen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

4	  http://www.gartner.com/it-‐glossary/bring-‐your-‐own-‐device-‐byod/	   	  
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4 UTMANINGAR	  MED	  BYOD	  

Här	  listas	  de	  utmaningar	  som	  finns	  med	  införandet	  av	  privata	  enheter	  för	  teknik,	  juridik,	  policy	  samt	  struktur.	  

4.1 TEKNIK	  

Teknik	  innehåller	  områden	  som	  val	  av	  enheter,	  hantering	  av	  enheter	  samt	  övervakning	  och	  uppföljning.	  

Val	  av	  enhet-‐	  Det	  är	  ofta	  en	  subjektiv	  fråga	  för	  användaren	  som	  ibland	  tar	  sig	  rent	  religiösa	  ställningstaganden.	  

- Ska	  policy	  enbart	  hantera	  enheter	  såsom	  plattor	  och	  smarta	  telefoner?	  
- Ska	  användare	  få	  ta	  med	  enhet	  som	  de	  själva	  köpt	  in?	  
- Är	  valet	  av	  enhet	  fritt?	  

Hantering	  av	  enhet-‐	  Här	  pratas	  det	  om	  ”life-‐cycle	  management”.	  Från	  inköp	  till	  destruktion.	  

En	  privat	  inköpt	  och	  ägd	  enhet	  kan	  vara	  svår	  att	  hantera	  fullt	  ut	  även	  om	  en	  del	  leverantörer	  hävdar	  att	  med	  
system	  som	  t.ex.	  Mobile	  Device	  Management	  (MDM)	  löses	  alla	  problem	  med	  BYOD.	  Frågor	  som	  service,	  när	  
enhet	  måste	  repareras,	  avyttring,	  radering	  av	  data	  är	  inte	  alltid	  lätt	  att	  tekniskt	  lösa.	  

- Finns	  servicerutiner	  för	  privat	  enhet	  och	  radering	  innan	  enhet	  lämnas	  på	  service?	  

- Ska	  anställda	  kunna	  låna	  enhet	  av	  företaget	  när	  deras	  privata	  enhet	  är	  på	  service?	  

- Ska	  företaget	  ha	  rätt	  att	  radera	  all	  data	  på	  en	  privat	  enhet?	  

- Hur	  hanteras	  synkronisering	  mellan	  privat	  enhet	  och	  tjänster	  som	  iCloud5,	  Skydrive6	  samt	  Google	  
Drive7	  eller	  Dropbox8?	  

- Hur	  säkerställs	  att	  all	  data	  raderas	  på	  enhet	  vid	  anställningens	  slut?	  

- Vilka	  rutiner	  finns	  för	  radering	  innan	  privat	  enhet	  avyttras	  eller	  destrueras?	  

Övervakning	  och	  uppföljning-‐	  En	  BYOD-‐strategi	  ska	  även	  innehålla	  policy	  för	  hur	  och	  vad	  som	  får	  övervakas	  i	  
privat	  enhet	  

- Ska	  företaget	  ha	  rätt	  att	  övervaka	  om	  telefonens	  operativsystem	  manipuleras	  (s.k.	  jailbreak)?	  

- Ska	  företaget	  ha	  rätt	  att	  övervaka	  den	  anställdes	  rätt	  att	  kopiera	  dokument?	  

- Kan	  företaget	  genomföra	  uppföljning	  oanmält	  hos	  den	  anställde?	  

	  

	  

	  

5	  https://www.icloud.com/	  

6	  http://windows.microsoft.com/sv-‐se/skydrive/download	  

7	  https://drive.google.com/	  
	  
8	  https://www.dropbox.com	  	   	  
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4.2 JURIDIK	  

Avtal-‐	  I	  strategin	  för	  BYOD	  bör	  definieras	  hur	  ingångna	  avtal	  påverkas	  och	  vilka	  avtal	  som	  behöver	  upprättas	  
för	  att	  skydda	  såväl	  företaget	  som	  den	  anställde.	  Frågor	  som	  närmare	  behöver	  diskuteras,	  utredas	  och	  
besvaras	  är	  bl.a.	  

	  
a) Vilka	  är	  intressenterna?	  	  

Vid	  analys	  av	  de	  juridiska	  frågorna	  kring	  BYOD	  bör	  HR-‐ansvariga	  vara	  involverade,	  men	  det	  kan	  även	  
finnas	  behov	  av	  att	  låta	  en	  arbetsrättsjurist,	  en	  facklig	  representant,	  en	  registeransvarig	  samt	  
personal	  från	  IT-‐avdelningen	  delta.	  Självklart	  ska	  alltid	  någon	  från	  den	  berörda	  verksamheten	  delta	  i	  
analysgruppen.	  

b) Räcker	  nuvarande	  anställningsavtal?	  	  

Vilka	  eventuella	  kompletteringar	  som	  behöver	  göras	  beror	  på	  vad	  som	  står	  i	  de	  befintliga	  
anställningsavtalen.	  En	  översyn	  av	  anställningsavtalen	  måste	  ske	  för	  att	  bedöma	  detta.	  Normalt	  
innehåller	  ett	  anställningsavtal	  ingen	  särskild	  reglering	  av	  aktuella	  frågor,	  varför	  det	  i	  de	  flesta	  fall	  
finns	  skäl	  att	  upprätta	  en	  policy	  med	  förhållningsregler	  om	  äganderätten	  till	  enheterna	  och	  
informationen	  som	  tillförs	  enheterna,	  vilka	  åtgärder	  som	  ska	  vidtas	  för	  att	  hålla	  informationen	  
skyddad,	  hur	  information	  ska	  lagras	  och	  vad	  som	  gäller	  om	  enheten	  försvinner,	  skadas	  eller	  om	  
arbetstagaren	  slutar	  sin	  anställning.	  

c) Behöver	  en	  arbetsrättsjurist	  anlitas?	  	  

En	  arbetsrättsjurist	  kan	  hjälpa	  till	  vid	  upprättandet	  av	  en	  BYOD-‐policy.	  Om,	  och	  i	  vilken	  utsträckning,	  
företaget	  behöver	  ta	  hjälp	  av	  en	  arbetsrättsjurist	  får	  bedömas	  från	  fall	  till	  fall	  med	  utgångspunkt	  i	  
företagets	  initiala	  analys	  av	  riskerna	  och	  fördelarna	  med	  att	  införa	  BYOD.	  För	  det	  fall	  en	  
arbetsrättsjurist	  anlitas,	  bör	  det	  ske	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  och	  helst	  innan	  användningen	  av	  BYOD	  
införs.	  Eftersom	  BYOD	  innefattar	  flera	  olika	  slags	  juridiska	  frågor	  är	  det	  vidare	  lämpligt	  att	  anlita	  också	  
annan	  juridisk	  kompetens	  vid	  implementering	  av	  BYOD.	  

d) Hur	  hanteras	  anställda	  som	  inte	  skriver	  på	  avtal?	  

Om	  ändring	  av	  anställningsavtal	  krävs	  och	  vissa	  anställda	  inte	  vill	  skriva	  på	  nya	  anställningsavtal	  och	  
företaget	  inte	  längre	  anser	  sig	  kunna	  erbjuda	  fortsatt	  anställning	  på	  befintliga	  villkor,	  finns	  en	  viss	  
möjlighet	  att	  genomföra	  ändringarna	  ensidigt	  genom	  att	  åberopa	  	  s.k.	  teknisk	  arbetsbrist.	  Det	  innebär	  
att	  då	  det	  inte	  längre	  ska	  finnas	  kvar	  några	  befattningar	  på	  tidigare	  villkor	  riskerar	  de	  anställda	  som	  
inte	  vill	  skriva	  på	  avtalen	  att	  bli	  uppsagda	  på	  grund	  av	  arbetsbrist.	  Innan	  uppsägningar	  kan	  göras	  
måste	  dock	  företaget	  genomföra	  fackliga	  förhandlingar	  avseende	  frågan	  om	  uppsägning	  på	  grund	  av	  
arbetsbrist.	  Om	  arbetsgivaren	  är	  bunden	  av	  kollektivavtal	  kan	  detta	  innehålla	  villkor	  som	  begränsar	  
arbetsgivarens	  möjlighet	  att	  ändra	  anställningsvillkoren.	  Därför	  måste	  en	  bedömning	  först	  ske	  med	  
utgångspunkt	  från	  ingånget	  kollektivavtal.	  Om	  en	  övergång	  till/användning	  av	  BYOD	  ska	  vara	  frivillig	  
behövs	  inga	  ensidiga	  förändringar.	  Endast	  de	  som	  accepterar	  eventuella	  förändringar	  av	  
anställningsavtalet	  får	  då	  möjlighet	  att	  använda	  egen	  utrustning	  enligt	  avtalet/policyn	  om	  BYOD.	  

e) Krävs	  det	  förhandlingar	  med	  facket?	  

Om	  företaget	  är	  bundet	  av	  kollektivavtal	  är	  arbetsgivaren	  skyldig	  att	  förhandla	  med	  facket	  innan	  
arbetsgivaren	  beslutar	  om	  viktigare	  förändring	  av	  verksamheten.	  En	  arbetsgivare	  utan	  kollektivavtal	  
är	  skyldig	  att	  förhandla	  med	  facket	  innan	  arbetsgivaren	  beslutar	  om	  förändringar	  av	  arbets-‐	  eller	  
anställningsförhållandena	  för	  enskilda	  arbetstagare.	  Eftersom	  ett	  beslut	  att	  införa	  BYOD	  normalt	  
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berör	  samtliga	  arbetstagare	  är	  det	  oftast	  inte	  fråga	  om	  en	  sådan	  förändring	  som	  endast	  rör	  enskilda	  
arbetstagare.	  Någon	  förhandlingsskyldighet	  föreligger	  därför	  normalt	  inte	  på	  den	  senare	  grunden.	  I	  de	  
flesta	  fall	  utgör	  inte	  ett	  beslut	  om	  att	  införa	  BYOD	  en	  sådan	  viktigare	  förändring	  av	  verksamheten	  som	  
medför	  förhandlingsskyldighet.	  Bedömningen	  kan	  dock	  bli	  en	  annan	  om	  arbetsgivaren	  i	  samband	  med	  
införandet	  av	  BYOD	  även	  inför	  ingripande	  policys	  eller	  om	  personalen	  måste	  genomgå	  omfattande	  
utbildningar.	  Eftersom	  förhållandena	  kan	  variera	  och	  konsekvenserna	  vara	  svåra	  att	  förutse	  är	  det	  
lämpligt	  att	  kontrollera	  frågan	  med	  en	  arbetsrättsjurist.	  

f) Ska	  BYOD-‐policyn	  även	  gälla	  tillfälligt	  anställda	  och	  konsulter?	  

Policyn	  bör	  gälla	  samtliga	  anställda	  som	  använder	  egna	  enheter	  i	  arbetet.	  Normalt	  använder	  konsulter	  
redan	  från	  början	  egen	  dator-‐	  och	  telefonutrustning,	  om	  det	  inte	  krävs	  för	  visst	  arbete	  att	  konsulten	  
får	  en	  lånetelefon	  etc.	  från	  uppdragsgivaren.	  Företaget	  bör	  vid	  alla	  tillfällen	  noga	  överväga	  vilken	  
information	  som	  överförs	  till	  konsulternas	  egen	  utrustning	  och	  hur	  det	  säkerställs	  att	  informationen	  
inte	  används/utnyttjas	  i	  annan	  verksamhet.	  Någon	  skillnad	  torde	  inte	  gälla	  beträffande	  konsulters	  
användning	  av	  egen	  utrustning	  under	  ett	  uppdrags	  utförande,	  jämfört	  med	  vad	  som	  gäller	  för	  
anställda.	  I	  konsultavtalet	  bör	  därför	  regleras	  vad	  som	  ska	  gälla	  i	  fråga	  om	  uppdragsgivarens	  tillgång	  
till	  konsultens	  utrustning	  och	  i	  förekommande	  fall	  även	  hänvisas	  till	  eventuell	  BYOD-‐policy.	  Om	  
hänvisning	  till	  BYOD-‐policy	  görs	  bör	  den	  också	  finnas	  tillgänglig	  för	  konsulten.	  

g) Krävs	  sekretessavtal	  för	  personal	  som	  använder	  privat	  enhet	  i	  arbetet?	  

Anställda	  som	  har	  åtkomst	  till	  verksamhetsrelaterad	  information	  via	  sina	  privata	  enheter	  bör	  åta	  sig	  
att	  göra	  allt	  som	  står	  i	  deras	  makt	  för	  att	  hålla	  denna	  information	  konfidentiell.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ange	  
att	  åtagandet	  gäller	  både	  under	  och	  efter	  anställningen.	  För	  att	  undvika	  att	  konfidentiell	  information	  
blir	  tillgänglig	  för	  obehöriga	  bör	  även	  frågan	  om	  vad	  som	  gäller	  om	  en	  enhet	  försvinner	  eller	  om	  en	  
anställd	  avslutar	  sin	  anställning	  regleras	  i	  anställningsavtalet	  eller	  BYOD-‐policyn.	  Det	  bör	  även	  så	  långt	  
möjligt	  säkerställas	  på	  teknisk	  väg	  att	  informationen	  kan	  återlämnas	  eller	  förstöras.	  Särskild	  
försiktighet	  krävs	  när	  det	  är	  fråga	  om	  information	  som	  omfattas	  av	  sekretess	  eller	  tystnadsplikt	  enligt	  
lag	  (vilket	  normalt	  sett	  endast	  gäller	  i	  offentlig	  verksamhet).	  Om	  personalen	  tillåts	  använda	  egen	  
utrustning	  även	  för	  hantering	  av	  sådan	  information,	  kan	  straff-‐	  eller	  skadeståndsansvar	  tänkas	  
uppkomma	  om	  informationen	  sprids	  olovligt.	  Det	  bör	  noteras	  att	  sekretessavtal	  rekommenderas	  
generellt	  -‐	  oavsett	  vilken	  och	  vems	  utrustning	  som	  används	  -‐	  för	  alla	  anställda	  som	  har	  tillgång	  till	  
konfidentiell	  eller	  känslig	  information.	  	  

h) Juridisk	  hantering	  kring	  anställningens	  upphörande?	  	  

Före	  anställningens	  upphörande	  bör	  den	  anställde	  åta	  sig	  att	  lämna	  in	  enheten	  till	  företagets	  IT-‐
avdelning	  så	  att	  det	  kan	  säkerställas	  att	  all	  verksamhetsrelaterad	  information	  på	  enheten	  raderas.	  
Detta	  åtagande	  bör	  framgå	  av	  anställningsavtalet	  eller	  BYOD-‐policyn.	  Det	  kan	  normalt	  sett	  vara	  
mycket	  svårt	  för	  arbetsgivaren	  att	  tilltvinga	  sig	  den	  anställdes	  privata	  enheter	  men	  en	  situation	  där	  
arbetsgivaren	  kan	  kräva	  skadestånd	  kan	  uppstå	  –	  i	  vart	  fall	  teoretiskt.	  I	  praktiken	  blir	  det	  
förhoppningsvis	  inga	  problem,	  då	  återlämnandet	  av	  informationen,	  i	  de	  flesta	  fall,	  kan	  antas	  ske	  
frivilligt	  och	  på	  ett	  smidigt	  sätt.	  	  

i) Hur	  följer	  vi	  personuppgiftslagen	  (PuL)	  och	  andra	  lagar?	  

BYOD-‐lösningar	  innebär	  vissa	  utmaningar	  för	  en	  arbetsgivare	  i	  förhållande	  till	  personuppgiftslagen.	  
Arbetsgivaren	  gör	  i	  praktiken	  den	  enskildes	  utrustning	  till	  ”sin”	  och	  blir	  personuppgiftsansvarig	  för	  
den	  personuppgiftsbehandling	  som	  utförs	  av	  den	  anställde	  i	  tjänsten	  med	  användning	  av	  den	  privata	  
utrustningen.	  Arbetsgivaren	  möter	  två	  huvudsakliga	  utmaningar	  i	  förhållande	  till	  personuppgiftslagen,	  
dels	  (i)	  kravet	  på	  arbetsgivarens	  kontroll	  över	  personuppgifterna,	  och	  dels	  (ii)	  den	  risk	  för	  
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sammanblandning	  av	  privat-‐	  och	  tjänsterelaterad	  information	  som	  kan	  finnas	  lagrad	  på	  den	  anställdes	  
utrustning.	  

Det	  finns	  ett	  allmänt	  IT-‐säkerhetskrav	  i	  personuppgiftslagen,	  som	  är	  tillämpligt	  även	  på	  BYOD-‐
lösningar,	  och	  som	  anger	  att	  den	  personuppgiftsansvarige	  ska	  vidta	  lämpliga	  tekniska	  och	  
organisatoriska	  åtgärder	  för	  att	  skydda	  personuppgifter.	  Tekniska	  åtgärder	  kan	  exempelvis	  avse	  på	  
utrustningen	  installerad	  mjukvara	  för	  att	  hålla	  arbetsgivarens	  data	  åtskild.	  Organisatoriska	  
säkerhetsåtgärder	  kan	  avse	  exempelvis	  utbildning	  och	  instruktioner	  till	  anställda.	  Det	  är	  också	  viktigt	  
att	  tydligt	  ange	  hur	  den	  anställde	  får	  ansluta	  och	  synkronisera	  sin	  utrustning	  mot	  program	  och	  
tjänster	  som	  endast	  används	  i	  privata	  sammanhang	  så	  att	  arbetsgivarens	  personuppgifter	  inte	  sprids	  
till	  exempelvis	  molntjänster	  och	  andra	  IT-‐plattformar	  på	  internet.	  Uppfyllandet	  av	  säkerhetskraven	  
avseende	  personuppgifterna	  medför	  att	  även	  samma	  säkerhet	  uppfylls	  för	  annan	  information,	  vilket	  
betyder	  att	  uppfyllandet	  av	  personuppgiftslagens	  krav	  blir	  till	  nytta	  för	  verksamheten	  även	  i	  andra	  
avseenden.	  	  

Avslutningsvis	  finns	  även	  en	  utmaning	  i	  att	  samtidigt	  som	  arbetsgivaren	  måste	  ha	  kontroll	  över	  
personuppgifterna	  så	  har	  arbetsgivaren	  som	  huvudregel	  ingen	  rätt	  att	  ta	  del	  av	  uppgifter	  som	  är	  av	  
rent	  privat	  karaktär.	  Risken	  för	  att	  arbetsgivaren	  tar	  del	  av	  privata	  uppgifter	  måste	  därför	  samtidigt	  
minimeras	  till	  skydd	  för	  den	  enskilde.	  

j) Försäkring	  av	  privat	  enhet	  samt	  ersättning	  vid	  förlust	  av	  enhet?	  

En	  väsentlig	  fråga	  i	  sammanhanget	  är	  vilket	  försäkringsskydd	  som	  kan	  erhållas	  för	  enheterna,	  först	  
och	  främst	  i	  de	  fall	  där	  den	  anställde	  själv	  har	  köpt	  in	  och	  äger	  utrustningen	  (smartphone,	  platta	  etc.).	  
BYOD	  innebär	  att	  om	  inte	  en	  stulen,	  tappad	  eller	  förstörd	  utrustning	  kan	  ersättas	  snabbt	  uppstår	  lätt	  
ett	  stillestånd	  vad	  gäller	  den	  anställdes	  arbetskapacitet	  och	  därmed	  även	  ofta	  ett	  tapp	  i	  verksamheten	  
för	  arbetsgivaren	  beroende	  på	  hur	  viktig	  den	  anställde	  är	  för	  företagets	  drift.	  	  
	  
Den	  anställdes	  hemförsäkring	  kan	  vara	  en	  utgångspunkt	  för	  bedömningen.	  En	  s.k.	  stor	  hemförsäkring	  
ger	  skydd	  inte	  bara	  vid	  stöld,	  brand	  och	  dyl.,	  utan	  även	  vid	  ”drulle”	  och	  ”otur”;	  ofta	  definierat	  som	  en	  
plötsligt	  inträffad	  oförutsedd	  händelse.	  En	  av	  nackdelarna	  med	  att	  lita	  enbart	  på	  en	  hemförsäkring	  är	  
att	  självrisken	  i	  allmänhet	  är	  relativt	  hög.	  Den	  varierar	  i	  storlek	  och	  framgår	  av	  försäkringsbrevet,	  men	  
kan	  generellt	  sägas	  ligga	  på	  nivån	  1	  200	  -‐	  1	  500	  kr.	  Dessutom	  är	  bolagen	  stränga	  vid	  bedömningen	  av	  
värdeminskningen	  på	  en	  telefon.	  Värdet	  sätts	  till	  70	  %	  av	  nypriset	  redan	  efter	  sex	  månader	  och	  till	  50	  
%	  efter	  ett	  års	  innehavstid	  (If);	  sedan	  fortsätter	  kurvan	  brant	  nedåt	  mot	  noll.	  Det	  går	  inte	  att	  få	  
ersättning	  för	  förlust	  av	  på	  utrustningen	  lagrad	  information/data.	  	  

Om	  den	  anställde	  försäkrar	  sin	  mobiltelefon	  hos	  operatören	  kan	  självrisken	  reduceras	  till	  0-‐750	  kr	  
beroende	  på	  typ	  av	  telefon,	  ett	  krav	  är	  då	  ibland	  att	  telefonen	  har	  köpts	  hos	  operatören	  i	  samband	  
med	  tecknande	  av	  abonnemang.	  En	  stulen	  eller	  förkommen	  telefon	  försäkrad	  hos	  operatören	  gäller	  
dock	  i	  allmänhet	  utan	  åldersavdrag.	  Köps	  en	  försäkring	  hos	  viss	  operatör	  efter	  den	  26	  mars	  2013	  är	  
försäkringen	  knuten	  till	  abonnemanget	  och	  alltså	  inte	  en	  särskild	  mobil,	  surfplatta	  eller	  modem.	  Det	  
innebär	  att	  försäkringen	  ersätter	  den	  produkt	  som	  kunden	  använder	  vid	  skadetillfället	  (Telenor).	  Drul-‐
le/otursmoment	  ingår	  i	  allmänhet.	  Inte	  heller	  hos	  operatörerna	  går	  det	  att	  få	  ersättning	  för	  förlust	  av	  
lagrad	  information/data.	  En	  försäkring	  hos	  operatören	  kan	  tecknas	  även	  med	  arbetsgivaren	  som	  inne-‐
havare	  av	  abonnemanget	  och	  ägare	  av	  telefonen.	  	  

Det	  kan	  finnas	  anledning	  att	  i	  sammanhanget	  nämna	  att	  i	  de	  fall	  arbetsgivaren	  äger	  utrustningen	  
underlättas	  inte	  anskaffandet	  av	  försäkringsskydd	  för	  en	  eller	  flera	  telefoner.	  Enligt	  uppgift	  finns	  det	  
inga	  särskilda	  företagsförsäkringar	  på	  marknaden	  som	  erbjuder	  skydd	  för	  anställdas	  telefoner,	  utan	  
dessa	  får	  anses	  ingå	  tillsammans	  med	  annan	  lös	  egendom	  i	  det	  moment	  som	  normalt	  kallas	  
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”egendomsskydd”.	  I	  dessa	  moment	  är	  självrisken	  i	  allmänhet	  hög	  (på	  nivån	  5	  000	  kr)	  och	  om	  inte	  fler	  
än	  en	  telefon	  stjäls	  är	  det	  ingen	  idé	  att	  ens	  anmäla.	  Kravet	  på	  nedskrivning	  är	  detsamma	  som	  under	  
hemförsäkring	  ovan	  och	  det	  torde	  inte	  finnas	  samma	  möjlighet	  till	  drulle/otursmoment.	  Inte	  heller	  
finns	  någon	  möjlighet	  att	  skydda	  förlust	  av	  information/data	  såvitt	  inte	  företaget	  väljer	  att	  skräddarsy	  
en	  försäkring,	  vilket	  får	  förmodas	  bli	  oacceptabelt	  dyrt	  i	  de	  flesta	  fall.	  

Slutsatsen	  blir	  att	  det	  försäkringsskydd	  som	  kan	  erhållas	  är	  begränsat.	  Information	  lagrad	  på	  
utrustningen,	  vilket	  kan	  vara	  både	  operativ,	  applikationer	  och	  lagrade	  data,	  kan	  typiskt	  sett	  inte	  
skyddas	  genom	  försäkring	  (data	  är	  ju	  för	  övrigt	  svårt	  eller	  omöjligt	  att	  värdera).	  Det	  bästa	  skydd	  som	  
kan	  uppnås	  är	  att	  försäkra	  utrustningen	  hos	  operatören	  oavsett	  om	  den	  ägs	  av	  den	  anställde	  eller	  av	  
arbetsgivaren.	  Olika	  backuplösningar	  är	  därför	  ur	  säkerhetssynpunkt	  nödvändiga	  oberoende	  av	  om	  
försäkring	  tecknas	  eller	  inte.	  

k) Hur	  påverkas	  licensavtal	  för	  programvaror	  som	  företaget	  tecknat?	  

Ett	  företags	  olika	  programvaror	  och	  applikationer	  kan	  vara	  licenserade	  på	  en	  mängd	  olika	  villkor.	  
Licenserna	  kan	  t.ex.	  ha	  beviljats	  per	  enhet,	  per	  användare,	  per	  plats	  eller	  antal	  användare	  vid	  samma	  
tillfälle.	  Vidare	  kan	  licenserna	  ange	  att	  de	  endast	  gäller	  för	  företagsägda	  eller	  hyrda	  enheter.	  Innan	  ett	  
företag	  inför	  BYOD	  i	  sin	  verksamhet	  är	  det	  viktigt	  att	  företaget	  granskar	  sina	  licensvillkor	  för	  att	  
säkerställa	  att	  man	  inte	  bryter	  mot	  villkoren.	  Det	  kan	  härvid	  bli	  aktuellt	  att	  omförhandla	  licensavtalen.	  
Vidare	  noteras	  att	  företag	  ofta	  förvärvar	  giltiga	  licenser	  för	  de	  anställdas	  egenägda	  enheter	  men	  av	  
någon	  anledning	  inte	  lyckas	  allokera	  licenserna	  till	  de	  anställda.	  Resultatet	  av	  detta	  blir	  att	  de	  
anställda	  fortsätter	  att	  använda	  programvarorna	  utan	  att	  allokering	  har	  skett.	  	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  leda	  
till	  krav	  från	  programvaruleverantörerna,	  varför	  det	  måste	  klargöras	  om	  eventuella	  ytterligare	  
licenskostnader	  som	  kan	  drabba	  den	  anställde	  ska	  ersättas	  av	  arbetsgivaren.	  

l) Får	  licenser	  som	  den	  anställde	  tecknar	  användas	  professionellt?	  	  

Det	  är	  relativt	  vanligt	  att	  programvarors	  licensvillkor	  är	  begränsade	  till	  privatanvändning.	  Likaså	  kan	  
licenser	  vara	  kostnadsfria	  om	  de	  används	  för	  privat	  bruk,	  men	  inte	  om	  de	  ska	  användas	  i	  kommersiellt	  
syfte.	  För	  att	  en	  privatperson	  i	  	  sitt	  arbete	  ska	  få	  använda	  en	  programvara	  vars	  licensvillkor	  är	  
begränsad	  till	  privatanvändning	  krävs	  därför	  att	  det	  införskaffas	  en	  företagslicens	  för	  programvaran.	  I	  
sådana	  fall	  måste	  avtalas	  mellan	  den	  anställde	  och	  arbetsgivaren	  om	  vem	  som	  ska	  stå	  för	  eventuella	  
ytterligare	  licenskostnader.	  

m) Vem	  ska	  stå	  för	  abonnemanget?	  

Som	  arbetsgivare	  bör	  man	  överväga	  om	  man	  ska	  tillåta	  att	  arbetstagaren	  tecknar	  och	  står	  på	  
abonnemanget.	  Eftersom	  arbetstagaren	  representerar	  arbetsgivaren	  i	  kommunikation	  med	  kunder	  
osv.	  är	  det	  i	  regel	  bättre	  att	  abonnemanget	  är	  registrerat	  i	  arbetsgivarens	  namn.	  Vidare	  vill	  
arbetsgivaren	  normalt	  att	  arbetstagaren	  ger	  upp	  sitt	  telefonnummer	  när	  denne	  avslutar	  sin	  
anställning.	  Det	  finns	  annars	  en	  risk	  att	  f.d.	  anställda	  börjar	  ringa	  runt	  till	  kunder	  och	  andra	  
verksamheter	  i	  arbetsgivarens	  namn	  eller	  att	  kunder	  och	  andra	  affärskontakter	  till	  företaget	  
kontaktar	  den	  f.d.	  anställde.	  Om	  arbetstagaren	  står	  för	  abonnemanget	  kan	  arbetsgivaren	  i	  regel	  inte	  
tvinga	  arbetstagaren	  att	  säga	  upp	  abonnemanget	  eller	  att	  byta	  nummer.	  Som	  arbetsgivare	  bör	  man	  
även	  tänka	  på	  att	  om	  man	  vill	  ha	  sammanhängande	  nummerserier	  inom	  företaget	  kan	  man	  inte	  låta	  
arbetstagarna	  teckna	  egna	  abonnemang.	  

I	  samband	  med	  valet	  av	  vem	  som	  ska	  teckna	  abonnemanget	  bör	  man	  även	  beakta	  att	  vissa	  
konsumentskyddande	  lagbestämmelser	  inte	  blir	  tillämpliga	  om	  arbetsgivaren	  tecknar	  abonnemanget.	  
Till	  exempel	  gäller	  för	  konsumenter	  att	  deras	  abonnemang	  inte	  får	  ha	  en	  längre	  inledande	  
bindningstid	  än	  24	  månader.	  Motsvarande	  skyddsreglering	  finns	  inte	  för	  näringsidkare.	  BYOD	  innebär	  
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även	  att	  det	  är	  arbetstagaren,	  i	  egenskap	  av	  konsument,	  som	  köper	  själva	  enheten	  och	  då	  gäller	  
dessutom	  mer	  förmånliga	  reklamationsregler	  än	  om	  arbetsgivaren	  står	  för	  inköpet.	  I	  praktiken	  torde	  
dock	  arbetsgivaren	  ha	  bättre	  möjligheter	  än	  arbetstagaren	  att	  förhandla	  sig	  till	  förmånliga	  
serviceåtaganden,	  i	  synnerhet	  om	  arbetsgivaren	  köper	  in	  stora	  volymer	  av	  enheter.	  Detta	  är	  en	  aspekt	  
som	  arbetsgivaren	  bör	  beakta	  när	  denne	  överväger	  att	  införa	  BYOD	  i	  verksamheten.	  

Oavsett	  om	  arbetsgivaren	  eller	  arbetstagaren	  står	  för	  abonnemanget	  behöver	  arbetsgivaren	  
implementera	  rutiner	  för	  redovisning	  av	  arbetstagarens	  privata	  respektive	  arbetsrelaterade	  nyttjande	  
av	  abonnemanget.	  Arbetsgivaren	  bör	  även	  överväga	  om	  t	  ex	  betaltjänster	  såsom	  SL-‐biljetter	  m.m.	  bör	  
spärras.	  I	  detta	  sammanhang	  bör	  man	  som	  arbetsgivare	  känna	  till	  att	  man	  inte	  har	  rätt	  att	  begära	  ut	  
samtalsspecifikationer	  från	  operatören	  om	  abonnemanget	  har	  tecknats	  av	  arbetstagaren.	  Sådana	  
uppgifter	  skyddas	  av	  tystnadsplikt	  enligt	  lag	  och	  operatören	  får	  därför	  inte	  lämna	  ut	  uppgifterna	  till	  
annan	  än	  abonnemangets	  innehavare	  eller	  användare.	  Inte	  heller	  kan	  arbetsgivaren	  kontrollera	  
spärrtjänster	  om	  abonnemanget	  tecknats	  av	  arbetstagaren.	  Spärrning	  av	  betalnummer	  m.m.	  kan	  
endast	  beställas	  av	  abonnenten.	  

Företaget	  bör	  också	  beakta	  vilka	  villkor	  som	  gäller	  för	  en	  ersättningsenhet	  vid	  reparationer	  då	  den	  
anställde	  behöver	  ha	  tillgång	  till	  en	  enhet	  även	  då.	  

n) Kan	  förmånsbeskattning	  aktualiseras?	  

De	  skattefrågor	  som	  är	  specifika	  för	  BYOD	  hänger	  samman	  med	  eventuell	  ersättning	  från	  
arbetsgivaren	  till	  den	  anställde,	  för	  dennes	  användning	  i	  tjänsten	  av	  privat	  utrustning	  eller	  exempelvis	  
programvara	  vartill	  den	  anställde	  privat	  har	  licens.	  	  

Det	  finns	  inga	  regler	  som	  specifikt	  tar	  sikte	  på	  BYOD	  och	  det	  finns	  därmed	  inga	  schablonregler	  för	  
beskattning,	  som	  det	  finns	  exempelvis	  vad	  gäller	  anställdas	  användning	  av	  privat	  bil	  i	  tjänsten.	  	  

Om	  arbetsgivaren	  ersätter	  den	  anställde	  för	  kostnader	  som	  är	  nödvändiga	  för	  att	  utföra	  tjänsten	  
uppkommer	  normalt	  sett	  inte	  några	  skattekonsekvenser	  för	  den	  anställde	  eller	  arbetsgivaren.	  	  Om	  
utrustningen	  som	  ersättningen	  utgår	  för	  även	  har	  en	  tydlig	  privat	  användning,	  exempelvis	  en	  
mobiltelefon,	  omfattar	  skattefriheten	  sannolikt	  endast	  samtalsavgifter	  för	  samtal	  i	  tjänsten	  och	  ett	  
skäligt	  belopp	  för	  internetuppkoppling.	  

Svårigheten	  blir	  naturligtvis	  att	  bestämma	  vad	  som	  är	  en	  skälig	  kostnadsersättning	  och	  vad	  som	  är	  
nödvändigt	  för	  tjänsten.	  	  Arbetsgivaren	  har	  ett	  ansvar	  för	  att	  korrekt	  redovisa	  skattepliktiga	  förmåner	  
respektive	  skattefri	  kostnadsersättning	  på	  kontrolluppgiften	  för	  den	  anställde.	  	  Om	  ersättning	  utgått	  
för	  privat	  utrustning,	  bör	  den	  anställde	  i	  sin	  deklaration	  tydligt	  uppge	  hur	  ersättningen	  beräknats.	  
Arbetsgivaren	  bör	  på	  motsvarande	  sätt	  ha	  ett	  underlag	  för	  beräkningen	  av	  ersättningen.	  	  

Om	  arbetsgivaren	  tillhandahåller	  annan	  utrustning,	  som	  är	  tillräcklig	  för	  fullgörandet	  av	  den	  
anställdes	  uppgifter,	  kan	  det	  ifrågasättas	  om	  en	  eventuell	  ersättning	  alls	  är	  motiverad	  och	  då	  
aktualisera	  förmånsbeskattning.	  	  	  

De	  belopp	  som	  är	  aktuella	  bör	  normalt	  vara	  ganska	  låga,	  varför	  skattefrågorna	  är	  av	  begränsat	  
intresse	  i	  samband	  med	  BYOD.	  	  

o) Hur	  kan	  synkronisering	  göras	  från	  ett	  molntjänstperspektiv?	  

Idag	  finns	  diverse	  tjänster	  där	  enheter	  via	  appar	  eller	  inställningar	  automatiskt	  lagrar	  och	  synkar	  
information	  som	  finns	  på	  enheten	  till	  diverse	  molntjänster.	  Exempel	  på	  sådana	  tjänster	  är	  att	  
anställda	  lagrar	  dokument	  i	  en	  s.k.	  dropbox	  eller	  att	  kontaktbok,	  kalender,	  e-‐post	  eller	  annan	  
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information	  automatiskt	  synkas	  upp	  och	  lagras	  via	  t	  ex	  iCloud.	  Informationen	  som	  lagras	  i	  sådana	  
lösningar	  är	  därmed	  ofta	  tillgänglig	  för	  den	  anställde	  via	  andra,	  kanske	  privata,	  enheter.	  	  	  

Vid	  införande	  och	  reglering	  av	  användning	  av	  BYOD	  bör	  man	  därför	  i	  förväg	  utifrån	  företagets	  
verksamhet	  analysera	  och	  reglera	  tillåten	  användning	  av	  sådana	  synkroniseringstjänster.	  Genom	  att	  
tillåta	  användning	  av	  tjänster	  för	  synkning	  finns	  det	  risk	  för	  att	  informationen	  som	  synkas	  blir	  åtkomlig	  
via	  internet	  vilket	  kan	  medföra	  en	  ökad	  risk	  för	  att	  informationen	  blir	  åtkomlig	  för	  andra.	  Det	  är	  troligt	  
att	  leverantören	  av	  synkroniseringstjänsterna	  tar	  ett	  mycket	  begränsat	  säkerhetsansvar.	  	  

Vid	  en	  bedömning	  och	  analys	  av	  om	  användning	  av	  synkroniseringstjänster	  ska	  tillåtas	  bör	  särskild	  
försiktighet	  iakttas	  inom	  myndigheter	  som	  lyder	  under	  sekretess	  eller	  om	  den	  anställde	  i	  sitt	  arbete	  
har	  tillgång	  till	  och	  använder	  känslig	  information	  som	  är	  särskilt	  värdefull	  för	  företaget	  eller	  lyder	  
under	  särskilt	  strikta	  sekretessåtaganden	  såsom	  t	  ex	  börsregler	  för	  publika	  bolag,	  advokatsekretess,	  
banksekretess	  eller	  annan	  liknande	  reglering.	  Därtill	  kan	  användandet	  av	  sådana	  tjänster	  även	  
medföra	  att	  informationen	  lagras	  utanför	  EU/EES	  vilket,	  om	  informationen	  avser	  personuppgifter	  för	  
vilka	  företaget	  ansvarar,	  kan	  utgöra	  otillåten	  behandling	  av	  sådana	  uppgifter.	  Analysen	  av	  om	  
uppgifter	  som	  utgör	  personuppgifter	  för	  vilka	  företaget	  ansvarar	  ska	  få	  synkas	  bör	  därför	  även	  göras	  
utifrån	  en	  bedömning	  enligt	  personuppgiftslagen.	  	  

I	  vilken	  mån	  synkroniseringstjänster	  och	  appar	  ska	  vara	  tillåtna	  att	  använda	  bör	  regleras	  i	  företagets	  
policy	  för	  BYOD.	  Det	  är	  även	  möjligt	  att	  via	  olika	  tekniska	  verktyg	  styra	  i	  vilken	  mån	  synkning	  ska	  vara	  
tillåten.	  Dessa	  verktyg	  kan	  t	  ex	  användas	  för	  att	  separera	  den	  anställdes	  privata	  information	  från	  
företagets	  egen	  information	  (som	  därmed	  inte	  får	  synkas)	  eller	  genom	  att	  blockera	  vissa	  appar	  och	  
synkroniseringstjänster.	  	  	  

p) Ställs	  det	  några	  särskilda	  krav	  på	  den	  interna	  organisationen?	  

Anställda	  inom	  till	  exempel	  IT-‐avdelningen	  kan	  vid	  hanteringen	  av	  en	  privat	  enhet,	  såsom	  vid	  
installationer	  och	  avinstallationer,	  komma	  att	  ta	  del	  av	  känslig	  personlig	  information	  om	  en	  anställd.	  
Denna	  information	  kan	  vara	  av	  sådan	  art	  att	  den	  omfattas	  av	  personuppgiftslagen.	  I	  företagets	  BYOD-‐
policy	  och	  personuppgiftspolicy	  bör	  det	  därför	  finnas	  tydliga	  riktlinjer	  för	  hur	  sådan	  information	  ska	  
hanteras.	  Vidare	  bör	  det	  framgå	  av	  BYOD-‐policyn	  att	  den	  anställde	  är	  skyldig	  att	  lämna	  sin	  enhet	  till	  
arbetsgivaren	  för	  sådana	  installationer	  och	  avinstallationer,	  samt	  att	  arbetsgivaren	  ska	  ha	  rätt	  och	  
möjlighet	  att	  övervaka	  enheten	  under	  anställningen.	  Eftersom	  arbetsgivaren	  inte	  kan	  tilltvinga	  sig	  den	  
anställdes	  privata	  enheter,	  är	  det	  lämpligt	  att	  det	  även	  framgår	  att	  rätten	  att	  använda	  egna	  enheter	  i	  
arbetet	  kan	  upphöra	  om	  BYOD-‐policyn	  inte	  följs.	  Arbetsgivaren	  bör	  informera	  om	  vilka	  
gränsdragningar	  som	  har	  gjorts	  mellan	  säkerhet/övervakning	  och	  den	  anställdes	  personliga	  integritet,	  
jfr	  avsnittet	  om	  personuppgiftslagen	  ovan.	  	  

Generellt	  rekommenderas	  att	  juridisk	  expertis	  anlitas	  för	  att	  analysera	  vilka	  risker	  och	  juridiska	  implikationer	  
som	  införandet	  av	  BYOD	  medför	  och	  hur	  man	  bäst	  hanterar	  dessa	  frågor.	  Det	  bör	  noteras	  att	  det	  kan	  finnas	  
speciella	  regler	  som	  är	  tillämpliga	  för	  verksamheter	  inom	  offentlig	  sektor.	  

För	  ytterligare	  information,	  se	  även:	  

NIST	  Guidelines	  for	  Managing	  the	  Security	  of	  Mobile	  Devices	  in	  the	  Enterprise9.	  

Myndigheten	  för	  samhällsskydd	  och	  beredskaps	  (MSB)	  skrift	  Vägledning	  för	  säkrare	  hantering	  av	  mobila	  
enheter10.	  

9	  http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-‐124r1.pdf	  
10	  https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26236.pdf	   	  
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4.3 EKONOMI	  

Frågor	  som	  påverkar	  ekonomi	  är	  följande:	  

- Inköp	  –	  Ska	  den	  anställde	  köpa	  helt	  privat	  utan	  begränsning?	  
- Kompensation	  –	  Skattemässiga	  hänseenden	  om	  företaget	  lämnar	  kompensation?	  
- Avtal	  med	  leverantör-‐	  Ska	  företaget	  teckna	  avtal	  med	  leverantör	  för	  de	  anställda?	  	  
- Hyra	  -‐	  Ska	  företaget	  köpa	  in	  och	  hyra	  ut	  utrustning	  till	  den	  anställde?	  
- Försäkring-‐	  Vilka	  avgränsningar	  krävs	  för	  företagets	  och	  den	  anställdes	  försäkring?	  
- Utbyte	  av	  enhet	  –	  Hur	  ska	  enhet	  som	  förloras	  eller	  måste	  bytas	  ut	  av	  annan	  anledning	  finansieras? 

.  

4.4 REVISION	  

Efter	  införande	  av	  policy	  för	  BYOD	  krävs	  ett	  system	  för	  revision	  och	  uppföljning	  av	  policy.	  Här	  listar	  vi	  en	  del	  
punkter	  som	  är	  generella,	  till	  dessa	  punkter	  bör	  varje	  organisation	  lägga	  till	  egna	  punkter	  vid	  revision.	  
Förslagsvis	  bör	  den	  första	  revisionen	  ske	  inom	  tre	  månader	  från	  införande	  samt	  därefter	  2-‐4	  gånger/år.	  

- Enkäter	  med	  användare-‐	  Har	  den	  anställde	  följt	  policyn	  och	  vilka	  problem	  har	  uppstått?	  
- Genomgång	  av	  helpdeskärenden-‐	  Vilka	  problem	  har	  rapporterats?	  
- Radering	  av	  enheter-‐	  Vilka	  analyser	  av	  genomförda	  raderingar	  har	  gjorts?	  
- Hantering	  av	  förlorade	  enheter-‐	  Hur	  har	  förlorade	  enheter	  hanterats?	  
- Icke	  dokumenterade	  säkerhetsproblem	  -‐	  Vilka	  problem	  har	  uppkommit	  som	  inte	  fanns	  med	  i	  

policyn?	  
	  

5 POLICY	  

Här	  beskrivs	  arbetet	  med	  framtagande,	  förvaltning	  och	  beslutande	  om	  policy.	  Ägaren	  av	  policyn	  ska	  vara	  
företagsledningen	  som	  kan	  delegera	  arbetet	  men	  inte	  ansvaret.	  Viktigt	  är	  även	  budget,	  direktiv	  samt	  tidsplan.	  
Det	  bör	  kommuniceras	  till	  de	  anställda	  att	  en	  policy	  är	  under	  utredning	  samt	  att	  innan	  det	  finns	  en	  beslutad	  
policy	  gäller	  ett	  förbud	  mot	  användande	  av	  privata	  enheter.	  

5.1	  	   FÖRUTSÄTTNINGAR	  INFÖR	  FRAMTAGANDE	  AV	  POLICY	  

Innan	  arbetet	  påbörjas	  krävs	  att	  en	  del	  förutsättningar	  tas	  fram	  såsom	  informationsklassning,	  krav	  från	  
myndigheter	  och	  försäkringsbolag	  samt	  avtal	  med	  kunder	  om	  hantering	  av	  data.	  
	  

- Personalens	  kompetens	  i	  säkerhetsfrågor	  
- Ofta	  glömmer	  företagen	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  kompetens	  de	  anställda	  har	  om	  IT-‐säkerhet	  vilket	  leder	  

till	  missförstånd,	  osäkerhet	  samt	  rykten	  om	  hantering	  av	  säkerhetsfrågor	  
	  

- Sekretess	  
- Vilka	  krav	  och	  avtal	  har	  företaget	  när	  det	  gäller	  sekretess	  kring	  information	  och	  policy?	  
- Krävs	  nya	  sekretessavtal	  för	  de	  anställda,	  IT-‐avdelning	  och	  leverantörer?	  

	  
Övervakning	  

- Får	  övervakning	  av	  den	  anställdes	  hantering	  i	  säkerhetsfrågor	  ske	  oanmält?	  
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- Vem	  får	  utföra	  övervakning	  av	  de	  anställdas	  privata	  enheter? 	  

5.2	  	   FÖRSTUDIE	  	  

En	  förstudie	  bör	  genomföras	  med	  målsättningen	  att	  ge	  svar	  på	  de	  frågor	  som	  finns	  i	  denna	  guide	  samt	  de	  
specifika	  frågorna	  för	  respektive	  företag	  inför	  ett	  beslutsunderlag.	  Förstudien	  bör	  bemannas	  med	  både	  
representanter	  för	  ledning	  samt	  användare.	  Ledningen	  ska	  även	  kommunicera	  till	  samtliga	  användare	  att	  
arbetet	  startas	  samt	  vilka	  som	  ingår	  i	  arbetet	  med	  förstudien.	  
	  

- Ledningsbeslut	  
Här	  ska	  en	  beskrivning	  av	  företagsledningens	  beslut	  om	  förstudie	  samt	  vilka	  som	  deltar	  i	  förstudien	  
tas	  fram	  och	  kommuniceras	  till	  samtliga	  anställda	  och	  andra	  intressenter.	  

- Intressenter	  
Här	  ska	  beskrivas	  vilka	  som	  ska	  vara	  delaktiga,	  samt	  vilka	  som	  ska	  vara	  remissinstanser.	  

- Arbetsform	  
Här	  beskrivs	  organisationen	  för	  förstudien	  
- Roller	  och	  dokumentation.	  
- Projekt	  eller	  workshop.	  
- Beslutsunderlag	  samt	  kvalitetssäkring.	  

	  

6 BESLUT	  

Företagets/organisationens	  olika	  ställningstaganden	  bör	  dokumenteras	  i	  ett	  policydokument	  som	  ska	  beslutas	  
av	  företagsledningen.	  Efter	  beslut	  ska	  policyn	  delges	  samtliga	  berörda	  samt	  eventuella	  avtal	  tecknas.	  

- Införande:	  IT-‐avdelningen	  eller	  kontrakterad	  konsult	  ska	  införa	  tekniken	  för	  BYOD	  samt	  dokumentera	  
system	  som	  införs	  för	  BYOD.	  Adekvat	  utbildning	  av	  samtliga	  användare	  som	  ska	  nyttja	  privata	  
enheter/tjänster	  i	  policy	  samt	  beteende	  vid	  användning	  ska	  utföras	  snarast.	  

- Revision:	  Revision	  av	  efterlevnad	  av,	  samt	  hantering	  av	  policy	  bör	  genomföras	  inom	  sex	  månader	  
efter	  införandet.	  Därefter	  minst	  årligen.	  

- Förvaltning	  –	  En	  policy	  måste	  uppdateras	  för	  att	  följa	  utvecklingen	  både	  tekniskt	  och	  ur	  ett	  
användarperspektiv.	  Förstudiens	  beslutsunderlag	  bör	  innehålla	  en	  föreslagen	  förvaltningsorganisation	  
av	  denna	  policy.	  

7 SLUTSATS	  

För	  att	  lyckas	  med	  att	  ta	  fram	  och	  införa	  en	  för	  organisationen	  relevant	  policy	  när	  det	  gäller	  BYOD	  förordar	  vi	  
att	  Cloud	  Swedens	  processmetod	  används.	  Där	  man	  går	  igenom	  de	  olika	  delarna	  strukturerat,	  steg	  för	  steg.	  

BYOD	  är	  en	  följd	  av	  molntjänsters	  införande	  på	  företagen,	  när	  molntjänster	  kan	  nås	  utanför	  företagets	  
brandvägg	  är	  det	  enkelt	  för	  användaren	  att	  koppla	  upp	  sin	  privata	  enhet	  till	  företagets	  molntjänst.	  

Vi	  har	  visat	  att	  de	  flesta	  frågorna	  inte	  löses	  med	  teknik,	  det	  är	  en	  fråga	  om	  beslutad	  och	  förankrad	  policy	  som	  
är	  nyckeln	  till	  framgång.	  

BYOD	  är	  här	  för	  att	  stanna	  vare	  sig	  vi	  vill	  det	  eller	  inte,	  det	  är	  bättre	  att	  ”förekomma	  än	  att	  förekommas".	  


