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1. Introduktion 
Följande kapitel kommer att redogöra för begreppet BYOD, samt ge läsaren en bakgrund till fenomenet 

i stort. Därtill kommer uppsatsens frågeställningar, syfte, målgrupp, avgränsningar samt annan 

generell information att återges. 

Tekniska framsteg förändrar våra beteenden, både privat och på arbetsplatsen. Med stormsteg görs 

nya tekniska landvinningar. Det som ansågs omöjligt, ointressant eller kanske över huvud taget icke-

existerande igår, är plötsligt vår vardag idag. Sociala medier, ständig uppkoppling, molntjänster osv är 

saker som vi i Sverige tar för givet idag. Hand i hand med detta har utveckling och användning av 

mobila enheter exploderat på senare tid, och försäljningen av smartphones och surfplattor slår rekord. 

Den ökade trafiken i våra mobila bredband (3G, 4G osv) visar på en ökad benägenhet att använda sig 

av mobila bredbandstjänster (PTS, 2011, TNS SIFO, 2012). Allt fler människor äger därmed kraftfulla 

mobila plattformar privat, som på ett eller annat sätt tar sig in arbetslivets sfär. Detta fenomen kallas 

”BYOD”, Bring Your Own Device (ungefär ”ta med din egen apparat/utrustning”). Dessa används ofta 

även i tjänsten (med eller utan ledningens goda minne) och utgör en gråzon mellan privatlivet och 

arbetslivet vad gäller säkerhet och ansvar, och är ofta oreglerat från ledningens håll. Det brukar sägas 

att har en verksamhet inte en BYOD-policy, så har den ändå en BYOD-policy, för de anställda gör sin 

egen. Verksamheter agerar även olika från ledningshåll när nya styrdokument ska färdigställas, och 

balansgången mellan hårda krav (tekniska, säkerhetsmässiga, ekonomiska) samt mjuka krav 

(personalvård, attraktiv arbetsplats, individuellt ansvar) ges olika vikt. Dessa val spelar sedan in på hur 

en verksamhet gör sina olika avvägningar inför BYOD-problematiken. 

 

1.1 Bakgrund 
Idag är privata mobila plattformar (t.ex. bärbar dator, mobiltelefon, surfplattor osv) på en arbetsplats 

mer regel än undantag (Anderson, 2012; Miller, 2012; Morrow, 2012). Anledningarna till detta kan 

vara olika. Man kanske har sin privata mobil uppkopplad på företagets wifi-tjänst, eller så behärskar 

man sin privata plattform bättre än den som tillhandahålls av arbetsplatsen och vill använda i arbetet 

med. Kanske har de privatinköpta plattformarna bättre prestanda än de som erbjuds personalen, vilket 

på grund av frustration leder till att t.ex. den privata bärbara datorn används i tjänsten. All denna 

användning av privata ägodelar riskerar att sätta arbetsplatsens IT-säkerhet ur spel (Denman, 2012; 

Morrow, 2012). En IT-avdelning kan ansvara för att arbetsplatsens datorer, mobiler osv är skyddade av 

brandväggar och antivirusprogram, att operativsystemet är ständigt uppdaterat osv., men det är 

ytterst svårt att veta hur noggranna de anställda är med sina privata ägodelar (Denman, 2012). Känslig 

information, som kunduppgifter, sms, mail, detaljer kring arbetsprojekt osv., sparas på privata 

mobiltelefoner, bärbara datorer och surfplattor vilket gör dem åtråvärda i mångas ögon eller 

potentiella informationsrisker om det tappas bort (Morrow, 2012). Om man bortser från eventuell 

informationsspaning genom dataintrång (Morrow, 2012), så kan fenomenet BYOD även bidra till att 

arbetsplatsens annars välfungerande virus- och brandväggsskydd sätts ur spel, då virus och trojaner 

omedvetet förs in med hjälp av dessa privata plattformar (Anderson, 2012; Denman, 2012; Miller, 

2012; Morrow, 2012).  

Ovanstående ger intrycket av att BYOD endast är angeläget ur ett IT-säkerhetsperspektiv, men så enkel 

är inte problematiken. En skada till följd av t.ex. ett datavirus är förvisso lätt att översätta till reella 

pengaförluster, men en i och med den ökande användningen av smartphones även i privatlivet, skulle 
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t.ex. ett totalförbud mot privata enheter (som man skulle kunna hävda vore en enkel åtgärd för ökad 

IT-säkerhet) förmodligen röra upp en hel del känslor på en arbetsplats om förbudet upplevs som 

godtyckligt. En negativ arbetsmiljö på grund av ökad kontroll, påtvingad efterlevnad av tillsynes 

ogrundade regelverk samt eventuell frusteration till följd av ålderstigen teknologi är aspekter som 

vidare kommer belysas i de följande kapitlen. 

 

1.2 Problemformulering 
Frågan är dock inte så enkel som att bara förbjuda företeelsen. Dels kan ett förbud mot privata 

plattformar visa sig svår att kontrollera huruvida det efterlevs (Anderson, 2012), dels för BYOD även 

med sig positiva effekter för företaget/organisationen. Om de anställda köper de ”verktyg” som 

behövs i arbetet för sina egna pengar, är detta en utgift som den berörda arbetsplatsen slipper stå för 

(Morrow, 2012). Vissa arbetsuppgifter kan ibland utföras effektivare med privata plattformar, då 

privata plattformar ofta är nyare än de som finns att tillgå på jobbet. Den ständigt ökande prestandan 

inom IT kan medföra att vissa arbetsmoment blir tungrodda och frustrerande om man arbetar med 

äldre mjuk- och hårdvara. Företag och organisationer har ofta inte möjlighet att ständigt köpa in det 

senaste, då de har en ekonomisk livslängd på befintlig utrustning, samt anskaffningsprocedurer vid 

inköp av ny utrustning, att ta hänsyn till. Till de mer abstrakta nackdelarna av ett förbud kan räknas att 

personalen känner sig övervakad, inte litad på av sin arbetsgivare eller att de inte känner sig bekväma 

med den IT utrustning som tillhandahålls (Walters, 2012). Möjligheten att få använda sin egen mobil, 

bärbar dator eller surfplatta kan uppfattas som en motiverande och positiv del av den totala 

arbetsmiljön (Miller, 2012). Att benägenheten för att ”kolla jobbmailen”, eller att svara på 

jobbrelaterade samtal även utanför arbetstiden, dessutom ökar dramatisk om man använder samma 

mobil eller bärbara dator privat som i tjänsten (Miller, 2012; Anderson, 2012) torde betecknas som 

positivt för vilken arbetsplats som helst. Ett styrdokument, eller en policy, för BYOD kan alltså ses 

angeläget för alla slags verksamheter (Anderson, 2012; Denman, 2012; Miller, 2012; Morrow, 2012). 

Det är dock viktigt att inte enbart beakta dessa aspekter utifrån ett ekonomiskt och 

informationssäkerhetsperspektiv, utan att även väga in personalens önskemål, kunskapsnivå och 

förmåga till eget ansvar (Miller, 2012). 

Frågan är alltså hur man från företagsledningshåll förhåller sig till de positiva och negativa 

egenskaperna med BYOD. Hur tar man sedan ett beslut i frågan om BYOD, med de positiva och 

negativa implikationerna för både de anställda och verksamheten i åtanke, och till sist, hur motiverar 

man sin personal att följa dessa nya riktlinjer. 

För empirisk undersökning av ledningsstrategier, och BYOD fenomenet i stort, har jag haft nöjet att 

samarbeta med Sigma, ett svenskägt internationellt IT-konsultföretag, och då främst med deras kontor 

i Mjärdevi Science Park, Linköping 

 

1.3 Frågeställning 
BYOD innebär många problem inom informationssäkerhet, men även fördelar för arbetsgivaren i form 

av nöjd personal, aktuell och relevant teknik samt minskade kostnader för inköp av IT utrustning. De 

huvudfrågor som uppsatsen söker svara på är:  

1. Vilka möjligheter och utmaningar medför BYOD för en verksamhet? 
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2. Vad för dessa för konsekvenser för verksamheten, ur ledningens respektive den anställdes 

perspektiv? 

3. Hur kan dessa konsekvenser identifieras, analyseras och hanteras ur ett ledningsperspektiv? 

Med ”verksamhet” menas här företag, organisationer institutioner (skolor, universitet osv.) samt 

offentlig sektor (sjukhus, myndigheter osv.) som handskas digitalt med känslig information. 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ledningen för en verksamhet, där känslig information hanteras 

digitalt, resonerar kring BYOD problematiken, vilka direkta åtgärder de vidtar, varför de vidtar dessa 

åtgärder samt hur sedan dessa åtgärder genomförs. Med studien vill författaren bidra med insikter för 

hur andra organisationer och verksamheter kan resonera kring BYOD, då det i dagsläget inte finns 

några allmänt vedertagna riktlinjer för BYOD. 

 

1.5 Målgrupp 
Primär målgrupp för uppsatsen är ledningsgrupper för organisationer och företag som identifierar 

informationssäkerhet och personalnöjdhet som en viktig aspekt av deras verksamhet. Även för 

akademiska ändamål kan uppsatsen vara intressant. BYOD är en ny företeelse och är intimt förknippad 

med den upplevda angelägenheten rörande sina respektive privata IT-lösningar, med allt vad sociala 

medier, spel, nåbarhet osv heter. Detta ställer andra krav på en ömsesidigt godtagbar reglering, än vad 

mer intuitivt lättförstådda styrdokument (som exempelvis arbetskläder, tystnadsplikt, handhygien osv) 

behöver ta hänsyn till. 

 

1.6 Avgränsningar 
Uppsaten kommer enbart att behandla fenomenet BYOD samt dess problematik. De presenterade 

tekniska säkerhetsriskerna kommer, tillsammans med de ekonomiska och personalfrågemässiga för- 

och nackdelarma, enbart ligga till grund för bedömningen av vilka åtgärder en verksamhet bör vidta. 

Vidare är ett användarperspektiv (läs: en anställd, företagets personal) intressant, men då både 

företagets ekonomiska förutsättningar och eventuella behov av informationssäkerhet helt bestämmer 

villkoren för nödvändigheten av en BYOD-policy, kommer användarperspektivet inte undersökas 

empiriskt. 

Fokus på möjliga skadeverkningar uppkomna pga. BYOD kommer att vara ur ett IT-säkerhetsmässigt 

perspektiv. Annan skadeverkning (t.ex. hämmande av personalens flexibilitet) är förvisso intressant, 

men då området är relativt nytt och därmed till stor del obeforskat, hade detta lett till problem med 

att färdigställa arbetet. 

Med begreppet BYOD menas i denna uppsats enbart användandet av privata mobiltelefoner, bärbara 

datorer och surfplattor i arbetet. 
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1.7 Disposition 
Uppsatsen har en disposition som följer: Arbetet omfattar sju kapitel, där läsaren i kapitel ett bjuds in i 

ämnet med hjälp av en introduktion, bakgrundspresentation rörande informationssäkerhet och allmän 

personalvård, en problemformulering angående BYOD-problematiken generellt, samt uppsatsens 

frågeställning och syfte.  

Kapitel två innehåller de metodval som gjorts för uppsatsens akademiska säkerställande. Där framgår 

det att studien bygger på kvalitativ metod, samt är en fallstudie med semistrukturerade intervjuer. 

Rådande teori om BYOD specifikt, samt närliggande ämnen generellt, återges i kapitel tre. Fokus ligger 

på IT-säkerhet, samt managementlösningar gentemot specifika personalfrågor. Teorins presentation 

har påverkats av den senare insamlade empirin. Olika tema har identifierats utifrån respondenternas 

svar, och empirin ordnades efter dessa. För att öka läsarens möjlighet till överblick, samt 

förutsättningarna för att följa uppsatsens olika diskussioner, inordnas även teori-, analys-, samt 

avslutande kapitel utefter samma temamönster. 

Uppsatsens empiri, dvs. de tre intervjuerna, återges i det fjärde kapitlet. 

Analysen av empirin sker i kapitel fem. De tre olika respondenternas intervjusvar sätts i relation till den 

insamlade teorin för att hitta både kongruens eller motsatsförhållanden. Av analysen dras uppsatsens 

slutsatser, vilka presenteras i kapital sex.  

Studien avslutas med kapitel sju, reflektioner, där arbetet med rapporten sammanfattas i stort och 

slutsatsen specifikt. Även förslag till ytterligare forskning presenteras. 

Som bilaga följer även Sigmas interna IT-policy dokument. 
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2. Metod 
Metodavsnittet inleds med att redovisa forskningsansatsen. Kvantitativ och kvalitativ ansats redovisas, 

och valet av kvalitativ metod motiveras. En redovisning av författarens förförståelse lämnas, innan 

fallstudie, insamlande av data och metoder för analys redovisas. Sist i avsnittet finner vi metodkritik för 

uppsatsens valda metod.  

 

2.1 Forskningsmetod 

2.1.1 Kvantitativ metod 

För kvantitativa metoder ligger fokus på insamlandet av data som till sin natur är kvantifierbar. Enkäter 

och strukturerade intervjuer, som ligger till grund för primär statistik, liksom sekundär statistik 

insamlad av tredje part, är exempel på sådan empirisk data (Bryman, 2002; Ahrne & Svensson, 2011).  

Där kvalitativa metoder ämnar undersöka varför fenomen uppkommer, eller hur fenomen kan ta sig 

ut, är kvantitativa metoder främst lämpade för att undersöka förekomst och frekvens (ibid.), eftersom 

korrelationer inom datan inte nödvändigtvis innebär följdriktiga samband; det positivistiska synsättet 

förespråkar att vetenskaplig kunskap består av fakta, som existerar oavsett den mänskliga förståelsen 

eller tolkningen (Walsham, 1995). Dessa – menar till exempel Bryman (2002), speciellt inom 

naturvetenskapen – kan med fördel illustreras med hjälp av kvantitativa metoder, för att visa att ett 

givet fenomen uppkommer. 

Den kvantifierbara empiriska datan analyseras sedan typiskt utifrån på förhand postulerade hypoteser, 

enligt en deduktiv ansats, där slutsatser sedan kvantifieras utifrån av hypotesprövningen genererade 

resultat, för att illustrera huruvida hypoteserna är rimliga eller om de bör förkastas (Bryman, 2002; 

Walsham, 1995). För behandling och/eller analys av statistisk empirisk data (både från primära och 

sekundära källor) krävs också specifikt statistisk analys, för att verifiera eller motbevisa hypoteserna, 

genom exempelvis signifikansprövning och prövning av korrelationskoefficienten (Körner & Wahlgren, 

2005). 

Resultatet av den kvantitativa metodens analys bör, om fullgod reliabilitet och validitet uppnåtts, 

kunna generaliseras till mer övergripande områden, givet att en tillförlitlig generaliseringsmodell 

används (Polit & Beck, 2010). Däremot kan generalisering innebära vissa brister, eftersom det inte är 

säkerställt att samtliga positivistiska faktorer har tagits hänsyn till vid insamling och/eller analys av den 

kvantifierbara datan (Payne & Williams, 2005). 

 

2.1.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger mer på ord än på numerisk 

data (Bryman, 2011). Ett induktivt synsätt präglar forskningsresultatets väg mot teori, och ställer i en 

diametral jämförelse andra krav på trovärdighet och generalisering, än vid bruk av kvantitativa 

metoder (Ahrne & Svensson, 2011). 

Den kvalitativa metodansatsen anses vara ”´mjukare” till sin natur än den ”hårdare” kvantitativa, då 

det framförallt är mänskliga upplevelser som ligger till grund för slutsatser, resultat och svar på 

förformulerade frågeställningar, baserade på undringar, problemillustrationer och/eller tidigare 
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forskning (Bryman, 2002). Den insamlade kvalitativa empiriska datan har också vanligtvis en betydligt 

lägre grad av struktur än den kvantitativa dito, då intervjuer och samtal med människor har en tendens 

att röra sig utanför de givna ramarna, även vid mycket strukturerade intervjuer (Ahrne & Svensson, 

2011; Bryman, 2002). 

Forskaren som anammar en kvalitativ metod måste också vara mycket medveten om sin egen roll och 

eventuell påverkan, både på sig själv och på den empiriska datan, eftersom denna löper stor risk att 

färga insamlade resultat (Bryman, 2002). Påverkan kommer sig av att forskaren antingen befinner sig 

mitt i den sociala kontext som forskaren också ämnar undersöka, eller av att forskaren befinner sig 

utanför den sociala kontext som forskaren undersöker, vilket kan leda till att intervjusvar och därmed 

insamlad data, färgas av detta utanförskap, denna icke-tillhörighet jämte den intervjuade personens 

grupptillhörighet (ibid). 

Rörande generaliserbarheten av resultaten vid kvalitativ forskning råder en viss polemik; Flybjerg 

(2006) menar till exempel att det är fullt möjligt att utifrån isolerade fall dra mer långtgående 

slutsatser för en större population, medan exempelvis Polit och Beck (2010) säger att ”generalizations 

are never universal” och sätter fingret på svagheten i att det är just i det specifika fallet, under 

specifika omständigheter, som den gjorda generaliseringen är relevant och att det utanför den givna 

kontexten kan dras felaktiga slutsatser, utan att samtliga faktorer har vägts in. Detta är dock i 

praktiken ogörligt (Polit & Beck, 2010). Payne och Williams (2005) summerar området med att 

generalisering inom samhällsvetenskapen alltjämt utgör ett betydande problem. Generaliserbarhet 

diskuteras vidare under nedan. 

 

2.1.3 Vald forskningsmetod 

De två forskningsmetoder som förekommer inom samhällsvetenskaplig forskning är kvantitativ och 

kvalitativ metod. En kvantitativ metod lämpar sig, som också beskrivs i föregående avsnitt, för att 

utreda förekomst och frekvens av ett fenomen, medan en kvalitativ metod lämpar sig för att utreda 

bakomliggande orsaker till fenomen och är därmed mer inriktad på en djupare förståelse av människan 

och hennes beteende (Bryman, 2002). 

Med anledning av detta, i kombination med att uppsatsens syfte är att undersöka resonemang och 

bedömningsramar hos människor i ledningsposition och att uppsatsens frågeställningar rör sig runt 

utmaningar och möjligheter – liksom konsekvenser av olika art med konceptet Bring Your Own Device - 

lämpar sig en kvalitativ ansats bäst för insamling av empirisk data och analys, eftersom det är 

beteenden och bakomliggande attityder om ska undersökas. 

Mänskliga beteenden och tankar är inte nödvändigtvis kvantifierbara (Bryman, 2002) och för att kunna 

vidareutveckla tankegångarna runt fenomenet Bring Your Own Device krävs därför kvalitativ data – 

subjektivt upplevda erfarenheter och inställningar hos människorna som är inblandade i det specifika 

sammanhanget; ur denna kvalitativa data kan sedan mönster och beteenden skönjas genom noggrann 

analys, varefter för uppsatsens syfte och målgrupp relevanta slutsatser kan dras. 
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2.2 Forskningsansats 

2.2.1  Hermeneutik 

I och med att fallstudien, med dess kvalitativa information, kommer vara mer subjektiv än objektiv 

ämnar författaren använda en icke-positivistisk, hermeneutisk ansats vid tolkningen av denna. 

Hermeneutiken hjälper till att tolka hur en företeelse upplevs (Patel & Davidson, 2003, Hartman, 

2004), och ”inbegriper en empatisk förståelse av människors handlingar” (Bryman, 2011, s.32). 

Författaren anser att perspektivet för förståelse av ett mänskligt beteende är viktigt i denna fråga, då 

det i mångt och mycket är människor beteende och förhållande till datasäkerhet som ska undersökas. 

Upplever människor att man tvingas till något man inte förstår eller alls håller med om blir t.ex. regler 

och lagar verkningslösa och kringgås. 

En icke-positivistisk tolkning väljs, då emedan de tekniska och informationssäkerhetsmässiga kraven är 

förvisso positivistiska, så kommer även sociala och praktiska värderingar att vägas in, vilket definierar 

tolkningen som ”icke-positivistisk”. (Walsham, 1995) 

Därtill bör vägas in det ontologiska ställningstagandet för uppsatsen; utifrån de tre definitioner som 

Walsham (1995) ställer upp finner författaren att det framförallt är internrealismen, internal realism, 

som representerar uppsatsens inriktning. För internrealismen ligger en faktisk verklighet till grund för 

de gemensamma mänskliga konstruktionerna, som utgör verkligheten-för-oss; dessa konstruktioner är 

skapade av den samlade mänskligheten, utifrån en observation, men kräver samförståelse för att ha 

validitet (Walsham, 1995).  

Detta ontologiska ställningstagande kommer sig av uppsatsens natur, där det är det mänskliga 

beteendet inom ramen för de kvantitativa tekniska och säkerhetsmässiga kraven, som belyses. Det är 

just dessa gemensam-kognitiva konstruktioner som möjliggör sociala och kulturella strukturer där 

människors handlingar inte alltid utgår från det ramverk som omger dem. För att illustrera en 

konsekvens av detta kan vi t.ex. ställa oss frågorna varför följer inte människor en policy? och varför 

anser man att behövs/inte behövs en policy? Eftersom den gemensamma sociala konstruktionen 

kanske inte alls blir särskilt gemensam om en policy inte följs (eller existerar), kan verkligheten-för-oss 

– oavsett vad den består i – bara beskrivas utifrån ett internrealistiskt perspektiv. 

Författaren delar Åsbergs (2001) åsikt att det krävs god transparens och utförligt beskrivna 

epistemologiska – teorier om vad kunskap är - och ontologiska – teorier om hur verkligheten ter sig - 

ställningstaganden och a priori-antaganden, för att en samhällsvetenskaplig uppsats ska kunna 

uppbära god vetenskaplig reliabilitet, speciellt då en hermeneutisk ansats är aktuell; det finns annars 

en stor risk för att argument och framställningar upplevs som ”luddiga”, om forskarens 

världsuppfattning inte från början är klart och tydligt deklarerad (Åsberg, 2001).  

Det är dock problematiskt att beskriva denna världsuppfattning utanför de filosofiska begrepp som 

ligger till grund för kategoriseringen av ställningstaganden. Åsberg (2001) menar att det är fel att baka 

in epistemologiska och ontologiska ställningstaganden under såpass breda kategoriseringar som 

”kvalitativ metod” kontra ”kvantitativ metod”, men riskerar själv att falla i samma fälla i och med att 

han insisterar på att istället beskriva filosofiska begrepp och ställningstaganden; frågan vi istället 

hamnar i då, handlar snarast om vilken kognitionsvetenskaplig nivå ett metodavsnitt i en uppsats bör 

läggas på och i vilken utsträckning det tillför uppsatsen något att de kognitiva processerna redogörs. 
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Däremot finns anledning att överväga ovanstående faktorer då en hermeneutisk ansats används; dels 

ska författarens världssyn tas hänsyn till vid en tolkning, men dessutom ska det hållas i minnet att 

också intervjupersonerna har tolkat verkligheten genom sina ontologiska filter och andra filosofiska 

”glasögon”, som de antingen är medvetna om, eller som de bär med sig omedvetet (Bryman, 2002; 

Åsberg, 2001). Därför är det viktigt att hålla i åtanke både att det kan finnas grund för kritik gentemot 

den hermeneutiska ansatsen – ”det är bara tyckande” – men samtidigt måste framhållas att vissa 

kvalitativa data inte går att fånga på andra sätt än genom att tolka andras tolkningar. 

 

2.2.2 Förklarnings- och förståelseansatser 

Uppsatsen kommer använda sig av både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. Befintlig och 

relevant teori först kommer att inhämtas, för att sedan jämföras med observationer (fallstudie) och 

semi-intervjuer (deduktion), samt ett induktivt angreppssätt, då dessa observationer och intervjuer 

kommer leda till teori (induktion). Detta kallas även ibland för ett abduktivt angreppssätt (Bryman, 

2002), där den valda metoden ligger till grund för den initiala insamlingen av teoretiskt material, 

liksom det utgör ramverk för hur och vilket empiriskt material som samlas in. Det teoretiska materialet 

påverkar därmed också vilket, och hur, det empiriska material som samlas in; samtidigt kan det 

empiriska materialet visa sig innehålla sådant som behöver förankras eller förklaras av teoretiskt 

material, så då måste dylikt ånyo insamlas. Sambandet är således komplext, som visas i figur 1 nedan, 

där uppsatsens olika delar interagerar med varandra i flera omgångar, för att säkerställa att så god 

information som möjligt finns tillgänglig i alla led. 

 

 

Figur 1 Abduktiv ansats, egen illustration (fritt efter Bryman, 2002) 

 

Empirin ges en betydande vikt i uppsatsen, som sedan skärskådas med hjälp av den insamlade teorin i 

analyskapitlet. 

 

2.3 Förförståelse 
Författarens förförståelse bör beskrivas, menar till exempel Bryman (2002), eftersom denna 

förförståelse kan utgöra grund för antaganden av olika karaktär, som antingen på ett positivt eller 

negativt sätt kan bidra till hur undersökningen genomförs och hur resultatet formuleras. Därför 

beskrivs här min förförståelse på området, så att mitt ingående kunskapsläge blir tydligt och 



9 
 

förhoppningsvis undviks därigenom missförstånd och skillnader i antaganden, som annars kunnat 

uppstå. 

Förekomsten av malware, virus, phishing, trojaner och andra digitala plågoris är ett välkänt fenomen 

inom dagens moderna kommunikationssamhälle. Mobila enheter, som med tiden sett en närmast 

expotentiell ökning av användningsområden, till exempel har den blivit en vedertagen och viktig 

plattform för pengatransaktioner och digitala signeringar (undertecknandet av självdeklarationen och 

röstläggning vid demokratiska, samhälleliga val), behandlas ibland slentrianmässigt av sina ägare. Trots 

den potentiella skada som skulle kunna åstadkommas med en virusinfekterad mobiltelefon är det 

sällan som användarna har några betänkligheter inför att ladda hem icke-verifierade applikationer och 

att klicka på länkar i konstiga mail. Det är inte många personer som skulle behandla sitt lås på 

ytterdörren lika nonchalant som de gör med sin mobiltelefon, trots att slarv i båda exemplen öppnar 

”dörrar” för kriminell verksamhet.   

Uppsatsens författare studerar vid programmet för systemvetenskap vid Linköpings universitet. 

Programmets fokus ligger på samspelet mellan människan och datorn samt IT ur ett 

managementperspektiv. För att fenomenet BYOD ska uppstå krävs både en människa och en mobil 

enhet av något slag. Var för sig utgör de inga digitala säkerhetsrisker, utan det är den mänskliga 

faktorn som gör BYOD till den potentiella fara som den numera utgör. Till yttermera visso har 

författaren studerat (ej examen) vid personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet. Där utgör 

personalfrågor, såsom arbetsmiljö, trivsel, kommunikation osv, utgör en stor del av programmet. Detta 

passar väl in med författarens valda inriktning på systemvetarprogrammet, IT management och ligger 

till bra grund för uppsatsens frågeställning. 

 

2.4 Fallstudiers generaliserbarhet 
Fallstudier är kunskap inhämtad på platsen för studieobjektet, och rör ofta en person eller ett specifikt 

fenomen. Av betydelse för fallstudiens reliabilitet, replikation och validitet läggs stort ansvar på 

forskarens bedömning av fallstudien (Bryman, 2001). Kritik mot att använda sig av fallstudier rör oftast 

generaliserbarheten av forskningsresultatet dvs. dess externa validitet, samt att fallstudier tenderar att 

dras med ett konfirmeringsbias, dvs. att bekräfta forskarens antaganden. Flyvbjerg (2006) menar att 

fallstudier (även sådana som bara rör ett specifikt fall, s.k. ”single-case studies”) kan bidra med 

värdefull praktiskt kunskap, och att den negativa attityden till fallstudier överlag kan vara ett hinder för 

forskning i allmänhet. Flybjerg hävdar vidare att ”It is only because of experience with cases that one 

can at all move from being a beginner to being an expert.” (Flvbjerg, 2006, s.222).  

Vidare hävdar Payne & Williams (2005) att fallstudier inom sociologi (där människors handlande 

studeras) visst kan ge underlag för forskning som är generaliserbar. De, tillsammans med Walsham 

(1995), hävdar vidare att forskare ska använda sig av s.k. ”thick descriptions” för att göra resultaten 

från fallstudier generaliserbar. Konsumenten av forskningsrapporten/artikeln har olika bakgrund och 

kan tolka texter på olika sätt på grund av dessa bakgrunder.  

En längre, beskrivande text minskar risken med missförstånd och feltolkning (Payne & Williams, 2005; 

Walsham, 1995). Man ska även vara medveten om att man som forskare tolkar vad andra forskare har 

tolkat, i och med att man ofta bygger sin egen forskning på tidigare forskning. Walsham menar att 

denna medvetenhet rörande ”tolkning” ännu är i sin linda inom informationsvetenskapen, och bygger 
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vidare på vikten av forskarens förmåga och förutsättning, dvs. nödvändigheten av ”thick descriptions”, 

för att kunna göra riktiga generaliseringar utifrån andras resultat. 

Därmed kan generaliseringar göras även på den aktuella uppsatsens slutsatser, trots att företaget som 

studerats tar mycket plats! Abstraktionerna som sker i analysen kan ställas i relation till, och 

kontrasteras gentemot, den teoretiska referensramen, eftersom materialet torde vara så pass väl 

beskrivet i uppsatsen – enligt principen om ”thick description” – att generaliseringar kan göras. Därtill 

har insamling av teoretiskt material och analys av resultat skett på en övergripande, holistisk nivå, 

snarare än på en detaljfokuserad nivå, varför generaliserbara slutsatser kan dras. 

Avslutningsvis kan understrykas att de resultat man får från kvalitativ forskning generellt, och 

fallstudier specifikt, ska generaliseras till teori och inte till statistik (Mitchell, 1983).  

 

2.5 Datainsamling 
Intervjuer som datainsamlingsmetod kan användas både inom den kvalitativa och den kvantitativa 

forskningen, men då med olika ansatser rörande till exempel form och språk (Bryman, 2002). 

Kvantitativa intervjuer bör vara hårt strukturerade med ett begränsat antal svarsalternativ och tydligt 

definierade, relativt slutna, frågor. Kvalitativa intervjuer, å andra sidan, kan med fördel vara öppna och 

mer eller mindre ostrukturerade, eftersom det är samtalet och dialogen som ligger till grund för den 

djupare förståelsen (Bryman, 2002). 

Eftersom uppsatsens valda ansats är kvalitativ och givet de epistemologiska och ontologiska 

ställningstaganden som gjorts, passar intervjuer bra in som primär datainsamlingsmetod; det 

empiriska materialet som härigenom samlas in kan sedan dels ligga till grund för vidare insamling av 

teoretiskt material, enligt det abduktiva arbetssättet och dels utgöra analysmaterial – genom tematisk 

analys – för att slutsatser sedan ska kunna dras. 

 

2.5.1. Semistrukturerade intervjuer 

Det kvalitativa informationsinsamlandet kommer utföras som semistrukturerade intervjuer. 

Författaren kommer att ha huvudfrågor förberedda, men i och med att det blir djupintervjuer med - 

vad som måste förmodas vara - experter inom området, lämnas därför utrymme i intervjun för 

aspekter av fenomenet som författaren inte har tänkt på. Enligt Bryman ger semistrukturerade 

intervjuer ”stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt” (Bryman 2011, s.415) vilket ger väl lämpade 

förutsättningar för att bilda sig en helhetsbild av intervjuobjektens attityder och handlande (Holme & 

Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003). 

 

2.5.2 Dokumentstudier 

För att se hur Sigma behandlar data- och informationssäkerhet samt fenomenet BYOD, ska, förutom 

intervjuer, information om attityder och säkerhetstänkande inhämtas från styrdokument och IT-

policyer som Sigma använder sig av. Sigma har ett flertal policydokument för sin verksamhet, och flera 

speciellt gällande IT, t.ex. ”Grön IT-policy”, ”Mass medial Policy” osv. Policyn närmast rörande BYOD 

heter ”IT-policy” (2010). Den är endast avsedd for intern spridning inom Sigma, och rör ämnen som 
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användning av email, att arbeta på distans och användningen av internet och intranät. Godkännande 

för publicering av Sigmas IT-policy i samband med denna studie har dock inhämtats. 

 

2.6 Metoder för analys av data 
”Att ordna, sortera, begripliggöra material från intervjuer, observationer och textstudier inbegrips i det 

som kallas i det som kallas analys” (Svensson 2011, s.182). Teman ska upptäckas, härledas och tolkas. 

För att kunna begripliggöra empirin måste man sortera, reducera det insamlade materialet och 

argumentera för sina fynd (Rennstam & Wästerfors, 2011). Genomförda intervjuer kommer att på 

detta sätt sorteras, och reduceras för att finna teman som slutligen kommer leda till svar på 

uppsatsens frågeställning. 

För forskaren är det mycket nödvändigt att inte bara redovisa hur det empiriska materialet har samlats 

in, eller med vilka epistemologiska och ontologiska ställningstaganden i bakgrunden som insamlingen 

har utförts; det finns också en stor poäng med att på ett tydligt vis redogöra för vilka resonemang som 

ligger till grund för analysen, hur analysen de facto har utförts och hur vidare frågeställningar, enligt 

den abduktiva ansatsen, har formulerats för efterföljande analyser (Bryman, 2002; Bazeley, 2009). 

 

2.6.1 Tematisk analys 

Med de kvalitativa intervjuerna ämnas tematisk analys användas vid tolkningen av data. Enligt Ryan & 

Bernard (2003) är tillvägagångssättet ett av fundamenten vid kvalitativ forskning, och innebär att man 

söker efter återkommande ”teman” i intervjusvaren i form av t.ex. repetitioner av viss information, 

språkliga kopplingar, avsaknad av viss data osv. I och med att de intervjuade svarar i sina professionella 

roller (ledningsgrupp, säkerhetsexpert osv.) kommer företagets ståndpunkter, krav, önskan och behov 

att identifieras här. De olika temana kommer sedan att användas för att skapa en röd tråd igenom 

uppsatsen, för att på så sätt göra det lättare att följa de olika resonemangen utefter uppsatsens 

fortskridande. 

 

2.7 Litteraturgenomgång 
Det teoretiska materialet har inhämtats från olika källor, såsom böcker, vetenskapliga artiklar, 

facklitteratur, informationsblad samt olika styrdokument härrörande från företaget var fallstudien 

bedrivits (Sigma AB). På grund av att fenomenet BYOD fortfarande är så nytt, så finns litteratur om 

ämnet men i begränsad omfattning. Den litteratur som finns specifikt BYOD är främst artiklar i 

branschtidningar som berör ämnet och hur det bör hanteras. Bland annat har tidskrifterna Network 

Security och Computer Fraud & Security ett antal längre artiklar i ämnet. En del vetenskapliga artiklar 

finns att tillgå, medan böcker i ämnet verkar vara helt uteslutet. Detta har föranlett ett sökande av 

annan relevant litteratur som berör olika närliggande ämnen och som utgör en del av BYOD-

begreppet, såsom ”datasäkerhet”, ”molntjänster”, ”mobila datavanor” osv.  

I ämnen som ”personalvård”, ”arbetsledning”, ”management” och ”motivation” finns desto mer 

litteratur, i alla dess former, att finna. 
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Uppslagsverk, som till exempel Nationalencyklopedin (www.ne.se), har använts i den mån den har 

kunnat ge definitioner på olika fack- och vetenskapliga uttryck. I annat fall har så vederlagda källor som 

möjligt använts. 

Litteratursökning skedde dels genom Linköpings Universitetbiblioteks onlinesöktjänst ”UniSearch”, 

samt genom Google och Google Scholar. Sökord som användes var till exempel: ”BYOD”, ”Bring your 

own device”, ”datasäkerhet/computer security”, ”mobila användarvanor/mobile user characteristics”, 

”acceptans av regler/acceptance of regulations”, ”positiv arbetsmiljö/positive working environment”. 

Ofta var det lättare att initialt finna lämpliga artiklar med Google Scholar, för att sedan söka dem 

igenom Unisearch där de fanns att tillgå gratis (något som ofta inte är fallet med artiklar funna genom 

Google Scholar). 

 

2.8  Genomförande 
Arbetet med uppsatsen kommer bedrivas som en fallstudie på plats hos Sigma AB, ett svensk IT-

konsultföretag med både inhemsk som internationell verksamhet. Det Sigma kontor författaren har 

tillträde till är beläget i Mjärdevi Science Park, Linköping. Initialt kommer fokus läggas på inläsning av 

relevant debatt, teori och forskning. Därpå följer närmare granskning av Sigmas befintliga IT-policy, 

samt andra styrdokument som kan vara tillämplig för studien. Informationsinsamlandet sker för att på 

så sätt inse problematiken kring BYOD, specifika behovskriterier för en BYOD policy samt de generella 

teorierna bakom acceptans av regler och förordningar av personal på arbetsplatser. 

Datainsamlandet kommer ske genom semistrukturerade intervjuer med två representanter för Sigma 

på ledningsnivå, samt med en tredje, utomstående expert på IT-säkerhet. Av de två respondenterna 

från Sigma har en person ansvar IT-frågor på nationell nivå. På så vis kommer författaren att nå fullgod 

information om hur den ansvariga IT-avdelningen för Sigma Sverige ser på fenomenet BYOD, och vad 

de vill ha säkerställt från ett informationssäkerhetsperspektiv. Den andra respondenten företrädande 

Sigma är platschef för Linköpingskontoret och innehar bland annat personal- och ekonomiansvar. Här 

kommer författaren öka förståelsen för hur anställda reagerar och handskas med regler och 

förordningar, samt hur man ser på frågor angående finansiering av IT-utrustning för personalen. 

Intervjun med den utomstående IT-säkerhetsexperten görs för att på så sätt tillskanska ett ”utifrån”-

perspektiv på hela frågeställningen. 

 

2.9 Metodkritik 
Forskning genom fallstudier och kvalitativa intervjuer innebär, enligt kritikerna, många risker. 

Diefenbach (2009) framför risker som till exempel avsiktlig/oavsiktlig forskarbias, ett för litet antal 

individer intervjuade för att kunna generalisera utifrån, intervjurespondenter som är påverkade av 

intervjusituationen och/eller intervjuaren, eller har privata eller affärsmässiga skäl att vilja missleda 

intervjuaren.  Alvesson (2003) belyser ytterligare problematiken vid datainsamlande intervjuer med att 

respondenten svarar i en social kontext, och inte som ett verktyg för datainsamling.  

Ytterligare kritik är forskningens replikerbarhet, då semistrukturerade intervjuer valdes som metod för 

datainsamling (Diefenbach, 2009). Det bör nämnas att risken är överhängande för att uppsatsen 

färgats av det faktum att två av intervjuerna utförts inom Sigmas sfär, och att stora delar av arbetet är 

skrivet i företagets lokaler. Genom tydliga ställningstaganden i metodavsnittet och ett strukturerat 



13 
 

arbetssätt har dock risken minimerats, till den grad att subjektiviteten inte genomsyrar uppsatsen, 

utan istället tillför värdefull kunskap i empiri och tematisering. 

Författaren har hållit dessa kritiska synpunkter i åtanke när empiri och analys har utförts. Med ett 

kritiskt förhållningssätt till rapportens insamlade data, samt användandet av tre olika respondenter, 

där en respondent är helt fristående från föremålet för fallstudien (Sigma AB), anser författaren de 

teman som identifierats har belysts, både vid empirin som vid analys, på ett för rapporten adekvat 

sätt. 

Vad gäller epistemologiska och ontologiska ställningstaganden jämte den hermeneutiska ansatsen och 

det kvalitativa metodvalet riskerar metodkritiken att glida över i polemik, eftersom det inte råder 

någon direkt konsensus över vad som är ”rätt” (Walsham, 1995). Istället motiveras ställningstagandena 

utifrån mina egna värderingar och synsätt, som enligt det ontologiska perspektivet därför måste anses 

vara ”rätt, i det här fallet”. 

Analysmetoden är vanligtvis en tacksam måltavla för kritik, eftersom transparens gällande kognitiva 

processer under analysen är svåra att redogöra för (Bryman, 2002), men detta försöker författaren 

bemöta genom att tydligt redogöra för det praktiska tillvägagångssättet och, innan dess, författarens 

världsuppfattning och kompetens inom det givna området, som beskriven ovan [se 2.3 Förförståelse]. 

Med dessa två faktorer i ryggsäcken blir författarens tillvägagångssätt i analysen betydligt mer 

transparent och med denna transparens kommer också högre validitet (Bryman, 2002). 

Generaliserbarheten i uppsatsen är en av de faktorer som också brukar lyftas fram som central kritik 

(Bryman, 2002). Eftersom det är en studie som utförts på ett företag, med ett begränsat antal 

personer, krävs det därför att abstraktionsgraden är hög i analysen och slutsatserna, för att undvika att 

uppsatsen endast blir en praktisk applikation av metoder på ett praktiskt fall – alltså, att endast 

slutsatser rörande det specifika objektet kan dras (Bryman, 2002). Därför är det ännu viktigare att 

analysen och metoden, som ligger till grund för den, är både transparent och tydlig, något författaren 

strävat efter att uppnå. Därtill behöver inte mönster och beteenden som kan tydas i det specifika fallet 

nödvändigtvis vara knutna till ett enskilt fall, utan kan mycket väl vara universella inom betydligt vidare 

parametrar än de som satts upp i uppsatsen (Bryman, 2002). 
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3. Teori  
I detta kapitel bekantas läsaren med de olika begreppen som hör fenomenet BYOD till, samt 

problematiken och möjligheterna med det. Detta för att på så sätt ge läsaren en grundläggande 

förståelse för att kunna tillgodogöra sig studien. Teorikapitlet är indelat i tre avsnitt. I Första avsnittet 

”Fenomenet Bring Your Own Device” presenteras för- och nackdelar med BYOD ur ett 

managementperspektiv (t.ex. virusintrång, information i orätta händer, ekonomisk besparing osv.). 

Andra avsnittet ger en aktuell information för det allmänna läget kring datasäkerhet och vilka åtgärder 

en verksamhet kan vidta mot dessa. Till sist presenteras ett avsnitt kring utformningen och 

implementation av regler och förordningar ur ett HR-perspektiv. Personalens attityder och motivation 

gentemot säkerhetsföreskrifter är en viktig del i säkerhetsarbetet. Att kunna motivera sin personal till 

att bli säkerhetsmedvetna är av yttersta vikt, vilket gör avsnittet synnerligen angeläget. 

 

3.1 Fenomenet Bring Your Own Device 
 

3.1.1 Information med privata aspekter 

Privata mobila enheter som används i arbetet innehåller inte bara eventuell känslig information 

rörande verksamheten. En modern smartphone, bärbar dator och surfplatta innehåller en mängd data 

(textmeddelanden, samtalshistorik, bilder osv) som ägaren förmodligen anser är högst privat. Inom 

molntjänster (se MDM1) sker lagring med olika ”ägare” genom partitionering. Att partitionera sin 

smartphone, för att hålla jobb- och privatrelaterade data åtskilda, är det sällan någon som tänker på, 

men är något som måste tas med vid en verksamhets riskanalys inför BYOD konceptet. (Miller, 2012).  

Om en privatägd enhet går sönder lämnas den in för reparation där enheten köptes av privatpersonen. 

Privatpersonens arbetsgivare har då ingen möjlighet att kontrollera vem som får tillgång till enhetens 

innehåll. Samma problematik finns när förhållanden är motsatta. Om arbetsgivaren äger enheten och 

ett virus upptäcks på den, kan IT-avdelningen kräva att hela enheten ska raderas, eller inspekteras. Det 

är till och med så att om ens arbetsgivare utsätts för en stämning, och företagets data, browserhistorik 

osv ska lämnas över till åklagare, spelar det ingen roll att själva datorn eller mobilen är privat. Enheten 

beslagtas som en del i utredningen. Detta kan leda till en konflikt mellan arbetsgivaren och den 

anställde, då vanligtvis även privat material finns på enheten (Garlati, 2012) 

 

3.1.2 Ekonomiska aspekter 

Det kostar stora investeringar i både tid och pengar för en verksamhet att skydda sig helt och hållet 

mot de säkerhetsrisker och eventuella privata/verksamhetsmässiga intressekonflikter som BYOD kan 

                                                           
1 MDM (Mobile device management) är en kommersiell applikation som installeras på företag eller en 

organisations mobila enheter av IT-avdelningen. Applikationen kan ses som en slags ”container”, som 

dels ger tillgång till företagets data och funktionalitet samtidigt som densamma hålls säkert skild från 

användarens privata data. Applikationen sköts centralt från den berörda IT-avdelningen. Tillgång till 

data och behörigheter kan enkelt styras av IT-avdelningen, som därigenom behåller kontrollen över 

företagets intellektuella egendom, känslig data, kundregister osv. 
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medföra (Borg et al, 1997) Om en verksamhet väljer att personalen får använda sina egna enheter, 

men vill ändå skydda sig inför olika slags eventualiteter, är Mobile device management (MDM) 

alternativet för dem. Möjligheten att kunna centralt (från verksamhetens IT-avdelning) styra innehåll 

och accessmöjligheter på en mobil enhet ger stor kontroll över den möjliga informationsrisk som 

uppstår vid till exempel stöld eller reparation av en enhet, eller ifall en anställd som blir avskedad inte 

går hem med hela kundregistret i sin mobiltelefons kontaktbok (Åhrström, 2009) 

 

Miller (2012) anger en viktig positiv aspekt som talar till verksamhetens fördel med att tillåta och 

implementera BYOD. Verksamheten slipper då stå för kostnaderna vid inköp av enheter, såsom 

smartphones, bärbara datorer osv, till sina anställda. Inköp, service, garantier betalas av den anställde, 

som dessutom kan antas inhandla en ny enhet när en sådan behövs (eller önskas), och inte behöva 

vänta tills företaget har en ekonomisk möjlighet (med avseende på finansiell situation, 

avskrivningstider för bokföring osv) att köpa in nya enheter. 

 

3.2 Säkerhetsperspektiv 

3.2.1 Hårdvarussäkerhet 

Hotet om att digital information kan komma på avvägar är påtaglig i dagens sårbara dataverklighet. 

Media larmar regelbundet om nya, framtida digitala faror och artiklar skrivs om misslyckanden med att 

skydda information2, tillgänglighet3 och tillförlitlighet4. Men farorna förekommer på även på en mindre 

skala, fast med nog så stora konsekvenser för de berörda. Nedan redogörs en av de viktigaste 

aspekterna med BYOD problematiken: informationssäkerhet. 

Innan 2007 och lanseringen av den första smartphonen har verksamheter inte behövt oroa sig för vad 

som har kopplat upp sig emot servrar och nätverk. Innan smartphonens intåg på marknaden var det 

mobila bredbandet inte utvecklat, och man hade oftast en stationär dator privat och på arbetsplatsen. 

Hade man en bärbar dator med sig till jobbet var den tillhandahållen av arbetsgivaren. Med andra ord, 

om kopplade någon upp sig på företagets nätverk med en mobil enhet, så hade hårdvaran godkänts av 

någon, enligt det traditionella scenariot att verksamheten ägde all hårdvara (Andrus, 2012). Detta är 

dock något som har ändrats i och med att privata alternativ, med eller utan ledningens kännedom, 

introducerats på arbetsplatserna. 

När en anställd på ett eller annat sätt ansluter en privat mobil enhet till en verksamhets nätverk, ger 

detta skäl till att oroa sig över verksamhetens datasäkerhet. Miller (2012) menar vidare att skadlig 

programkod kan enkelt ta sig förbi olika säkerhetssystem, då det finns ett förtroendeförhållande 

mellan enheter som dels ansluts fysiskt och som loggar in och synkroniserar till exempel mail. Kopplas 

en enhet in sig fysisk på ett nätverk utgår man från att det är en person med tillåtelse att göra så 

(anställd) som utför detta. BYOD problematiken måste numera ges uppmärksamhet och verksamheter 

måste förbereda sig på att fenomenet kommer starkt.  

                                                           
2
 ”Linkedin bekräftar stulna lösenord” http://www.svt.se/nyheter/varlden/linkedin-bekraftar-lackta-losenord 

3
 ”Stor IT-attack mot företag i Sverige” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-it-attack-mot-foretag-i-

sverige_7543884.svd 
4
 ”Anonymous ändrade grundlagen” http://www.idg.se/2.1085/1.436246/anonymous-andrade-grundlagen 

http://www.svt.se/nyheter/varlden/linkedin-bekraftar-lackta-losenord
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-it-attack-mot-foretag-i-sverige_7543884.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stor-it-attack-mot-foretag-i-sverige_7543884.svd
http://www.idg.se/2.1085/1.436246/anonymous-andrade-grundlagen
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En smartphone, som är den absolut vanligaste mobila enheten i hela BYOD-begreppet, är s.k. 

endpoints för både telekomnätverken som för internet, vilket betyder att virus, trojaner och annan 

skadlig kod har förutsättningarna att ta sig från ena systemet till det andra. Första exemplet på skadlig 

programkod för smartphones var Cabir-masken, ett sabotageprogram som spreds från dator till dator. 

Cabir-masken upptäcktes 14 juli, 2004 (Gou et al., 2004) och sedan dess har förekomsterna av virus 

osv., och riskerna; bara ökat. 

Gou och dennes medforskare identifierar tre sätt varpå hur en smartphone kan komprometteras: 

1. Attacker från Internet. En smartphone är en internet endpoint, och står alltså i direkt kontakt 

med internet. Exempel är nedladdade spel med skadlig kod. 

2. Smittad av skadlig kod fån infekterad dator. Ofta synkroniseras data, mail, kalendrar osv 

mellan ens dator och sin smartphone. I och med att det föreligger vad författarna kallar för en 

”trust relationship” mellan en dator och en smartphone som synkroniseras, kan skadliga data 

relativt enkelt överföras mellan enheterna. 

3. ”Peer smartphone attack”. En infekterad smartphone kan söka av sin omgivning, och smitta 

andra smartphones via sitt Wireless Personal Area Networks (WPAN), t.ex. Bluetooth, ett 

protokoll för trådlös överföring av data. I och med att smartphones är mobila till sin natur, är 

antalet andra smartphones den smittade enheten ”träffar på” och kan smitta väldigt stor. 

Exempel på detta är just den tidigare nämnda Cabir-masken. 

(Gou et al., 2004) 

Hur sårbar är då en smartphone om den har infekterats med skadlig kod, till exempel en trojan? För en 

mobil som inte räknas som en smartphone är telefonnumret på SIM-kortet svårt att ”spoofa”5. Detta 

på grund av kontrollmekanismer i telekomtekniken. Det krävs fysisk åtkomst och cirka 150,000 

dataförfrågningar till SIM-kortet, vilket innebär tider på ca 8 timmar för att spoofa ett enda SIM-kort. 

Med en smartphone är situationen helt annorlunda. När väl illegal åtkomst till en smartphone har 

uppnåtts ligger all funktionalitet i händerna ”angriparen”. Detta är en säkerhetsrisk för företag där inte 

alla smartphones som används vid företaget är skyddade efter bästa praxis (exempelvis central 

kontroll av uppdatering, virusskydd osv av en IT-avdelning eller MDM). Ser man i ett vidare, 

samhälleligt perspektiv är säkerhetsriskerna kanske ännu större, då en smartphone idag används för 

att identifiera sig med vid, exempelvis, olika demokratiska val, självdeklarationen skatt eller vid 

bankärenden (Gou et al., 2004). 

 

3.2.2 Den generella hotbilden för datasäkerhet idag 

TrendLabs är ett internationellt datasäkerhetsföretag, och levererar, förutom säkerhetslösningar för 

företag och privatpersoner, även undersökningar inom datasäkerhet som i vissa länder ligger till grund 

för myndighetsbeslut6 och ingripanden. Enligt en undersökning utförd av TrendLabs visar deras siffror 

för första kvartalet 2013 hur antalet hotfulla incidenter för exempelvis mobilplattformen Android, ett 

operativsystem för mobiltelefoner och surfplattor, ökade från 425, 000 fall i januari, till 426, 000 fall i 

februari för att slutligen hamna på 509,000(!) rapporterade hotfulla incidenter i för mars månad. Dessa 

                                                           
5
 Spoofa är att, med tekniska hjälpmedel, kapa någons telefonnummer och/eller identitet 

http://www.fcc.gov/guides/caller-id-and-spoofing 
6
 Exempel: Australisk myndighetssida med IT analys från Trend Micro 

http://ccaac.gov.au/files/2013/02/TrendMicro.pdf 

http://www.fcc.gov/guides/caller-id-and-spoofing
http://ccaac.gov.au/files/2013/02/TrendMicro.pdf
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hot spriddes på i första hand med 47,7 % på premium service abuser7 (en ökning från 40,5 % 2012), 32 

% på adware, en slags annonsering inuti appar och program för både seriösa och oseriösa produkter, 

och 11 % på data- och informationsstöld (TrendLabs, 2013) 

Vidare visar underökningen att för persondatorer återfinns de i dessa sammanhang vanligen 

förekommande namnen; programmeringsspråket Java och företaget Adobes produkter. Båda hade 

flera allvarliga Zero day-attacker, vilket bl.a. ledde till att U.S. Department of Homeland Security rådde 

allmänheten att avinstallera Java på grund av riskerna8 (TrendLabs, 2013). 

Undersökningen visar även att de mer traditionella sätten att på olika sätt infiltrera eller skada datorer 

fortsätter att skörda offer. Historiska händelser, som vid tillsättning av en ny påve, eller regelbundna 

högtider, som jul, alla hjärtans dag osv., ger ”toppar” i statistiken för databrott, då människor luras att 

trycka på falska länkar, öppnar mail med ”sista minuten”-erbjudanden eller deltar i falska 

undersökningar. Dessa toppar innebär att aktionerna är designade för att släppas vid dessa tillfällen 

och innebär i förlängning ett bevis för att det verkligen generar pengar åt de kriminella 

organisationerna bakom dessa säkerhetsangrepp (TrendLabs, 2013). 

 

Inte bara stora mulitnationella företag och verksamheter hotas av dataintrång och skadlig kod. Som 

avsnittet ovan visar, kastar digitala brottslingar snarare vida nät än riktar sig mot specifika mål. I 

mindre företag kan till exempel verksamhetens bankkonton vara knutna till mobiltelefoner, då 

transaktioner ibland måste göras ”på fältet” vid avsaknad av en ekonomiavdelning. Trots att man kan 

förledas att tro att ett bankkonto kan länsas på ett par sekunder, är det faktiskt svårt att t.ex. utnyttja 

stulna bankinloggningsuppgifter. Den stora drivkraften bakom organiserad lösenordstöld är givetvis 

pengar, men det är inte enkelt att utnyttja stulna lösenord för att länsa bankkonton.  Det är väldigt 

svårt att inte lämna efter sig några digitala spår vid pengatransaktioner, och även om man läser om fall 

där tiotusentals inloggningsuppgifter har stulits, så resulterar det i ytterst få länsade konton (Florêncio 

& Herley, 2012). 

 

3.2.3 ISO certifiering för ökad säkerhet? 

Vid en diskussion rörande en verksamhets datasäkerhet finns det anledning att granska ISO 

certifiering. Om en verksamhet innehar en ISO certifiering, och en sådan redan innehåller åtaganden 

angående BYOD, är till exempel egen BYOD-policy inte nödvändig. Det är alltså intressant att se ifall 

BYOD har uppmärksammats av ISO instituten och vad man i så fall har för riktlinjer för den. 

Ett företag eller en organisation kan låta ISO certifiera sig för att på så sätt verifiera verksamheten 

inom olika områden gentemot sina befintliga och framtida kunder. Då detta är en internationell 

certifiering är ett ISO certifikat särskilt viktigt för företag som arbetar utanför hemlandets gränser. Det 

är svårt att uppnå total överblick rörande kvalitén på en internationell marknad, och då kan det vara 

                                                           
7 Premium service abuser är en skadlig kod som skickar sms till högkostnadsnummer och som senare debiteras 

på ägarens mobilräkning” (Trend Micro ANZ, 2013) 

8
 ”Homeland Security still advises disabling Java, even after update” http://news.cnet.com/8301-1009_3-

57563951-83/homeland-security-still-advises-disabling-java-even-after-update/ 
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tryggt för en kund att inleda ett samarbete med ett ISO certifierat företag. Standarden för säkerhet 

och kvalité inom informationsteknologi heter ISO/IEC 27002:2005 (Swedish Standards Institute).  

Betydelsen och vikten av att man är ISO certifierad som företag understryks av varje officiell hemsida 

rörande olika slags ISO certifieringar man besöker. Söker man efter bevis för att de tillför något till de 

verksamheter som skaffar en ISO certifiering märker man snabbt att det inte är själva certifieringen 

som sådan som innebär störst verksamhets och/eller kundnytta. Verksamheten gynnas istället mest av 

det de igångsätter, och sedan bibehåller, ett kvalitetssystem. Detta innebär en attitydförändring inom 

verksamheten och tillför i förlängningen kundnytta såsom ökad kvalitet, bättre leveransprecision osv.  

Vid vissa uppköpsförhandlingar kan det vara så att kunden inte har vetskap om vad en verksamhets 

ISO certifiering innebär, men att de ändå kräver att en ISO certifiering finns. Kunden vet då att det 

finns ett kvalitetssystem och ett kvalitetstänkande hos verksamheten (Larsson, 2006).  

Dock har inga kopplingar till BYOD specifikt kunnat upptäckas hos ISO instituten. Sökningar på deras 

hemsida9 (sökord ”BYOD” och ”Bring your own device”) gav inga resultat, och att ladda ned och 

granska standarden för informationsteknologi, ISO 27002:2005, kostar CHF 210 (ca 1500kr) vilket för 

författarens del omöjliggjorde en närmare granskning. 

 

3.2.4 Riskanalys 

Enligt Borg et al (1997) är riskanalys ett instrument man bör använda för att bedöma vilka åtgärder 

som krävs för att säkerställa informationssäkerheten för en verksamhet. Den tar hänsyn till yttre 

faktorer, såsom kundkrav och utsatthetsgrad, och sätter dem i relation till den befintliga förmågan till 

att skydda sin information, för att till sist sätta allt i ett ekonomiskt perspektiv. Ökad 

informationssäkerhet leder nästan alltid till ökade kostnader. Dessa kostnader måste stå i paritet till 

det säkerhetsläge verksamheten upplever och behöver uppfylla.  

Riskanalys är en är uppgift varje organisation med ett informationssäkerhetsintresse bör utföra varje 

gång något sker som påverkar dess verksamhet. Detta kan vara en ny kund eller nyupptäckta 

säkerhetsrisker på ett regionalt, nationellt eller globalt plan (Borg et al, 1997). 

I och med att en riskanalys är en inventering av informationssäkerheten inom hela verksamheten, 

skickas en signal genom hela organisationen att man tar säkerhetaspekten på allvar. En allmän 

förståelse och ökad medvetenhet blir då en välkommen sidoeffekt av de genomförda riskanalyserna 

(Borg et al, 1997).  

 

3.3 HR-perspektiv 

3.3.1 Regler, rutiner och förordningar 

Inom all verksamhet samsas en mängd olika lagar, regler och förordningar. Allt från arbetsmiljölagen 

och kollektivavtal, till styrdokument vid kundsupport och städscheman i det gemensamma 

köksutrymmet. Dessa har till uppgift att bland annat leda verksamheten i den riktning som ledningen 

önskar, att göra arbetsplatsen till en trygg och säker miljö, att rationalisera, effektivisera och 

                                                           
9
 http://www.iso.org/iso/home.html 
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kvalitetssäkra produktionen/servicen samt till att minimera källor till missförstånd och konflikter bland 

personalen. 

Regler och förordningar kan vara, och är, olika, inte bara för skilda verksamheter, branscher, 

myndigheter, länder osv., utan kan även vara olika för två företag inom samma bransch och inom 

samma land. Dessa olika regeluppsättningar inom en verksamhet kallas dess organisationsstruktur. 

Den fastställer ramarna för den berörda personalens handlingsfrihet. Organisationsstrukturen ger en 

verksamhet en regelbundenhet, rigiditet och planerbarhet som verksamheten behöver (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) 

För att få en personal att vilja följa verksamhetens regler och förordningar gäller dels att 

verksamhetens ledning ska ha legitimitet och auktoritet. Ledningen kan dock inte förvänta sig att 

personalen följer opopulära reglerna om dessa påtvingas dem genom enbart maktbruk. Detta kan 

genera att ett avstånd skapas mellan ledningen och personalen, och att ledningens direktiv motarbetas 

av de anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Uppfattas däremot en ny regel eller förordning som 

legitim, trots att den är opopulär, kan detta leda till att personalen ändå väljer att acceptera och följa 

den. Enligt ”self-regulatory” principen drivs en personal av en inre önskan om att följa verksamhetens 

regler och förordningar om de är i överensstämmelse med personalens privata moraliska värderingar i 

övrigt (Tyler och Blader, 2005). 

 

3.3.2 Följa direktiv 

Forskning inom området för datoranvändares säkerhetsattityd inom ett organisationsperspektiv visar 

att tre aspekter påverkar attityderna hos individen; officiella policyer, informella normer och 

datorvana. Forskarna fann att policyer och normer är mer inflytelserika när datorvanan är låg, och att 

datorvana är mer styrande när det inte finns några policyer och när normer är svaga (Frank et al., 

1991). De fann dessutom att den absolut viktigaste faktorn för ett ansvarfullt säkerhetstänkande var 

de informella normerna hos de anställda. Forskarna framhåller vikten av att dels utbilda och informera 

personalen om olika säkerhetsaspekter och risker, och att även hålla regelbundna informella 

diskussioner kring ämnet för att ständigt stärka dessa normer och hålla dem aktuella och färska i 

minnet (Frank et al., 1991). 

Predd et al (2008) beskriver i sin artikel en amerikansk undersökning från 2007 angående 

datasäkerhet, där 59 % av de tillfrågade företagen sade sig ha blivit utsatta för insidermissbruk av sina 

nätverksresurser, att ungefär vart fjärde företag uppskattade att mer än 40 % av deras totala 

finansiella förluster relaterade till cyberattacker var pga. insideraktiviteter. En ”insider” brukar 

vanligtvis vara benämningen av någon som försöker skada ett företag eller verksamhet inifrån, dvs. en 

anställd. Predd understryker dock att i denna undersökning betyder ”insider” en helt vanlig anställd 

som genom obetänksamhet och/eller okunskap orsakat stora skador för sin arbetsgivare. Även 

verksamhetens organisationsstruktur och kultur kan underlätta för insiderrelaterade skador, till 

exempel de företag som uppmuntrar sina anställda att vara okonventionella i sitt tänkande, s.k. ”think 

outside the box”-mentalitet. I artikeln ges flera exempel på anställda som av obetänksamhet har 

handlat fel, men artikeln understryker att en undersökning måste göras huruvida den anställde hade 

för avsikt att utsätta företaget för skada eller risk, eller om man handlat i oförstånd. Att bestraffa en ur 

personalen för ett handlande i okunskap eller oförstånd kan få den allmänna moralen på arbetsplatsen 

att sjunka och därmed öka den redan befintliga skadan. Var det avsiktligt handlande bör det däremot 
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innebära någon form av konsekvenser för den anställde. Predd et al poängterar dock att författandet 

av nya policyer, eller att göra tillägg till ett befintligt regelverk utefter en nyupptäckt insiderskada, kan 

vara en naiv och farlig initial respons, då ledningen lätt kan invaggas i tron att problemet är åtgärdat. 

Istället bör man se organisationskulturen, systemet (företagets IT struktur, informationsklassificering, 

eventuella tekniska brister osv), individen samt miljön (samhälleliga aspekter, lagar och juridiska 

teknikaliteter osv.) som fyra dimensioner av insiderhotet. Med detta som ramverk kan man förutse och 

arbeta preventivt med problemet.  

 

Det finns även många exempel på där precisa och utförliga regler och föreskrifter bryts eller 

nonchaleras av en eller flera individer på en arbetsplats. McManus (2006) beskriver i sin artikel hur 

även fulltillräckliga regelverk, uppdaterade policyer och allmänkända förordningar bryts, och definierar 

två generella anledningar utifrån det. En anledning är att ”situationen kräver det”. För att möta 

produktionsmål, försäljningsmål eller av seviceändamål känner sig de anställda ibland tvingade att 

bryta mot uppsatta regler. Den andra anledningen är att personalen ser ingen anledning att följa vissa 

regler, och de vet att ledningen har liten eller ingen möjlighet att övervaka att dessa regler följs. 

McManus skriver att man vanligvis implementerar regler genom möten, email, anslagstavlor och 

instruktionstillfällen för att förankra besluten hos personelen. Genom att rationalisera reglernas 

existensberättigande kommer de anställda att förstå deras nödvändighet och acceptera dem. 

McManus menar sedan att ledningen ofta förstör för sig själva genom att å ena sidan säga att man ska 

t.ex. sätta ”säkerhet framför allt” eller ”vi måste hålla hög kvalité”, men lägger å andra sidan merdelen 

av all tid, energi och känslor på att få ”arbetet gjort snabbt och effektivt”. Detta sänder dubbla 

budskap till personalen. Ett ”gör vad som krävs, bara vi inte vet om det”-anda sprids från ledningen, 

och innebär att det blir normativt med att godtyckligt bryta regler, även sådana som inte har med t.ex. 

rena produktions- eller försäljningsmål att göra. McManus menar att man istället för att enbart 

definiera gränserna för vad som är tillåtet och icke-tillåtet, och där man reagerar från ledningshåll först 

när regler bryts, bör istället införa ett av system där ledningen konstant uppmuntrar och bekräftar 

positiva handlingar och val, och samtidigt fångar upp negativa och skadligt beteende innan regler ens 

har brutits för att förekomma skada. McManus avslutar sin artikel med att betona hur viktigt det är 

med att arbetsledande personal, oavsett position, föregår med gott exempel när det gäller att följa 

regler och föreskrifter. Man måste undvika att etablera en organisationskultur där agendor hamnar i 

konflikt med varandra, och fatta beslut som ligger i linje med vad man förväntar sig av sin personal. 

 

3.3.3 Egna initiativ 

Ett särskilt intressant område för möjliga konflikter och för tendenser att inte vilja följa föreskrivna 

regler är när personalen upplever sig själva som experter. I sin ställning som ”expert” anser de sig 

kapabla att själva avgöra vad som är väsentligt/oväsentligt. I en forskningsrapport av Ann Young, där 

hon undersökte arbetsledning på mellannivå inom privat och offentlig sjukvård i Storbritannien, drar 

Young som slutsats att om det de facto finns en klar expertis inom den berörda avdelning, kan regler 

och föreskrifter lättas till förmån för de anställdas bedömningsförmåga (Young, 1999).  
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3.3.4 Hur en IT-policy utformas 

 Vid utformningen av en IT-policy skiljer Chen (2009) mellan kognitiv, moralisk och pragmatisk 

legitimitet. En kognitiv legitimitet av IT-policyn behövs för att ge den ett intellektuellt värde hos den 

personal den riktar sig till. Kan de inte förstå varför vissa regler finns, är det möjligt att dessa (eller 

inga) regler beaktas. En kognitivt (smart) utformad IT-policy förhindrar även att verksamhetens CIO, 

eller chief information officer, dvs. den chef i företagsledningen som ansvarar för informationsteknik, 

måste ständigt uppdatera den för småsaker. Den ska även innehålla en moralisk legitimitet, så att 

reglerna är instinktiva. I de fall där händelser i arbetet inte täcks av IT-policyn, ska personalen 

instinktivt veta vad som är korrekt uppförande och handlande. Vidare ska den även innehålla en 

pragmatisk legitimitet. Personalen ska kunna följa policyn utan att behöva bryta mot reglerna. Det 

pragmatiska perspektivet hjälper även CIO:n med att balansera kraven om säkerhet med de tillgängliga 

ekonomiska resurserna. 

 

3.3.5 Personalomsorg och att vara en attraktiv arbetsgivare 

Förhållandet mellan en verksamhetsledning och dess personal bör kännetecknas av ömsesidig respekt. 

Vidare bör det totala inflytandet inom en verksamhet inte ses som ett nollsummespel. Det behöver 

inte vara lika stort och oförändrat över tiden. ”Ett positivt arbetsklimat i en grupp, byggt på ömsesidigt 

förtroende och långtgående delegering, kan öka den totala inflytelsemängden” (Ramström, 1978). 

Likaså gäller att ett omvänt förhållande; med olika låsningar och konflikter inom en verksamhet leder 

detta till minskad effektivitet, en minskad sammanlagd inflytelsemängd samt ett negativit 

arbetsklimat. I en organisation där de underliggande frågorna till konflikter och negativitet trycks 

under ytan, och energi riktas mot, i sammanhanget, triviala problem (till exempel missunnsamhet 

gentemot medarbetare, allmän icke-acceptans av verksamhetsledningens direktiv) leder detta enbart 

till större negativitet och sämre arbetsklimat (Ramström, 1978). 

Vad gäller användandet av privata enheter på arbetsplatser upplever de anställda idag många fördelar 

med att få arbeta med en enhet de själva känner till, har valt och kan använda. Denna känsla kommer 

inte att minska med morgondagens anställda. De kommer att kräva det. Det är upp till varje 

verksamhet att sätta sig in i de för- och nackdelar som BYOD innebär, och förbereda sig inför hur de vill 

ta sig an problemet (Miller, 2012). Med andra ord, en verksamhet inom ett område där det råder 

konkurrens om tillgänglig arbetskraft, kan upplevas som negativt för den arbetssökande ifall 

arbetsplatsen verka ha slentrianmässigt och utan förankring förbjudit BYOD. Det kan alltså ge 

konkurrensfördelar vid nyanställningar för en verksamhet med välmotiverade regler (Miller, 2012; 

Walters, 2012). 
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4. Empiri 
Empirin i denna rapport bygger på en fallstudie på Sigma AB i Linköping. Företaget presenteras i 

inledningen, tillsammans med övergripande redogörelse för deras datasäkerhetsstrategi. Efter en 

introduktion av de tre intervjuade respondenterna följer den redovisade empirin. Denna bygger på 

identifierade teman (huvudfrågor) som utkristalliserats när de tre olika intervjuerna sammanställdes. I 

nästa kapitel, där analysen av empirin sker, kommer samma teman redovisas på ett exakt likadant sätt 

för att på så sätt göra de olika aspekterna av problematiken så enkla att följa som möjligt för läsaren.  

 

4.1 Sigma AB 
Sigma är ett svenskt IT-konsultföretag som startades 1986. De har ca 1,500 anställda, spridda på nio 

länder, där huvuddelen av personlen finns i Sverige. De bedriver sin verksamhet inom 

informationslogistik och IT & Management, och är kvalitetscertifierade enligt gällande ISO-9000 

standarder. Kontoret där fallstudien har bedrivits finns i Mjärdevi Science park, Linköping, och 

öppnades 1999. 

Intervjurespondenterna har valts ut efter deras yrkesroller. Jonas Lilja, IT controller på Sigma sedan 

2009, är ansvarig för hela Sigmakoncernens interna IT-stöd. Rikard Ståhl är platschef och har det 

övergripande ansvaret för personalfrågor på Linköpingskontoret, samt en respondent som inte är 

knuten till Sigma; Christian Vestlund, mjukvaruutvecklare/säkerhetsexpert på Sectra Communication 

systems, ett företag inom säker mobila kommunikationssystem och kryptering. Avsnitten nedan anger 

en sammanställning över vad de tre respondenterna har uttryckt under intervjuerna. Notera att då det 

har rört sig om semistrukturerade intervjuer, har inte alla har fått exakt samma frågor eller så har de 

gett olika tyngd åt de olika frågorna vid sina svar. Därav anledningen till att inte alla tre svarar på 

samtliga frågor. 

 

4.1.1 Sigmas IT-policy 

Sigmas befintliga IT-policy dokument från 2010 behandlar områden där IT inom Sigmas verksamhet 

skulle kunna komma att användas för handlingar som strider mot Sigmas generella policyer rörande 

t.ex. diskriminering, olaglig eller opassande verksamhet eller annan handling som äventyrar integritet, 

sekretess, tillgänglighet, spårbarhet och oavvislighet hos känslig information som Sigma förfogar över. 

Ändamålet med policyn är: 

 To protect the Sigma network and information contained within it from corruption, theft or 

virus attack. 

 To ensure that the performance of the network and individual PCs are not adversely affected by 

the dissemination and storage of large files, which are irrelevant to the business. 

 To ensure that all electronic information stored and transmitted within and from Sigma is legal, 

decent and honest, and cannot be interpreted as defamatory, obscene, racist or sexist nor 

breach any laws of the country in which the individual company operates. 

 To protect Sigma from liability resulting from unlawful or commercially damaging activities by 

network users. 



23 
 

 To ensure staffs are aware that they are required to conduct themselves appropriately at all 

times, not just during office hours or on office systems or equipment. If any out-of-work 

activities, such as inappropriate use of comments on blogs or on social networking sites, causes 

potential embarrassment for Sigma or detrimentally effects Sigma’s reputation, then Sigma is 

entitled to take disciplinary action on the grounds of gross misconduct. 

 To safeguard Sigma personnel and set the parameters within which personnel may use Sigma’s 

IT and communication facilities. 

Utdrag ur IT-policy, Sigma (2010) 

 

 

4.2 Intervjuförfarande och de identifierade teman 
De tre semistrukturerade intervjuer genomfördes en och en, med en individuellt förbered 

intervjuguide (intervjufrågor) inför varje tillfälle Därefter lyssnades de tre inspelade intervjuerna 

igenom vid ett och samma tillfälle. Vid sammanställningen av respondenternas svar identifierades 

följande teman som anges som frågor nedan. De tre intervjuguiderna finna i bilaga ”Intervjuguider”. 

 

4.2.1 Synen på BYOD? 

Jonas Lilja känner sig, som säkerhetsansvarig för en organisation, kluven i frågan. Dels oroas han över 

de säkerhetsrisker som BYOD innebär, men inser samtidigt att det är en utveckling som är svår att 

undvika. Lilja menar att BYOD även har sina positiva sidor och att det finns fler och fler tekniska 

säkerhetslösningar som möjliggör tillhandahållandet av BYOD, men att detta kräver investeringar i 

fråga om både tid och pengar. Detta ska ses i perspektivet att Sigma AB för tillfället är inne i en period 

av ekonomisk sparsamhet, och där en sådan investering inte är aktuell i dagsläget. Lilja ser dock 

konceptet som spännande och en utmaning inför framtiden som inte går att undvika att konfrontera 

på ett eller annat sätt. 

 

”I grunden är jag positiv, för det [BYOD] är ett spännande koncept!” 

Lilja 

 

Christian Vestlund ser både för- och nackdelar med BYOD. Som främsta hotbild idag berättar han att 

framför allt smartphones som använder Android kommer stark på ”malware”-fronten. Just Android-

smartphones ser han som den största faran i dagsläget, men att utvecklingen i samhället i stort går 

mot BYOD är det ingen tvekan om. 

Från sitt perspektiv som personalansvarig, ser Rikard Ståhl BYOD främst som en arbetsredskapsfråga. 

Man ska tillhandahållas de verktyg man behöver för att kunna utföra de arbetsutgifter som man blir, 

och är, ålagd att göra. Han ser även en möjlig produktion- och kreativitetsvinst i att människor får 

använda den utrustning de vill ha och/eller tycker om. Ståhl påtalar dock en aspekt som sällan tas upp i 
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BYOD diskussionen, och det är frågan om ökad kostnad för självsupport om man använder en privat 

enhet. Man kan inte få hjälp av företagets IT support avdelning om något händer, och måste därför 

lägga sin egen arbetstid på att lösa problemet. Dessutom, om man tillåter BYOD på en arbetsplats 

innebär det att arbetsplatsen inte är standardiserad. Man kan inte omedelbart byta ut den delen av sin 

utrustning som inte fungerar mot en backup enhet. Ståhl tror på att standardisera en arbetsplats i de 

områden där det är praktiskt, men inte in absurdum. Han understryker även att med ökande krav på 

driftsäkerhet, följer mindre acceptans av egna enheter. Detta leder till att även han är kluven i frågan. 

Å ena sidan vill han underlätta så mycket som möjligt för sin personal, samtidigt som han måste sörja 

för att arbetet kan utföras driftsäkert.   

 

4.2.2 Hur påverkar personalens attityder fenomenet? 

Trots att Sigmas anställda får anses som IT-experter, så anser Lilja att det behövs riktlinjer inom IT även 

för dem. Det är inte alla som har heltäckande kunskap inom datasäkerhet, så tydliga riktlinjer är bra för 

alla. Dessutom kan man även som ”expert” bli hemmablind eller missa nyuppkomna faror i och med 

den tekniska utvecklingen. Att hålla personalen à jour med aktuella säkerhetsaspekter, t.ex. genom 

informationsmöten eller informationsblad/-mail, är ett bra tillvägagångssätt att hålla den generella 

vaksamheten på en god nivå.  

Vestlund menar att i en snabbrörlig bransch som IT måste en IT-policy vara ett levande dokument, som 

ständigt uppdateras vid behov. Personalen bör göras medveten om vilka beteenden som ska undvikas 

och vilka som uppmuntras. IT-personal specifikt har nog kanske bra koll på datasäkerhet, anser 

Vestlund, men att saker och ting ibland kan gå på rutin. Det som var ok förra månaden är kanske inte 

ok längre, på grund av en nyupptäckt säkerhetsrisk osv. 

Ståhl adresserar personalens attityder ur en mer generell arbetsplatssynpunkt. Man ska se till att det 

finns en allmän inställning hos personalen att utöva och leverera kvalité och säkerhet. Tillverkar man 

till exempel bilar bör man vara uppmärksam på det som kan försämra kvalité och säkerhet. Varje 

enskild anställd bör, genom ledningens förhållningssätt, känna att just de är de är viktiga för den 

generella kvalitén och säkerheten. Därigenom skapar man en arbetsplatsattityd där varje anställd är 

uppmärksam och undviker därigenom att en ”låt gå”-mentalitet får fäste. 

 

4.2.3 Krävs det åtgärder för Sigmas del? 

Lilja menar att IT-policyn tillsammans med de tekniska lösningar som Sigma har idag är 

tillfredsställande för de allvarligaste aspekterna av de risker som BYOD innebär. Sigmas IT-policy är 

skriven utefter sunt förnuft, och vare sig en anställd har läst policyn eller ej, så bör det egna sunda 

förnuftet, tillsammans med de regler, lagar och normer som finns i samhället i övrigt, kunna säkerställa 

att de värsta misstagen inte sker. Trots detta, finns det även mer konkreta regler i Sigmas policy, som 

till exempel att en anställd inte får använda en enhet inom Sigmas verksamhet som inte godkänts av 

IT-avdelningen. Dock menar Lilja vidare, att en teknisk lösning, som att sätta upp en miljö som är helt 

fristående från hårdvaran/Sigmas terminaler, t.ex. att alla även internt skulle ansluta sig genom VPN 

(en slags ”anonymiseringstjänst”, som gör e-post och webbsurfing omöjlig att kartlägga) skulle vara 

spännande att implementera, men att ett sådant åtagande inte är ekonomiskt försvarbart idag.  
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Lilja berättar även att endast en del av Sigma AB (Sigma Kudos) är certifierade under den i 

informationssäkerhetshänseende strängare ISO 27002 standarden. Övriga Sigma AB är certifierade 

under ISO 9000 standarden, vilket är en mer generell kvalitetsstandard för företag. En riskbedömning 

har gjorts internt kring Sigmas verksamhet och man bedömde sig inte ha behov av att följa de 

strängare kraven i en ISO 27002 standard. 

Ytterligare en aspekt på ifall åtgärder krävs för BYOD hos Sigma är att de är ett IT-konsultföretag. Mer 

än 90 % av Sigmas personal sitter ute hos kund och arbetar i deras miljö. Det betyder att de helt och 

hållet måste följa de regler och förordningar som gäller hos kunden. Med andra ord spelar det ingen 

roll vad för IT-policy, BYOD policy osv som Sigma har, för att de gäller ändå inte för de som arbetar ute 

hos kund.  

 

”Över 90 % av våra konsulter sitter idag hos andra företag och arbetar under 

deras IT-policyer. Det finns inte en chans att man kommer in med egna enheter 

på vissa avdelningar hos t.ex. TeliaSonera eller AstraZeneca. Då blir det dörren 

direkt för den konsulten.” 

Lilja 

 

Enligt Lilja finns det självklart vissa saker som måste skyddas inom Sigmas egen verksamhet, men inte i 

den omfattningen att det kan berättiga en stor central investering för dataskydd inom hela 

verksamheten. 

Vestlund menar att det är upp till varje verksamhet att ta ett underbyggt beslut på vad för 

säkerhetsföreskrifter som krävs för just dem. Är ett beslut väl underbyggt att man inte behöver extra 

tekniska säkerhetsinvesteringar eller någon särskild policy för BYOD, så är det så. Man kan inte 

generellt säga att alla verksamheter behöver samma åtgärder (om några över huvud taget). För varje 

verksamhet måste en riskanalys göras (vare sig den kallas ”riskanalys” eller bara en ”bedömning av 

läget”) för hur situationen ser ut för den specifika verksamheten. Därefter fattar man beslut, på 

säkerhetsmässiga, ekonomiska och/eller andra grunder, om huruvida en policy är nödvändig eller ej. 

Procentsiffran över hur många det är av Sigmas personal som jobbar s.a.s. ”under annat tak” och 

därmed lyder under andra regler och IT-policyer, till trots, påpekar Ståhl att Sigma ständigt arbetar 

med andra kunders olika data och system ”in house”. Med det menar han att det finns ett behov av att 

i Sigmas egna policyer säkra för att inte, till exempel, patientinformation hamnar på en privat bärbar 

dator.  

 

4.2.4 Vilka åtgärder är önskvärda? 

Önskvärda åtgärder är, menar Lilja, att Sigma kan få en policy som även inbegriper BYOD. Lilja ser att 

allting pekar på att samhället och utvecklingen i stort går mot en mer och mer tillåtande attityd 

gentemot BYOD. Det är en utveckling som inte går att hejda, och därför bör – när Sigma har ekonomisk 

möjlighet till detta – en särskild BYOD policy med tillhörande tekniska lösningar, tas fram. 
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”Ur ett företagsperspektiv hade jag nog sett det var bättre att vi styrde 

upp det här ännu mer än vad vi har gjort, men det här med mobiltelefoner 

är ju religion för många. I dagsläget får man välja vilken modell man vill.” 

Lilja 

 

Vestlund menar att, oavsett verksamhet, är det primära och viktigaste att göra välgrundade 

riskanalyser och att de görs löpande när nya faktorer visa sig. Han har inga skäl att t.ex. betvivla Sigmas 

eller något annat företags förfarande vid dessa riskanalyser, och ser heller ingen anledning att man ska 

tycka att alla verksamheter måste ha en BYOD policy. Det är upp till den specifika verksamheten att 

avgöra, på basis av sin verksamhet, riskprofil och ekonomiska förutsättning, om de ska ha en sådan 

eller ej. Vidare, berättar Vestlund, att en ISO 9000 standard, som större delen av Sigma följer, är 

ganska luddigt skriven. Man får i stort sett fylla den med vad man själv anser att man vill uppfylla. Det 

sätts på pränt och så blir man certifierad av ett utomstående kontrollorgan att man uppfyller ”ISO 

9000-standarden”. Det är alltså ett kvalitétscertifikat som i stort sett är unikt för varje verksamhet som 

säger sig följa standarden. Det innebär, att om inte Sigma AB själv har stipulerat i sin ISO 9000 standard 

att de inte har en BYOD policy, så finns det heller inga sådana formella krav på dem att de måste ha en. 

Vestlund hävdar att ISO standarderna, speciellt ISO 9000, är till sin natur lite ”flummiga”, och till för att 

höja lägstanivån på kvalitét osv. hos verksamheter som ansluter sig till standarden. Vill man ha en mer 

definierad standard att följa, och som i viss mån är mer uppdaterad än till exempel den ändå strängare 

ISO 27002 standarden, kan man välja att följa NIST standarder istället. NIST (National Institute of 

Standards and Technology) är USAs nationella organ för standarder kring informationssäkerhet.  

 

4.2.5 Vad skulle en BYOD-policy bestå av? 

Lilja menar att Sigma idag har ett tillräckligt skydd i form av mjuka riktlinjer, dvs. man berättar för 

personalen vad de får och inte får göra. Detta skulle man kunna kombinera med tekniska system som 

till exempel blockerar utrustning som inte innehar ett autentiseringscertifikat. Särskilda tillägg i IT-

policyn skulle kunna innebära att privata enheter måste ha ett antivirusprogram av ett visst märke 

eller som arbetar efter vissa definitioner osv. Privata smartphones och surfplattor som används i 

arbetet skulle behöva krypteras osv.  

Enligt Vestlund bestäms det av den standard man valt att följa, och om man saknar en standard att 

följa, så den riskbild man anser sig ha i sin verksamhet. Inga generella krav kan göras för alla 

verksamheter. Tänkbara punkter skulle dock kunna vara restriktioner vid användande av privata 

mobila enheter, för verksamheten anpassade krav på antivirusprogram, brandväggar, lösenordskydd 

och autentiseringsmöjligheter ifall privata enheter tillåts. 

Ståhl är tydlig med att insatt teknisk personal ska utforma en eventuell BYOD policy, men menar att 

det bör lämnas utrymme till egna slutsatser. Alla eventuelliteter kan inte täckas i ett regelverk, och om 

ansvar även placeras på den enskilde anställde, kommer man att handla i sunt förnuft vid situationer 

som hamnar i s.k. gråzoner.  
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4.2.6 Är faran med BYOD verklig? 

Enligt Lilja ska man ta vissa av säkerhetsexperterna som framträder i olika media med en viss nypa salt. 

Ja, BYOD har sina risker, men säkerhetsexperter och säkerhetsföretag lever på att sälja säkerhet, och 

kan man få till en allmän känsla av att säkerheten måste ses över, och till och med kanske investeras i, 

så har man gjort ett gott jobb. 

 

”Jag är ganska luttrad när det kommer till trender och buzzwords när det 

gäller IT-säkerhet.” 

Lilja 

 

Allt som inte anses ha något större värde kanske ändå har ett värde om och när det läcker ut, hävdar 

Vestlund. Det kan vara helt oväsentlig information som ett eller annat sätt kommit andra tillhanda, 

men i förlängning kan skada företagets förtroende på marknaden ifall det hamnar i media att företaget 

blivit av med information, även om informationen är gamla mailadresser som inte används av någon 

längre. Värdelös information kan bli värdefull. 

 

”Det är alltid svårt att veta vad som betyder nånting för nån förrän det sätts 

i rätt sammanhang” 

Vestlund, apropå vad som är värdefull information 

. 

Man måste se till vad det är för information man skyddar och mot vem man skyddar den mot. Ståhl tar 

upp ett exempel från en före detta arbetsgivare, där USB-portarna limmades igen för att omöjliggöra 

att personalen tog med sig företagsinformation hem. Resultatet av detta blev att det hindrade 

personalen i deras arbetsutövning. Han menar detta som ett exempel på där faran har ansetts för stor, 

och där det specifika företagets åtgärder istället åsamkat skada (förluster i arbetsprestationer). 

 

4.2.7 Hur får man med sig personalen på nya förordningar? 

Vestlund säger att det är oftast inga problem med att få med sig personalen på nya förordningar om 

förordningarna förankras i ett reellt behov som personalen kan ta till sig. Att bara förbjuda saker för att 

vara på den säkra sidan leder oftast till att förbudet inte följs (medvetet eller omedvetet) och, i 

förlängningen, att även andra regler och förordningar kan komma att ifrågasättas av personalen, då de 

möjligtvis uppfattar ledningen som att inte ha koll på vad de beslutar om, och att det egna omdömet 

är bättre än ledningens. 
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”Det är väldigt sällan man får tillfälle att implementera perfekta förhinder 

mot hot. Det måste finnas en praktisk verklighet. Man får göra en lista, 

prioritera, och nånstans dra linjen för vad man kan begära av personalen.” 

Vestlund 

 

En annan viktig faktor, menar Vestlund, är att personalen vet vem man ska vända sig till ifall de är 

missnöjda med något som påförs dem. Därmed inte menat att beslut måste ske genom 

majoritetsbeslut tillsammans med personalen, men om ledningen har fattat ett välgrundat beslut, 

personalen informeras och motiveras till varför beslutet var/är nödvändigt, men att det trots allt ändå 

föreligger något som ledningen kan ha förbisett, så ska det finnas möjlighet till kommunikation mellan 

personal och ledning. Standarder, som t.ex. ISO 27002 och 9000, berättar vilka standarder inom 

säkerhet och kvalitét som måste uppfyllas, men inte hur dessa ska implementeras. De lämnar ganska 

mycket spelrum för en verksamhetsledning att kunna motivera sin personal till ett ökat 

kvalitetstänkande generellt. 

Ståhl menar, att om det uppstår krav på att de anställda måste uppträda på ett visst sätt, eller att nya 

yttre omständigheter ställer hårda krav på att man måste skärpa sin (individens) säkerhetsagerande så 

ska man initialt försöka lösa det tekniskt. Han ger ett exempel, där man, för att höja säkerheten, måste 

se till att personalen använder ett längre lösenord än det som tidigare krävts. Man meddelar 

personalen om detta, och vid ett på förhand angivet datum, uppmanas sedan personalen att välja ett 

nytt lösenord när de loggar in. I den tekniska lösningen för det nya lösenordet bygger man in de krav 

man vill att personalen följer. Ska det vara minst åtta tecken långt, innehålla både bokstäver och siffror 

och får inte vara sitt för- eller efternamn, så bygger man in det i den tekniska lösningen. Om man inte 

har möjlighet (ekonomiskt/tekniskt osv) att lösa det på detta sätt, måste man göra det i en policy eller 

en instruktion. Det gäller då att kommunicera ut detta till personalen om vad som gäller, och varför 

man tvingats till dessa åtgärder.    

 

”Det vi kan lösa tekniskt, ska vi lösa tekniskt. Det vi inte kan lösa tekniskt får 

vi lösa med en policy.” 

Ståhl 

 

Ståhl menar vidare att man inte ska försöka implementera regler och policyer som personalen inte kan 

följa, och att man generellt inte ska se eventuella regelövertramp som avsiktliga. De sker oftast av 

oförstånd eller på grund av bristande information. Ju viktigare en policy eller regeländring är, desto 

viktigare är det med utbildning, kanske till och med en kvittens på att man har tagit del av de nya 

instruktionerna. 
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4.2.8 Regelefterlevnad hos personalen 

Ståhl menar att man får ut det bästa ur personalen generellt (inte bara i fråga om regelefterlevnad) om 

man uppmuntrar det positiva beteenden och negligerar det negativa. Om man märker att personalen 

slentrianmässigt bryter mot regler och föreskrifter har Ståhl en tumregel: ”Använd inte mer våld än 

vad situationen kräver”. Regelbrott kan ibland vara mer eller mindre motiverade. Man ska se till att 

konsekvenserna även blir därefter. Det kan vara så att det är en konflikt mellan regelverket och 

verklighet. Då ska regelverket ses över. Använd information och utbildning för motverka 

slentrianmässig regelavvikelse. De regler som Sigma har, finns där av en andledning. Om de är 

verkningslösa, eller meningslösa, ska dessa tas bort. 

 

”Använd inte mer våld än vad situationen kräver vid regelbrott.” 

Ståhl 

Trots att han skulle vara förstående för varför det skulle ske, menar Ståhl vidare att det ej heller är ok 

att tillåta regelavvikelser när det är frågan om att söka en högre arbetseffektivitet eller för att nå en 

deadline. Återigen betonar han att regelverket finns där av en anledning, och om något skulle hända 

(personsäkerhetsmässigt, informationssäkerhetsmässigt osv) så faller allt ansvar på den eller de 

individerna ur personalen som bröt mot regelverket. 

Angående hur man bör utforma ett regelverk understryker Ståhl med ett glasklart ”ja”, att man ska 

lämna luft vid författandet av reglerna, så att personalen själv får tänka till och inse vad eller vilka 

följderna kan bli. Man kan inte komma på alla varianter på handlingar som bör vara med i ett 

regelverk. Då måste personalen kunna fatta egna beslut huruvida det är lämpligt eller ej. Det ska 

däremot ske med arbetsledningens goda minne. Gör någon anställd ändå ett fel, där regelverket visar 

sig vara öppen för tolkning, ska detta själv klart vägas in vid bedömning av både handlingens 

konsekvenser samt om man måste förfina regelverket. 

Ståhl poängterar även att en arbetsledare bör föregå med gott exempel för att få till stånd en ökad 

regelefterlevnad på arbetsplatsen. Detta gäller inte bara prestationsregler (såsom komma i tid, 

leverera en produkt i tid osv) utan även att ta raster när det är rast, inte jobba alldeles för långa dagar 

osv. 
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5. Analys 
För att söka svara på studiens problem och syfte utför författaren i detta kapitel en analys av de tre 

respondenternas intervjusvar i empirikapitlet, som sätts i relation till det litterära material som från 

teorikapitlet. För att underlätta för läsaren att följa tankeprocessen kommer analyskapitlet följa 

samma upplägg som empirikapitlet. Analysen delas upp och redovisas utefter de teman som 

identifierades i empirikapitlet.  

 

5.1 Synen på BYOD? 
Både Jonas Lilja och Christian Vestlund instämmer i att BYOD är ett fenomen som är på stark 

frammarsch och som måste på ett eller annat sätt tas itu med. Detta överensstämmer med vad Miller 

(2012) hävdar i sin artikel. BYOD fenomenet är inget man kommer undan med att inte ta tag i. Sigma 

AB har i sin IT-policy uttryckligen förbjudit IT-avdelningar att köpa in enheter som inte har godkänts av 

IT-avdelningen, men lämnar frågan öppen när det gäller användningen av privata enheter.  

Det finns många positiva och negativa aspekter, både i fråga om vad verksamheten kräver och vad de 

anställda skulle vilja önska, som ställer både Lilja och Vestlund kluvna inför den ökade förekomsten av 

BYOD. Rikard Ståhl ser även en produktions- och kreativitetsvinst i att tillåta arbetsredskap som de 

anställda själva önskar använda, en åsikt han delar med Walters (2012), medan Ståhl ser fördelen med 

att kunna standardisera en arbetsplats som större, än nyttan av att alla i personalen skulle få välja helt 

fritt ur ett kreativitetsperspektiv. 

Det är ingen direkt radikal åsikt i den dagliga debatten att BYOD är något som bör tas på allvar. Det är 

heller inte överraskande att en berörd avdelning vill godkänna de inköp som görs av en verksamhet. 

Däremot verkar ett godkännande från den berörda IT-avdelningen, i detta fall, mest gälla ifall det är en 

nödvändig utgift eller om resurser istället kan omfördelas inom verksamheten. Att väga 

standardisering på en arbetsplats gentemot en förhöjd kreativ/produktiv arbetsinsats (t.ex. att arbeta 

inom Windows/Mac OS miljö) ter sig sunt, då kvantitet pressar priser vid inköp, inköpta 

mjukvarulicenser kan användas av alla samt att eventuella reservenheter är omedelbart kompatibla 

med befintlig utrustning. 

 

5.2 Hur påverkar personalens attityder fenomenet? 
Young (1999) skriver i sin rapport att ”om det finns en klar expertis inom den berörda avdelningen, kan 

regler och föreskrifter lättas till förmån för de anställdas bedömningsförmåga”. Detta håller varken 

Lilja eller Vestlund med om. De påstår att IT-personal behöver samma mängd av regelverk och policyer 

som andra yrkesgrupper, även om de får anses som IT experter på grund av sin yrkesutövning. Ståhl, 

med sitt personalperspektiv, lyfter fram att det är väldigt sällan som någon ur personalen bryter mot 

regler, eller åsamkar företaget skada, med uppsåt att göra så. Genom förstärkning av positiva 

handlingar från arbetsledningshåll anser Ståhl att man kan skapa en attityd av ansvarskänsla på 

arbetsplatsen. 

Tydliga regler är en fördel inom alla områden där regler behövs. Ståhls inställning är intressant. Med 

ett regelverk som mer fokuserar på vad man bör uppfylla, istället för vad man inte får göra, ger man 

sina anställda ansvaret för att resultatet av deras handlingar inte leder till att skada uppstår. Alla 
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tänkbara eventualiteter kan inte förutses och stipuleras i ett regelverk. Med en personal som känner 

ansvar inför sina egna handlingar kan man öka benägenheten att, så att säga, tänka efter före. 

 

5.3 Krävs det åtgärder för Sigmas del? 
Lilja menar att det vore önskvärt ifall Sigma hade de ekonomiska förutsättningarna att implementera 

en heltäckande BYOD lösning. En sådan skulle inbegripa en ny IT-policy samt större inversteringar i 

både tid och pengar. Dock är både Lilja och Vestlund, tillsammans med Miller (2012), överens om att 

det är verksamhetens förutsättningar i verkligheten som får bestämma. Lilja hävdar att han följer 

BYOD utvecklingen noga, och är medveten om att det finns delar av Sigmas verksamhet som är 

känsligare än andra, men att Sigma i dagsläget inte behöver göra några omedelbara investeringar i 

ökad BYOD-säkerhet.  

Vestlund syn på nödvändigheten av eventuella åtgärder för ökad säkerhet sammanfaller med Liljas, då 

Vestlund poängterar vikten med väl utförda riskanalyser. 

Liljas påpekande om att över 90 % av Sigmas personal arbetar på plats hos kund, och där de då lyder 

under kundens regler och förordningar, ställer nödvändigheten att i dagsläget ta en tung investering 

för Sigma i ett nytt ljus. Visserligen uppger Lilja att finns det data internt som är önskvärd att skydda 

även på Sigma, något som även Ståhl påpekade, men, menar Lilja, att så görs i tillräcklig grad redan i 

dagsläget med befintliga policyer och tekniska lösningar. Detta torde resonera väl hos både en IT-

avdelning som hos de ekonomiskt ansvariga inom en verksamhet. Med genomtänkta riskanalyser ska 

man inte behöva förköpa sig på onödigt utrustning, samtidigt som man kan identifiera möjliga problem 

då nya säkerhetssituationer uppstår. 

 

5.4 Vilka åtgärder är önskvärda? 
Både Lilja och Vestlund anser att de åtgärder som ett företags riskanalys säger är önskvärda är de facto 

de som är önskvärda. Lilja säger att i dagsläget, med Sigmas aktuella finansiella och säkerhetsmässiga 

situation för ögonen, behövs det ingen dyr anskaffning av tekniska hjälpmedel för att möta BYOD 

fenomenet. Han anser att Sigma har den säkerhet som krävs med dagens lösning. Båda understryker 

att riskanalyser måste ligga till grund för sådana beslut, och att de är en fortlöpande aktivitet som man 

ska företa regelbundet.  

Dessa synpunkter stämmer till fullo med det som Borg et al (1997) framför. Riskanalysen är ett 

instrument med vilken man kan bedöma och avväga de behov en verksamhet har av 

informationssäkerhet mot den kostnad som en investering för ökad säkerhet skulle innebära.  

Dock är det viktigt att vid sin riskanalys ta hänsyn till att inte enbart så kallad ”känslig information” är 

värdefull och behöver skyddas. Även ”okänslig information” kan leda till skada ifall det kommer på 

avvägar. Har verksamheten ett anseende att upprätthålla, såsom en myndighet eller exempelvis en 

bank, så kan även obetydliga intrång eller informationsläckage innebära ”badwill” i allmänhetens ögon 

och därigenom leda till inkomstbortfall. 
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5.5 Vad skulle en BYOD-policy bestå av? 
Vestlund anser att det är en fråga som är specifik för varje organisation, med de olika krav- och 

hotbilder som just den berörda verksamheten ställs inför. För Sigmas del skulle, anser Lilja, en särskild 

BYOD-policy, tillsammas med en teknisk lösning, som exempelvis en autentiseringsfunktion för 

nätverket, samt en kryptering av mobila enheter, tillsammans med en MDM funktion för densamma, 

vara önskvärd. Enligt Chen (2012) så är det lämpligt att författa en policy särskilt riktad mot BYOD, då 

den kan innebär stora informationsrisker.  

En IT-policy av något slag ska vara kognitiv, personalen ska förstå behovet av den (något Vestlund och 

Ståhl betonar med att ”grunda” beslut hos personalen med information och utbildning) men kognitiv 

innebär även att en IT-policy ska vara ”smart". Den ska alltså inbegripa de moment som personalen 

möter i sitt arbete. Dock, poängterar Chen, ska den även vara pragmatisk. Den ska gå att utföra sina 

arbetsuppgifter utan att behöva bryta mot policyn. Därav nödvändigheten av att kombinera en BYOD-

policy med tekniska lösningar som ser till de aspekter som, vore de adresserade i en policy, skulle 

försvåra personalens arbetssituation. 

En personalstyrka blir motiverad att följa nya förordningar och regler om de upplyses, och blir 

införstådda med, de implikationerna som kan/skulle ske om dessa inte följdes. En viss transparens i 

orsak och verkan är alltså önskvärd. I fråga om huruvida en personalstyrka skulle följa en BYOD-policy 

beror alltså på hur bra verksamheten lyckas få sin personal att inse de möjliga scenarier ett 

dataläckage eller införandet av skadlig programkod skulle innebära för verksamheten.  

 

5.6 Är faran med BYOD verklig? 
Att det finns både positiva och negativa aspekter med BYOD är Lilja, Vestlund och Ståhl, tillsammans 

med Miller (2012), tydliga med. Faran med BYOD ligger främst i de anställdas oförstånd och/eller 

omedvetna handlingar. Det är till exempel inte ofta någon med flit för in skadlig programkod i en dator 

på sin egen arbetsplats, men skada i olika former kan ske om man är oaktsam med sin privata 

utrustning, eller agerar ”som man alltid har gjort” av gammal vana. Däremot ser man här lite skillnad i 

attityd mellan Lilja och Vestlund om exakt hur stor faran med BYOD är. Lilja intar en kritisk hållning till 

den mediala haussningen av riskerna med BYOD. Han anser att många säkerhetsexperter talar i egen 

sak, och tjänar på ifall det sker en mängd investeringar i ökad datasäkerhet. Vestlund menar istället att 

risker väl kan vara så stora som de anges i media, men att det åligger varje verksamhet att själva, 

genom återkommande riskanalyser, bedöma huruvida just de som verksamhet berörs.  

Det kan förvisso stämma att en del säkerhetsexperter uttalar sig i tid och otid om eskalerade faror med 

datasäkerhet i allmänhet, och i relation till denna studie, BYOD i synnerhet. Men Gou (2004) visar hur 

mycket enklare det har blivit för en utomstående att få åtkomst till både information och 

identitetsstöld genom s.k. spoofing av en smartphone. Det finns alltså skäl till oro över utveckling av 

både digital, kriminell verksamhet och ökningen av antalet privata, och av IT-avdelningen, 

okontrollerbara privata enheter i en arbetsplatsmiljö. 

5.7 Hur får man med sig personalen på nya förordningar? 
Ståhl förespråkar främst en teknisk attityd vid högre ställda krav på personalen. Detta, menar han, 

beror på att det är lättare att få något att följas om det ställs ett tekniskt krav (exempelvis lösenord för 

inloggning) för regelefterlevnad, än om man måste ständigt påminna alla i personalen att vidta 
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åtgärden. Både Vestlund och Ståhl menar dock att det är relativt enkelt att motivera en grupp 

anställda att följa nya direktiv ifall nödvändigheten av dem förklaras och förankras. Detta stämmer väl 

överens med Tyler & Blader (2005) som påstår att om en regel uppfattas som legitim, kan det leda till 

att personalen följer den, även om den skulle råka vara opopulär.  

En strävan efter att vilja förklara för sin personal om varför man inför en ny regel visar även på att man 

respekterar sina anställda. Om personalen inser följderna av att inte införa en regel, så kommer de att 

vilja följa den. Detta är något som både Ramström (1978) och återigen Tyler & Blader (2005) beskriver. 

Ramström beskriver det som att en icke-acceptans av arbetsledningens direktiv kan sprida sig om 

personalen inte känner sig respekterade, och Tyler & Blader förklarar med deras ”self-regulatory” 

princip, där personalen har en inre önskan om att följa verksamhetens regler och den även 

överensstämmer med deras privata värderingar.  

 

5.8 Regelefterlevnad hos personalen? 
Ståhls attityd, att man ska bruka så lite ”våld” som möjligt då någon har åsamkat skada genom 

regelavvikelse, stämmer väl överens med Predd et al (2008) som menar att man ska inte överreagera 

mot den berörda personalen med reprimander eller konsekvenser, då detta kan leda till en försämring 

av den allmänna moralen på arbetsplatsen. Detta hänger ihop med, som Predd et al kallar den; ”out of 

the box”-attityden som man ibland eftersträvar hos de anställda. Ståhl kopplar BYOD och nyttan för 

den anställde att få använda sina egna enheter just som en vinst ur bl.a. ett kreativt perspektiv. 

Kreativitet får man anse passar bra in i ”out of the box”-mentaliteten, och då överensstämmer Predd 

et al och Ståhls åsikter än mer. 

Ståhl är glasklar i sitt ställningstagande mot att bryta mot regler för att vinna tid, nå en deadline eller 

överkomma ett hinder. Regelverket finns där av en anledning och det ska följas. Ståhl menar då att 

regelverket är viktigt för att det skyddar både den anställde och företaget mot skada. McManus (2006) 

identifierar även regelbrott som sker på grund av tidsvinst osv.(alltså görs för ”företagets bästa”). 

McManus menar att denna attityd till regelbrott brukar komma från arbetsledning, som säger att man 

inte får bryta mot regler, men menar outtalat att det är produktionsmålen som ändå gäller. Ståhl 

poängterar att han försöker leda personalen med gott exempel, något som McManus säger är viktigt 

för att personalen verkligen ska se att regelverket ses som något som är viktigt att följa. 

Ståhls synpunkter på att en av regler och förordningar alltför hårt uppstyrd arbetsplats kan uppfattas 

som rigid och tungfotad, bekräftas av Walters (2012) som skriver att en arbetsplats som är alltför hårt 

reglerad, utan proportion till verksamheten, kan upplevas som negativ och sänka arbetsmoralen. Ståhl 

ser hellre att det finns ”luft” i ett regelverk, så de anställda får tänka själv, och på de varianter av 

händelser som regelverket inte täcker, tänka själv för bästa lösning. Detta rimmar väl överens med 

Frank et al (1991) då de förklarar nödvändigheten i att ständigt hålla regelbundna informella 

diskussioner för att hålla säkerhetstänkandet färskt och ständigt i minnet.  

Här finns även skäl att återigen nämna Chens (2012) förslag till hur en IT-policy ska utformas. Om inte 

enbart en verksamhets IT-policy, utan även dess regler utformas efter att de ska vara kognitiva, 

moraliska och pragmatiska, så får man en lättförståelig, instinktiv och praktisk regelsamling som 

personalen har lättare att applicera i sitt arbete.  
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Dessa ovannämnda åsikter, och nödvändigheten av det de förespråkar, kan sammanfattas med den 

s.k. ”mänskliga faktorn”. Inga regler eller tekniska säkerhetslösningar är vatten värda om inte 

personalen förstår varför de finns, eller om de inte är motiverade att underordna sig dem. De allra 

flesta tekniska hinder kan kringgås om man verkligen vill, och regler kan man som bekant strunta i ifall 

man nu vill det. Man kan heller inte ha en arbetsledare hängande över varje anställds axel för att 

kontrollera allt de gör. Att få en verksamhet att genomsyras av en allmän enskild ansvarskänsla får 

därför sägas vara både nödvändig, samt, egentligen, den enklaste och mest kostnadseffektiva formen 

av säkerhetsarbete en verksamhet kan företa sig. 

  



35 
 

6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras kort uppsatsens problembild och syfte, samt svaren på frågeställning. De tre 

olika frågorna som utgör frågeställningen anges som underrubriker för att läsaren lättare ska kunna 

finna det hen söker. Som en underrubrik till den tredje frågeställningen finner man en kortare 

sammanställning för hur Sigma AB har identifierat, analyserat och hanterat BYOD. 

 

6.1 Problembild och arbetets syfte 
Det finns både negativa och positiva aspekter på användingen av BYOD i en verksamhet. Negativt är 

t.ex. att datasäkerheten kan försämras. Positivt är t.ex. att de anställda känner större tillfredställelse i 

sitt arbete av få använda egenvalda produkter och program för att utför sina åtaganden. Syftet med 

uppsatsen är att redogöra för hur ett modernt svenskt IT-konsultföretag resonerar kring BYOD-

problematiken. 

 

6.2 Uppsatsens frågeställningar: 

6.2.1 Vilka möjligheter och utmaningar medför BYOD för en verksamhet? 

Det råder en konsensus inom alla läger, både akademiska och yrkesmässiga, om att BYOD medför både 

möjligheter och utmaningar. Det är tillfredställande för en individ att få arbeta med en enhet/teknik 

som denne känner till, behärskar och har valt själv. Arbetsuppgifter kan eventuellt lösas snabbare och 

mer kreativt än på hård- och mjukvara som verksamheten tillhandahållit, då dessa kanske inte alltid 

representerar de senaste modellerna och/eller versionerna. Av inköp- och avskrivningstekniska skäl 

kan verksamhetsägd utrustning vara något äldre än de privata enheter som de anställda äger. 

Produkterna lever, så att säga, sin ekonomiska livslängd i en verksamhet innan ny utrustning köps in. 

Det är samtidigt positivt för verksamheten att personalen blir mer benägen att t.ex. svara på 

arbetsrelaterade mail och telefonsamtal, när de får dessa i sina privata enheter även utanför 

arbetstiden.  

Utmaningen representeras av hur verksamheten ska handskas med faran för de situationer som kan 

uppstå i och med BYOD, och hur man bäst eliminerar dessa. Den kanske största faran sker då en 

verksamhet inte har adresserat fenomenet alls, och låter saken bero. Har man ingen BYOD-policy från 

ledningshåll, kan man, med dagens marknadspenetration av smartphones och surfplattor, räkna med 

att de anställda fattar en sådan policy åt en. Man kan göra liknelsen med att inte behöva ha nedskrivna 

rutiner för att läkare måste tvätta händerna mellan de olika patientbesöken, eller att 

byggnadsarbetare måste ha skor med trampskydd. Det borde dessa yrkeskårer ”fatta själva”, kan man 

tycka. Trots det finns det nedskriva rutiner, och krav på utbildning, för detta. Den instinktiva 

självklarheten av nödvändigheten av handtvätt och skyddskor är dock långt större, än den självklara 

nödvändigheten av att uppdatera sitt operativsystem på mobilen, eller att inte klicka på ”skojiga 

länkar” i mail med okänd avsändare på sin fritid, om man har känslig information från sin arbetsplats i 

sin privata mobila enhet. Ställ detta i relation till de siffror som presenteras i studien rörande 

kostnader för företag när det kommer till dataintrång, dataförlust, skada pga. omedvetet handlande 

osv. Då bör den mest angelägna utmaningen för en verksamhet vara att inse BYOD som en reell faktor i 

dagens samhälle, och bekräfta densamma med att göra en riskanalys av sin situation och hur de ska 

bemöta fenomenet. Alla verksamheter är ansvariga för sina beslut, och man får utgå från att de fattar 
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så bra beslut som möjligt utefter de resurser man har tillförfogande. Brist på vetskap och förståelse 

gällande BYOD bör dock inte vara en bristande resurs hos någon verksamhetsledning. 

Om det finns verksamhetsledningar med dålig förståelse för BYOD-problematiken, så torde även 

detsamma gälla för personelen. En stor utmaning ligger i hur man leder och motiverar sin personal till 

att undvika ett felaktigt förfarande med egenägd utrustning i sin arbetsmiljö. Information och 

utbildning ska ske när omständigheterna för verksamhetens informationssäkerhet ändras. Man bör ha 

ett forum (möten, anslag på informationstavla osv) där säkerhetsaspekter tas upp, så att 

”säkerhetstänket” ständigt finns i åtanke inom verksamheten. När ledningen lägger en sådan emfas vid 

att säkra kvalitén på sin säkerhet för det med sig även andra positiva spin-off effekter för 

verksamheten i sin helhet. Kvalitéaspekten inom verksamheten förankras och en ökad medvetenhet 

om kvalitet i arbetet och på arbetsplatsen infinner sig. 

 

Det finns även en ekonomisk aspekt som framförs, där en verksamhet skulle vinna på att inte behöva 

köpa in utrustning till personalen som behövs i arbetet. Personalen ser själv till, av eget intresse, att de 

har den utrustning som behövs och som klarar av de tekniska krav arbetet i sig ställer. Här finns 

anledning till eftertanke för verksamhetsledningen. Ofta försvinner den ekonomiska vinningen genom 

att IT-avdelningen inte har kunskap eller resurser att bistå med support då en enhet ”krånglar”. Den 

anställde får då själv lägga tid på att lösa problemet, varpå produktiv arbetstid förloras. Ytterligare 

produktiv arbetstid kan förloras vid problem med icke-kompatibla enheter, något som inte skulle ske 

om enhetsutbudet var standardiserat av IT-avdelningen. 

 Utmaningen, ”faran” eller riskerna, med BYOD är verklig, men i och med att det saknas forskning och 

statistik på området, så är det svårt att veta exakt hur stor utmaningen och riskerna är. Det ligger 

givetvis någonting i åsikten om att säkerhetsexperter ”talar i egen sak” (som Lilja uttrycker det), men 

helt utan fog är det inte när man ser till de artiklar, både akademiska och i dagspressen, som finns om 

ämnet gällande dataintrång, informationsläckage samt om rena olyckshändelser då servrar eller 

liknade slås ut genom en anställds oavsiktliga handlande. Det finns verksamhetsmiljöer redan idag där 

man, på grund av säkerhetskravet, med visshet vet att privata enheter aldrig kommer att släppas in. 

Om detta gjorts med fog, eller har man slentrianmässigt förbjudit något som känns annorlunda, nytt, 

obekant, farligt är svårt att veta utan insikt i beslutsunderlaget. Hade även dessa verksamheter, med 

rätt inställning och hantering, kunnat dra fördel av att tillåta BYOD? Däri ligger utmaningen. 

 

 

6.2.2 Vad för dessa för konsekvenser för verksamheten, ur ledningens respektive den 

anställdes perspektiv? 

Ur ett ledningsperspektiv är det tydligt att personalen inte anses som riskfaktorer som med flit 

saboterar för sin arbetsgivare eller på sin arbetsplats. Om personalen bara är informerade om BYOD-

problematiken som rör dem, samt att de är motiverade att följa de riktlinjer som finns (eller tas fram) 

kan man räkna med att policyer följs av personalen. Studien visar att även IT experter kan behöva ett 

styrdokument i form av en specificerad BYOD-policy, som påvisar att de moment och handlingar som 

kan leda till att skada i någon form uppkommer. Dessa handlingar är inte självklara. Riskmomenten 

finns ofta i de handlingar vi ser som ofarliga och vardagliga. En privat användning av appar och spel 
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med ibland dubiös ursprung, eller besök på olika hemsidor innehållande dold, skadlig kod, kanske inte 

ställer till med problem för den enskilde individen, men den skadliga koden kan vara skriven med 

annan målgrupp i sikte än en privatperson. I och med att skadlig kod, i alla dess varierande former och 

varianter, sprids med vida nät i hopp om att någonstans få ”napp” hos en önskad målgrupp, kan en i 

vanliga fall helt oförarglig app plötsligt göra stor skada när den omedvetet ges åtkomst till en 

verksamhets servrar. 

En verksamhet som är känslig för de eventuella skadliga konsekvenser som kan uppstå från BYOD bör 

alltså fortbilda sin personal i ett övergripande säkerhetstänkande, se till att de har en BYOD-policy som 

följer de kognitiva, pragmatiska och moraliska krav som Chen (2012) föreslår att the IT-policy bör ha, 

kombinera sedan utbildning och BYOD-policyn med en adekvat teknisk säkerhetslösning (exempelvis 

MDM), samt ha en arbetsledning som föregår med gott exempel (dvs. inte själva kringgår regelverket).  

För den anställdes del innebär arbetsledningens tillåtelse att få använda sin egen enhet säkert en 

förbättring av både rent praktiska skäl, samt i dennes arbetssituation. Man slipper t.ex. bära omkring 

på dubbla enheter, och man får använda något i arbetet som man själv har valt och trivs med. Trots 

detta, bör individen vara uppmärksam på att, även om man äger sin mobila enhet, så kan en IT-

avdelning ställa krav på att få inspektera och/eller helt radera minnet på den om en säkerhetsincident 

uppträder. Dessutom, en mobil enhet som är utrustad med en MDM teknik som, med en viss 

säkerhetsinställning, kan, på distans och per automatik, radera enheten helt och hållet ifall fel lösenord 

till skärmlåset slagits in för många gånger. Ett inte helt osannolikt scenario, ifall man t.ex. har barn 

hemma och de vill spela ett spela på surfplattan eller mobilen som ligger framme. En privat enhet kan 

även krävas in av åklagare ifall arbetsgivaren hamnar i en rättslig tvist. Innehållet kommer även då 

granskas av en utomstående. Hur länge man dessutom blir utan sin enhet är omöjligt att säga. Oavsett, 

kan en situation som denna ställa till med både obehagkänslor och besvär för den berörde. 

 

 

6.2.3 Hur kan dessa konsekvenser identifieras, analyseras och hanteras ur ett 

ledningsperspektiv? 

Riskanalys är det instrument som framhålls, i både teori och av respondenterna, när säkerhetsrisker 

ska identifieras och analyseras. Det är även vid riskanalysen som beslut tas ifall eventuella åtgärder 

måste vidtas, eller om de befintliga säkerhetslösningarna är tillräckliga för att möta den nyuppkomna 

situationen. Alla verksamheter har olika säkerhetsbehov, samt olika ekonomiska och personalmässiga 

resurser att disponera. Vid riskanalysen görs ett avvägande om behovet av investering i ny utrustning, 

ändrade rutiner osv står i paritet till den kostnad dessa skulle innebära. 

En realistisk hållning måste alltså gälla vid en riskanalys. För varje verksamhet är det verkligheten som 

styr över investeringar i dyr utrustning och eventuellt ökade personalkostnader. Riskanalyser måste 

göras regelbundet, och även om det för IT avdelningen säkert känns bättre med, så att säga, både 

”hängslen och svångrem” när det kommer till informationssäkerhet, så måste de ekonomiska 

förutsättningarna få råda. 

Utöver riskanalyser vid behov, behöver ledningen sörja för att personalen hålls uppdaterad och 

informerad om de risker som finns vid normal användning av privata enheter. Detta då det oftast inte 

är med flit som informationssäkerhetsincidenter uppstår. Om det ändå är någon som de facto 
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verkligen vill tillfoga skada eller stjäla säkerhetsklassad information, hjälper inte all information i 

världen. Förmodligen inte en maximerad teknisk lösning heller, då det alltid finns vägar att gå för den 

illvilligt uppfinningsrike. 

 

 

6.2.4 Hur Sigma AB har identifierat, analyserat och hanterat BYOD 

Sigma ABs fortlöpande riskanalyser visar att de idag inte har ett informationssäkerhetsmässigt behov 

av en specifik BYOD-policy, samt ej heller något behov av, eller för den delen de ekonomiska 

förutsättningarna för att införskaffa, de tekniska lösningarna som eventuellt skulle kunna komma 

ifråga. De följer dock BYOD-debatten och dess utveckling noggrant, och vid varje signifikant ändring av 

situationen för informationssäkerhet, både verksamhetsmässigt och globalt, görs en ny riskanalys. 

Sigmas IT policy, tillsammans med befintliga tekniska säkerhetslösningar (som t.ex. lösenordsskyddad 

inloggning, viss kryptering osv) är vad som definierar Sigmas informationssäkerhet idag. Med hjälp av 

riskanalyser, som inbegriper Sigmas situation i sin helhet, dvs. vilka olika kundkrav man har, hur 

hotbilden gällande informationssäkerhet ser ut i ett verksamhetsmässigt, nationellt och globalt 

perspektiv samt hur Sigmas ekonomiska situation är för tillfället, fattas beslut i ledningsgruppen 

huruvida en investering i informationssäkerhet krävs (t.ex. en ökad säkerhet kring BYOD). 

Sigmas IT policyn hålls ständigt aktuell av IT avdelningen. Vad gäller BYOD-relaterade punkter i policyn 

förbjuds exempelvis inköp av utrustning som inte har godkänts av IT avdelningen, men inget nämns om 

att IT avdelningen måste godkänna en privat enhet som ska användas i arbetet. Däremot säger IT 

policyn att alla datorer som ska användas inom Sigma måste ha det anitvirus program (F-Secure) som 

Sigma har valt och godkänt. Att av Sigma få en programvarulicens till en privat enhet är inte förenligt 

med de affärsavtal som gäller för företagslicenser av mjukvara. Detta betyder att om den anställde 

med egna medel inte har investerat och installerat F-Secure på sin dator, så får den heller inte 

användas inom Sigma. 

Utbildning och information gällande informationssäkerhet för personalen hålls fortlöpande, 

uppdaterad och aktuell. De flesta anställda anses medvetna om BYODs problematik och utveckling 

genom facklitteratur, medan IT-avdelningens informationskanaler hålls som en garant för att 

personalen verkligen är uppdaterad. Arbetsledningen arbetar aktivt med att enbart ha funktionella 

regler och förordningar, och efterlever dessa för att föregå med gott exempel och inpränta en 

strukturerad, regelföljande, och därmed även en kvalitésäkrad, företagskultur inom Sigma AB. 

 

6.3 Sammanfattning av slutsatsen 
Verksamheter kan i olika hög grad ha nytta av att tillåta BYOD. Regelbundna riskanalyser kan sägas 

vara det enskilt viktigaste verktyget för en verksamhet att bedöma hur de ska reagera till sin aktuella 

situation, medan fortlöpande utbildning av personalen i kvalité- och säkerhetsfrågor, tillsammans med 

god information om aktuella skeenden vad gäller datasäkerhet, utgör grunden för verksamhetens 

säkerhet överlag.  Regelverk och tekniska investeringar i säkerhet gör ingen nytta om inte personalen 

förstår varför de måste tillämpas och användas. 
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Vad gäller slutsatsens generaliserbarhet så är den jämförelsevis låg gällande de olika reaktiva åtgärder 

en specifik verksamhet skulle behöva/kunna vidta, jämfört med hur hög generaliserbarheten är för de 

proaktiva åtgärder som alla verksamheter borde kunna utföra. Alla verksamheters situation (t.ex. 

finansiell, personalstyrka, ägarförhållanden, internationella åtaganden, olika grader av sekretessbehov 

osv.) gör att en verksamhet måste skräddarsy sina reaktiva åtgärder, medan de proaktiva åtgärderna 

(t.ex. riskanalys, vidareutbildning av personal, information, arbetsledningens agerande som goda 

föredömen osv.) kan tillämpas på alla verksamheter. 
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7. Reflektioner 
 

7.1 Studien och uppsatsen 
Efter att i universitetsmiljö upplevt, i mitt tycke, en smått förbluffande allmän aningslöshet över hur 

sårbar digital information är, väcktes mitt intresse för datasäkerhet. Vid uppsatsens igångsättande var 

det mer en förundran över hur oinsatta studenter var angående vem som hade tillgång till deras 

material vid användet av gratistjänster för datalagring, som t.ex. Dropbox, och för virusangrepp 

generellt. Denna förundran förstärktes än mer, då jag personligen bevittnade hur f.d. studenter 

fortsatt med att använda dessa gratistjänster i sitt senare yrkesutövande. En slentrianmässig 

inställning till datasäkerhet som jag har svårt att förstå. Nu, vid färdigställandet av uppsatsen, har 

senare avslöjanden i media om den närmast otroliga mängden av avlyssnad datatrafik (främst utförd 

av statliga amerikanska inrättningar) skruvat denna fråga till en närmast löjeväckande spetts. Idag kan 

knappast någon datatrafik anses som ”icke-avlyssnad”. Hur som helst, så föll sig valet av BYOD vid 

uppsatsens start naturligt för mig då det är ett aktuellt ämne, samt något som de allra flesta kan 

relatera till på sina arbetsplatser. 

Själva arbetet med uppsatsen får dock erkännas ha varit krävande. Kandidatuppsatser skrivs oftast 

parvis, men på grund av min privata situation valde jag att skriva själv. Det har ställt stora krav på att 

konstant prestera resultat. Detta, tillsammans med att akademisk litteratur i ämnet BYOD är svår att 

finna, gjorde att arbetet med uppsatsen ibland kändes väldigt motigt. Även om litteratur hade funnits i 

riklig mängd, så är att skriva kandidatuppsats på egen hand inget jag kan rekommendera. Man saknar 

ofta en person, som är lika insatt och involverad i uppsatsen som man själv är, för att kunna stöta och 

blöta olika idéer och upplägg vid olika tider på dygnet. Här vill jag än en gång tacka min handledare 

Fredrik Söderström för mina ofta tidskrävande och invecklade, men ändå utvecklande och stöttande, 

handledarsejourer. 

Den mest spännande delen med uppsatsen var de intervjuer som gjordes. Semistrukturerade 

intervjuer passar både uppsatsen, och mig personligen, väldigt bra. Det är väldigt intressant att få 

tillgång till människor med olika yrkesroller och se deras perspektiv på samma fråga. Jag hade inhämtat 

och läst in mig på en försvarlig mängd litteratur innan jag utförde intervjuerna, men jag upptäckte att 

man aldrig riktigt vet vart intervjuerna kommer ta en till för områden. Den största 

litteraturinsamlingen skedde för min del faktiskt efter intervjuerna. Det var först då jag visste åt vilket 

håll uppsatsen skulle röra sig mot. Detta är kanske självklart för den som redan har skrivit en eller flera 

uppsatser, men det var en ny pusselbit som föll på plats för mig. 

Något jag dock hade velat ytterligare tillföra uppsatsen är en anonym enkätundersökning, där Sigmas 

medarbetare fått svara på frågor rörande eventuell ökad kontroll av, och krav på, privata mobila 

enheter, regelverksacceptans osv., för att på så sätt få med de anställdas perspektiv i en verksamhet 

på BYOD-problematiken. Jag tvingades dock göra avkall på den idén pga. tidsbrist.  

Jag upplever att uppsatsen visar på hur angeläget det är med att adressera de för- och nackdelar som 

finns med BYOD. De berörda tekniskt kunniga som intervjuades poängterade att den tekniska 

utveckling är väldigt snabbrörlig och att det kan var svårt för gemene man att följa med i vad som 

skapar en säkerhetsrisk. Något som än mer understryker hur snabbrörlig BYOD-debatten är, som 

nämnts tidigare, omfattningen av den globala dataavlyssning som kommit till offentlig kännedom 

under den tid som uppsatsen skrevs. Om inte ens EU-kommisionärer kan känna sig trygga med 
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säkerheten i sina strängt skyddade mailprogram, är det ens någon idé att försöka skydda 

informationen i anställdas mobila enheter? Jag känner att händelserna kanske har sprungit förbi 

uppsatsens ursprungliga utgångsläge, och hade jag skrivit den idag hade jag kanske valt en annan 

vinkling och frågeställning. 

Trots allt känner jag att uppsatsen lyckas återge problematiken kring BYOD (ur ett 

verksamhetsperspektiv) på ett tillfredställande sätt, samt att jag har tillskansat mig värdefull kunskap i 

kring fenomenet. Jag hoppas att uppsatsen väcker intresse för datasäkerhet hos läsaren och bidrar till 

att öka både den personliga som den yrkesmässiga vaksamheten för datasäkerhet överlag. 

 

7.2 Fortsatt forskning 
Förslag till vidare forskning saknas inte. Studier om människans behov av att vara ständigt uppkopplad 

mot sociala medier eller vissa mobila spel, relaterat till de risker man är beredd att ta för att 

åstadkomma denna uppkoppling, är väldigt intressant. Hur riskbenägna är människor när det kommer 

till att vara ständigt uppkopplad? Till exempel: finns det människor som är beredda att bryta mot ett 

arbetsplatsförbud mot (exempelvis) Facebook för att kunna vara ständigt uppkopplad? Risken här 

ligger i att personens beteende kan få konsekvenser av arbetsledningen. Likaså, kan en person bete sig 

säkerhetsmässigt naivt, exempelvis med en mobiltelefon som arbetsplatsen tillgodoser, för att 

åstadkomma samma ständiga uppkoppling?  

Sammankopplat med en människas riskbenägenhet ligger så klart ”belöningen”. Att bryta mot 

föreskrifter som exempelvis skyddshjälm på en byggarbetsplats innebär ingen belöning. Med andra ord 

är det inte troligt att en sådan regel bryts. Men hur fungerar en människa när vissa spel kräver att man 

utför någon aktivitet regelbundet över hela dagen, eller om man har ett behov av att kunna följa allt 

som händer i de sociala medier som man är med i? Regelverk sätts ur spel, och vanligtvis annars 

ansvarfulla människor lockas att utöva ett riskfyllt beteende gentemot dem själva och deras 

arbetsplatser. Hur stor är en sådan lockelse? Kan man på något sätt identifiera dessa grupper? Hur ska 

man, ur ett ledningsperspektiv, handskas med denna företeelse? Kräver det kanske en ännu hårdare 

uppstramning av BYOD-konceptet än de regler som anses fullgoda idag, då man bedömer människor 

som alltigenom ansvarsfulla och rationella varelser?   
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Bilagor 
 

Intervjuguider 

Jonas Lilja 

Vad är din titel, och vad ansvarar du för på Sigma? 

Hur väl känner du till Sigmas IT-policy? 

I vilken utsträckning skulle du säga att du följer den? 

I vilken utsträckning tror du att personalen har läst den? 

I vilken utsträckning tror du att de följer den? 

Hur ser du på BYOD fenomenet? Positiva och negativa aspekter? 

Vilka är de största potentiella hoten med BYOD? Överväger de positiva egenskaperna med BYOD de 

negativa, enligt dig? 

Känner du till någon incident där en privat enhet orsakat t.ex. datavirus, säkerhetsluckor osv? 

En intern BYOD policy som efterlevdes skulle vara mycket billigare än en MDM-lösning, men hur ser du 

på chanserna att en sådan policy realistiskt skulle fungera? (svårighet med att få med hela personalen? 

Bortappade privata enheter? Obetänksam nedladdning av tveksamma appar? Säljare som slutar med 

alla kontakterna kvar i adressboken osv?)  

Skulle det ens vara möjligt att ha någon slags kontroll över de anställdas privata enheter? 

Upplyser ni de anställda om olika skeenden i omvärlden som kräver att personalen på olika sätt säkrar 

sina smartphones/bärbara datorer osv? (skaffar virusskydd till sin smartphone på grund av nytt virus, 

eller uppdaterar sin OS på grund av en nyfunnen säkerhetslucka) 

Hur gör ni om ni upptäcker skadlig kod på en privat enhet, eller att någons mobil/bärbara dator börjar 

bete sig konstig? 

Upplever du att den anställda på Sigma tar sitt ansvar på allvar? Uppdaterar de t.ex. i den utsträckning 

som behövs? 

Har ni ett fristående wifi-nät på de olika arbetsplatserna, där det är tänkt att privata enheter kan 

koppla upp sig, och vara helt åtskilda från företagets servrar, skrivare osv? 

Finns ISO 27002 att tillgå någonstans? 
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Christian Vestlund 

Hur väl känner du till ditt företags IT-policy? 

I vilken utsträckning skulle du säga att du följer den? 

I vilken utsträckning tror du att övriga personalen har läst den? 

I vilken utsträckning tror du att de följer den? 

Hur ser du på BYOD fenomenet? Positiva och negativa aspekter? 

Vilka är de största potentiella hoten med BYOD? Överväger de positiva egenskaperna med BYOD de 

negativa, enligt dig? 

Känner du till någon incident där en privat enhet orsakat t.ex. datavirus, säkerhetsluckor osv? 

En intern BYOD policy som efterlevdes skulle vara mycket billigare än en MDM-lösning, men hur ser du 

på chanserna att en sådan policy realistiskt skulle fungera? (svårighet med att få med hela personalen? 

Tappade privata enheter? Säljare som slutar med alla kontakterna kvar i adressboken osv?)  

Är det realistiskt att upplysa anställda på ett företag om olika skeenden i omvärlden som kräver att de 

på olika sätt säkrar sina smartphones/bärbara datorer osv? (skaffar virusskydd till sin smartphone pga. 

nytt virus, eller uppdaterar sin OS pga. ny säkerhetslucka) Skulle uppmaningar följas? Skulle det vara 

till någon nytta? 

Upplever du att anställda är medvetna om sitt ansvar om de använder en privat enhet i tjänsten? 

Uppdaterar de t.ex. i den utsträckning som behövs? Undviker de att ladda ned ”tvivelaktiga” appar? 
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Rikard Ståhl 

Känner du till Sigmas IT-policy? 

I vilken utsträckning skulle du säga att du har läst den? 

I vilken utsträckning skulle du säga att du följer den? 

I vilken utsträckning tror du att personalen har läst den? 

I vilken utsträckning tror du att de följer den? 

Hur ser du på BYOD fenomenet? Positiva och negativa aspekter? 

Känner du till någon incident där en privat enhet orsakat t.ex. datavirus, säkerhetsluckor osv? 

Sigmas IT controller säger att det främst är en ekonomisk fråga för hur han skulle vilja lösa det (MGM-

lösning). Hur ser du på en sådan kostsam ”yttre” lösning? 

En intern BYOD policy som efterlevdes skulle vara mycket billigare än en MGM-lösning, men hur ser du 

på chanserna att en sådan policy realistiskt skulle fungera? (svårighet med att få med hela personalen? 

tappade privata enheter? Säljare som slutar med alla kontakterna i adressboken osv?)  

Det ligger även ekonomi i att slippa köpa smartphones, Ipads osv till sina anställda. Hur ser du på det? 

Ponera att en BYOD policy behövs. Hur ser du på möjligheten att implementera en sådan på Sigma, 

med tanke på ”gamla invanda arbetsrutiner”? Personalen är dessutom IT-proffs osv. Skulle man inse 

faran och acceptera utan knot, eller gör ”proffs”-inställningen att de a) kommer protestera och/eller b) 

struntas i nya regler? 

Hur skulle du lansera en BYOD policy för att den skulle landa i god jord? 

 Upplysning? 

 Ska det behövas redovisa skäl till nya regler? 

 Utbildning? 

 Nyckelpersoner? 

 Kontroll (piska)? 

Tillåtelse att få använda sina egna enheter på sin arbetsplats kan upplevas som en positiv egenskap för 

arbetsplatsen och den anställdes nöjdhet med densamma. Skulle detta vara något du tog i beaktande 

vid diskussion om en BYOD policys nödvändighet, eller går ”hårda”/säkerhetsmässiga krav alltid först? 

Är ”eget ansvar” och ”trivsel på arbetsplatsen” något som egentligen alls hör hemma i en diskussion på 

Sigma kring informationssäkerhet, då hela verksamheten skulle hotas om företaget hamnade i en 

prekär, offentlig situation? 

Hur ser du på nödvändigheten av att ”stämma i bäcken” när du upptäcker slentrianmässig 

”regelavvikelse”?  

Är det ok att ta längre raster ibland och kortare raster ibland? 

Hur står frihet har en anställd med de regler som Sigma har? 
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Är det ok att ”öka effektiviteten” trots regelavvikelse om man har föreskrifter mot att t.ex. använda 

egen mobiltelefon i tjänsten, men kommer på att man måste ringa ett samtal (osv) när man har 

kommit hem efter jobbet?  

Det finns ofta en allmän inställning om att så länge regelöverträdelserna inte påverkar 

arbetsprestationen, så kan de godtas. Har de positiva egenskaper för organisationen (effektivitet, köra 

truck utan truckkort osv) så kan ännu större överträdelser godtas. Hur ser du på det? Kan en 

organisation annars riskera bli för rigid? 

Hur spelar en arbetsledares eller en chefs agerande in på de anställdas vanor och deras syn på 

regelövertramp? Dubbla budskap? Föregå med gott exempel? 

Det finns en risk med att beslut och regler fattas av chefer som inte är bekanta med arbetssituationen, 

vilket gör reglerna svåra/omöjliga att efterleva. Hur får man till ett regelverk som uppfattas som 

välgenomtänkt av personalen? 
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1     Purpose and scope 

 

Sigma Group companies’ (henceforth referred to as Sigma) IT and communication facilities 
are provided by Sigma and made available to staff for the purposes of the business. A certain 
amount of limited and responsible personal use by staff is also permitted. All use of our IT and 
communication facilities is governed by the terms of this policy, and if our rules and 
procedures are not adhered to, then use of our facilities may be curtailed or withdrawn and/or 
disciplinary action may follow, according to the employee policy in practice within your 
individual company. 
 
Sigma has by agreement and law an obligation to protect the information handled internally 
and externally for customers and partners. The purpose of this IT Policy is to fulfil these 
obligations. Additional requirements concerning IT or communication facilities for individual 
Sigma Companies or ServiceCenters in the group are addressed in separate appendices 
within this document. 
 
At Sigma, communication plays an essential role in the conduct of our business. How you 
communicate with people not only reflects on you as an individual but also on us as an 
organisation. We value your ability to communicate with colleagues, clients, customers and 
business contacts, and we invest in information technology and communications systems that 
enable you to work more efficiently. We trust you to use them responsibly. 
 
This policy applies to all members of staff in Sigma, including contractors, who use our 
communications facilities, whether directors, managers full or part-time employees, permanent 
or temporary staff. Although the detailed content of this policy is limited to use of IT facilities, 
the general principles underlying all parts of this policy also apply to telephone 
communications (landline, VOIP and mobile). 
 
The purpose of this policy is: 
 

 To protect the Sigma network and the information contained within it from corruption, 
theft or virus attack 



 To ensure that the performance of the network and individual PCs are not adversely 
affected by the dissemination and storage of large files, which are irrelevant to the 
business 



 To ensure that all electronic information stored and transmitted within and from Sigma 
is legal, decent and honest, and cannot be interpreted as defamatory, obscene, racist 
or sexist nor breach any laws of the country in which the individual company operates 


 To protect Sigma from liability resulting from unlawful or commercially damaging 

activities by network users 


 To ensure staffs are aware that they are required to conduct themselves appropriately 
at all times, not just during office hours or on office systems or equipment. If any out-
of-work activities, such as inappropriate use or comments on blogs or on social 
networking sites, causes potential embarrassment for Sigma or detrimentally effects 
Sigma’s reputation then Sigma is entitled to take disciplinary action on the grounds of 
gross misconduct 
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 To safeguard Sigma personnel and set the parameters within which personnel may 
use Sigma's IT and communication facilities 

 
Please read this policy carefully. If you have any comments, queries or concerns please 
address them to your local IT manager or line manager. 

 

2     Roles and responsibilities 

 

2.1 The Managing Director of the Sigma Group of companies has ownership of this IT policy.  
 
2.2 The Managing Director (MD) for each company within the Sigma Group is responsible 

for IT being used in a way that promotes the operation of the Company and does not 
breach this IT Policy.  

 
2.3 Sigma’s IT Manager makes sure that the IT Policy is always available via Sigma’s 

intranet, and that information regarding the IT Policy is provided when new user 
accounts and privileges are issued.  

 
2.4 Managers of the respective companies within the group are responsible for informing 

newly employed personnel of the content of this policy.  
 
2.5 The IT-Controller is the strategic and decisive function within the Sigma group where IT 

and security issues are addressed at group level.  
 
2.6 All staff has a duty of care to the company to conduct themselves in accordance with 

this policy, to maintain the integrity of the company’s IT equipment and systems and 
the company’s reputation, both during office hours and out of hours.  

 
3     General principles 
 
 
3.1 You must use Sigma's IT and communications facilities sensibly, professionally, 

lawfully, consistently with your duties, with respect for your colleagues and in 
accordance with this policy and Sigma's other policies and procedures  

 
3.2 All information relating to our clients/customers and our business operations is 

confidential, including internal communications that refer to customers. You must treat 
our paper-based and electronic information with utmost care  

 
3.3 Many aspects of communication are protected by intellectual property rights that are 

infringed by copying. Downloading, copying, possessing and distributing material from the 
internet may be an infringement of copyright or of other intellectual property rights.  

 
3.4 Particular care must be taken when using email as a means of communication because 

all expressions of fact, intention and opinion in an email may bind you and/or Sigma and 
can be produced in court in the same way as other kinds of written statements.  

 
3.5 During the period of your employment or association with Sigma any intellectual 

property created, which can cause an interest conflict is owned by Sigma and all rights 
are waived by the individual.  

 
3.6 The advantage of the internet and email is that they are extremely easy and informal ways of 

accessing and disseminating information, but this means that it is also easy to send out ill-

considered statements. You must not use these media to send offensive or obscene material 

or material that is insensitive to race, religion, ethnic origin, age, gender, sexual orientation, 
disability, marital status, ageist, defamatory or other unlawful material. If you are in doubt 

about a course of action, take advice from your manager or refrain from sending the 
communication. Furthermore, you are required to conduct yourself appropriately at all times,  

 



 
 

IT Policy Sigma 
 

not just during office hours or on office systems or equipment. If any out-of-work activitities, 
such as inappropriate use or comments on blogs or on social networking sites such as 
Facebook, adversely affects the company then Sigma is entitled to take disciplinary action. 

 
3.7 If you are found to have committed an offence by not adhering to this policy you may be 

subject to disciplinary action, in accordance with your respective company’s disciplinary 
procedure, and you may be summarily dismissed if this is deemed to be gross 
misconduct. Furthermore, be aware that both you and the company could potentially be 
held liable under criminal and/or civil law.  

 
4     Use of electronic mail 

 

4.1     Generally 
 
4.1.1 In an effort to standardise more of our internal and customer-facing 

communications, please use the guidelines for your email signature line that are 
published on the Sigma Intranet.  

 
4.1.2 It is good practice to re-read and spell check email in hard copy before sending  
 
4.1.3 Always use the "Bcc" box when mailing to groups whenever the members of the group 

are unaware of the identity of all the others (as in the case of marketing mailing lists), 
or where you judge that the membership of the group of one or more individuals 
should perhaps not be disclosed to the others (as in the case of members of a staff 
benefit scheme), because if you use the "Cc" box each recipient is informed of the 
identity (and in the case of external recipients, the address) of all the others. Such a 
disclosure may breach any duty of confidence owed to each recipient, breach Sigma’s 
obligations under a country’s law or may inadvertently disclose confidential business 
information such as a marketing list. This applies to both external and internal email.  

 
4.1.4 Before any period of planned absence, please ensure you delegate access to the 

appropriate areas of your mailbox to a dedicated employee. If your absence is not 
planned, and access to your mailbox is urgently required, access to your mailbox will only 

be granted with written authorisation from either a Director of the company or senior 
management and we will notify you that we have taken this action. Employees are also 

required to enable the “out of office” function of the email software, with a clear, concise 
message including an alternative contact email address or contact number.  

 
4.2     Business use 
 
4.2.1 Expressly agree with the customer/client that the use of email is an acceptable form of 

communication bearing in mind that if the material is confidential, privileged or 
commercially sensitive then un-encrypted email is not secure.  

 
4.2.2 You should encrypt any documents sent by email that contain sensitive or confidential 

information such as contracts, offers, project descriptions etc. Attaching Microsoft 
Word documents in an email should be avoided unless the document has been 
encrypted and/or is in PDF format.  

 
4.2.3 If the email message or attachment contains information which is time-critical, bear in 

mind that an email is not necessarily an instant communication and consider whether 
it is the most appropriate means of communication.  

 
4.2.4 In light of the security risks inherent in web-based email accounts such as Yahoo and 

Hotmail, you must not email confidential business documents to your personal web-based 
accounts. You may send documents to a customer's web-based account if you have the 
customer's express permission to do so. However, under no circumstances should you 
send price sensitive or highly confidential documents to a customer's personal web-based  
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email account (e.g. Yahoo, or Hotmail), even if the customer asks you to do so. When 
you need to work on documents remotely they can be saved to a local Sigma supplied 
computer. No Sigma material may be saved to a private computer without the express 
permission from your line manager. 

 
4.2.5 Personal use  
 
4.2.6 Although Sigma’s email facilities are provided for the purposes of our business, we 

accept that you may occasionally want to use them for your own personal purposes. 
This is permitted on condition that all the procedures and rules set out in this policy 
are complied with. Be aware, however, that if you choose to make use of our facilities 
for personal correspondence, you can expect very little privacy because Sigma may 
need to monitor communications for the reasons given in section 9 of this policy.  

 
4.2.7 Under no circumstances may Sigma’s facilities be used in connection with the operation or 

management of any business other than that of Sigma or a customer/client of Sigma’s 
unless express written permission has been obtained from your manager  

 
4.2.8 You must ensure that your personal email use:  
 

 Does not interfere with the performance of your duties 


 Does not take priority over your work responsibilities 


 Does not cause unwarranted expense or liability to be incurred by Sigma 


 Does not have a negative impact on Sigma in any way 


 Is lawful and complies with this policy 


 Does not negatively interfere or impact the performance of Sigma systems 



4.2.9 As with any correspondence made using Sigma’s electronic facilities, you can delete 
personal email from the live system, but they will have been copied (perhaps many 
times) onto the backup tapes and in that form will be retained indefinitely. It would be a 
very difficult, costly and time-consuming exercise to sift through all those tapes in order 
to delete an individual's personal email, and if we were to agree to attempt this, it 
would be at our convenience, and only on the basis that all the costs involved were 
paid in advance by the person making the request.  

 
4.2.10 By making personal use of our facilities for sending and receiving email you signify 

your agreement to abide by the conditions imposed for their use, and signify your 
consent to Sigma’s monitoring your personal e-mail in accordance with this policy.  

 
5     Use of internet and intranet 
 
 
5.1 We trust you to use the internet sensibly. Bear in mind at all times that, when 

visiting an internet site, information identifying your PC may be logged. Therefore 
any activity you engage in via the internet may affect Sigma.  

 
5.2 Whenever you access a web site, you should always comply with the terms and 

conditions governing its use.  
 
5.3 We recognise the need for individuals to have to carry out some personal tasks during 

working hours, e.g. for internet banking or online shopping, and this is permitted subject 
to the same rules as are set out for personal e-mail use in item 4.3 of this policy. Such 
tasks should, however, be undertaken during lunch hours or at the beginning or end of 
the working day wherever possible.  
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5.4 You must not:  
 

 Use any images, text or material which are copyright-protected, other than in 
accordance with the terms of the license under which you were permitted to 
download them 


 Introduce packet-sniffing or password-detecting software without permission from 

your manager or IT-Controller 


 Seek to gain access to restricted areas of Sigma’s network 


 Access, try to access, distribute or download data which you know or ought to 

know is confidential and/or copyrighted 


 Send email using a false sender identity 


 Introduce any form of computer virus 


 Carry out any hacking activities, if not a part of / troubleshooting a business-case 


 Seek to gain unauthorised access to computer material e.g. hacking, unauthorised 

access to someone's PC when they are away 


 Make any unauthorised modification of computer material 


 Gain unauthorised access with intent to commit or facilitate the commission of 
further offences 



 Access, view, download save or send material relating to or including: 


 Illegal, pornographic or offensive material 


 Engage in online gambling 


 Take part in or distribute electronic chain letters 


 Promote bullying, discrimination, or harassment on the grounds of sex, race or 
disability 



 Download or distribute copyright information 


 Distribute inappropriate humour, explicit language or offensive images 


 Post confidential information about the company, its employees, clients or 
suppliers 



 Subscribe to inappropriate services 


 Illegal activities 


 Propagate computer viruses, malware or other disruptive\destructive programs 
 

The above list is not exhaustive, other incidents which may arise will be considered in 
relation to the circumstances at the time. 

 
If by accident you connect to an internet site that contains prohibited material, you 
must immediately disconnect from the site, and immediately inform your line manager. 
The line manager is then required to advise the IT Manager in writing of the nature of 
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the incident. For your information, breach of any of the provisions of this item would 
not only contravene the terms of this policy but may also contravene a country’s law.  
Furthermore any such breaches will also lead to disciplinary action and may result in 
summary dismissal if deemed to be gross misconduct. 

 

6     Hardware and software 
 
 
6.1 Each user that accesses Sigma systems and does not regularly connect to the corporate 

network is responsible for ensuring their operating system, software and antivirus protection 
is updated regularly. Microsoft Windows updates should be set to be installed automatically.  

 
6.2 Downloading or installation of software unlicensed by the company, pirated software or 

non business software (unless authorised by the IT Manager) is prohibited.  
 
6.3 Installation of new operating systems or licensed software is prohibited unless 

permission is granted by the IT Manager.  
 
6.4 The supported software specification for all Sigma bärbara datorer and computers is 

Windows XP Professional or Windows 7, Microsoft Office 2003/2007/2010 and F-Secure 
software.  

 
6.5 Purchase of IT-related equipment (hardware and software) must be made according to 

your respective Company standards or in consultation with the IT Manager. The 
purchase must be approved by the manager responsible for the cost. Purchase of 
computers must follow the company standard and workflow.  

 
6.6 When purchasing any new hardware or software you must follow all processes and 

procedures in place for your company or ServiceCenter. This includes the registration of any 
new assets, the recording of all software purchased and any other local IT procedures. If 
you have any questions relating to this matter please contact your local IT Manager.  

 
6.7 All computers used within the company, must have the company’s authorised antivirus 

application installed, it must be active and regularly updated with the vendor’s definition files.   
You are required to advise the IT Manager of any on screen alerts or errors relating 
to the antivirus application.  

 

6.8 Bärbara datorer should be locked away when unattended, and should never be left in a 
vehicle whilst the vehicle is unattended. The company reserves the right to charge the 
employee for any costs incurred by the company for replacing the laptop if the employee 
is deemed to have been negligent.  

 
7     System security 

 

7.1.1 Usernames and password  
 
7.1.2 User IDs and passwords protect computers and networks from unauthorised access. 

Keep all confidential information secure, use it only for the purposes intended and do 
not disclose it to any unauthorised third party.  

 
Screen saver passwords are not permitted, and you should lock your computer if you 
are away from your desk for any period of time.  

 
7.1.3 Keep your system passwords safe. Do not disclose them to anyone. Those who have a 

legitimate reason to access to other users' inboxes must be given permission from that 
other user. IT Support will provide guidance on how to do this. If you have disclosed 
your password to anyone else (e.g. in response to a request from the IT support staff) 
ensure that you change your password once the IT support staff no longer need it.  
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7.1.4 Passwords should be changed every three months and should have a minimum of 8 

characters. The password should not be easily recognisable for example names or 
nicknames and should contain a mixture of letters, numbers and special characters.  

 
7.1.5 Wherever possible the logging of both failed and successful attempts to access 

information systems will be carried out.  
 
7.1.6 Multiple user accounts i.e. accounts used by more than one person to access 

any information system are not allowed unless authorized by the IT Manager.  
 
7.1.7 Passwords may not be written down unless held in a secure location and are required for 

administrators to gain access to systems under exceptional circumstances.  
 
7.1.8 Information systems  
 
7.1.9 Every information system will have an appointed system manager who will be 

responsible for the functionality and use of the system.  
 
7.1.10 Users will be granted the privileges necessary to access the information they 

require to complete their work.  
 
7.1.11 Protecting information  
 
7.1.12 Security of our IT systems is of paramount importance. We owe a duty to all of our 

customers/clients to ensure that all of our business transactions are kept confidential. 
If at any time we need to rely in court on any information which has been stored or 
processed using our IT systems it is essential that we are able to demonstrate the 
integrity of those systems. Every time you use the system you take responsibility for 
the security implications of what you are doing.  

 
7.1.13 Business Information should be permanently saved on a central server where backup is 

done regularly. The storage of any files that can be deemed inappropriate by the IT 
Manager or senior management is strictly forbidden. If you have a laptop or a PDA it is 
your responsibility to backup your data to the company’s server. You are not allowed to 
give out information about a customer to any person outside Sigma nor is it permissible to 

store any customer classified sensitive data other than in an IT environment agreed with  

Sigma’s customer.  
 
7.1.14 An element of personal usage of company provided IT systems will be allowed, 

however, the storage of any files that could be deemed questionable or unacceptable 
by the IT Manager or Senior Management will not be permitted. Examples of these files 
are personal music files (.mp3, .wma etc) and private video files. Monitoring of data 
files stored on the corporate network will take place on a periodic basis. If any files are 
highlighted as questionable, the IT Manager will discuss their appropriateness with the 
user, during which clarification of the files requirement and legality (where applicable) 
will be required. If deemed that the file is not required, or poses potential issues to the 
integrity of the corporate network, the IT Manager will request the employee to remove 
the file. If the file is not removed in a timely manner by the employee, the IT Manager 
will raise the issue with the employee’s manager who will confirm the file’s requirement, 
then request the removal of the file by the employee or the IT Manager, or raise this as 
a disciplinary matter with the employee.  

 
7.1.15 Sigma’s systems or equipment must not be used in any way which may cause damage, or 

overloading or which may affect its performance or that of the internal or external network.  
 
7.1.16 If a document is highly commercially confidential or price sensitive, you should mark it 

as "private" and password-protect the document itself. Bear in mind that documents 
which are NOT marked "private" can be accessed by all users of the network.  
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7.1.17 Copies of confidential information should be printed out only as necessary, retrieved 

from the printer immediately, and stored or destroyed in an appropriate manner.  
 
7.1.18 Whenever you load onto your PC material from outside Sigma via a disk or CD Rom 

you must be sure that it is from a secure and safe source. If in doubt about any such 
material or if you suspect that it may contain a virus, always contact IT Support 
beforehand and get help. Please note that you may not load non-business software on 
to your PC unless it has been authorised by the IT.  

 
7.1.19 All employees, contractors and third party users of information systems and services 

are required to note and report any observed or suspected security weaknesses in 
systems or services.  

 
8     Working remotely and homeworking 
 
 
8.1 This part of the policy and the procedures in it apply to your use of our systems, to your 

use of our bärbara datorer, and also to your use of your own computer equipment or 
other computer equipment (e.g. client’s equipment) whenever you are working on 
Sigma’s business away from Sigma’s premises (working remotely, including home 
working).  

 
8.2 When you are working remotely or working from home you must, where possible:  
 

 Password protect any work which relates to Sigma’s business so that no other 
person can access your work 



 Position yourself so that your work cannot be overlooked by any other person 



 Take reasonable precautions to safeguard the security of our laptop computers 
and any computer equipment on which you do Sigma’s business, and keep your 
passwords secret 


 Do not leave company bärbara datorer unattended in a vehicle or visible if 

travelling. In the event of theft or damage the company's insurance would be 
invalidated 



 Inform the police and IT as soon as possible if either a Sigma laptop in your 
possession or any computer equipment on which you do Sigma’s work has been 
stolen 


 Ensure that any work which you do remotely is saved on Sigma’s system or is 

transferred to our system as soon as reasonably practicable 



8.3 PDAs, Mobile Phones or similar hand-held devices are easily stolen and not very 
secure so you must password-protect access to any such devices used by you on 
which is stored any personal data of which Sigma’s is a data controller or any 
information relating our business, our clients or their business.  

 
8.4 Data communication  
 
8.4.1 All network communications from the Sigma network to any third party or to the internet 

must be protected using firewalls or any other secure connection technology.  
 
8.4.2 Access to the Internet must always happen through a firewall which is updated to include 

protection for any new known vulnerability. By passing this security, by having a 
computer connected to two networks with different security levels must not be allowed.  

 
8.4.3 The IP communication protocol must be used for communication between 

computers and/or other electronic devices in the Sigma’s network.  
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8.4.4 The Company can provide VPN or RAS for external access to the Company’s system 

where required. The granting of such access is to be approved by the IT Manager.  
 
8.4.5 The RAS service must not be used from unprotected networks, common hotspots or 

other environments where traffic monitoring/wire-tapping is possible. As far as 
possible VPN must be the preferred connection-method. There are no geographical 
restrictions for any VPN services.  

 
8.4.6 Personnel connected over distance from their home computer environment are responsible 

for keeping this safe (for example by enabling wep/wpa encryption of wireless networks, 
firewalls, antivirus and backup.) You must immediately close the connection and inform the 
IT-department at the suspicion of illegal misuse of computer information or virus attacks.  

 
8.4.7 Personal computers must not be connected to any Sigma network unless you have 

appropriate approval. For any global system this must be approved by the Sigma IT 
Manager. For any local networks this can be approved by the local IT Manager.  

 
8.4.8 Personal computers can be used to connect to the following systems that are 

available to access on the public internet  
 
Time reporting 
 
Company intranets and SharePoint 
 
Webmail 
 
Outlook using RPC 

 

9     Monitoring of communications by Sigma 
 
 
9.1 Sigma is ultimately responsible for all business communications but subject to that will, 

so far as possible and appropriate, respect your privacy and autonomy while working. 
Sigma may monitor your communications for reasons which include:  

 
 Providing evidence of business transactions 


 Ensuring that Sigma’s business procedures, policies and contracts with staff are 

adhered to 


 Complying with any legal obligations 


 Monitoring standards of service, staff performance, quality control and for staff 

training 


 Preventing or detecting unauthorised use of Sigma’s communications systems or 
criminal activities 



 Maintaining the effective operation of Sigma’s communication systems; and 


 Maintaining safe working practices and safeguard staff 


9.2 Sigma will monitor email and internet traffic data (i.e. sender, receiver, subject; non-business 

attachments to e-mail, domain names of web sites visited, duration of visits, and non-
business files downloaded from the internet) at a network level (but covering both personal 
and business communications) for the purposes specified in section 7.3. For the purposes of 
your maintenance of your own personal privacy, you need to be aware that such monitoring 

might reveal sensitive personal data about you. For example, if you regularly visit web sites  
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which detail the activities of a particular political party or religious group, then those visits might 
indicate your political opinions or religious beliefs. By carrying out such activities using  
Sigma’s facilities you consent to our processing any sensitive personal data about you 
which may be revealed by such monitoring. 

 
Sometimes it is necessary for Sigma to access your business communications during 
your absence to ensure the business is able to respond to its suppliers, customers and 
other contacts, such as when you are away because you are ill or while you are on 
holiday. Unless your mailbox settings are such that the individuals who need to do this 
already have permission to view your inbox, access will be granted only with the 
permission of one of the persons authorised to grant such access to include a Director 
of the company or senior management. You will be informed if this access has been 
granted. If you are the person designated to access a colleague’s mailbox, do not open 
any messages that are marked or filed as personal. 

 
 
9.3 All incoming and outgoing email is scanned on behalf of Sigma, using virus-checking 

software. The software will also attempt to block unsolicited marketing email (spam) 
and email which have potentially inappropriate attachments. If there is a suspected 
virus in an email which has been sent to you, the sender will automatically be notified 
and you will receive notice that the email is not going to be delivered to you because 
it may contain a virus.  

 
10   Data protection 
 
 
10.1 As a user of our communications facilities, you will inevitably be involved in processing 

personal data for Sigma as part of your job. Data protection is about the privacy of 
individuals, and is governed by legal statute. Common terms within this area can be 
defined as follows:  

 
 "data" generally means information which is computerised or in a structured hard 

copy form 


 "personal data" are data which can identify someone, such as a name, a job title, a 
photograph 



 "processing" is anything you do with data – just having data amounts to processing 



 "data controller" is the person(s) who controls the purposes and manner of 
processing of personal data which for Sigma is the Managing Director for each 
company 



10.2 Whenever and wherever you are processing personal data for Sigma you must keep it 
secret, confidential and secure, and you must take particular care not to disclose them to 
any other person (whether inside or outside Sigma) unless authorised to do so. Do not 
use any such personal data except as authorised by Sigma data controller for the 
purposes of your job.  

 
10.3 Every individual has the right to see all the information which any data controller holds 

about them. Bear this in mind when recording personal opinions about someone, whether in 
an e-mail or otherwise. It is another reason why personal remarks and opinions must be 
made or given responsibly, and they must be relevant and appropriate as well as accurate 
and justifiable, this includes all internal communications about a customer or any employee.  

 
10.4 You must not obtain or disclose personal data without the consent of the data controller. 

"Obtaining" here includes the gathering of personal data by employees at work without the  
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authorisation of the company. You may be committing an offence under law if 
without authority of Sigma: you exceed your authority in collecting personal data; 
you access personal data held by Sigma; or you pass them on to someone else 
(whether inside or outside Sigma). 

 
11   Compliance with this policy 

 
All staff are required to cooperate in ensuring that any equipment issued to them, or for which 
they are responsible, is correctly used, properly stored and codes of practice and safety 
instructions are properly adhered to. 
 
Staff must report to IT and HR all accidents, incidents, faulty equipment and cabling issues in 
accordance with Sigma's Health and Safety guidance. 
 
Failure to comply with this policy may result in the company: 
 

 Withdrawing access to the Internet 


 Withdrawing access to the corporate network 


 Withdrawing access to the email system 


 Withdrawing access to the company’s equipment for personal purposes 


 Denying access to specific web pages, newsgroups, and any other internet resource 


 Taking disciplinary action which may include summary dismissal 

 
If there is anything in this policy that you do not understand, please discuss it with your line 
manager. 
 
Please note that the procedures and policies outlined in this policy, and in any related policy, 
may be reviewed or changed at any time. You will be alerted to important changes, and 
updates will be published on our intranet. 
 
The internet and the service it offers are evolving rapidly and you should always apply good 
judgement and the spirit of this policy to all current and future Internets based services, 
whether or not they are specifically mentioned in this policy. 
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12 Definitions   

  

ServiceCenter Organisation within Sigma managing the delivery to a customer or a 
   group of customers  
  

Managing Director President of a Sigma Company 
  

System Owner The person working within the business at a Sigma company 
   responsible for the business requirements and functionality of the 
   specific system.  
  

Group Manager Manager at a Sigma company for a group of employees 
  

Sigma IT Manager/IT- Chairman of the IT process and has responsibility for overall 
Controller  management of the groups IT. 

  

Local IT Manager or IT Appointed as responsible for all the IT systems within a company or 
Co-ordinator service centre within the Sigma group 
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