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Abstrakt: 

Det har blivit allt vanligare att anställda på företag tar med sig egna mobila enheter för att utföra 

arbetsuppgifter, detta kallas för Bring-Your-Own-Device (BYOD). När anställda medför privata 

enheter in i verksamheten uppstår ett antal komplikationer. Beroende på hur företag hanterar 

BYOD kan det leda till olika möjligheter och risker. Syftet med dennna studie är att undersöka 

vilka möjligheter och risker som kan uppstå för företag när anställda väljer att använda sig av 

egen mobil teknologi i tjänsten. Med hjälp av litteratur inom ämnet tillsammans med en 

genomgång av tidigare genomförda statistiska studier har vissa möjligheter och risker kunnat 

identifieras, dessa har sedan använts för att utforma en enkätundersökning. Det resultat som 

studien visar är att BYOD är ett aktuellt ämne som inte är lätt att hantera. Undersökningen visar 

också att BYOD ofta medför positiva effekter bland anställda som bland annat ökad trivsel, ökad 

arbetsmoral och därmed högre produktivitet. BYOD stärker även de anställdas möjligheter att 

arbeta mobilt. Några av riskerna med BYOD är att företag kan tappa kontroll över sin data och 

att arbetsbelastningen för IT-avdelningar kan öka. 

 

Nyckelord: 
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Definitioner 
 

 

Smartphone - En smartphone är en mobiltelefon med en stark processor och högupplöst skärm, 

ofta LCD, som kan få tillgång till data via trådlös kommunikation. Den kan ses som en blandning 

mellan en mobiltelefon och en handdator med kapacitet att installera applikationer som gör det 

möjligt att hantera nätsurfning, e-post, musik och videor. (Zheng & Ni, 2006) 

 

Mobila enheter - Mobila enheter definierar en mängd olika digitala enheter som har kapaciteten 

att kunna hämta och överföra information och samtidigt vara lätta att bära med sig (Zheng & Ni, 

2006). Många mobila enheter använder sig av trådlös teknologi men det finns mobila enheter 

som inte har den funktionen utan ansluter via en trådburen anslutning (ibid.). Det finns idag ett 

antal enheter som kan definieras som mobila, till exempel laptops, handdatorer och smartphones. 

En gemensam nämnare för alla mobila enheter är att det finns en strävan att minimalisera dem 

storleksmässigt samtidigt som det finns en strävan att maximera dem kapacitetsmässigt. (Junglas 

& Watson, 2003) 

 

 

 

Förkortningar 

 

 

BYOD - Bring-Your-Own-Device 

 

MDM - Mobile Device Management 
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1 Inledning 

 

 

Vi kommer i det här kapitlet gå igenom vår problembakgrund, problemformulering samt 

undersökningens syfte och avgränsningar.  

 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Anytime, anyplace, from any device, eller på svenska när som helst, var som helst, från vilken 

enhet som helst är enligt Zheng och Ni (2006) visionen med mobile computing (mobil 

dataanvändning). För företag är idag situationen inte riktigt så perfekt då det inte är helt 

oproblematiskt att göra företagsdata tillgänglig för mobila enheter. Det finns många risker med 

att göra företagsdata mer tillgänglig, men också många möjligheter. Att anpassa sin verksamhet 

till att bli mobil kanske kan verka som ett val som tas av företagsledningen och sedan 

implementeras under kontrollerade former, dock har det de senaste åren uppstått fenomen i 

verksamheter som ökat trycket på företagen att anpassa sin verksamhet till att bli mobil, dessa 

fenomen är consumerization of IT och Bring-Your-Own-Device. 

 

Zheng och Ni (2006) skriver att de flesta år 2006 såg smartphones som en teknologi som endast 

lämpade sig för avancerat företagsbruk. Idag använder sig stora delar av mobilanvändarna sig av 

en smartphone. Enligt Nielsen’s U.S. Digital Consumer Report (Nielsen, 2012) som behandlar 

hur teknologi användes i USA under andra halvan av 2011 har andelen mobilanvändare som äger 

en smartphone i USA ökat från 3,2 % år 2006 till 44 % 2011. Dessa siffror pekar på att 

smartphones snart kommer att vara vanligare än traditionella mobiltelefoner (Henschen, 2011). 

Gartner (2010) estimerade att 1,2 miljarder människor skulle äga en smartphone i slutet av 2010.  

 

År 2007 lanserade Apple sin Iphone. Smartphonen blev en stor succé och andra leverantörer av 

mobil teknologi var inte sena att själva utveckla egna smartphones (Laugesen & Yuan, 2010). 

Smartphones anammades snabbt av allmänheten och sakta men säkert växte även intresset på 

företagen för teknologin (Basole, 2007). 

 

Intresset bland slutanvändare för att använda privata mobila enheter även i tjänsten har ökat, 

vilket medfört ett scenario som många företag inte är förberedda på, nämligen att företagsdata 

tillgås från privata mobila enheter (Belak, 2011). Att anställda använder sig av sina privata 

enheter i tjänsten kallas för Bring-Your-Own-Device (Abaffy, 2011; McLarty, 2012; Thomson, 



Bring Your Own Device – Risker och Möjligheter  Lunde & Mattsson 

 

3 

 

2012) och har, enligt Abaffy (2011), gett många arbetsgivare huvudbry, eftersom dessa privata 

enheter ändrar förutsättningarna för hur företagsdata hanteras.  

 

BYOD är en konsekvens av “the consumerization of IT”, som i sin tur beskriver hur drivkraften 

för att ny teknologi anammas i företag inte längre är företagsinitiativ utan snarare grundar sig i 

användarnas preferenser. Problematiken som uppstår när användarnas preferenser styr teknologin 

är att många av teknologierna från början inte är tänkta för företagsbruk vilket medför brister i 

säkerhet och dessutom blir det problematiskt för företaget att stödja flera olika typer av enheter. 

(Thomson, 2012) 

 

Kilcarr (2007) nämner i en artikel en undersökning gjord av analysföretaget Gartner som varnar 

för att skillnaden på personlig och arbetsrelaterad datoranvändning blir allt mindre och att 

företag därmed måste börja beakta detta ur ett säkerhetsperspektiv. Kilcarr (2007) presenterar 

även ett antal anledningar till varför anställda inte vill använda företagsägda enheter. En av 

anledningarna som Kilcarr (2007) tar upp är att mobila arbetare behöver personlig data och 

uppkoppling när de är på resande fot och att de då föredrar att använda sina privata enheter 

framför företagets. En grundprincip när det gäller BYOD är alltså att de anställda vill använda 

sin egna teknologiska utrustning istället för att bli försedda med utrustning av sin arbetsgivare. 

 

Belak (2011) listar även upp ett antal möjligheter och risker med BYOD, två möjligheter som 

han nämner är mindre kostnader för IT-hårdvara samt ökad produktivitet bland de anställda. 

Enligt Belak (2011) är dock riskerna desto fler, en av dessa är att känslig data exponeras då 

anställda använder mobila enheter i olika miljöer vilket ökar risken för att tappa bort sin enhet 

eller bli utsatt för stöld. En annan risk är att det blir större risk att skadliga filer kan smitta 

företagsnätverket då anställda använder sina enheter, som ibland är icke-standardiserade och 

ouppdaterade, för att koppla upp sig på företagsnätverket (Belak 2011). Belak (2011) säger dock 

att trots att riskerna är fler än möjligheterna är BYOD en värdefull möjlighet för IT-chefer att 

beakta. 

 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

Thomson (2012) sammanfattar Cisco Connected World Technology Report (Cisco, 2011). Han 

skriver att enligt rapporten kommer många nyanställda på företag till jobbet med personliga 

mobila enheter och räknar med att kunna använda dessa i tjänsten. Att användningen sker på ett 

säkert sätt anser de vara IT-avdelningens ansvar. De vill kunna arbeta varhelst och närhelst de 

vill och räknar med att det fungerar. Visionen som är nödvändig att nå enligt Thomson (2012), är 
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att nätverk och data ska vara säkra, oberoende av hur anställda väljer att tillgå företagets 

information.  

 

I en artikel av McLarty (2012) skriver denne att BYOD inte går att stoppa och att det bästa 

företag kan göra är att söka lösningar för att möta problemen och risker som medföljer trenden. 

De anställda räknar enligt McLarty (2012) med att det ska finnas användarvänligt stöd för mobila 

enheter i ett ”smart” företag och att inte tillmötesgå de anställda i detta kommer innebära 

minskad produktivitet, onödiga risker, missnöje och dessutom riskera att ge företaget en stämpel 

som bakåtsträvande och omodernt vilket kan skada företaget, framförallt sett ur ett 

rekryteringsperspektiv. 

 

Gartner (2011) förutspår att 90 % av alla organisationer kommer att stödja att deras 

företagsapplikationer tillgås från anställdas privatägda enheter år 2014, därmed växer sig trenden 

att stödja privata enheter som verktyg i tjänsten starkare. Gartner (2011) beskriver att den 

bakomliggande drivkraften för det här är anställda som föredrar att använda sina egna mobila 

enheter framför företags, som ofta ses som begränsade och föråldrade. 

 

Många anställda vill kunna välja vilka verktyg som passar bäst för dem att arbeta med, vilket har 

gjort att många tar med sig privata enheter som till exempel surfplattor och smartphones till sin 

arbetsplats och använder dessa istället för de enheter som företaget gett dem (Zielinski, 2012). 

Kilcarr (2007) skriver att många företag har valt att tillmötesgå BYOD genom att skapa 

strategier för hur privata enheter ska hanteras på företaget. Andra företag motarbetar att privata 

enheter används i tjänsten genom att förbjuda eller avråda sina anställda från att använda 

privatägda enheter (Kilcarr, 2007). Den här undersökningen kommer att behandla vilka risker 

yrkesverksamma inom IT-branschen ser med att tillåta att företagsdata tillgås från privatägda 

enheter, men också vilka möjligheter som de anser öppna sig. Därmed kommer vår undersökning 

att söka svara på följande forskningsfråga: 

 

● Vilka risker och möjligheter ser yrkesverksamma inom IT-branschen med BYOD? 

 

 

 

1.3 Syfte 

 

 

Studiens syfte är att undersöka vilka positiva respektive negativa effekter BYOD kan medföra 

för organisationer och företag. Då vi inte har kunnat hitta något vetenskapligt material i ämnet 

ser vi en möjlighet till att bidra med kunskap inom området mobilitet och då specifikt BYOD. 

Målet med studien är att genom empiriska studier samla in och sammanställa åsikter från 
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experter och yrkesverksamma inom området. Resultatet av studien kan vara användbart för 

beslutsfattare på företag som söker efter kunskap om BYOD, även studenter och personer som 

har ett intresse av ämnet kan finna undersökningen intressant. 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi kommer inte att behandla andra mobila enheter än i huvudsak smartphones och i viss mån 

surfplattor och laptops då vi anser att dessa är de enheter som i störst mån berörs av vårt ämne 

och vår problemformulering. Ofta kommer vi att benämna dessa med samlingsnamnet mobila 

enheter. 

 

I den här uppsatsen kommer vi också att avgränsa oss från att diskutera skillnader mellan olika 

plattformar och operativsystem hos mobila enheter, mobila enheter kommer att benämnas 

generellt. Till exempel kommer vi inte att skilja på Iphone och Android telefoner utan kommer 

att benämna den typen av mobila enheter som smartphones. 
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2 Litteraturgenomgång 

 

 

Den här delen av arbetet kommer vi inledningsvis redovisa de viktiga begreppen mobilitet och 

mobil teknologi då dessa termer kan ha många innebörder och det är viktigt att läsaren förstår 

hur vi använder dessa komplexa termer. Vi kommer därefter att presentera teori som rör mobila 

arbetare, mobila verksamheter, och consumerization. Slutligen kommer vi att presentera vår 

undersökningsmodell som beskriver hur vi har genomfört vår undersökning. 

 

 

 

2.1 Mobilitet 

 

Kristoffersen och Ljungberg (1999) slår fast att begreppet mobilitet är komplicerat att definiera 

och menar på att definitioner som existerar ofta antingen utesluter uppenbara förekomster av 

begreppet eller är alldeles för vaga. Ändå menar de att de flesta av oss trots allt har en 

uppfattning om vad mobilitet innebär. Till exempel att en resande affärsman är mobil medan en 

sekreterare är stationär, alla har på så sätt någon sorts uppfattning om när människor är mobila 

och när de inte är det (Kristoffersen & Ljungberg, 1999). Även Weilenmann (2003) skriver att 

mobilitet är en term som kan beskriva många olika saker inom informations- och 

kommunikationsteknologi.  

 

Ett sätt att förstå sig på mobilitet, enligt Heijden och Valiente (2002), är att se på några av dess 

attribut. Abowd et al. (1997) har identifierat faktumet att inte vara bunden till en geografisk plats 

som en viktig del i mobilitet. Ett andra attribut identifierat av Heijden och Valiente (2002) kan 

härledas från mobilitets tidsmässiga karaktärsdrag, som har att göra med att mobilitet ofta 

tillgängliggör information närhelst den behövs. 

 

Weilenmann (2003) skiljer på förflyttning och mobilitet då hon menar att förflyttning endast 

innebär en fysisk omplacering av en person eller artefakt medan mobilitet behandlar 

användningen av teknologi kopplat till den sociala dimensionen vid förflyttning. Då mobilitet 

kan ses och användas på olika sätt inom informations- och kommunikationsteknologi kan olika 

teknologier på varierande sätt stödja aktiviteter beroende på den mobilitet som är i bruk (Heijden 

& Valiente, 2002). Weilenmann (2003) tillägger att mobilitet kan vara aktiviteter som 

kommunikation på distans mellan individer, men även att personer integrerar lokalt med 

varandra kan kallas mobilitet. Ytterligare identifierar Weilenmann (2003) fyra olika typer av 

mobilitet, nämligen mobila individer, mobil omgivning, mobil teknologi samt mobil information.  
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Mobila individer refererar till individer som är i rörelse, vilket inte säger speciellt mycket i sig 

eftersom i princip alla individer rör på sig i någon mån vilket då gör alla människor mer eller 

mindre mobila. Sett utifrån det här säger inte heller termen mobila arbetare speciellt mycket men 

synen på termen är generellt att den refererar till människor som automatiskt blir mobila på 

grund av sitt arbete. (Weilenmann, 2003) 

 

Mobil omgivning betyder att en omgivning där människor befinner sig är i rörelse medan de 

själva är mer eller mindre stationära (Weilenmann, 2003). Sådana omgivningar kan vara till 

exempel båtar och tåg. I dessa omgivningar finns det möjlighet att nyttja mobil teknologi under 

rörelse, på grund av själva omgivningen. 

 

Mobil teknologi är teknisk utrustning som är speciellt designad för att vara mobil, det vill säga, 

den ska vara enkel att ta med sig och användas av individer i rörelse. Ett exempel är 

mobiltelefonen som lätt kan tas med och användas även under rörelse. Laptops och viss annan 

teknologi refereras ofta som mobila men i dessa fall rör det sig snarare om att de är portabla 

eftersom de inte är särskilt designade för att användas av individer i rörelse. I samband med en 

mobil omgivning där individer är stationära kan dessa teknologier dock klassas som mobila. 

(Weilenmann, 2003) 

 

Mobil information innefattar sådan information som går att hämta på distans (Weilenmann, 

2003). Detta hör, enligt Lamming et al. (2000), ofta ihop med mobila arbetare som ibland kan 

glömma dokument eller liknande på kontoret och behöver få tillgång till informationen på 

distans. 

 

Kristoffersen och Ljungberg (1999) har även de en liknande uppdelning av olika typer av 

mobilitet där de delar in mobilitet i kategorierna resande mobilitet, besökande mobilitet samt 

gående mobilitet. De delar även upp relaterade teknologier i tre kategorier, nämligen mobila 

enheter, portabla enheter samt stationära enheter. Med mobila enheter menas mobil teknologi 

som är designad för att användas gående, ett typiskt exempel är mobiltelefonen. Portabla enheter 

är enheter som går att ta med sig men inte är designade att användas gående, typiskt exempel på 

det här är laptops. Stationära enheter är som namnet tyder stationära och är inte designade att ta 

med sig utan används stationärt. 

 

Resande mobilitet innebär att ta sig från en plats till en annan med hjälp av ett fordon. Exempel 

på detta kan vara en pendlare som åker tåg till och från jobbet eller en affärsman som kör bil från 

en klient till en annan och så vidare. Den här typen av mobilitet påvisar den mobilitet som 

människor besitter när de reser med fordon. Enheter som kan användas under resande mobilitet 

är framförallt mobila och portabla. (Kristoffersen & Ljungberg, 1999) 
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Besökande mobilitet är när en person befinner sig på en plats under en begränsad tidsperiod 

innan denne ger sig av till en annan plats. När en konsult befinner sig hos en klient är ett 

exempel, ett annat exempel är en professor som ger en gästföreläsning på ett annat universitet än 

det denne tillhör. Besökande mobilitet kan utövas antingen genom att den besökande tar med sig 

egen IT, det vill säga mobila enheter och/eller portabla enheter, eller använder befintlig IT på 

platsen, vilket då ofta är stationära enheter. (Kristoffersen & Ljungberg, 1999) 

 

Gående mobilitet är mobilitet begränsat till en byggnad eller ett lokalt område. Till exempel IT-

personal som går runt mycket i en byggnad och hjälper annan personal, eller väktare som 

patrullerar till fots hamnar under den här typen av mobilitet. Av det skälet att de strövar omkring 

blir det svårt för dessa människor att bära på annan IT än mobila enheter, så som mobiltelefoner. 

(Kristoffersen & Ljungberg, 1999) 

 

Basole (2007) skriver att bättre tillgång till företagets resurser, både i form av data och personer, 

leder till en högre nivå av produktivitet. Mobila arbetare har större möjlighet än icke mobila 

arbetare att tillgå data som i gör det möjligt för dem att reagera snabbt på förändringar och ta rätt 

beslut (Basole, 2007). 

 

Det kan dock finnas en nackdel med att information blir allt mer tillgänglig, detta kallas enligt 

Sullivan (2004) för Information Overload och innebär helt enkelt att individer får tillgång till så 

mycket information att de inte kan sortera ut de delar av informationen som är relevant. Därför 

kan mobilitet även föra med sig negativa effekter. 

 

Termen mobil förknippas ofta med individer men även till exempel en grupp kan vara mobil till 

en viss grad då alla eller några av gruppens medlemmar vid något tillfälle rör sig under sitt arbete 

(Andriessen & Vartainen, 2006). Vad som är mobilt kan alltså syfta på en hel del, det är svårt att 

specificera mobilitet och vad det innebär för ett företag att vara mobilt då termen kan avse många 

olika saker. Det är viktigt att läsaren förstår att möjligheter och risker med mobilitet inte är 

samma sak som möjligheter och risker med Bring-Your-Own-Device. 

 

 

 

2.2 Mobil teknologi 

 

Junglas och Krotov (2006) skriver i en rapport om hur mobil teknologi kan användas som 

verktyg för att stödja agilt arbete. I rapporten beskriver författarna fem unika kännetecken för 

mobil teknologi, dessa behandlas även av Junglas och Watson (2003). Följande egenskaper 

definierar Junglas och Krotov (2006) som unika för mobil teknologi: 
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Portabilitet: Den fysiska aspekten, är den mest distinkta mobila egenskapen. Användaren ska 

kunna bära med sig enheten utan problem, vilket medför att användaren alltid har tillgång till 

den. Övriga aspekter som tas upp nedan kan bara användas som mobila aspekter om detta sker i 

ett portabelt sammanhang. 

 

Nåbarhet: En mobil enhet gör det möjligt att nå en person dygnet runt, förutsatt att personen 

befinner sig i ett område som täcks av mobilnätet samt att enheten inte är avstängd. Det behöver 

inte handla om ett telefonsamtal utan kan lika gärna vara ett e-mejl eller ett sms. 

 

Åtkomlighet: Mobil åtkomlighet avser att en användare kan tillgå det mobila nätverket för att 

till exempel ringa ett samtal eller hämta och skicka data. 

 

Lokalisering: Lokalisering beskriver att den mobila enheten geografiskt kan lokaliseras. Detta 

gör att flera platsbaserade tjänster och applikationer kan fungera på den mobila enheten. Det är 

också möjligt att lokalisera andra mobila enheter. 

 

Identifiering: Mobila enheter som innehåller ett SIM-kort kan användas som identifikation av 

användaren. SIM-kortet innehåller en virtuell identitet med information och 

faktureringsuppgifter från användaren. 

 

Basole (2007) menar att en teknologi som gör information mer lättillgänglig tillför värde till en 

organisation. Mobil IKT (informations- och kommunikationsteknologi), alltså mobil teknologi, 

gör precis det här. Idag har den underliggande teknologin utvecklats och mobila enheter har 

därmed också blivit mer lämpade för mobil hantering av data. Nätverk blir allt bättre och kan 

stödja de mobila enheterna i allt större utsträckning då allt större datamängder kan skickas i 

högre hastigheter än innan (Basole, 2007). 

 

Basole (2007) skriver om mobila verksamheter och vad det innebär för ett företag att anamma 

mobil teknologi. Ett av de största värdena som mobil teknologi tillför är möjligheten att nå 

företagets nätverk och resurser när som helst och var som helst ifrån. Arbetare som använder 

mobil teknologi är inte längre knutna till sina stationära datorer för att kunna tillgå företagsdata. 

Anställda kan få tillgång till information när de behöver den, vilket medför att snabba beslut kan 

fattas. Basole (2007) skriver även att företag kan göra märkbara besparingar genom att dyr 

hårdvara kan ersättas med mindre, billigare och mer portabla enheter. Dessutom kan 

pappersbaserade processer ersättas av applikationer vilket minskar risken för fel baserat på den 

mänskliga faktorn och ökar dataprecisionen och integriteten. Genom att data med hjälp av mobil 

teknologi i större utsträckning kan samlas in i realtid gör det att processer kan förbättras. Till 

exempel tar Basole (2007) upp fraktprocesser som med hjälp av mobil teknologi kan minska 

transport- och lagerkostnader, men även öka kundtillfredsställelsen. Bättre åtkomst till 

företagsresurser i form av både data och personal leder enligt Basole (2007) till en högre nivå av 
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produktivitet då de mobila arbetarna kan tillgå data som gör det möjligt för dem att snabbt 

reagera på omgivningen. 

 

 

 

2.3 Den mobila arbetaren och den mobila verksamheten 

 

Vi kommer här gå igenom mer ingående om vad teorin säger om mobila arbetare och mobila 

verksamheter. 

 

Andriessen och Vartainen (2006) skriver att det är viktigt att skilja mellan mobila arbetare, 

mobilt arbete och mobil teknologi. Han identifierar mobila arbetare som anställda som arbetar på 

flera olika geografiska platser och flyttar sig mellan dessa. Mobilt arbete har enligt Andriessen 

och Vartainen (2006) två innebörder, strikt sett avses dokumenten och arbetsuppgifterna som 

förflyttar sig, men i ett bredare perspektiv kan det sägas att allt arbete som utförs av en mobil 

arbetare kan kallas mobilt arbete.  

 

Chen och Nath (2005) skriver att den mobila arbetsstyrkan i företagen växer då kraven ökar från 

omvärlden på att anställda måste befinna sig närmare kunder och partners för att på ett 

konkurrenskraftigt sätt snabbt och effektivt kunna reagera på problem och möjligheter som 

uppstår. 

 

En mobil verksamhet eller ett mobile enterprise som det kallas på engelska är dock svårare att 

definiera. Vi kommer att använda oss av det svenska begreppet genomgående i uppsatsen. Det 

finns enligt Basole (2007) ingen accepterad definition för vad en mobil verksamhet är, han 

föreslår i sin rapport två definitioner: 

 

1. ”The mobile enterprise is built on a foundation of processes and technologies allowing 

full access and instrumented insight to all organizational resources, resulting in 

improved adaptability, access, and interaction among employees, customers, partners, 

and suppliers, independent of location.” (Basole, 2007, s.2)  

 

Översatt: Den mobila verksamheten bygger på en grund av processer och teknologier som 

tillåter full åtkomst och insikt i alla organisatoriska resurser, vilket resulterar i ökad 

anpassningsförmåga, åtkomst och interaktion mellan anställda, kunder, partners och leverantörer, 

oberoende av vart de befinner sig. 
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2. “Strategic implementation of mobile ICT can lead to new competitive advantages and 

core competencies that will fundamentally transform organizations, business models and 

strategies.” (Basole, 2007, s.3)  

 

Översatt: Strategisk implementation av mobil IKT kan leda till nya konkurrensfördelar och 

kärnkompetenser som fundamentalistiskt kommer att transformera organisationer, affärsmodeller 

och strategier. 

 

Basole (2007) skriver att det inte räcker med att bara börja använda mobila enheter som till 

exempel laptops eller smartphones i en verksamhet för att verksamheten ska klassas som en 

mobil verksamhet. Inte heller blir en verksamhet mobil om arbetsstyrkan består av mobila 

arbetare. Personalen i många företag använder redan mobila enheter skriver Basole (2007), utan 

att det för den sakens skull innebär några förändringar i hur personalen interagerar med varandra 

eller med resten av verksamheten. 

 

Basole (2007) skriver att även om inte mobila arbetare gör ett företag till en mobil verksamhet så 

ökar trycket på företaget och behovet av att transformera åtminstone delar av verksamheten till 

en mobil verksamhet i takt med att en större andel av arbetsstyrkan blir mobil. Det som måste 

göras för att börja göra en verksamhet mobil är att se över hur verksamheten är organiserad, hur 

företagets resurser görs tillgängliga för personalen, hur de anställda interegerar med varandra 

samt hur anpassningsbar verksamheten är (Basole, 2007).  

 

I och med att antalet mobila arbetare växer på grund av att kraven från omvärlden ökar på snabb 

respons, ökar alltså enligt Basole (2007) även trycket på företagen att anpassa sin verksamhet till 

att fungera bättre i en mobil miljö. De mobila arbetarna skiljer sig från icke mobila arbetare på 

många sätt, vi kommer att diskutera vilken påverkan BYOD har på mobila arbetare och vad det 

kan medföra för möjligheter och risker för företag.  

 

 

 

2.4 Consumerization 

 

En viktigt term när det gäller Bring-Your-Own-Device (BYOD) är consumerization. Vi har valt 

att använda den engelska termen då vi inte funnit en bra svensk översättning. Termen 

consumerization började bli populär i början på 2000-talet som en beskrivning på hur innovativa 

IT-lösningar på företag uppkom från hur teknologi användes av konsumenter (Clevenger, 2011). 

Det vill säga att ny teknologi först anammas av konsumenter för att sedan genom konsumenterna 

spridas till organisationer. Consumerization kan även definieras som att anställda själva får välja 

vilka enheter, applikationer och tjänster som de använder för att göra sitt jobb (Sen, 2012). 
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Oavsett vilken definitionen är, innebär innebörden av consumerization att det uppstår utmaningar 

för företags IT-avdelningar att hantera. Clevenger (2011) menar dock att fördelen med 

consumerization är att företag snabbare anammar ny teknologi då anställda själva inför detta i 

organisationen, vilket i sin tur kan leda till bättre integration, kommunikation, verktyg och 

slutligen konkurrensfördelar för företaget. Enligt Sen (2012) har consumerization fått ett 

uppsving med den snabba utvecklingen av smartphones, surfplattor och så vidare. 

Consumerization är dock inget nytt då det har funnits enda sedan mitten på 80-talet då de första 

Mac-datorerna och laserskrivarna introducerades i avdelningar på företag, mot IT-avdelningars 

vilja, som vägrade att stödja de nya apparaterna (Clevenger, 2011). 

 

Basole (2007) skriver att mobil teknologi först anammades i större utsträckning på den privata 

marknaden varefter intresset för teknologin ökade även bland företag, vilket vi ser som ett bevis 

på att consumerization haft en inverkan på företagen. 

 

Vi kommer i kapitel 4.2. presentera en sammanställning av resultat från ett antal undersökningar 

som behandlar consumerization och BYOD. Anledningen till att vi inte går igenom dessa ämnen 

grundligare i våra teoretiska utgångspunkter är för att vi helt enkelt inte har lyckats hitta den teori 

vi hade behövt för att göra detta. Sammanställningen tar framförallt upp resultatet av ett antal 

olika undersökningar som kan kopplas till både consumerization och BYOD. 

 

 

 

2.5 Undersökningsmodell 

 

Vi har i vår inledning och litteraturgenomgång bildat oss en uppfattning om ämnet BYOD och 

kommer att genomföra en undersökning där vi kartlägger möjligheter och risker med fenomenet. 

  

Vi kommer inledningsvis att söka efter empiriskt material i tidigare genomförda undersökningar, 

därefter kommer vi att utforma en egen enkät där vi jämför de faktorer vi har lyckats identifiera i 

de tidigare studierna med våra respondenters åsikter. Vi kommer att använda oss av 

undersökningar som genomförts med en global respondentbas för att inte få en vinklad bild av 

ämnet. Dessa undersökningar kommer ligga till grund för vår egen undersökning med en blandad 

kvalitativ och kvantitativ ansats som vi själva genomför bland experter inom ämnet i Sverige. 

Dels för att få ett lokalt perspektiv, men även för att få mer detaljerade åsikter än de vi kan samla 

in från tidigare genomförda undersökningar.  

 

Tillsammans med litteraturgenomgången kommer dessa undersökningar ligga till grund för vår 

diskussion och slutsats där vi sammanfattar resultaten från dessa och jämför dem med varandra. 
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Vi har valt att förenkla strukturen på vår undersökning genom att fokusera på fyra områden som 

vi genom litteraturgenomgången och bakgrunden identifierat som viktiga för ämnet. Dessa 

områden är mobila enheter, mobila arbetare, BYOD och säkerhet. 

 

Mobila enheter. Vi kommer att söka efter kunskap angående hur och i vilken utsträckning 

mobila enheter används och även hur ägandeförhållanden ser ut. Det vill säga hur vanligt det är 

att privatägda enheter används i tjänsten jämfört med företagsägda enheter. 

 

Mobila arbetare. Det här området behandlar hur mobila arbetare skiljer sig från icke mobila och 

hur dessa påverkas av BYOD. 

 

Bring-Your-Own-Device. Under den här rubriken kommer vi att behandla möjligheter och 

risker med BYOD. Vi kommer att söka efter kunskap i tidigare undersökningar och jämföra 

dessa med våra respondenters åsikter. 

 

Säkerhet. Då vi genom att studera BYOD både i kap 1 och 2 fått uppfattningen att 

säkerhetsaspekten är den faktor som tydligast utmärker sig som hinder för att anställda ska få 

använda sig av privata enheter i tjänsten, har vi valt att behandla den här aspekten noggrant i vår 

undersökning. 
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3 Metod för insamling av empiriskt material 

 

 

I det här kapitlet kommer vi beskriva vår metod för insamling av empiriskt material samt hur vi 

ställt oss till bearbetning och analys av insamlat material. 

 

 

 

3.1 Metod 

 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär 

att undersökaren till att börja med samlar in kunskap om ett fenomen och på så vis får en bild 

över hur fenomenet fungerar (Jacobsen, 2002). Sedan kontrolleras huruvida kunskapen stämmer 

överens med verkligheten genom att samla in empiri (ibid.). Vi har i våra teoretiska 

utgångspunkter redovisat teori om mobilitet, mobil teknologi och så vidare, vilket är teorier som 

berör uppsatsens ämne. Vi har även sammanställt resultat från sju stycken tidigare genomförda 

undersökningar som behandlar consumerization och Bring-Your-Own-Device (BYOD). 

Anledningen till att vi har gjort en sammanställning är att vi inte lyckades hitta någon teori om 

dessa ämnen. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter samt vår sammanställning av tidigare 

undersökningar skaffade vi oss en uppfattning och förväntningar på vilka möjligheter och risker 

som BYOD kan medföra. Därefter genomförde vi en enkätundersökning för att jämföra vår 

uppfattning med verkligheten. 

 

Vi har valt att sträva efter att ha ett blandat intensivt och extensivt upplägg då vi försökt 

undersöka relativt många enheter samt relativt många variabler. Förhoppningen var att detta 

skulle bidra med att skapa en balans mellan undersökningens relevans och överförbarhet. Vi 

försökte ta kontakt med så många olika människor med kunskap inom ämnet som vi kunde och 

bad dem att svara på vår enkät. Vår enkät hade både frågor med fasta svarsalternativ, för att testa 

vår uppfattning, och öppna frågor, för att kunna gå på djupet och fånga upp oväntade svar. En 

deduktiv ansats tillsammans med ett blandat upplägg har legat till grund för hur vi har utformat 

vår metod för insamling av empiriskt material. 

 

I sin bok presenterar Jacobsen (2002) två olika typer av metoder för att samla in data, 

kvantitativa och kvalitativa. Vi valde i vår undersökning att kombinera dessa två metoder med 

fokus på den kvantitativa metoden genom att ha ett frågeformulär med delvis öppna frågor. 

Jacobsen (2002) kallar den här metoden för en blandad metod. Genom att ha en blandad metod 

hoppades vi kunna begränsa vissa nackdelar som kan finnas hos respektive metod. Bland annat 
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är det enligt Jacobsen (2002) mångt och mycket undersökaren själv som slår fast vad som är 

intressant att veta och vilka svar som är relevanta i ett frågeformulär med enbart fasta 

svarsalternativ. Vilket var något vi ville undvika eftersom vi även till viss del ville veta vad 

uppgiftslämnaren hade för synpunkter och åsikter. Vår förhoppning med de öppna frågorna i vårt 

frågeformulär var alltså att få svar som inte var lika styrda som svaren på våra frågor med fasta 

svarsalternativ. 

 

 

 

3.2 Datainsamling 

 

Vi kommer här att presentera hur vi har valt ut tidigare undersökningar samt hur dessa har gått 

till. Vi kommer även att presentera hur vi har gått tillväga för att utföra vår enkätundersökning 

genom att beskriva hur vi utformat vårt frågeformulär, våra enkätfrågor samt hur vårt urval av 

uppgiftslämnare har gått till. 

 

3.2.1 Urval av tidigare undersökningar 

 

Vi valde ut tidigare undersökningar genom att söka efter undersökningar som behandlat 

mobilitet, mobil teknologi, mobila arbetare och mobila verksamheter. Vi ansåg att det var viktigt 

att studierna var genomförda relativt nyligen då aktuella siffror är nödvändigt för att på ett 

korrekt sätt återspegla verkligheten. Vi valde ut sju undersökningar som var relevanta och från 

flera olika källor för att stärka reliabiliteten och för att kunna jämföra resultat från de olika 

undersökningarna med varandra. Hur var och en av dessa undersökningar har genomförts 

presenterar vi i kapitel 4.1.  

 

3.2.2 Utformning av frågeformulär 

 

För att utforma ett bra frågeformulär menar Jacobsen (2002) att de begrepp vi vill undersöka 

måste konkretiseras. Vi valde att göra detta genom att ta hjälp av befintlig teori. De begrepp som 

vi har i vår problemformulering är möjligheter och risker. Utifrån dessa begrepp kom vi fram 

med nya, mer konkreta begrepp till vår enkät genom att använda vår sammanställning av tidigare 

gjorda undersökningar som behandlat consumerization och BYOD. Vi identifierade då de 

möjligheter och risker som vi kunde hitta som vi sedan utgick från för att utforma våra 

enkätfrågor. Vi valde också att ha med några öppna svarsalternativ på några av frågorna i 

enkäten. Anledningen till att vi gjorde detta var främst att vi även ville fånga upp 

uppgiftslämnarens egna åsikter om möjligheter och risker med BYOD. Men även för att få en 
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kort bakgrund över uppgiftslämnarens nuvarande jobbtitel och arbetsuppgifter och inställningen 

till BYOD. 

 

Jacobsen (2002) tar också upp hur frågor och svar bör utformas i ett frågeformulär. Hur detta kan 

göras kan delas upp i två kategorier: hur frågor ska formuleras samt hur svarsalternativen ska 

formuleras. När frågor ska formuleras är det enligt Jacobsen (2002) viktigt att tänka på de ordval 

som görs och hur ord sätts ihop till frågor. Detta har främst två anledningar, dels för att 

uppgiftslämnaren ska förstå frågorna och dels för att inte få svar som är irrelevanta för 

undersökningen (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) går igenom ett antal stycken, vad han kallar 

för, minnesregler, närmare bestämt elva stycken, som han menar kan vara bra att tänka på vid 

utformningen av frågor i ett frågeformulär. Vi har försökt följa dessa i så stor utsträckning som 

har varit möjligt. 

 

Vi lade ner mycket tid på att försöka få våra frågor korrekt formulerade och på ett sådant sätt att 

uppgiftslämnaren enkelt skulle förstå frågorna. Detta skriver Jacobsen (2002) om i minnesregel 1 

att det bör eftersträvas. Innan vi skickade ut formuläret bad vi även om feedback från bland annat 

en yrkesverksam expert inom området BYOD, vår handledare samt några studiekamrater för att 

se om de förstod våra frågor och för att försöka säkerställa att de var relevanta. Därefter gjorde vi 

ändringar grundad på den responsen vi fick för att försöka försäkra oss om att vårt formulär var 

tillräckligt bra för att skicka ut till eventuella respondenter. Därigenom har vi försökt följa 

minnesregel 2 som säger att om möjligt bör det undvikas att samma begrepp kan tolkas olika av 

olika personer och minnesregel 11 som säger att frågeformuläret bör testas innan det skickas ut. 

 

Minnesregel 4, som innebär att ledande frågor bör försökas undvikas, var svår att säkerställa att 

vi följde eftersom det kan vara svårt att se om en fråga är ledande eller inte. Det är ofta en subtil 

skillnad om en fråga är ledande eller inte som Jacobsen (2002) beskriver det. Vi strävade dock 

efter att göra våra frågor så icke-ledande som möjligt genom att inte ha någon positiv eller 

negativ betoning på våra svarsalternativ. Vad gäller minnesregel 5 säger Jacobsen (2002) att det 

inom forskningsvärlden finns skilda meningar om det bör finnas en mittkategori eller inte. Då de 

flesta av våra enkätfrågor gällde uppgiftslämnarens värderingar valde vi att använda oss av en 

mittkategori eftersom vi inte ville “tvinga” uppgiftslämnaren till ett ställningstagande. Som vi 

skrivit tidigare har vi även använt oss av öppna frågor för att komplettera våra frågor med fasta 

svarsalternativ, vilket vi dels har gjort med syftet att försöka följa minnesregel 6 som uppmanar 

till att delvis använda öppna frågor i frågeformulär. 

 

Jacobsen (2002) säger i minnesregel 7 att det i ett frågeformulär passar sig bäst att avsluta med 

“känsliga” frågor där uppgiftslämnaren ombeds svara positivt eller negativt. Vi har försökt ha 

detta i åtanke då vi bland annat har placerat våra frågor om uppgiftslämnarens egna åsikter om 

möjligheter respektive risker med BYOD långt ner i enkäten. Minnesregel 9 som säger att ett 

svar på en fråga kan påverkas av tidigare ställda frågor, var precis som minnesregel 4 svår att 
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avgöra hur väl vi följde. Vi försökte följa den här punkten genom att läsa igenom frågeformuläret 

som en helhet och på så vis få en känsla för om ordningsföljden av våra frågor möjligtvis skulle 

påverka vissa svar. Vi gjorde några små ändringar men överlag ansåg vi att ordningsföljden av 

våra frågor inte skulle påverka svaren. Jacobsen (2002) nämner också att frågornas ordningsföljd 

sällan ger några större implikationer.  

 

Att variera frågornas riktning som det står i minnesregel 10 innebär att laddningen i enkätfrågor 

med påståenden bör skiftas, det vill säga om påståenden är positivt eller negativt laddade, för att 

uppgiftslämnaren inte av vana ska svara samma sak på alla frågor (Jacobsen, 2002). Vi har 

försökt variera frågornas upplägg så att uppgiftslämnaren inte rutinmässigt ska klicka i samma 

svar på varje fråga genom att ha både positivt och negativt laddade frågor i vårt frågeformulär. 

Minnesregel 3 och 8 var inte av någon relevans för vårt frågeformulär då vi dels inte hade några 

frågor som krävde av uppgiftslämnaren att denne skulle försöka minnas en viss tidsperiod 

(minnesregel 3), och dels då vi inte hade några filterfrågor (minnesregel 8). 

 

När själva utformningen av frågeformuläret är färdig är det dags att bestämma hur 

undersökningen ska genomföras, det vill säga hur frågeformuläret ska distribueras (Jacobsen, 

2002). Vi valde att utforma vårt frågeformulär online och det blev då förhållandevis enkelt att 

distribuera enkäten genom att använda mejl eftersom frågeformuläret fanns tillgängligt via en 

länk som vi således kunde bifoga i våra mejl. En stor fördel med denna distribueringsmetod var 

att det gick snabbt och enkelt att få ut vårt frågeformulär till eventuella uppgiftslämnare. I de 

mejlen som vi skickade ut beskrev vi även undersökningens ämnesområde, undersökningens 

syfte och hur vi skulle behandla eventuella svar för att våra respondenter skulle få en översikt av 

vad för undersökning vi höll på med. Vi hade dessutom en inledande text i vår enkät som 

respondenterna kunde läsa innan de började svara på enkäten. Detta kan ses i bilaga 1. 

 

 

3.2.3 Utformning av enkätfrågor 

 

Enkätens syfte var att få svar på hur personer med erfarenhet av BYOD förhåller sig till resultatet 

av vår sammanställning av tidigare genomförda undersökningar om BYOD som vi har 

sammanställt i våra empiriska studier och även hur de själva anser att BYOD skapar möjligheter 

och vilka risker det innebär för verksamheter. Huvuddelen av enkäten bestod av frågor med 

givna svarsalternativ, närmare bestämt sexton stycken. Då vår undersökning hade en blandad 

metod (ett frågeformulär med delvis öppna frågor) hade vi även med fem stycken frågor med 

öppna svar för att få mer djup i vår enkät. Den största delen av enkäten var utformad efter vår 

sammanställning som vi presenterat i kapitel 3.2. 
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Vi delade upp frågeformuläret i tre delar (se bilaga 1). Först en inledande del, sedan en del med 

frågor om möjligheter och risker med BYOD och till sist en avslutande del med öppna frågor. 

Den inledande delen (fråga 1-3) bestod av förhållandevis enkla frågor som var tänkta att fungera 

som en slags “uppvärmning” för uppgiftslämnaren. Detta är något som Jacobsen (2002) pratar 

om och säger att det inte är bra att inleda ett frågeformulär med svåra och/eller känsliga frågor 

utan att det är bättre att inleda med enkla, okänsliga frågor. Närmare bestämt bestod den 

inledande delen av tre frågor, en öppen och två med givna svarsalternativ, som ämnade ge en 

indikation på uppgiftslämnarnas bakgrund, användande av personliga mobila enheter i tjänsten 

samt om uppgiftslämnarens organisation på något sätt hanterar användandet av personliga 

mobila enheter i tjänsten. 

 

Mittendelen av enkäten (fråga 4-17) var den största och innehöll frågor om möjligheter och 

risker med BYOD där vi bad uppgiftslämnaren värdera olika påståenden. Här var frågorna främst 

grundade på vår sammanställning av tidigare undersökningar om BYOD. Syftet var att få en 

överblick på hur uppgiftslämnarna såg på våra påståenden, som grundades i resultatet från vår 

sammanställning, om olika möjligheter och risker med BYOD. Vi ville se ifall respondenterna 

hade samma syn på BYOD som resultatet av vår sammanställning visade eller om det förekom 

en stor variation av åsikter. 

 

Den avslutande delen (fråga 18-21) av frågeformuläret bestod enbart av öppna frågor där vi bad 

uppgiftslämnaren nämna och motivera fler möjligheter och risker med BYOD och dennes 

inställning till fenomenet. Vi avslutade med att fråga om uppgiftslämnaren hade några övriga 

tankar om BYOD som denne ville dela med sig av. Syftet med den här delen var att få 

uppgiftslämnarens egna åsikter om BYOD, vad det finns för möjligheter och risker, och 

framförallt för att kunna ta tillvara på synpunkter som var oväntade. Men det är också ett sätt att 

försöka försäkra sig om att uppgiftslämnaren får sagt vad de vill, de kanske känner att de inte får 

fram vad de vill ha fram genom att bara kryssa i på förhand givna svarsalternativ (Jacobsen, 

2002). 

 

 

3.2.4 Urval av uppgiftslämnare 

 

För att kunna göra ett urval av uppgiftslämnare började vi med att fastställa vilken eller vilka 

målgrupper som var av intresse för oss att undersöka. Som vi hoppas har framkommit i 

uppsatsen är BYOD  inget lätt ämne att sätta sig in i och ämnet kan innebära många 

komplicerade ställningstagande. Vi ansåg därför att våra uppgiftslämnare helst skulle vara 

kunniga inom området mobilitet. Dessa personer sökte vi efter i verksamheter som vi föreställde 

oss kunde tänkas ha en strategi eller policy för hur BYOD hanteras. Även företag som jobbar 

med att hjälpa andra företag att ta fram strategier för mobilitet kunde troligen ha personer med 
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rätt kunskaper. Förhoppningen med att specificera den här målgruppen var framförallt att få bra 

och relevanta svar på våra frågor i frågeformuläret och därmed höja undersökningens reliabilitet. 

Med denna specifikationen började vi söka efter möjliga uppgiftslämnare genom personliga 

kontakter och med hjälp av internet. Vi fick tag på personer som var verksamma i olika 

branscher och med olika roller men som ändå passade in i vår målgrupp vilket gav oss en relativt 

bred grupp av uppgiftslämnare som vi ansåg var kunniga och kunde ge bra svar på vår enkät. 

 

Jacobsen (2002) nämner att personer med intresse för en undersöknings ämne oftare väljer att 

svara på enkäter än personer som inte har något allmänt intresse för en undersöknings ämne. 

Eftersom de personer vi kontaktade sannolikt hade intresse för undersökningens ämne antog vi 

att de även hade ett visst intresse av att svara på vår undersökning. Jacobsen (2002) nämner även 

några fler faktorer som påverkar om en uppgiftslämnare väljer att svara eller ej som 

undersökaren kan påverka. Det är för det första många som inte vill svara på frågeformulär då de 

är rädda för att deras svar kan förknippas med dem som personer (Jacobsen, 2002). Vi valde 

därför att garantera uppgiftslämnaren anonymitet genom att ta bort information som eventuellt 

skulle kunna tänkas användas för att identifiera uppgiftslämnarna. För det andra valde vi att 

försöka vara tydliga med att förklara undersökningens syfte för våra eventuella uppgiftslämnare 

när vi tog kontakt med dem för att på så sätt försöka locka dem till att svara på vårt 

frågeformulär. Vi erbjöd dem även att få ta del av undersökningens resultat. För det tredje 

försökte vi begränsa längden på frågeformuläret samtidigt som vi försökt göra det så enkelt som 

möjligt för uppgiftslämnaren att svara. Detta hoppades vi skulle bidra med att uppgiftslämnaren 

inte skulle tycka att enkäten var för lång eller krånglig och därmed inte välja att inte svara. 

 

 

3.3 Bearbetning och analys av insamlat material 

 

Vi beskriver här hur vi har gått tillväga för att analysera de statisiska undersökningarna som vi 

har valt att använda oss av samt hur vi har analyserat vår egen undersökning. Vi går även igenom 

undersökningens giltighet och tillförlitlighet samt diskuterar hur vi kritiskt förhåller oss till vårt 

metodval. 

 

 

3.3.1 Analys 

 

Det första som måste göras för att kunna analysera svar på frågeformulär är, enligt Jacobsen 

(2002), att få informationen inlagd på dator vilket kallas för kodning. Då vi har använt oss av 

Google Docs funktion för att skapa formulär för att utforma och få in svar på vårt frågeformulär 

var vår information redan delvis kodad vilket betydde att detta inte var något större bekymmer 
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för oss. Nästa steg är enligt Jacobsen (2002) att göra en så kallad univariat analys av vilket det 

finns två undertyper. De två undertyperna är: fördelningar i absoluta, proportionella och 

procentuella tal; samt analys av typiska svar och variationer. Båda undertyperna kan användas 

tillsammans och vi har framförallt använt oss av den förstnämnda för att presentera vårt resultat 

och den sistnämnda för att analysera variationen av svaren för att sedan kunna föra en diskussion 

kring resultatet. 

 

Jacobsen (2002) säger att grafiska presentationer oftast är lättare och mer lättöverskådliga än 

presentationer av absoluta och relativa tal så länge variablerna inte har alltför många enheter. Då 

blir även cirkel- och stapeldiagram oöverskådliga. Vi valde därför att ha grafiska presentationer 

tillsammans med en redogörelse för absoluta och procentuella tal för att ge en bra översikt på 

resultatet för varje enskild fråga, dessa kan ses i bilaga 2. Vi har använt oss av frågor med 

förhållandevis få svarsalternativ vilket gjorde att vi ansåg det lämpligt att använda oss av 

stapeldiagram för att presentera resultatet av vårt frågeformulär. 

 

Det finns, enligt Jacobsen (2002), två centrala frågor som bör beaktas för att kunna beskriva 

variationen i en statistisk analys. Den första frågan är vilket det typiska svaret är och den andra 

frågan är i vilken grad uppgiftslämnarnas svar varierar i en fråga (Jacobsen, 2002). För att kunna 

svara på dessa frågor har vi dels använt oss av modalvärden som Jacobsen (2002) beskriver som 

det svarsalternativ som flest uppgiftslämnare har svarat och dels har vi använt oss av 

medelvärden för att ge en enkel överblick över våra resultat. Genom att koda svarsalternativen, 

det vill säga att ge varje svarsalternativ ett värde, har vi kunnat räkna ut ett medelvärde av svaren 

på respektive fråga. Värdena går från 1 till 5, där 1 betyder att uppgiftslämnaren inte håller med 

alls om ett påstående och 5 betyder att uppgiftslämnaren håller med helt. 

 

Jacobsen (2002) skriver att svar från öppna frågor kan analyseras statistiskt genom att först göra 

om svaren till givna svaralternativ eller kategorisera dem. Detta, säger Jacobsen (2002), behövs 

för att kunna skapa en överblick av olika fenomen då data samlas till grupper. Den här 

kategoriseringen hade vi redan gjort genom att våra öppna frågor behandlar olika fenomen så 

som möjligheter, risker och inställning till BYOD. Sedan bör svaren kodas, det vill säga att 

svaren görs om till tal som datorn kan förstå (Jacobsen, 2002). Vi har försökt följa detta för att på 

så sätt kunna skapa lättöverskådliga tabeller som enkelt redovisar för vad uppgiftslämnarna har 

svarat. 

 

Den sammanställning av tidigare genomförda undersökningar som vi har gjort har vi analyserat 

genom att för varje undersökning gå igenom vad som är intressant för just vår studie och plockat 

ut detta. Urval av intressant material har gjorts genom att försöka identifiera det som är kopplat 

till vår undersökningsmodell. Detta material har vi sedan använt som underlag till vår 

undersökning som vi då utformat efter sammanställningen av tidigare gjorda undersökningar. Vi 
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har även använt oss av de tidigare genomförda undersökningarna för att stärka vår diskussion 

och analys genom att jämföra resultatet av dessa med vår egen undersökning. 

 

3.3.2 Giltighet och tillförlitlighet 

 

Jacobsen (2002) nämner två krav som kan ställas på undersökningar. Det första kravet gäller 

undersökningens giltighet (validitet), det vill säga att inget annat mäts än det som ska mätas och 

att det ska gå att generalisera utifrån undersöknings resultat. Det andra kravet gäller 

undersökningens tillförlitlighet (reliabilitet), vilket vill säga att informationen som samlats in går 

att lita på. Jacobsen (2002) delar upp giltighet i två kategorier: intern giltighet och extern 

giltighet. Intern giltighet innebär, som nämnts ovan, att det som undersökningen går ut på att 

mäta faktiskt mäts. Extern giltighet mäter däremot om undersökningens resultat kan 

generaliseras och föras över till andra områden än det område som undersökts. 

 

Giltighet 

 

Vi har försökt uppnå en hög giltighet genom att förankra vår enkät i tidigare gjorda 

undersökningar som vi presenterat i kapitel 3. Vi har dessutom försökt undvika att få ett vridet 

urval genom att, som vi beskrivit tidigare under rubriken urval av uppgiftslämnare, kontakta 

olika personer i olika områden men som ändå kan och förstår sig på undersökningens ämne, det 

vill säga Bring-Your-Own-Device (BYOD). 

 

Tillförlitlighet 

 

För att undvika en låg tillförlitlighet har vi försökt att följa Jacobsens (2002) rekommendationer 

om att inte ha: ledande frågor; ordningsföljd av frågor som kan påverka uppgiftslämnarens svar; 

otydliga frågor; två frågor i en och så vidare. Jacobsen (2002) säger också att uppgiftslämnare 

med kunskap och intresse för undersökningens ämne ofta ger undersökningen en högre 

tillförlitlighet. Vi har därför försökt rikta oss till personer med kunskap om undersökningens 

ämne som vi har beskrivit i urval av uppgiftslämnare. 

 

 

 

3.4 Metodkritik 

 

Som vi har skrivit i inledningen av metodkapitlet har vi valt att använda oss av en deduktiv 

ansats i vår undersökning. Jacobsen (2002) säger att det finns motståndare till den här ansatsen 

och vi anser att det också är lämpligt att ta upp vilken kritik som kan riktas mot en deduktiv 
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ansats då vi använt oss av den. Den kritik som kan riktas mot en deduktiv ansats som Jacobsen 

(2002) presenterar är att undersökaren begränsar vad som undersöks då denne enbart utgår från 

information som själv valts ut. Därigenom kan viktig och relevant information förbises när själva 

undersökningen genomförs (Jacobsen, 2002). Vi har försökt begränsa den här negativa effekten 

av en deduktiv ansats genom att använda oss av öppna frågor i enkäten och på så vis öka 

möjligheten att få svar som vi inte förväntade oss. 

 

Som vi tidigare nämnt strävade vi också efter att ha en blandad uppläggning (blandad intensiv 

och extensiv uppläggning) i vår undersökning. Den största bristen i vår undersökning vad gäller 

detta anser vi är antalet respondenter. Vi kontaktade ett fyrtiotal personer men fick endast svar av 

tolv. Utifrån det här kan vi utesluta någon som helst generalisering av resultatet från 

frågeformuläret eftersom antalet respondenter helt enkelt är för lågt. Vi vill dock också framhäva 

att eftersom vi har strävat efter att ha en blandad uppläggning så har vi inte förväntat oss att få 

lika många respondenter som en rent extensiv undersökning bör sträva efter. Resultatet anser vi 

dock fortfarande är användbart och kan ge svar på vår forskningsfråga, speciellt då vi fått en del 

bra och utförliga svar på våra öppna frågor i frågeformuläret. Vår genomgång av sekundärdata 

anser vi också stärker resultatet av vår undersökning då vi kan jämföra detta med vad våra 

respondenter säger. 
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4 Statistiska undersökningar och fallbeskrivningar 
 

 

Vi kommer här att presentera resultat från ett antal utvalda studier med hög relevans för vårt 

ämne. Vi har valt undersökningar som på olika sätt behandlar mobilitet, många av dem 

innehåller likartade frågor vilket gör att vi kan jämföra resultaten med varandra och på så sätt 

öka uppsatsens reliabilitet. Vi har valt ut sju undersökningar som genomförts av fyra olika 

företag, Cisco Systems, iPass, Nielsen samt IDC. 

 

 

 

4.1 Presentation av utvalda undersökningar 

 

Undersökning 1 (U1) - 2011 Cisco Connected World Technology Report, från 2011 

 

Den här undersökningen genomfördes av Cisco Systems, Inc. bland 1,141 studenter vid college 

(18-24 år) samt 1,412 yrkesverksamma (21-29 år) mellan 13:e maj och 8:e juni 2011. 

Respondenterna var utspridda över hela världen. Undersökningen behandlar bland annat 

användandet av teknologiska enheter samt förväntningar och hinder för fjärråtkomst. Syftet med 

undersökningen var att ge en insikt om vilka utmaningar företag kan möta när de strävar efter att 

balansera nuvarande och framtida företagsbehov och behov som anställda kan ha relaterat till 

utökad mobilitetskapacitet, säkerhetsrisker och teknologier. (Cisco, 2011) 

 

 

Undersökning 2 (U2)- The iPass Global Mobile Workforce Report, från maj 2011 

 

Den här undersökningen gjordes bland över 3,700 anställda på över 1,100 mobila verksamheter 

världen över mellan den 1:e och 15:e april 2011. Undersökningen behandlar mobil produktivitet, 

mobila arbetsvanor och andra upplevelser knutna till mobilitet. Syftet med undersökningen var 

att öka förståelsen för trender inom mobila verksamhter och mobilt användande. (iPass, 2011a) 

 

Undersökning 3 (U3) - The iPass Global Mobile Workforce Report, från november 2011 

 

Rapporten behandlar den mobila arbetsstyrkan och baseras på svar från över 2,300 respondenter i 

över 1,100 företag världen över. Rapporten handlar om de mobila arbetarnas produktivitet, 

effektivitet, arbetsvanor med mera. Undersökningen belyser även användningen av smartphones, 

surfplattor samt hur den mobila arbetsstilen påverkade de svarandes vanor och hälsa. 
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Undersökningen genomfördes mellan 27:e september och 26:e oktober 2011. Undersökningen är 

en uppföjning av U2. (iPass, 2011b) 

 

Undersökning 4 (U4) - The iPass Mobile Enterprise Report, från 2011 

 

Den här undersökningen genomfördes bland 224 yrkesverksamma inom IT-branschen med höga 

positioner på sina företag. 80 % av respondenterna var från Nordamerika, resten var utspridda 

över Europa och Asien. Studien genomfördes mellan 1:e maj och 31:e augusti 2011. 

Undersökningen behandlar olika frågor om mobilitet. Rapporten behandlar bland annat mobila 

strategier och riktlinjer och undersökte mobilitetstrender runt om i världen från IT-chefers 

perspektiv. (iPass, 2011c) 

 

Undersökning 5 (U5) - State of the Media: U.S. Digital Consumer Report, från 2011 

 

Den här rapporten, som tagits fram av analysföretaget Nielsen Inc. sammanställer resultat från en 

mängd olika undersökningar och jämför hur användningen av IT har utvecklats under de senaste 

åren i USA. (Nielsen, 2012) 

 

Undersökning 6 (U6) - 2011 Consumerization of IT Study: Closing the “Consumerization 

Gap”, från 2011 

 

Den här rapporten, som behandlar consumerization of IT, baseras på två globala undersökningar 

som genomfördes av IDC i maj 2011. Respondenterna i den ena var 564 IT-chefer från 

organisationer med mer än 500 anställda. Den andra undersökningen var gjord bland 2,659 

“information workers” (personer som använder mobila enheter i tjänsten eller privat). 

Respondenterna i båda undersökningarna kom från nio länder: USA, Brasilien, Tyskland, 

Frankrike, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Australien och Nya Zealand. Syftet med 

undersökningen var att bättre förklara omfattningen och komplexiteten av consumerization. 

(Gens, Levitas & Segal, 2011) 

 

Undersökning 7 (U7) - IDC Custom Enterprise IT Survey, från 2011 

 

Den här undersökningen genomfördes i mars och april 2011 bland 804 IT-chefer från 

organisationer som omsatte mer än 1$ miljard. Respondenterna kom från åtta länder: USA, Kina, 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien, Brasilien och Singapore. Undersökningen behandlar 

mobilitet i verksamheter. (IDC, 2011) 
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4.2 Sammanfattning av undersökningar 

 

Vi behandlar här utvalda delar ur ovan beskrivna undersökningar som kan stödja oss att beskriva 

de möjligheter och risker som företag kan se med BYOD. Vi kommer nu att presentera och, i den 

mån det är möjligt, jämföra resultaten från undersökningarna med varandra. Vi har valt att dela 

upp resultatet av undersökningarna, som är av intresse för vår egen undersökning, i olika 

kategorier vilka är: mobila enheter, mobila arbetare, BYOD och säkerhet. 

 

 

4.2.1 Mobila enheter 

 

Respondenterna i U3 var alla mobila arbetare och enligt undersökningen använde 95 % av 

respondenterna en smartphone år 2011. 91 % av dessa använde den i tjänsten, en stor ökning från 

69 % år 2010. U3 pekar även på att surfplattor har blivit vanligare då 44 % av de tillfrågade 

använde denna mobila enhet jämför med 33 % år 2010. Av alla mobilanvändare i USA hade, 

enligt U5, 44 % en smartphone år 2011, en ökning från 3,2 % år 2006. Enligt U6 kan det ses att 

mobila enheter blir allt viktigare verktyg, medan stationära datorer till en allt lägre grad anses 

vara det primära arbetsverktyget. 

 

58 % av företagen i U3 tillhandahöll smartphones till sina anställda år 2011, vilket kan jämföras 

med 66 % år 2010. Samma undersökning säger att 42 % av de anställda själva hade köpt sina 

smartphones, mot 34 % år 2010. Det verkar alltså som om att det blir vanligare att anställda 

själva bekostar sina smartphones. Dessa siffror kan jämföras med U6 som anger att 40,7 % av 

enheterna som används för att tillgå företagsapplikationer är privatägda, även där kan ses en stor 

ökning från år 2010.  

 

U6 visar att anställda i mycket större utsträckning än vad IT-avdelningar är medvetna om 

använder sig av privata enheter i tjänsten. I den här undersökningen anger 69 % att de använder 

privata smartphones i tjänsten, medan IT-cheferna uppskattar att endast 34 % av de anställda gör 

det. En liknande underskattning råder av antalet surfplattor då det visade sig att 13 % använder 

en privat surfplatta, medan IT-cheferna uppskattade att 6 % gör så.  

 

28 % av de mobila arbetarna i U3 får inte välja alls vilken smartphone de vill arbeta med utan 

blir tilldelad en smartphone som företaget valt ut. Majoriteten av företagen i samma studie (63 

%) ger de anställda viss valmöjlighet då 44 % låter de anställda välja från en lista med 

smartphones medan 19 % av företagen i undersökningen låter de anställda välja fritt vilken 

smartphone de vill använda i tjänsten. 
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4.2.2 Mobila arbetare 

 

U2 definierar mobila arbetare som den arbetare som använder någon typ av mobil enhet (laptop, 

netbook, smartphone, mobiltelefon eller surfplatta) och dessutom använder sig av fler nätverk än 

företagsnätverket i arbetssyfte. Samma rapport pekar på att de sociala spärrarna som skiljer bland 

annat arbete och fritid håller på att ändras eller försvinna helt. Den mobila arbetaren spenderar 

240 timmar mer per år än den icke mobila arbetaren på arbetsrelaterad aktivitet, 58 % av de 

mobila arbetarna jobbar mer än 50 timmar i veckan.  

 

I U2 rekommenderas det att inte försöka hindra att anställda på ett företag använder sig av sina 

personliga enheter utan istället ta fram riktlinjer som stödjer och kontrollerar användandet av 

dessa enheter. Den mobila arbetaren är enligt undersökningen produktiv och jobbar fler timmar 

per år än den icke mobila arbetaren. Det anses att både surfplattor och smartphones bör tillåtas i 

verksamheten. Dock är det viktigt att riktlinjer tas fram och att de anställda utbildas i dessa för 

att kunna upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå på den data som hanteras.  

 

De flesta mobila arbetarna från U3 ser sig själva som mycket kompetenta vad gäller teknologi. 

81 % av de mobila arbetarna kontaktar IT-support endast som sista utväg, då de föredrar att lösa 

problem själv genom att till exempel söka på Internet. U6 visar också att mobila arbetare 

anammar ny teknologi mycket snabbare än vad IT-företag gör och att detta resulterar i att företag 

påverkas till att anpassa sig efter de anställdas teknologi. U6 visar dock även att anställda i vissa 

fall inte får använda personliga enheter eftersom det kan bli svårt att koppla bort från jobbet då 

det personliga och professionella livet beblandas i och med att det blir så lätt att ta med jobbet 

hem. 

 

Nästan hälften av de yrkesverksamma i U1 anser att det är mer troligt att de väljer att acceptera 

en lägre lön så länge de har möjlighet att jobba fjärranslutet och att fritt kunna använda sina 

enheter. Två av fem studenter har i undersökningen samma ståndpunkt som de yrkesverksamma, 

av studenterna från Kina och Australien anger över hälften att de antagligen väljer den lägre 

lönen med högre flexibilitet då det kommer att ge högre produktivitet och bättre trivsel. 

 

Enligt U6 hävdar 3 av 10 att avsaknaden av möjligheten att få fjärråtkomst till 

företagsinformation skulle medföra en stark negativ inverkan. Många anger dessutom att 

arbetsmoralen skulle sänkas samt produktiviteten minska. 
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4.2.3 Bring-Your-Own-Device 

 

73 % av de undersökta verksamheterna i U4 tillät att anställda använde personliga enheter för att 

komma åt företagets data. Samtidigt ansåg 41 % att de hade mindre kontroll över vilka enheter 

de anställda använde sig av i arbetet. U7 visar dock att majoriteten av företagen i den 

undersökningen inte stödjer att anställda använder egna enheter. Den här skillnaden kan bero på 

att respondenterna i de båda undersökningarna kommer från olika typer av företag där det är 

vanligare eller ovanligare att tillåta BYOD, men då U7 har nästan fyra gånger så många 

respondenter som U6 anser vi att den undersökningen har större reliabilitet och att det är mer 

troligt att de flesta företagen inte tillåter BYOD.  

 

De flesta collegestudenterna i U1 ansåg att företagsägda enheter ska få användas till både arbete 

och privata ändamål och över två tredjedelar av de yrkesverksamma i undersökningen hade 

samma åsikt. Svaren i båda grupperna varierar stort beroende på nationalitet. 

 

Nästan hälften av studenterna i U1 föredrar att företaget de senare ska jobba för ger dem medel 

för att själva få köpa sin laptop eller smartphone för att använda i tjänsten. Den största gruppen 

yrkesverksamma i samma undersökning anser att företaget bör ge samma typ av enhet till alla 

anställda men det råder en delad uppfattning om personliga enheter bör få användas på jobbet 

eller inte. 

 
Figur 4.1: Möjligheter och Risker. Respondenterna anger grad av medhåll på påståenden relaterade till 
personliga enheter i tjänsten. (Gens, Levitas & Segal, 2011, s.6) 

 

I figur 4.1 ovan kan vi se att respondenterna i U6 anser att BYOD ökar IT-avdelningens 

arbetsbelastning samtidigt som arbetsmoralen hos anställda blir högre och att de även blir mer 
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produktiva. I U6 går det även att utläsa att svårigheter med att skapa riktlinjer för hur IT-

avdelningar ska stödja personliga enheter ofta gör att anställda inte tillåts använda egna enheter. 

Enligt U6 stödjer allt fler företag BYOD men de oroar sig för säkerheten, problem med att stödja 

anställda med den support som krävs, och för att arbetsbelastningen på IT-avdelningen dessutom 

kommer att öka. 

 

68 % av IT-ansvariga i U4 trodde att de mobila kostnaderna skulle gå upp under det kommande 

året. De flesta trodde att detta skulle bero på en ökning av antalet mobila arbetare och anställdas 

ökade användning av flera olika enheter. 

 

Vid användning av en personlig enhet i arbetet förväntar sig 72 % av studenterna i U1 att deras 

arbetsgivare står för kostnaden, av de yrkesverksamma i studien som använder en personlig 

enhet i verksamheten får bara 3 av 10 sina abonnemang betalda av sin arbetsgivare.  

De största svårigheterna för IT-avdelningen ansågs enligt U4 vara att kunna ge support till 

okommisionerade enheter som specialiserad personal ändå kunde behöva samt att kunna hantera 

och ge support till en kombination av företagsägda och privatägda mobila enheter.  

 

 

4.2.4 Säkerheten 

 

IT-cheferna i U6 blev tillfrågade till vilken grad de såg personliga respektive företagsägda 

enheter som ett säkerhetshot, i figur 4.2 kan vi tydligt se att de privatägda enheterna ses som ett 

långt mycket större säkerhetshot mot företaget än företagsägda enheter. 

 

 
Figur 4.2: Säkerhetrisker med företagsägda respektive privatägda mobila enheter. Respondenterna i U6 
svarade på till vilken grad på en skala 1-5 som de såg enheterna i figuren som ett säkerhetshot. (Gens, 
Levitas & Segal, 2011, s.14) 
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I U3 beskrivs det hur säkerheten fortsätter att vara ett problem med den ökade spridningen av 

smartphones. 2011 uppgav 21 % att de varit med om ett säkerhetshot i form av stöld, 

borttappning, virus eller hackarattack mot sin smartphone, jämfört med 19 % 2010. U1 visar 

dessutom att ungefär två av tre yrkesverksamma är oroliga säkerhetsmässigt när de tillgår 

företagsdata utanför företagets nätverk. U6 visar också att säkerhetsangelägenheter ofta är ett 

bekymmer som hindrar IT-avdelningar från att tillåta anställda att använda personliga enheter. 

 

Enligt U4 anser majoriteten av IT-ansvariga att deras företag behöver uppdatera sina IT-policys 

med hänsyn till användingen av mobila enheter. Två av tre ansåg att policys för mobila enheter, 

dataåtkomst och bevarande av data behövde ses över. 65 % ansåg att säkerhetspolicyn på 

företaget behövde uppdateras. 

 

En relativt stor del av de tillfrågade företagen i U4 angav att de någon gång under det senaste 

året stött på någon form av säkerhetsrisker med mobila enheter vilket kan ses i figur 4.3.  

 

 
Figur 4.3: Säkersrisker med mobila enheter. Andelar respondenter i U4 som upplevt ett eller flera av 
ovanstående säkerhetshot mot sin mobila enhet. (iPass, 2011c, s.15) 

 

Nästan 20 % av studenterna i U1 har någon gång under de senaste 12 månaderna tappat bort eller 

fått en mobil enhet stulen. För de yrkesverksamma ligger den siffran på 15 %. 

 

En stor majoriet av de yrkesverksamma i studien gjord i U1 anger att de bryter mot företagets IT-

policy i varierande utsträckning. 52 % anser inte att de bär ansvaret för att deras enheter 
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uppfyller säkerhetskraven från företaget, det är upp till tillverkarna och IT-avdelningen på 

företaget. 

 

I U7 tillfrågades respondenterna om vilka orosfaktorer som främst motiverade att inte tillåta 

privata enheter i verksamheten. Som kan ses i tabell 4.1 ansåg störst andel att säkerhetsaspekten 

är den faktor som främst talar för att inte tillåta privata enheter i tjänsten. 

 

Tabell 4.1: Orosfaktorer med BYOD. Vilka de största orosfaktorerna är som motiverar att inte tillåta eller 
avskräcka anställda från att använda sina personliga enheter i tjänsten. (IDC, 2011, modifierad, s.37) 

 Total 

Concerns about introducing viruses or opening up security holes 58.0 % 

Information protection/confidentiality 42.5 % 

Lack of standard platforms makes it difficult to keep desktop/client software patched 

and at correct versions using automated tools 

40.8 % 

Our major applications do not work well with some browsers/devices 33.0 % 

Other 0.0 % 

Unsure 3.0 % 

 

 

 

4.3 Fallbeskrivningar 

 

Vi kommer här att redogöra för hur två organisationer har hanterat BYOD och consumerization i 

verkligheten, detta för att få ge en mer detaljerad bild av ämnet än vi kunnat förmedla genom de 

tidigare  undersökningarna. Detta motiverar vi främst med att vi vill ge läsaren konkreta exempel 

för hur problem med BYOD kan se ut, vilket vi hoppas ska öka förståelsen för risker och 

möjligheter.  

 

Hur Intel hanterat consumerization av IT. 

 

Intel redogör i ett videoklipp på sin hemsida om hur organisationen har hanterat 

consumerization. I klippet beskriver Oliver Preston från Intels IT-avdelning hur Intel hanterat 

consumerization och utvecklat sin strategi som hanterar några av de risker som ansågs finnas 

med consumerization. (Intel Corporation, u.å.) 

 

Intel tillät först inte att personliga enheter användes i företaget, det beskrivs dock hur trycket från 

anställda på företaget ökade och att Intel till sist insåg att situationen behövde hanteras. Preston 

beskriver i videon hur det kunde ses hur en ny grupp anställda växte fram, många nyanställda var 
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mycket vana vid att kunna använda sina privata enheter till praktiskt taget vad som helst och de 

tyckte inte om faktumet att de tvingades använda de verktygen företaget gav dem. För att ta fram 

en strategi för BYOD började Intel föra en diskussion med användarna för att kartlägga var de 

viktigaste behoven låg. För att inte ställa ledande frågor och på så sätt få fel svar valde de 

ansvariga för projektet att istället föra öppna diskussioner med sina användare. (Intel 

Corporation, u.å.) 

 

Det upptäcktes att de största utmaningarna inte låg i den tekniska aspekten utan snarare runt att 

skapa riktlinjer anpassade till personalen, lagen och företagets datasäkerhet. Preston beskriver 

hur företaget bland annat fick skriva om sin säkerhetspolicy för att även tillåta att data hanterades 

på personliga mobila enheter. Under projektets gång fastslogs att en viktig del i en fungerande 

policy var att förankra den i användaravtal som reglerade vilka rättigheter och skyldigheter som 

gäller för de inblandade. (Intel Corporation, u.å.) 

 

Om den anställde ska använda sin mobila enhet för att ta emot företagsmejl måste både 

användaren och dennes närmsta chef skriva på ett avtal. Avtalet baseras på den anställdes 

specifika enhet, om den uppnår en viss standard kan den anställde tillåtas att få mejl på den, 

uppnår den inte den standarden finns det en lägre säkerhetsnivå som låter den anställde få mejl, 

men utan bilagor, och så vidare. I dagsläget tillåts inga personliga enheter att få åtkomst till 

företagets nätverk, men data kan “knuffas” till de personliga enheterna. (Intel Corporation, u.å.) 

 

Det beskrivs hur initiativet omedelbart fick 3000 anställda att skriva på avtalen för att kunna 

använda sina personliga enheter. Vid årets slut använde 44 % av 20 000 användare sina 

personliga enheter vilket Intel anser vara en framgång.  Preston diskuterar hur framtida initiativ 

kanske kan innebära att personliga enheter tillåts på nätverket, men lösningen anges kanske lika 

sannolikt ligga i virtualiseringsteknik. (Intel Corporation, u.å.) 

 

Mobil strategi på Holly Hunt 

 

Violino (2012) beskriver hur möbelföretaget Holly Hunt använde BYOD för att på ett smidigare 

sätt hantera mobila enheter på företaget. 

 

Problemet hade sin grund i uppdateringsbehov av mobila enheter, i det här fallet Apple iPads. 

Säljarna på företaget använde sig av dessa enheter vid kundbesök, dock upptäcktes det att varje 

enhet behövde ett eget iTunes-konto på företaget och att varje enhet vid uppdateringsbehov 

behövde skickas till företaget för uppdatering på just den PC som iTunes-kontot låg på. 

Företagets director of business analytic and technology beskriver hur det här var ett 

mardrömsscenario för IT-avdelningen och var anledningen till att företaget valde att sadla om till 

en BYOD anpassad modell för sin försäljningsavdelning. I och med det här beslutet flyttades 

ansvaret att hålla enheterna uppdaterade över från IT-avdelningen till de anställda, som med 
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hjälp av notiser uppdaterar sina enheter vid behov. För att kunna behålla kontrollen över 

enheterna även i personalens ägo användes ett mobile device management (MDM) system. Med 

hjälp av den här mjukvaran kunde företaget svartlista applikationer som kunde innebära 

säkerhetsrisker. Mjukvaran gör det även möjligt för företaget att fjärrstyrt radera data från 

enheter, och om en specifik enhet inte levde upp till företagets säkerhetskrav eller bröt mot dess 

policy förnekades nätverksåtkomst. (Violino, 2012) 

 

Violino (2012) skriver hur den här strategin möter både den anställdes och företagets krav genom 

att all data kan skyddas samtidigt som den anställde fortfarande kan tillgå allt denne behöver, 

både i tjänsten och privat. MDM-mjukvaran erbjuder även möjligheten för företaget att ge olika 

enheter olika profiler och rättigheter, vilket gör det möjligt att ge en profil till en privat enhet, en 

annan till en företagsägd samt att även specificera diverse roller som har olika behörigheter till 

företagets data eller nätverk. (Violino, 2012) 
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5 Empiriska studier 

 

 

Vi kommer i det här kapitlet presentera en sammanställning av resultatet från vår enkät. Vi har 

skapat några tabeller som ska ge bättre översikt och hjälpa till att presentera resultatet av vår 

undersökning på ett bra sätt. 

 

Kortfattat kan vi utläsa från enkätsvaren att BYOD är högaktuellt och innebär en hel del problem 

för företag men att det också kan medföra många möjligheter. Vi kan också konstatera att våra 

respondenter har relativt skilda åsikter och att det inte verkar finnas någon lätt lösning som gör 

alla på ett företag nöjda. 

 

 

 

5.1 Sammanställning av enkätresultat 

 

Rienecker och Jörgensen (2008) menar att det finns en mängd olika sätt hur empiri kan 

redovisas, till exempel kan empiri redovisas i citatform och schematisk form. Vi har valt att 

presentera resultatet huvudsakligen genom tabeller tillsammans med korta och enkla analyser 

över resultatet för varje tabell. 

 

Det var sammanlagt tolv personer som svarade på vår enkät, samtliga använde eller hanterade 

BYOD på något sätt i sin tjänst. Vår enkät var indelad i tre delar: en inledande del; en del med 

frågor om möjligheter och risker; och en avslutande del med öppna frågor. 

 

 

5.1.1 Inledande frågor 

 

Syftet med våra inledande frågor (fråga 1-3) var som vi nämnt i tidigare kapitel att fungera som 

en slags uppvärmning för uppgiftslämnaren samtidigt som vi fick en liten översikt över dennes 

bakgrund, användande av personliga mobila enheter i tjänsten och om deras organisation har 

någon policy för användandet av personliga mobila enheter. Vi kunde därmed se att det bland 

våra uppgiftslämnare till exempel fanns IT-chefer, Enterprise Mobility Manager, 

säkerhetskonsult med inriktning mobile security och kravställare, strateg och koordinator av 

mobila tjänster vilket torde visa att vi kommit i kontakt med kunniga personer. Det visade sig 

också att de allra flesta använde personliga mobila enheter i tjänsten och att det varierar huruvida 
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uppgiftslämnarnas organisationer tillåter att personliga mobila enheter används i tjänsten eller 

inte. 

 

 

5.1.2 Möjligheter och risker med BYOD 

 

Den här delen (fråga 4-17) av vår enkät bestod av påståenden som vi bad uppgiftslämnarna ta 

ställning till genom att de svarade att de instämmer inte alls; instämmer i viss mån; inte har 

någon åsikt; instämmer i stort sett; eller instämmer helt med respektive påstående. Påståendena 

grundades främst genom vår sammanställning av tidigare genomförda undersökningar. Vi har 

skapat en tabell (tabell 5.1) som visar hur våra uppgiftslämnare har svarat och som visar ett 

medelvärde på vad som har svarats. Svaren som har fått flest röster på respektive fråga har vi 

markerat med tjock text för att visa modalvärdet. Vi har också markerat medelvärdena med tjock 

text för att även framhäva dessa siffror. Medelvärdena är till för att ge en lättöverskådlig 

överblick över resultatet på varje fråga. 
Instämmer inte alls Instämmer i viss mån Ingen åsikt Instämmer i stort sett Instämmer helt 

 

Vi kan i tabell 5.1 se att våra uppgiftslämnare har en del spridda åsikter på våra påståenden. 

Detta kan tydligt ses i fråga 9, 11 och 12 där medelvärdena ligger nära mitten (värde 3) och 

svaren är spridda över flera svarsalternativ. På många frågor är dock de flesta uppgiftslämnare 

överens, vilket kan ses framförallt på fråga 15 och 16 där de flesta svarat samma sak. Det vi kan 

utläsa från resultatet av enkäten är att majoriteten av våra uppgiftslämnare tycker att det är 

viktigt att anställda ska kunna välja vilka verktyg de använder i tjänsten (fråga 5) och får 

använda egna personliga mobila enheter i sitt arbete (fråga 4). Respondenterna håller dock inte 

med om att BYOD kan öka säkerhetsmedvetenheten hos anställda (fråga 8). Det fanns spridda 

meningar om att BYOD kan minska kostnader för företag (fråga 9) och att det inte går att lita på 

att anställda har rätt säkerhetstänk (fråga 12). 

 

Sista frågan i mittendelen av vår enkät (fråga 17) är inte med i tabell 5.1, vi har istället valt att 

redovisa den för sig eftersom det är en fråga och inget påstående som frågorna 4-16 är. Hälften 

av våra uppgiftslämnare har på frågan om vilken den största utmaningen med BYOD är svarat att 

de anser att den största utmaningen är att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för företagsdata. 

Resten av svaren är spridda över övriga svarsalterntiv, förutom svarsalternativet om att göra 

företagets system kompatibla med olika plattformar som ingen respondent ansåg vara den största 

utmaningen med BYOD. 
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Tabell 5.1: Enkätsvar fråga 4-16. 1 (Instämmer inte alls), 2 (Instämmer i viss mån), 3 (Ingen åsikt),           
4 (Instämmer i stort sett), 5 (Instämmer helt) 

Fråga: 1 2 3 4 5 Medelvärde 

4. Det är viktigt att anställda har möjlighet att använda sina 

personliga mobila enheter i tjänsten. 
2 0 0 4 6 4,0 

5. Att anställda själva får välja vilka verktyg/hjälpmedel de vill 

använda i tjänsten är inte speciellt viktigt. 
6 3 0 1 2 2,2 

6. Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 

personliga enheter på företaget ökar de anställdas 

produktivitet. 

1 2 1 3 5 3,8 

7. Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 

personliga enheter på företaget höjer de anställdas 

arbetsmoral och gör dem nöjdare. 

0 2 1 4 5 4,0 

8. Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 

personliga enheter på företaget ökar de anställdas 

säkerhetsmedvetenhet 

3 6 0 1 2 2,4 

9. Att tillåta BYOD på företaget minskar företagets kostnader. 1 5 0 2 4 3,3 

10. Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 

personliga enheter på företaget gör att företaget får en 

progressiv image och blir mer attraktivt vid till exempel 

rekrytering. 

1 2 1 2 6 3,8 

11. Det innebär en säkerhetsrisk för företaget att låta 

anställda använda sina privata enheter i arbetet för att bland 

annat tillgå information på företagets servrar. 

0 7 1 1 3 3,0 

12. Det går inte att lita på att personalen har rätt 

säkerhetstänk, man måste reglera säkerheten centralt genom 

att till exempel kunna ta bort känslig data från en enhet 

trådlöst. 

1 4 2 4 1 3,0 

13. Det innebär svårigheter för företagets IT-avdelning att ge 

support till anställda om man tillåter BYOD. 
1 7 1 2 1 2,6 

14. Anställda måste utbildas i hur de bör använda sina 

personliga enheter för företagsbruk om BYOD tillåts. 
0 2 1 1 8 4,3 

15. Man bör inte tillåta att anställda använder sina privata 

enheter i tjänsten. 
8 1 2 0 1 1,8 

16. Företag måste ta ställning till BYOD frågan. 0 1 0 0 11 4,8 
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5.1.3 Öppna frågor 

 

Eftersom våra öppna frågor (fråga 18-21) inte var obligatoriska att svara på var det inte alla av 

våra uppgiftslämnare som valde att svara på dessa. Vi fick ändå en del synpunkter som svar på 

våra frågor. Vi kommer här redovisa svaren genom några tabeller där vi har kategoriserat svaren 

till olika svarsalternativ. 

 

Fråga 18: Ser du fler risker och nackdelar med Bring Your Own Device än de som har 

behandlats i den här enkäten? 

 

Svaren på den här frågan var överlag varierande, det fanns många olika synpunkter. En 

uppgiftslämnare har här bland annat svarat att en risk med BYOD är att anställda kan få många 

olika enheter att hantera då de kan ha egna enheter samtidigt som de eventuellt har blivit 

tilldelade enheter av sitt företag. Det var även en uppgiftslämnare som oroade sig över att den 

största risken med BYOD är att känslig data kan spridas. En orsak till detta kan vara att det med 

BYOD blir svårare att säkerställa att mobila enheter uppdateras som diskuterades av en annan 

uppgiftslämnare. En uppgiftslämnare gick djupare in på ämnet och diskuterade Bring-Your-

Own-Application (BYOA), som har att göra med vilka applikationer som bör accepteras på 

personliga respektive företagsägda mobila enheter. I tabell 5.2 har vi kategoriserat de svar vi fick 

och redovisat för hur många uppgiftslämnare som har ett svar inom respektive kategori. 

 

Tabell 5.2: Enkätsvar fråga 18. 

Anställda får för många enheter att hantera 1 

Blir för mycket privat användning 1 

Spridning av känslig data 1 

BYOA 1 

Anställda ska alltid vara nåbara, även på fritiden 1 

Ouppdaterade enheter 1 

<Inget svar> 6 
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Fråga 19: Ser du fler fördelar och möjligheter med Bring Your Own Device än de som har 

behandlats i den här enkäten? 

 

Även på den här frågan varierade svaren. Två av våra respondenter diskuterade dock att BYOD 

är bra då det innebär att anställda kan använda sig av enheter som de är vana vid att använda. En 

intressant punkt är att en uppgiftslämnare svarade att det är en fördel att anställda blir mer 

lättillgängliga medan en annan uppgiftslämnare på föregående fråga svarade att det är en 

nackdel. Antagligen är det en nackdel ur en anställds perspektiv medan det är en fördel ur ett 

företags perspektiv. Det var även en uppgiftslämnare som svarade att det är bra att det blir färre 

enheter för anställda att hantera medan en annan uppgiftslämnare på föregående fråga svarade att 

en risk med BYOD är att det kan bli för många enheter för anställda att hantera. Detta har 

antagligen också med olika perspektiv att göra. Ena perspektivet kan vara att en anställd får 

använda sig av enbart personliga enheter och således inte behöver hantera många olika enheter. 

Medan det andra perspektivet kan vara att en anställd får ta med sig egna mobila enheter men 

måste använda sig av företagsägda enheter för att utföra sitt arbete. I övrigt svarade våra 

uppgiftslämnare att BYOD kan ge företag större möjligheter att locka till sig nya förmågor och 

att anställda blir mer kunskapsbenägna och engagerade. 

 

Tabell 5.3: Enkätsvar fråga 19. 

Det finns inga ”silver bullets” 1 

Anställda har enheter de är vana att använda 2 

Anställda blir mer lättillgängliga, även på fritiden 1 

Mer kunskapsbenägna, flexibla och engagerade anställda 1 

Enklare för företag att locka till sig nya förmågar 1 

Färre enheter för anställda att hantera 1 

<Inget svar> 5 

 

Fråga 20: Vad är din inställning till Bring-Your-Own-Device fenomenet, dvs. att anställda 

använder sig av privata mobila enheter som smartphones och surplattor för att tillgå 

företagsrelaterad information och data? 

 

Den här frågan var den öppna frågan där vi fick flest svar och synpunkter. Det vi framförallt kan 

utläsa från dessa svar är att en del av våra uppgiftslämnare anser att det krävs en bra 

säkerhetsnivå och mycket eftertanke innan företag kan tillåta BYOD. Vi kan också utläsa att 

några uppgiftslämnarna anser att utvecklingen av BYOD är en självklar och naturlig utveckling 

som företag måste anpassa sig efter. Ett par svar visar också på att våra respondenter anser att 
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personliga mobila enheter bör få användas på företag. Generellt sett ser det ut som att våra 

respondenter var positivt inställda till BYOD och att det är något som utvecklas och får företag 

att behöva anpassa sig. 

 

Tabell 5.4: Enkätsvar fråga 20. 

BYOD är en självklar utveckling 3 

Krävs en bra säkerhetsnivå 4 

Anställda bör få använda egna mobila enheter 2 

Företag måste anpassa sig 1 

Företag måste fundera på hur de ska hantera BYOD 1 

<Inget svar> 4 

 

Fråga 21: Övriga tankar om Bring-Your-Own-Device 

 

Den öppna frågan som fick minst svar var den där vi bad om uppgiftslämnarens övriga tankar om 

BYOD. Överlag hade uppgiftslämnarna inte så mycket mer att säga på den här frågan. En 

respondent tillade att företag sparar pengar på att tillåta anställda ta med egna mobila enheter 

men att supportkostnaden blir högre för företaget då det blir fler olika sorters enheter som måste 

tas om hand. En annan tillade att anställda som vill använda egna mobila enheter måste vara 

beredda på att själva lära sig hur de kan användas på jobbet eftersom företaget omöjligt kan 

stödja alla sorters enheter. Men att supporten dock kan ge riktlinjer för vilka enheter som de vet 

har en fungerande miljö och kan ge support till. 

 

 

 

5.2 Sammanfattning av empiri 

 

Mycket av det vi har funnit i vår egen undersökning styrks av de tidigare genomförda 

undersökningarna. Exempelvis att BYOD höjer arbetsmoralen, gör de anställda nöjdare och att 

företaget får en mer progressiv image. Dessutom pekar både tidigare undersökningar och vår 

egen undersökning på att BYOD ökar produktiviteten. Både vår egen och tidigare genomförda 

undersökningar visar även på att BYOD kan medföra olika säkerhetsrisker och att företag måste 

ta hänsyn till dessa risker. Alla undersökningar visar att BYOD är ett aktuellt ämne och att 

förekomsten av privata enheter i företag blir vanligare och att man därför måste börja möta de 

anställda i detta.  
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6 Analys och Diskussion 

 

 

Bring-Your-Own-Device (BYOD) är enligt flera av de undersökningar som behandlats i den här 

rapporten här för att stanna då att allt fler företag börjar tillåta privata enheter, samtidigt som en 

allt större del av enheterna som används i tjänsten har bekostats av de anställda. BYOD blev 

aktuellt till följd av den stora genomslagskraften smartphones har haft bland slutkonsumenterna, 

och kommer eldas på ytterligare av surfplattornas ökade popularitet bland mobila arbetare. I takt 

med att fler anställda införskaffar privata enheter kommer också kraven att öka på att kunna 

använda dessa i tjänsten. 

 

 

 

6.1 Mobila enheter 

 

Smartphones som teknologi har anammats av nästan hela den mobila arbetsstyrkan (95 %) och 

bland privatpersoner har andelen växt för varje år och år 2011 använde 44 % av 

mobilanvändarna i USA en smartphone och mycket pekar på att allt fler kommer att anamma 

teknologin. (se kapitel 4.2.) En av våra respondenter hade följande att säga om BYOD: 

 

“[...] BYOD trenden är något som inte går att stoppa och där är det upp till företag att 

anpassa sig. Det ställer stora krav på företagen både ur användarperspektiv och 

säkerhet.” 

- En del av respondent I:s svar på frågan om dennes inställning till BYOD. 

 

I kapitel 4.2. skriver vi om hur en större mobil arbetsstyrka ökar trycket på företagen att anpassa 

sina processer och affärsmodeller till att bli mobila. Flera av våra undersökningar i kapitel 4.2. 

visar på en stor ökning av andelen mobila arbetare (alltså de arbetare som använder sig av mobil 

teknologi), vilket alltså pekar på att allt fler företag håller på att bli mobila verksamheter. 

 

Dock tänker inte de flesta anställda på de risker företaget kan utsättas för när de använder sin 

privata enhet för att tillgå data på företagets nätverk. Enligt de undersökningar vi gått igenom i 

kapitel 4 anser de flesta som använder privata mobila enheter att säkerhetsaspekten inte är deras 

ansvar utan snarare ligger hos företaget, eller möjligtvis hos tillverkarna. 

 

Consumerization har gjort att många företag har blivit överraskade i och med smartphonens intåg 

som verktyg bland de anställda, det har inte gått att på ett kontrollerat sätt planera och skapa 
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strategier och det finns ofta inga riktlinjer som hanterar hur personliga enheter får användas i 

verksamheten. Detta har skapat en känsla bland företagens IT-ansvariga av att inte ha kontroll 

över företagets data. 

 

Skillnaden mellan att bli tilldelad en smartphone av företaget och att själv få köpa den kan 

kanske vid första anblick vara marginell. Men ägandefrågan är ändå en fråga som tas upp av 

bland annat Zielinski (2012). Vad händer om en anställd slutar? Om det är företagets mobil 

stannar den i företaget, vilket avslutar diskussionen, men vad händer om den anställde själv äger 

sin tjänstemobil? Risken är att känslig information finns kvar på enheten som företaget inte 

längre har någon kontroll över. Företaget kan heller inte fritt kontrollera en privat enhet på 

samma sätt som en företagsägd kan kontrolleras. Vi syftar då främst på att verksamheter får 

användarens godkännande för att till exempel installera programvara som kan radera data genom 

fjärråtkomst till mobilen. Detta för att det inte bara är företagets data på mobilen utan även den 

anställdes privata data som kan försvinna. 

 

 

 

6.2 Mobila arbetare 

 

Våra uppgiftslämnare verkar vara överens om att det är viktigt att anställda ska få använda 

personliga mobila enheter i tjänsten. De är även eniga om att det är viktigt att anställda själva bör 

få välja vilka verktyg och hjälpmedel som de använder i tjänsten. 

 

Några fördelar med att tillåta privata enheter är bland annat att anställda får valmöjligheten att 

välja en enhet som denne är van vid att hantera vilket kan bidra med att anställda blir mer 

produktiva och nöjdare. Samtidigt kan företaget få en bättre image och blir således attraktivare 

vid rekrytering. Detta understryks av en av våra respondenter som sammanfattar detta enligt 

följande: 

 

“Stora fördelen är ju att användaren kan välja en terminal som man är van vid och 

därmed bör effektiviteten/produktiviteten öka liksom att man kan locka till sig rätt 

personal över tid då företaget är modernt/flexibel.” 

- Respondent J:s svar på frågan om fördelar och möjligheter med BYOD. 

 

Utöver detta var respondenterna i vår enkätundersökning i stort sett överens om att anställda blir 

produktivare och nöjdare överlag och att företag får en bättre image som hjälper till att göra 

företag mer attraktivta vid till exempel rekrytering om företag tillåter BYOD. 
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I vår studie talar både vår sammanställning av tidigare gjorda undersökningar och empiri för att 

företag som tillåter BYOD överlag får ett bättre anseende och produktivare och nöjdare 

anställda. Detta kan ha att göra med att användarna är mer vana vid enheten de använder privat 

och därför, som respondent J säger, jobbar effektivare på denna än på företagets enheter. 

 

En mobil arbetare (se kapitel 4.2.) använder fler nätverk än företagets egna och använder också 

mobila enheter i tjänsten. I undersökningen av iPass (2011a) kan utläsas att den mobila arbetaren 

arbetar över 240 timmar mer om året än den icke mobile arbetaren. Samma rapport argumenterar 

för att de spärrar som skiljer privatlivet från arbetslivet försvinner allt mer. Mobila enheter gör 

att de anställda kan svara på företagsmejl direkt när det mottages, vilket en av våra respondenter 

oroade sig över medan en annan respondent såg det som en fördel. I många fall kan också 

information, som tidigare inte gick att komma åt utan fysisk närvaro, tillgås när som helst och 

var som helst. Det här gör att den anställde får en större frihet att kunna lägga upp sitt arbete efter 

eget bevåg. 

 

 

 

6.3 Bring-Your-Own-Device 

 

En fördel med att tillåta BYOD kan vara att företag kan spara pengar på att låta anställda 

använda sina privata mobila enheter i jobbet genom att de anställda själva bekosta enheter och 

abonnemang. Man måste dock ta med fler variabler än endast kostnad för inköp och abonnemang 

när man beräknar kostnaden för de anställdas mobilitet, respondent C har följande att säga: 

 

“Företaget sparar kostnader vad gäller hårdvaran. Supporttid kommer dock att bli högre 

då det blir flera olika device att ta hand om för organisationen.” 

- Respondent C:s svar på frågan om övriga tankar om BYOD. 

 

Genom att tillåta BYOD lär företag, precis som respondent C säger, kunna spara en hel del 

pengar genom att inte behöva stå för kostnaderna för mobila enheter. Det lär i och för sig även 

betyda, som C också nämner, högre kostnader för support då anställda använder flera olika 

enheter och därmed krävs mer kunskap på företagets supportavdelning. Problematiken verkar 

framförallt vara att det kan komma att finnas många olika plattformar i organisation, vilket i sig 

blir ett problem för IT-avdelningen att hantera och implementera i befintliga processer och 

system. 

 

Detta för oss in på att tillåtelse av privata enheter kan innebära att IT-avdelningar får större 

arbetsbelastning samtidigt som det blir svårt att kunna stödja alla olika sorters plattformar som 

kan tänkas introduceras i organisationen genom att anställda använder sina privata enheter. Det 



Bring Your Own Device – Risker och Möjligheter  Lunde & Mattsson 

 

42 

 

kan mycket väl tänkas att alla olika plattformar helt enkelt inte är kompitabla med företagets 

applikationer, vilket också konstateras som en av orosfaktorerna i U7 (se kapitel 4.2.). En av våra 

respondenter ställer sig följande retoriska fråga på vår fråga om nackdelar och risker med 

BYOD: 

 

“Kostnaden för support/stöd av olika mobila plattformar dvs skall företaget stötta ALLA 

plattformar eller enbart några olika? [...]“ 

- En del av respondent J:s svar på risker och nackdelar med BYOD. 

 

En kompromiss mellan att låta anställda använda egna personliga mobila enheter och att 

företaget tilldelar anställda mobila enheter kan vara att företaget förser varje anställd med en viss 

summa pengar som de anställda kan använda till att köpa mobila enheter själva. På så vis förser 

företaget de anställda med mobila enheter samtidigt som de anställda själva fritt kan välja det 

verktyg som passar denne själv. En ytterligare kompromiss kan vara att de anställda är 

begränsade att välja en mobil enhet utifrån en lista med, av företaget, godkända enheter. På detta 

sätt ser företaget till att anställda får en viss valfrihet samtidigt som företaget kan vara säkra på 

att IT-avdelningen kan stödja alla mobila enheter i organisationen på ett bra sätt. De här 

kompromisserna kanske dock inte möjliggör några kostnadsbesparingar men det blir lättare för 

företag att säkerställa säkerheten samtidigt som de anställda får en viss valmöjlighet. Det verkar 

som att åtminstone en variant av detta är i bruk hos respondent C’s företag, då C säger följande: 

 

“Hos oss har samtliga medarbetare tilldelats en mobiltelefon. Chefen har fått göra 

bedömningen om behovet är en smartphone eller en enkel mobil. [...]” 

- En del av respondent C:s svar på risker och nackdelar med BYOD. 

 

Detta verkar inte tyda på att anställda har fått någon valmöjlighet att själv välja en mobil men det 

visar ändå på en lösning på problemet med att IT-avdelningen får stor arbetsbörda och problem 

med att stödja olika plattformar.  

 

Vi kunde i U3 se en minskning av andelen företagsägda enheter (se kapitel 4.2.) till fördel för 

privatägda. Respondent A skriver så här: 

 

“Bolagen har inget val vill man anställa unga personer måste man tillåta egna devices. 

Man vill inte ha 2-3 olika enheter i fickan.” 

- Respondent A om risker och nackdelar med BYOD. 

 

Vi kunde se ett tydligt mönster i kapitel 4.2. samt i vår egen undersökning på att användning av 

privata enheter ökar de anställdas produktivitet och trivsel då de får en större möjlighet att själva 

välja det verktyget som passar dem bäst. 
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I kapitel 2.1. argumenterar vi för att mobilitet ökar företagets produktivitet genom att ge 

anställda bättre tillgång till företagets resultat. Företagets mobilitet kan anses öka av att tillåta 

privata enheter på företaget, då fler anställda, som själva äger exempelvis en smartphone men 

inte har förmånen att bli tilldelade en liknande enhet av företaget, då blir mobila arbetare. Mobila 

arbetare i sin tur jobbar mer än icke mobila arbetare och har möjlighet att snabbt reagera på 

förändringar som sker runt dem genom att i större grad än icke mobila arbetare ha tillgång till 

beslutsstödjande företagsresurser. BYOD kan därmed anses vara en slags möjliggörare eller 

förstärkare av mobilitet i ett företag. 

 

Basole (2007) skriver att bättre tillgång till företagets resurser, både i form av data och personer, 

leder till en högre nivå av produktivitet, då mobila arbetare har möjlighet att tillgå data som i sin 

tur gör det möjligt för dem att reagera snabbt på förändringar och ta rätt beslut. 

 

 

 

6.4 Säkerheten 

 

I U7 (se kapitel 4.2.) anges att den största orsaken till att företag inte väljer att tillåta privata 

enheter i verksamheten är säkerhetsaspekten. Många företag är rädda för att tappa kontrollen 

över företagets data. Den enkla lösningen på problemet är att helt enkelt inte tillåta att personliga 

enheter används för att tillgå information på företaget. En av våra respondenter skriver så här: 

  

“Vi har väldiga säkerhetskrav från kunder och leverantörer. Hanterar mycket data som 

är säkerhetsklassad. Gäller att vi har en säkerhetsnivå som är hög och att våra 

medarbetare förstår vad det innebär att använda Cloud-tjänster etc. Känner inte att vi är 

riktigt redo att ta detta steg ännu.” 

- Respondent C:s svar på inställning till BYOD. 

 

Med “detta steg” avses att låta anställda använda sig av privata enheter. Respondent C:s 

organisation har istället valt att ge en del anställda företagsreglerade mobiltelefoner, om det är en 

smartphone eller inte avgör närmaste chefen. Inga av våra respondenter motsätter sig heller 

påståendet att det innebär en säkerhetsrisk för företag att låta anställda använda sina privata 

enheter i arbetet för att bland annat tillgå information på företagets servrar, privata mobila 

enheter ses enligt de tidigare undersökningarna som en långt större risk än företagsägda (se 

kapitel 4.2.). 

 

Ett annat företag som också förbjöd anställda att använda sig av privata enheter är Intel (se 

kapitel 4.3.). Dock ökade trycket från de anställda och ingen annan utväg sågs än att skapa en 
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strategi för hur privata enheter skulle kunna tillåtas i verksamhten. Respondent C skrev följande 

på en av våra öppna frågor i vårt frågeformulär: 

 

“[...] Än så länge har vi inte sett något behov av BOYD men inser att vi måste överväga 

detta alternativ i förlängningen. [...]”  

- En del av respondent C:s svar på risker och nackdelar med BYOD. 

 

Det verkar alltså som att behovet av att hantera privata enheter i verksamheten i detta fall inte 

finns ännu, dock pekar U6 (se kapitel 4.2.) på att IT-chefer i stor grad underskattar den faktiska 

förekomsten av privata enheter i verksamheten.  

 

Att skapa policys för att hålla en hög nivå på säkerheten anges av många källor som en av de 

viktigaste delarna i en framgångsrik strategi för BYOD. Samtidigt anger många yrkesverksamma 

i undersökningen av Cisco (se kapitel 4.2.) att de bryter mot företagets säkerhetspolicy, dessutom 

anger en av tre att företagets IT-avdelning inte är tillräckligt respekterad. Följaktligen måste det 

finnas medel för företag att på något sätt tvinga anställda att följa säkerhetsbestämmelser. Intel 

(se kapitel 4.3.) löste problemet genom att förankra säkerhetspolicyn hos de anställda genom att 

få dem att skriva på avtal där skyldigheter och rättigheter reglerades. Intel låter inga personliga 

enheter ansluta till företagets nätverk och det finns ett antal olika säkerhetsnivåer som en enhet 

kan uppfylla för att tillgå olika typer av information från företaget, till exempel tillåts en del 

enheter att få mejl med bilagor medan enheter som inte når den säkerhetsnivån endast kan ta del 

av mejl men inte dess bilagor. 

 

Vad händer om en mobil enhet som innehåller känslig företagsinformation tappas eller blir 

stulen? Holly Hunt (se kapitel 4.3.) använder sig av ett MDM system som är installerat i varje 

enhet och som kan fjärransluta till en enhet för att radera datan på den. Systemet kan även 

hantera andra säkerhetsrisker som att svartlista skadliga applikationer och att tillåta eller blockera 

enheten från nätverk. 

 

En av deltagarna i vår undersökning säger följande om säkerhetsaspekten: 

 

“Jag tycker att det är helt rätt att anställda ska få använda sina privata enheter, dock 

måste ett visst skydd läggas på dessa enheter så att inte företagskänslig data har 

möjlighet att försvinna från dom eller hamna i fel händer, detta finns det flertalet verktyg 

att använda som hjälpmedel för. Användaren måste även förstå att den policy företaget 

har angående säkerheten på dessa enheter innebär att företaget kan ha kontroll på den 

privata enheten, vill man inte gå med på dessa policys ska man inte använda sin privata 

enhet i jobbet.” 

- Respondent E:s svar på dennes inställning till BYOD. 
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Det verkar som om många av de säkerhetshål som finns med mobila enheter i allmänhet och 

personliga sådana i synnerhet kan hanteras med hjälp av ett antal olika angreppssätt. Varje sätt 

har fördelar och nackdelar och de begränsar användaren till olika grader. Men huvudpoängen är 

att det finns sätt att hantera säkerhetsrisker på, om verksamheten väljer att göra det genom att få 

anställda att skriva på avtal eller genom att installera mjukvara på enheten eller en kombination 

av de båda är ett beslut som måste tas av varje företag för att kunna hantera BYOD. 

 

Det råder blandade åsikter bland våra respondenter huruvida anställdas säkerhetsmedvetenhet 

ökar när de tillåts använda sina egna enheter. Enligt Cisco´s undersökning (se kapitel 4.2.) anser 

52 % av de tillfrågade yrkesverksamma att säkerheten inte är deras ansvar utan att ansvaret för 

att användning av företagets resurser ligger hos företagets IT-avdelning eller möjligtvis hos 

tillverkaren av enheten. En av våra respondenter svarade dessutom följande: 

 

“Medarbetare som vill använda sina egna enheter behöver vara beredda på att själva 

bättre sätta sig in i hur enheten fungerar. Det är inte rimligt att företaget skall kunna 

supporta allt som finns på marknaden. Supporten kan med fördel ge guidelines kring vad 

medarbetaren skall välja för att kunna räkna med en fungerande miljö och fungerande 

support för enheten medarbetaren väljer.” 

- Respondent K:s svar på vår fråga om övriga tankar om BYOD. 

 

Det kan mycket väl tänkas att användare är mer insatta i hur personliga enheter används, och 

kanske till och med är mer rädda om dem materiellt sett då de själva har bekostat dem. Dock 

pekar inget i vår underökning på att de anställda får en större säkerhetsmedvetenhet endast på 

grund av att de tillåts använda sina privata enheter. Att ge anställda råd och utbildning i hur 

nätverk, filer, appar, lösenord och så vidare bör hanteras för att öka den anställdes 

säkerhetsmedevetenhet verkar vara något som både vår genomgång av tidigare genomförda 

undersökningar och vår egen undersökning pekar på. 
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7 Slutsats 

 

 

Det finns som en av våra respondenter uttryckte det “inga silver bullets” (respondent B) som 

löser alla företags problem med Bring-Your-Own-Device (BYOD). Hur consumerization och 

BYOD bör behandlas kan bero på många olika faktorer som till exempel typ av företag, land, 

anställda, implementation, budget och så vidare. Detta stöds av våra undersökningar som pekar 

på att inställningar till mobilitet i olika länder skiljer sig åt en hel del. Vi kan inte ta ställning för 

hur BYOD bör hanteras men våra undersökningar pekar på att de flesta företag måste ta 

medvetna beslut om hur BYOD ska behandlas. Säkerhetsriskerna måste beaktas och den 

personal på företag som vill använda sig av privata mobila enheter bör veta vilka riktlinjer finns 

att förhålla sig till. Vi kan i vår genomgång av tidigare gjorda undersökningar och även vår egen 

undersökning se att det finns företag som helt förbjuder anställda att använda sina privata 

enheter, andra väljer att tillåta det. Undersökningarna i kapitel 4.2 visar dock att det blir allt 

vanligare att företag tillåter BYOD. 

 

Både vår egen undersökning och de tidigare genomförda undersökningarna vi behandlat pekar på 

att anställda trivs bättre och jobbar mer produktivt när de själva får välja fritt vilka verktyg som 

passar dem bäst. Mycket pekar också på att möjligheten att kunna använda sig av personliga 

enheter i tjänsten ses som en positiv effekt av kandidater vid rekrytering. Möjligheten att få 

använda sin egen enhet i jobbet är positivt medan avsaknaden av den möjligheten får en negativ 

inverkan när företag nyanställer. Tillåts BYOD kan anställda som inte tilldelas exempelvis 

smartphones i tjänsten, ändå tillgå företagsdata via en privat smartphone, vilket ökar deras 

tillgång till information.  

 

Företag bör ha medel som kan kontrollera att de anställda sköter de säkerhetsföreskrifter som 

finns och som de har gått med på att uppfylla, då vi i vår undersökning sett att anställda ofta inte 

följer dessa föreskrifter och att de i många fall inte anser att säkerheten är deras ansvar. Med 

MDM programvara på enheter kan applikationer svartlistas och specifika enheter kan blockeras 

från utvalda nätverk, dessutom kan företag ta bort data från enheter via fjärranslutning, vilket kan 

göra att säkerhetsriskerna med BYOD minskar. 

 

Vår slutsats är att den största risken med BYOD är att företaget tappar kontroll över sin data och 

att verksamheten inte vet vem som har tillgång till vilken information och hur informationen 

används. Vi har dock sett att allt fler företag väljer att låta anställda använda privata enheter 

samtidigt som allt fler av de anställda med smartphones har bekostat dessa själva. En annan risk 

med BYOD är att arbetsbelastningen på IT-avdelningen ökar då fler olika typer av enheter 

kommer att börja användas i företaget och varje enhet har egna förutsättningar. Det är en 
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utmaning att få alla olika enheter att på ett sätt som uppfyller säkerhetskraven tillgå företagets 

resurser. Samtidigt sparar företaget pengar på att anställda i större grad bekostar de enheter som 

används. Vår undersökning pekar ändå på att kostnaderna för att stödja privata enheter på företag 

är större än de besparingar som kan göras. Dock kan denna investering löna sig då anställda blir 

produktivare och nöjdare. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1. Frågeformulär 
 

 

Inledande del 

 

Mobila verksamheter och Bring-Your-Own-Device studie 

 

Hej och tack för att du tar dig tid att medverka i den här undersökningen! Enkäten tar bara några minuter att fylla i.  

 

Vi som gör den här undersökningen heter Fredrik Lunde och Gustav Mattsson, vi studerar informatik vid Lunds 

Universitet. Undersökningen handlar om Bring-Your-Own-Device (BYOD) vilket har blivit ett aktuellt ämne på 

många företag. Denna studie syftar till att öka kunskapen inom området genom att undersöka vilka risker och 

möjligheter som Bring-Your-Own-Device medför. 

 

Enkäten bör besvaras av experter, yrkesverksamma eller personer som är allmänt kunniga inom området mobilitet, 

enterprise mobility och/eller mobila lösningar. Frågorna har utformats utifrån en teoretisk undersökning inom ämnet. 

Material från den här enkäten kommer att användas i vår kandidatuppsats vid institutionen för Informatik vid Lunds 

Universitet. Din medverkan kommer att vara anonym. 

 

Vi kommer att analysera resultatet av enkäten genom att jämföra data med den teori vi har kunnat hitta i ämnet. 

Besvara gärna de öppna frågorna så utförligt som möjligt.  

 

När vi nämner personliga enheter avser vi smartphones/surfplattor/laptops el.dyl som ägs privat och inte av 

företaget. 

 

* = Obligatorisk 

 

Vilken är din nuvarande titel/roll på ditt företag och hur länge har du haft den rollen? * 

Även gärna en kort beskrivning av vilka arbetsuppgifter som ingår i din tjänst. 
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Jag använder en personlig mobil enhet, t.ex. en smartphone, surfplatta eller laptop i tjänsten * 

Med personliga enheter avses privata laptops, smartphones, surfplattor, m.m. 

 

 

 

 

 
 

 

Det finns en policy på mitt företag som behandlar hur personliga enheter får användas av personalen * 

Med personliga enheter avses privata laptops, smartphones, surfplattor, m.m. 

 

 

 
 

 

 

Mittendel 

 

Till vilken grad håller du med om följande påståenden? * 

 

 

 Jag 

instämmer 

inte alls 

Jag 

instämmer i 

viss mån 

Ingen 

åsikt 

Jag 

instämmer i 

stort sätt 

Jag 

instämmer 

helt 

Det är viktigt att anställda har möjlighet 

att använda sina personliga mobila 

enheter i tjänsten. 
     

Att anställda själva får välja vilka 

verktyg/hjälpmedel de vill använda i 

tjänsten är inte speciellt viktigt. 
     

Att ge anställda valmöjligheten att 

kunna använda sina personliga enheter 

på företaget ökar de anställdas 

produktivitet. 
     

Att ge anställda valmöjligheten att 

kunna använda sina personliga enheter 

på företaget höjer de anställdas 

arbetsmoral och gör dem nöjdare. 
     

Det innebär en säkerhetsrisk för 

företaget att låta anställda använda sina 

privata enheter i arbetet för att bland 

annat tillgå information på företagets 

servrar. 
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 Jag 

instämmer 

inte alls 

Jag 

instämmer i 

viss mån 

Ingen 

åsikt 

Jag 

instämmer i 

stort sätt 

Jag 

instämmer 

helt 

Att ge anställda valmöjligheten att 

kunna använda sina personliga enheter 

på företaget ökar de anställdas 

säkerhetsmedvetenhet. 
     

Att tillåta BYOD på företaget minskar 

företagets kostnader.      
Att ge anställda valmöjligheten att 

kunna använda sina personliga enheter 

på företaget gör att företaget får en 

progressiv image och blir mer attraktivt 

vid till exempel rekrytering. 

     

Det går inte att lita på att personalen 

har rätt säkerhetstänk, man måste 

reglera säkerheten centralt genom att 

till exempel kunna ta bort känslig data 

från en enhet trådlöst. 

     

Det innebär svårigheter för företagets 

IT-avdelning att ge support till 

anställda om man tillåter BYOD. 
     

Anställda måste utbildas i hur de bör 

använda sina personliga enheter för 

företagsbruk om BYOD tillåts. 
     

Man bör inte tillåta att anställda 

använder sina privata enheter i tjänsten.      
Företag måste ta ställning till BYOD 

frågan.      
 

 

Vad är den största utmaningen när ett företag ska anpassa sina processer och system till att kunna tillgås 

från personliga enheter? * 

Välj ett alternativ 
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Avslutande del 

 

Ser du fler risker och nackdelar med Bring Your Own Device än de som har behandlats i den här enkäten? 

I så fall vilka? Förklara gärna 

 
 

 

Ser du fler fördelar och möjligheter med Bring Your Own Device än de som har behandlats i den här 

enkäten? 

I så fall vilka? Förklara gärna 

 
 

 

Vad är din inställning till Bring-Your-Own-Device fenomenet, dvs. att anställda använder sig av privata 

mobila enheter som smartphones och surplattor för att tillgå företagsrelaterad information och data? 
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Övriga tankar om Bring-Your-Own-Device 

Finns det något du vill tillägga? 

 
 

 

 

Bilaga 2. Enkätsvar 

 

1. Vilken är din nuvarande titel/roll på ditt företag och hur länge har du haft den rollen? 

 

a. Styrelsemedlem. Samt konsult i strategifrågor i eget bolag. Samt investerare i bolag  

b. Enterprise Mobility Manager 

c. "Förvaltningsansvarig. Har jobbat med mobiltelefoni sedan projektfasen 2010 då vi gjorde valet 

att förse alla medarbetar med egen mobiltelefon." 

d. Kravställare, strateg och koordinator rörande mobila tjänster. 

e. Arbetar som IT säkerhetskonsult sedan 1,5 år tillbaka, huvudsakliga uppgifter är att ha hand om 

Endpoint security och mobile security, ärbetar även med PKI 

f. Produktchef i 7 år 

g. Sponsringsmanager  

h. VD Grundare 1999 

i. Strateg, affärsutvecklare och projektledare. 6 månader 

j. Ansvarig B2B i Sverige. Haft tjänsten sedan snart 3,5 år. Ansvarar för de produkter, erbjudande 

och lösningar som är mobila som rör B2B kunderna i Sverige. Detta innebär också ett ansvar för 

P/L. 

k. Verksamhetsutvecklare (Management Consultant), 4 år. Arbetar med utvecklingsprojekt av 

generell karaktär, inte nödvändigtvis IT-relaterat. Min roll är förändringsledare (i vilket jag får 

agera projektledare, facilitator, coach, bollplank). 

l. "t.f. informationssäkerhetsansvarig sedan 2012-01-01 

Min ordinarie tjänst är IT-säkerhetshandläggare, sedan 2008-02-01 

 

Jag ansvarar för informations- och it-säkerhet. I rollen ingår framför allt att bedöma vilka behov av 

skydd och säkerhet som behövs samt att formulera och ställa väl avvägda och balanserade krav 

inom informationssäkerhetsområdet.  

 

Utöver detta ingår även att mäta och följa upp övrig verksamhets arbete inom 

informationssäkerhetsområdet och kontrollera att ställda krav uppfylls." 
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2.  

 

 
 

3.  

 

Nej, inte vad jag känner till 3 25% 

Ja, personliga enheter får användas som verktyg i tjänsten 4 33% 

Ja, enligt företaget får personliga enheter INTE användas som verktyg i tjänsten 5 42% 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aldrig Ytterst sällan
(någon gång

om året)

Ibland (någon
gång i

månaden)

Ofta (varje
vecka)

Dagligen

Jag använder en personlig enhet, t.ex. en smartphone, 
surfplatta eller laptop i tjänsten 

Aldrig 3 25%

Ytterst sällan (någon gång om året) 1 8%

Ibland (någon gång i månaden) 0 0%

Ofta (varje vecka) 0 0%

Dagligen 8 67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nej, inte vad jag känner
till

Ja, personliga enheter får
användas som verktyg i

tjänsten

Ja, enligt företaget får
personliga enheter INTE
användas som verktyg i

tjänsten

Det finns en policy på mitt företag som behandlar hur 
personliga enheter får användas av personalen  
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4.  

 

 
 

5.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Det är viktigt att anställda har möjlighet att använda sina 
personliga mobila enheter i tjänsten.  

Jag instämmer inte alls 2 17%

Jag instämmer i viss mån 0 0%

Ingen åsikt 0 0%

Jag instämmer i stort sett 4 33%

Jag instämmer helt 6 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Att anställda själva får välja vilka verktyg/hjälpmedel de vill 
använda i tjänsten är inte speciellt viktigt.  

Jag instämmer inte alls 6 50%

Jag instämmer i viss mån 3 25%

Ingen åsikt 0 0%

Jag instämmer i stort sett 1 8%

Jag instämmer helt 2 17%



Bring Your Own Device – Risker och Möjligheter  Lunde & Mattsson 

 

55 

 

 

6.  

 

 
 

7.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 
personliga enheter på företaget ökar de anställdas 

produktivitet.  

Jag instämmer inte alls 1 8%

Jag instämmer i viss mån 2 17%

Ingen åsikt 1 8%

Jag instämmer i stort sett 3 25%

Jag instämmer helt 5 42%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 
personliga enheter på företaget höjer de anställdas 

arbetsmoral och gör dem nöjdare.  

Jag instämmer inte alls 0 0%

Jag instämmer i viss mån 2 17%

Ingen åsikt 1 8%

Jag instämmer i stort sett 4 33%

Jag instämmer helt 5 42%
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8.  

 

 
 

9.  
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20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 
personliga enheter på företaget ökar de anställdas 

säkerhetsmedvetenhet.  

Jag instämmer inte alls 3 25%

Jag instämmer i viss mån 6 50%

Ingen åsikt 0 0%

Jag instämmer i stort sett 1 8%

Jag instämmer helt 2 17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Att tillåta BYOD på företaget minskar företagets kostnader.  

Jag instämmer inte alls 1 8%

Jag instämmer i viss mån 5 42%

Ingen åsikt 0 0%

Jag instämmer i stort sett 2 17%

Jag instämmer helt 4 33%



Bring Your Own Device – Risker och Möjligheter  Lunde & Mattsson 

 

57 

 

 

10.  

 

 
 

11.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Att ge anställda valmöjligheten att kunna använda sina 
personliga enheter på företaget gör att företaget får en 
progressiv image och blir mer attraktivt vid till exempel 

rekrytering.  

Jag instämmer inte alls 1 8%

Jag instämmer i viss mån 2 17%

Ingen åsikt 1 8%

Jag instämmer i stort sett 2 17%

Jag instämmer helt 6 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Det innebär en säkerhetsrisk för företaget att låta anställda 
använda sina privata enheter i arbetet för att bland annat 

tillgå information på företagets servrar.  

Jag instämmer inte alls 0 0%

Jag instämmer i viss mån 7 58%

Ingen åsikt 1 8%

Jag instämmer i stort sett 1 8%

Jag instämmer helt 3 25%
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12.  

 

 
 

13.  
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Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

 Det går inte att lita på att personalen har rätt säkerhetstänk, 
man måste reglera säkerheten centralt genom att till 

exempel kunna ta bort känslig data från en enhet trådlöst.  

Jag instämmer inte alls 1 8%

Jag instämmer i viss mån 4 33%

Ingen åsikt 2 17%

Jag instämmer i stort sett 4 33%

Jag instämmer helt 1 8%

0%
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80%

100%

Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Det innebär svårigheter för företagets IT-avdelning att ge 
support till anställda om man tillåter BYOD.  

Jag instämmer inte alls 1 8%

Jag instämmer i viss mån 7 58%

Ingen åsikt 1 8%

Jag instämmer i stort sett 2 17%

Jag instämmer helt 1 8%
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14.  

 

 
 

15.  
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inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Anställda måste utbildas i hur de bör använda sina personliga 
enheter för företagsbruk om BYOD tillåts.  

Jag instämmer inte alls 0 0%

Jag instämmer i viss mån 2 17%

Ingen åsikt 1 8%

Jag instämmer i stort sett 1 8%

Jag instämmer helt 8 67%

0%

20%

40%

60%

80%
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Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Man bör inte tillåta att anställda använder sina privata 
enheter i tjänsten.  

Jag instämmer inte alls 8 67%

Jag instämmer i viss mån 1 8%

Ingen åsikt 2 17%

Jag instämmer i stort sett 0 0%

Jag instämmer helt 1 8%
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16.  

 

 
 

17.  
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Jag instämmer
inte alls

Jag instämmer
i viss mån

Ingen åsikt Jag instämmer
i stort sett

Jag instämmer
helt

Företag måste ta ställning till BYOD frågan.  

Jag instämmer inte alls 0 0%

Jag instämmer i viss mån 1 8%

Ingen åsikt 0 0%

Jag instämmer i stort sett 0 0%

Jag instämmer helt 11 92%
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A B C D E F

Vad är den största utmaningen när ett företag ska anpassa 
sina processer och system till att kunna tillgås från personliga 

enheter?  
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A Att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för företagets data 6 50% 

B 
Att göra företagets system kompatibla med de många olika plattformar som mobila enheter 
baseras på 0 

0% 

C Att utbilda anställda i hur man ska hantera de mobila enheterna 2 17% 

D Att kunna upprätthålla en fungerande supportverksamhet för företagets personal 1 8% 

E 
Att undvika konflikter mellan den anställde och företaget i olika frågor som rör hur data får 
hanteras på privata enheter 1 

8% 

F Övrigt: 2 17% 

 

Övrigt 1: 
beror på vilket företag och vilken grupp anställda det är... lite svart och vitt syn på det hela, det är mer 
komplext. 

Övrigt 2: Allt måste med viktiga saker 

 

 

18. Ser du fler risker och nackdelar med Bring Your Own Device än de som har behandlats i den här 

enkäten?I så fall vilka? Förklara gärna 

 

a. Bolagen har inget val vill man anställa unga personer måste man tillåta egna devices. Man vill inte 

ha 2-3 olika enheter i fickan. 

b. Ja 

c. Hos oss har samtliga medarbetare tilldelats en mobiltelefon. Chefen har fått göra bedömningen om 

behovet är en smartphone eller en enkel mobil. Än så länge har vi inte sett något behov av BOYD 

men inser att vi måste överväga detta alternativ i förlängningen. Risken finns att det blir lite för 

mycket privat hantering om man ska använda sin egen telefon i jobbet. 

d. <inget svar> 

e. <inget svar> 

f. <inget svar> 

g. <inget svar> 

h. <inget svar> 

i. Säkerheten och speciellt spridning av känslig data som kan skada företaget är största risken 

j. "Kostnaden för support/stöd av olika mobila plattformar dvs skall företaget stötta ALLA 

plattformar eller enbart några olika? Vad gäller för BYO Applikation? Dvs bring your own device 

är en sak - en annan sak är vilka applikationer på den personliga eller företagsägda devices får 

finnas/användas? Tex Facebook? Dropbox? Spotify? mm mm" 

k. <inget svar> 

l. "BYOD riskerar att (indirekt) fortsatt driva på trenden att anställda alltid ""ska vara"" nåbara. Det 

blir svårare att separera arbetstid från fritid vilket kan uppfattas som stressande av vissa personer. 

 

Svårt att säkerställa att de enheter som används har en bra patch-nivå. I och med att användarna 

själva ska ansvara för att uppdatera och uppgradera teknisk utrustning ökar risken för enheter som 

inte är uppdaterade och därmed riskerar att vara mer utsatta för t.ex. skadlig kod." 
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19. Ser du fler fördelar och möjligheter med Bring Your Own Device än de som har behandlats i den här 

enkäten?I så fall vilka? Förklara gärna 

 

a. Informations säkerhet.  

b. Skulle ta för lång tid att redogöra... Det beror väldigt på situation... det finns inga silver bullets! 

c. Alla är kända med den utrustning de ska använda vilket kan ta bort ev frustration över tilldelad 

mobil. 

d. <inget svar> 

e. <inget svar> 

f. <inget svar> 

g. En fördel för företaget är att de anställda jobbar mycket mer på fritiden. Att kolla sin jobbmail blir 

som en drog och då är det lättare att svara direkt även om det är på helgen / fritiden. Dessutom 

slipper man motståndet att ta upp / koppla in datorn / vänta på att den ska starta osv. IPhonen gör 

det på fem sekunder. 

h. <inget svar> 

i. I och med att mobilitet förändrar vårt sätt att leva, arbeta och konsumera kunskap så kommer 

trenden att leda till mer kunskapsbenägna, flexibla och engagerade anställda på företag. 

j. Stora fördelen är ju att användaren kan välja en terminal som man är van vid och därmed bör 

effektiviteten/produktiviteten öka liksom att man kan locka till sig rätt personal över tid då 

företaget är modernt/flexibel. 

k. <inget svar> 

l. "Sannolikt färre enheter att bära runt på för den enskilde. 

 

I dag får man anse det vara ett normalläge att den anställde har privat dator och telefon samtidigt 

som arbetsgivaren tillhandahåller telefon och dator vilket innebär att det kan bli relativt många 

olika enheter att hantera för den enskilde." 

 

 

20. Vad är din inställning till Bring-Your-Own-Device fenomenet, dvs. att anställda använder sig av 

privata mobila enheter som smartphones och surplattor för att tillgå företagsrelaterad information 

och data? 

 

a. Detta är en självklar utveckling it chefen kan inte i dag bestämma över de beställda som förr. 

Demokratisering. Ett bevis på att en ny generation it data vana personer kommer in i 

organisationen. 

b. Beror på företag, situation, grupp av anställda, land, implementation, etc. 

c. Vi har väldiga säkerhetskrav från kunder och leverantörer. Hanterar mycket data som är 

säkerhetsklassad. Gäller att vi har en säkerhetsnivå som är hög och att våra medarbetare förstår 

vad det innebär att använda Cloud-tjänster etc. Känner inte att vi är riktigt redo att ta detta steg 

ännu. 

d. <inget svar> 

e. Jag tycker att det är helt rätt att anställda ska få använda sina privata enheter, dock måste ett visst 

skydd läggas på dessa enheter så att inte företagskänslig data har möjlighet att försvinna från dom 

eller hamna i fel händer, detta finns det flertalet verktyg att använda som hjälpmedel för. 

Användaren måste även förstå att den policy företaget har angående säkerheten på dessa enheter 

innebär att företaget kan ha kontroll på den privata enheten, vill man inte gå med på dessa policys 

ska man inte använda sin privata enhet i jobbet. 

f. <inget svar> 
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g. Helt naturlig och bra utveckling. Det kräver dock säkra servrar/uppkopplingsmöjligheter så inte 

företagshemligheter kommer på avvägar.  

h. <inget svar> 

i. Har upplevt både internetboomen, SOA-boomen och även cloud computing boomen men vågar 

påstå att mobilitet är något som kommer att dominera närmsta 10 åren. BYOD trenden är något 

som inte går att stoppa och där är det upp till företag att anpassa sig. Det ställer stora krav på 

företagen både ur användarperspektiv och säkerhet. 

j. Generellt väldigt positivt men det är viktigt att man gör det kontrollerat och att företaget har 

funderat igenom hur man skall hantera detta på bästa sätt (med utgångspunkt för både de anställda 

och företaget). 

k. <inget svar> 

l. "Detta driver på och accentuerar behovet för företag och myndigheter att ha god kontroll på sina 

informationstillgångar. Vilka är de och var finns de? Att jobba med informationsklassificering blir  

 

De informationstillgångar som betingar ett högre skyddsvärde och omfattas av skyddsåtgärder i 

enlighet med t lagstiftning (t.ex. Personuppgiftslagen, Säkerhetsskyddslagen, Lagen om Offentlig 

Upphandling) måste klassificeras och kan komma att behöva hanteras avskilt från de 

informationstillgångar som den enskilde kan accessa eller ges åtkomst till från en godtycklig 

privat enhet. 

 

Mer allmänna informationstillgångar eller informationstillgångar som inte har betingar höga 

värden kan däremot hanteras med enklare skyddsåtgärder och där kan BYOD fungera ypperligt." 

 

 

21. Övriga tankar om Bring-Your-Own-DeviceFinns det något du vill tillägga? 

 

a. <inget svar> 

b. <inget svar> 

c. Företaget sparar kostnader vad gäller hårdvaran. Supporttid kommer dock att bli högre då det blir 

flera olika device att ta hand om för organisationen. 

d. <inget svar> 

e. <inget svar> 

f. < inget svar> 

g. Alla företag borde tillåta speciellt Iphones o Ipads som är de enheter med minst virus och problem. 

h. <inget svar> 

i. <inget svar> 

j. Det händer NU! 

k. Medarbetare som vill använda sina egna enheter behöver vara beredda på att själva bättre sätta sig 

in i hur enheten fungerar. Det är inte rimligt att företaget skall kunna supporta allt som finns på 

marknaden. Supporten kan med fördel ge guidelines kring vad medarbetaren skall välja för att 

kunna räkna med en fungerande miljö och fungerande support för enheten medarbetaren väljer. 

l. BYOD är här för att stanna. Innebörden av detta är att företag och myndigheter behöver ta 

ställning till vilka konsekvenser detta för med sig och jobba mer strategiskt med sina 

informationstillgångar samt de tekniska lösningar som används för åtkomst till och hantering, 

bearbetning och lagring av informationstillgångarna.  
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