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Abstract 

Most companies and organizations today depend on technology connected to the 

Internet. Schools and offices have therefore been providing computers, phones 

and other technology to the employees. The recent technological development 

and decline in prices for technology have contributed to making these products a 

part of everyday life for most people. This has made it very common for 

employees and students to bring their own devices into school and workplaces. 

The aim of this study is to define what "Bring your own device" means for 

Swedish companies and organizations and how it has been implemented in those. 

The aim is not mainly to generalize to all Swedish companies but create an 

understanding how the trend is used to provide a basis for continued research in 

this area. The questions this thesis aims to answer is: 

1. What does the term "Bring your own device" mean in the Swedish 
organizations and companies in which it is implemented? 

2. How is "Bring your own device" implemented in Swedish organizations 
and companies? 

3. What are the policies and guidelines for the Swedish organizations and 
companies that have implemented "Bring your own device", and how is 
compliance? 

A pragmatic approach has been used to incorporate previous studies while 

keeping the interview questions open to new approaches. The structure has been 

small-N studies that go deep into a number of cases, in order to more profoundly 

explain a phenomenon. Mail interviews have been used to collect data from the 

persons responsible for "Bring your own device" in the different organisations. 

The result shows that companies see "Bring your own device" as a trend where 

employees bring their own devices rather than firms providing employees with 

devices that they use privately. Respondents have not measured or examined how 

the introduction of BYOD has affected productivity. It seems, like in foreign 

studies, to be a lack of clear policies and guidelines regarding the phenomenon. 

Keywords 

Bring your own device, private units, smartphones, BYOD, CYOD, information 

security, policies and guidelines
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Sammanfattning 

De flesta företag och organisationer är idag beroende av teknologi kopplad till 

Internet. I skolor och kontorslandskap har man därför sett till att förse de 

behoven som har funnits när det gäller datorer, telefoner och annan teknologi. De 

senaste årens tekniska utveckling och prisnedgång på teknologi har medverkat till 

att användningen av dessa produkter har blivit en del av vardagen. Detta har 

medfört att det har blivit allt vanligare att ta med sina egna enheter till skolor och 

arbetsplatser. 

Syftet är att definiera vad ”Bring your own device” (BYOD) innebär för svenska 

företag och organisationer och hur det har implementerats hos dessa. Främst är 

inte syftet att generalisera till alla svenska företag utan förstå hur trenden är 

implementerad för att ge en grund åt fortsatt forskning inom området. 

Frågeställningarna har varit följande: 

1. Vad innebär begreppet ”Bring your own device” i de svenska organisation-
er och företag där det är implementerat? 

2. Hur är ”Bring your own device” implementerat i svenska organisationer 
och företag? 

3. Hur ser policys och riktlinjer ut i de svenska organisationer och företag 
som har implementerat ”Bring your own device”, och hur efterlevs dessa? 

En pragmatisk ansats har använts för att kunna dra fördel av tidigare studier 

samtidigt som intervjufrågorna har varit öppna för nya infallsvinklar. Upplägget 

har varit enligt små-N-studier där man går djupt in på ett antal fall, detta för att på 

ett mer grundläggande plan kunna förklara ett fenomen. För att samla in empiriska 

data har mailintervjuer gjorts av den ansvariga personen för ”Bring your own 

device” i respektive organisation. 

Resultatet visar att företag ser ”Bring your own device” som en trend där anställda 

tar med sig egna enheter snarare än att företagen förser anställda med enheter som 

de använder privat. De tillfrågade har inte mätt eller undersökt hur införandet har 

påverkat produktiviteten. Svenska företag och organisationer verkar agera på 

ungefär samma sätt som framkommit i utländska studier där tydliga policys och 

riktlinjer hos företag och organisationer kring begreppet BYOD saknas. 

Nyckelord 

Bring your own device, privata enheter, smartphones, BYOD, CYOD, IT-

säkerhet, policys och riktlinjer
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs uppkomsten till arbetet och den problemställning som 

legat till grund för studien vilket i sin tur leder fram till syfte och frågeställningar. 

1.1 Introduktion 

De flesta företag och organisationer är idag beroende av teknologi kopplad till 

Internet. I skolor och kontorslandskap har man därför sett till att förse de behov 

som har funnits när det gäller datorer, telefoner och annan teknologi. De senaste 

årens tekniska utveckling och prisnedgång på teknologi har medverkat till att 

användningen av dessa produkter har blivit en del av vardagen. Detta har medfört 

att det har blivit allt vanligare att ta med sina egna enheter till skolor och 

arbetsplatser. 

Detta examensarbete är skrivet som del av en utbildning inom Datanätteknik på 

Jönköpings Tekniska Högskola. Under ett av programmets ledningsgrupps-möten, 

där jag sitter med som studentrepresentant, förde en näringslivs-representant fram 

att det som kallas för ”Bring your own device” är en av de viktigaste trenderna 

idag. När de anställda tar med egna enheter ställer det ofta höga krav på policys 

och riktlinjer eftersom de ska komma åt företagets nät från sina privata enheter. 

Även tekniken måste utvecklas. Eftersom många enheter går via det trådlösa 

nätverket måste man ofta bygga ut och förbättra de trådlösa nätverken.  

För företag har det alltid varit viktigt med IT-säkerhet och att undvika att data 

kommer i fel händer, försvinner eller manipuleras av obehöriga. Tidigare hade 

företagen makten att välja och styra över de enheterna som medarbetarna använde 

i sitt dagliga arbete. Men hur hanterar man detta när de anställda börjar ta med sig 

och använda sina egna privata enheter i arbetet?  
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1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

En undersökning av Gartner Research (refererad i Smith och Forman, 2014) visar 

att 38 procent av företagen förväntar sig att sluta förse de anställda med 

elektroniska enheter senast 2016. Det betyder att vi går mot en utveckling där fler 

personliga enheter även används som arbetsenheter hos företag.  

Denna utveckling hos företag där anställda tillåts eller uppmanas att använda egna 

enheter kallas enligt Smith och Forman (2014) för ”Bring your own device” eller 

förkortat BYOD. Fenomenet sätter stor press på företag och organisationer som 

måste skapa nya policys för att kunna hantera detta fenomen. Faktorerna 

tillgänglighet, förändringsskydd och sekretess som man pratar om inom IT-

säkerhet (Labcenter, 2009) blir ännu viktigare när de anställda kopplar upp sina 

egna privata enheter mot företagsnätverket. Malecki (citerad i Caldwell, 2012) 

menar att organisationers nätverk inte har lika tydliga gränser längre. Eftersom 

nätverket ofta kan kommas åt var man än är, när man vill och från vilken enhet 

man vill är det svårt att veta var nätverket börjar och var det slutar. 

Något som man dock kan veta är att denna utveckling sätter högre krav på interna 

riktlinjer och policys. En undersökning av Ovum (refererad i Cook, 2012) visar 

dock att bara 20,1 procent av de anställda har skrivit på en policy som reglerar 

”Bring your own device”. Detta visar att det finns ett stort behov för företag att 

veta och besluta sig för hur de ska hantera BYOD för att bland annat skydda det 

interna nätverket, men även för att förhindra spridning av företagshemligheter. 

Det finns flertalet utländska studier kring fenomenet, men i Sverige är fenomenet 

fortfarande relativt outforskat. I en undersökning av Ovum (refererad i Logicalis, 

2012) kan man se att det är en markant skillnad i utbredning av BYOD i mogna 

marknader jämfört med snabbt växande marknader. I mogna marknader, där 

Sverige ingår, är man mindre benägna att använda privata enheter i arbetet 

eftersom man vill separera fritid från arbete. Klart är dock att trenden i allra 

högsta grad finns i Sverige. Det är därför intressant att se hur BYOD är 

implementerat i Sverige. Skiljer sig implementeringen i Sverige mot det man kan 

observera i utländska studier?   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att definiera vad ”Bring your own device” innebär för svenska företag 

och organisationer och hur det har implementerats hos dessa. Syftet är däremot 

inte främst att generalisera till alla svenska företag utan förstå hur BYOD är 

implementerat för att skapa en grund för fortsatt forskning inom området. 

Först måste begreppet BYOD klargöras och en definition tas fram eftersom det 

råder oenighet i forskarvärlden vad begreppet egentligen innebär. Utifrån 

definitionen kommer frågor kring implementation att ställas. Stort fokus kommer 

ligga på vilka policys och riktlinjer som organisationen har infört sedan 

implementeringen av ”Bring your own device”. Även efterlevandet av dessa 

policys och riktlinjer är viktigt att ta reda på för att andra företag ska kunna ha 

nytta av forskningen för att sedan implementera ”Bring your own device” på ett 

funktionellt sätt som fungerar för organisationen. 

1. Vad innebär begreppet ”Bring your own device” i de svenska 

organisationer och företag där det är implementerat? 

2. Hur är ”Bring your own device” implementerat i svenska organisationer 

och företag? 

3. Hur ser policys och riktlinjer ut i de svenska organisationer och företag 

som har implementerat ”Bring your own device”, och hur efterlevs 

dessa? 

1.4 Avgränsningar 

 Endast undersökning på organisationer i offentlig verksamhet och företag 

kommer att göras. 

 Studien kommer att fokusera på medtagna datorer, mobiltelefoner och 

surfplattor där dessa kan få kontakt mot Internet och kan användas i det 

dagliga arbetet inom organisationen. 

 Inget förslag på förbättringar av ett företags eller en organisations struktur 

vad gäller implementering, riktlinjer, policys eller liknande kommer att ingå 

i studien. 
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1.5 Disposition 

Kapitlet Teoretisk bakgrund beskriver hur det vetenskapliga läget ser ut kring 

området ”Bring your own device” och överlappande ämnen kring IT-säkerhet 

samt policys. Detta är den teoretiska referensramen som arbetet är baserat på. 

I Metod och genomförande presenteras och motiveras de metodval och tillvägagång-

sätt som har använts i uppsatsen.  

Resultatet av arbetet redovisas i Resultat och analys där empiri från intervjuer 

presenteras och analyseras med analysmetoderna som är beskrivna i föregående 

stycke. 

Uppsatsen avslutas med att diskutera kring metoden och resultatet i Diskussion och 

slutsatser. Här presenteras slutsatserna av studien och förslag på framtida forskning 

inom området. 

Det mailutskick samt den undersökning som gjordes på företagen och 

organisationerna och som legat till grund för resultaten i rapporten presenteras 

under Bilagor. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras teori och tidigare studier som har gjorts på området. 

Först förklaras de övergripande studier som gjorts på ”Bring your own device”. 

Sedan kopplas detta till IT-säkerhet, IT-säkerhetspolicys och risker.  

2.1 Definition av begreppet “Bring your own device” 

Vad “Bring your own device” egentligen betyder är inte helt klart. Disterer och 

Kleiner (2013) menar att det är när egna personliga enheter används i arbetet. 

Smith och Forman (2014) utvecklar det ytterligare genom att beskriva det som en 

företagstrend där anställda tillåts, och ibland uppmuntras, till att använda sina egna 

personliga enheter i arbetet. Heary och Woland (2013) förklarar att trenden 

började tidigt med CYOD (Choose your own device) där anställda fick välja egna 

enheter att använda i sitt arbete. I och med teknikutvecklingen började folk ta med 

sina egna enheter till arbetet. Detta gjorde att trenden BYOD (Bring your own 

device) började växa fram. 

2.1.1 ”Bring your own device” och produktivitet 

Fördelar med att låta anställda använda sina egna privata enheter är enligt Smith 

och Forman (2014) att anställda känner sig mer nöjda. Nöjdhet är en viktig faktor 

för att öka produktiviteten. Även Disterer och Kleiner (2013) menar att ”Bring 

your own device” kan öka produktiviteten. Företaget kan dessutom tjäna pengar 

när anställda själva betalar för sina tekniska enheter, detta menar Smith & Forman 

(2014), Neff (2013) och Morrow (2012).  

2.2 IT-säkerhet som begrepp 

IT-säkerhet är ett brett område som innefattar allt från skydd av utrustningen som 

driver IT-miljön till skydd av informationen som finns och används i systemen, 

om detta skriver Labcenter (2009). Skydd av den fysiska utrustningen kan bland 

annat innebära brandsäkra serverrum och att använda avbrottsfri elkraft. För att 

skydda informationen som lagras och överförs i systemen måste man undvika att 

den blir stulen, tappas bort, förstörs eller förändras av icke behöriga.  
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LabCenter skriver 2009 att grundprinciperna bakom IT-säkerhet är indelat i tre 

delar; tillgänglighet, förändringsskydd och sekretess. Tillgänglighet innebär att 

resurserna ska finnas att tillgå när behörig användare ska använda informationen. 

Förändringsskydd innebär att informationen inte kan ändras av obehöriga 

användare. Endast behöriga användare får ändra i informationen. Sekretess innebär 

att informationen hålls hemlig för obehöriga användare. När man skyddar en 

resurs måste man därför ha dessa faktorer i åtanke. 

Eftersom ”Bring your own device” direkt medför att dessa faktorer förändras är 

det viktigt att ta hänsyn till dessa när man skriver sin policy. 

2.2.1 IT-säkerhetspolicy 

Thomson och Solms (2005) menar att en av de största riskerna för manipulering 

av information hos företag är de anställdas beteende. Ofta är de anställda inte 

medvetna om hur viktigt det kan vara att skydda viss data. Författarna till artikeln 

menar att det behövs en säkerhetspolicy med tydliga mål och visioner för vad som 

ska uppnås. Dessutom ska den implementeras på ett sådant sätt att den direkt 

påverkar de anställda och blir en naturlig del av arbetet. 

Morrow (2012) menar att en av de viktigaste sakerna man kan göra är att utbilda 

de anställda i hur de ska hantera företagsdata utifrån de policys man har satt för 

”Bring your own device”. 

2.2.2 Tekniska implikationer av BYOD 

”Bring your own device” kräver inte bara att man tar fram en viss policy och 

utbildar de anställda. I en undersökning av BT (2013) kan man se att införandet av 

”Bring your own device” ställer högre krav på det trådlösa nätverket. I vissa fall 

har man sett en produktivitetsminskning när det trådlösa nätverket blir för 

överbelastat för att kunna arbeta tillfredställande. Det betyder att man måste 

dimensionera det trådlösa nätverket för de extra enheterna som tillkommer i 

samband med införandet av ”Bring your own device”. 
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2.3 Risker med “Bring Your Own Device” 

Eftersom trenden innebär att personer kopplar upp sina egna enheter mot 

företagsnätverk finns det flera risker kopplade till detta. CIOinsight (2012) menar 

att företag inte informerar sina anställda om policys och förbiser att utbilda inom 

detta. En av de största riskerna är enligt CIOinsight (2012) hur de anställda 

hanterar lösenord på sina mobila enheter. Många har inget lösenord för att skydda 

dessa enheter, och de som har lösenord använder ofta samma lösenord på många 

ställen eller skriver ner lösenordet på lappar.  

För att öka säkerheten med ”Bring your own device” menar Dakin (citerad i 

CIOinsight, 2012) att företag måste ha policys, och utbilda kring dessa policys. 

Annars riskerar företagsdata att spridas från anställdas privata enheter då dessa 

används på ett riskfyllt sätt. 

Disterer och Kleiner (2013) menar att det är faktorerna konfidentialitet 

(confidentiality), integritet (integrity), and autenticitet (authenticity) som är mest 

utsatta när det gäller ”Bring your own device”. Med konfidentialitet menas att 

obehöriga parter får tag i känslig information. Integritet innebär att företagsdatan 

förändras. Autenticiteten är hotad när man inte längre kan vara säker på vem som 

skickar eller tillhandahåller informationen. 

Även komplexiteten är en stor riskfaktor enligt Disterer och Kleiner (2013). 

Eftersom företaget måste ge support till flera olika enheter och även installera 

mjukvara blir arbetet förändrat för IT-avdelningen. Risken ökar även för 

företagsdata att spridas om en anställd tappar bort sin enhet. På en företagsdator 

sparas ofta dokument och liknande på företagsnätverket. Med ”Bring your own 

device” är risken att filen endast sparas lokalt vilket inte är lite säkert om t.ex. 

hårddisken skulle haverera. 

Thomson (2012) skriver även att en fara är att inte implementera policys kring 

”Bring your own device”. Han menar att alla måste ha en strategi för hur man ska 

hantera trenden eftersom den finns oavsett om man väljer att blunda för den eller 

inte. Även ett företag som väljer att inte implementera BYOD måste ha policys 

som styr hur de anställda ska tänka kring det. 
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2.4 Svenska studier 

Det finns få svenska studier kring fenomenet. I en undersökning av Ovum 

(refererad i Logicalis, 2012) kan man se att det är en markant skillnad i utbredning 

av ”Bring your own device” i mogna marknader där 44 procent svarar att de 

använder sig av egna enheter i arbetet jämfört med snabbt växande marknader där 

hela 75 procent gör detsamma. Sverige räknas till mogna marknader vilket gör att 

fenomenet antagligen inte är lika utbrett här som i snabbt växande marknader. 

Detta beror bland annat på att människorna som bor i länder med mogna 

marknader värdesätter fritiden på ett annat sätt och vill därför särskilja arbetet från 

sin fritid. 

Åhlin (2013) skriver att en undersökning gjord av Trend Micro visar att en 

tredjedel av de anställda på svenska företag använder privata enheter på jobbet 

utan tillstånd av arbetsgivare, vilket innebär att trenden i allra högsta grad finns 

här.  

2.5 Sammanfattning av teori 

Definitionen av ”Bring your own device” är omtvistad. Vissa menar att det precis 

som begreppet antyder är när anställda tar med sina egna enheter. Andra menar att 

det även inkluderar de fall där arbetsgivare förser anställda med enheter som de 

sedan får använda privat. Detta kallas enligt vissa för ”Choose your own device”. 

Sant är dock att det har visat sig öka produktiviteten i många fall, men det finns 

även studier som visar på motsatsen. Ofta är det i så fall en undermålig teknisk 

infrastruktur som ligger bakom produktivitetsminskningen.  

En av de största farhågorna med ”Bring your own device” är att företagsdatan 

flyttar till privata enheter. Ett av de största skydden man kan ta mot detta är att 

införa tydliga policys och riktlinjer för de anställda. Studier visar dock att det är 

väldigt få anställda som har skrivit på en policy där de förbinder sig att efterleva 

denna. Fenomenet är fortfarande relativt outforskat i Sverige, men det finns 

studier som visar att trenden i allra högsta grad är en realitet för väldigt många 

anställda, även om företagen ibland väljer att blunda för det. 
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3 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras uppsatsens utformning och de metoder som har 

använts för att samla data. Kapitlet syftar till att ge en förståelse för vilken karaktär 

studien har. 

3.1 Forskningsansats 

En induktiv ansats innebär enligt Jacbosen (2002) att forskaren utan förväntningar 

och förutfattade meningar samlar in information om verkligheten. Det innebär att 

man går från empiri till att skapa nya teorier. Kritiken mot detta är enligt Jacobsen 

(2002) att ingen förutsättningslöst kan studera världen. Alternativet inom 

forskningsvärlden är att man har en deduktiv ansats där man baserar sin forskning 

på information som redan finns i tidigare forskning.  

Det finns mycket forskning kring ”Bring your own device” för utländska företag, 

medan det fortfarande är ett relativt outforskat område när det gäller just företag 

som verkar i Sverige. För att dra nytta av tidigare utländska studier samt vara 

öppen för ny information har studien använt en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats. Detta kallar Jacobsen (2002) för en pragmatisk ansats. 

3.2 Val av upplägg 

Fallstudie innebär att man studerar ett visst fall. Jacobsen (2002) skriver att detta 

innebär att man går på djupet med få enheter. Fallstudier är användbara då man 

vill få en djupare förståelse av ett fenomen. Jacobsen (2002) skriver att fallstudier 

kan användas då man vill utveckla en teori. Man kan genom att undersöka ett fall 

få reda på saker som man inte visste innan. Utifrån resultatet kan man sedan bygga 

vidare genom fortsatta studier.  

Små-N-studier används enligt Jacobsen (2002) när man har ett fåtal enheter som 

man går på djupet med. Undersökningen fungerar som flera stycken fallstudier, 

men istället för att belysa kontexten undersöker man tydligare ett fenomen. 

Jacobsen (2002) skriver dock att det inte finns en tydlig gräns mellan fallstudier 

och små-N-studier. Eftersom studien fokuseras på fenomenet ”Bring your own 

device” snarare än när det implementeras i en viss kontext eller organisation 

användes en små-N-studie. Detta för att lyckas fånga fenomenet ”Bring your own 

device”. 
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3.3 Val av datainsamlingstekniker 

Studien har samlat in empiri genom mailundersökningar. Eftersom ny data, 

förutom det som redan finns i tidigare forskning, ville samlas in gick det inte att 

använda enkätformulär med stängda svarsalternativ. Jacobsen (2002) skriver att 

detta förutsätter att forskaren redan har full kunskap om fenomenet som ska 

undersökas. För att förstå olika fenomen måste man observera eller låta personer 

tala samt skriva med egna ord. Först då kan man få in ny information om 

fenomenet. Därför har studien fokuserat på att främst använda öppna frågor. 

Intervjuguidens frågor baserar sig på tidigare forskning, men utformades för att 

kunna hämta in ny data. Detta för att undvika styrning av intervjuobjektet mot en 

viss åsikt, och för att få in djupare data än vad en enkätundersökning hade gjort.  

3.4 Tillvägagångsätt och urval 

Efter genomgången teori utformades ett antal undersökningsfrågor. Frågorna är 

direkt kopplade till frågeställningarna i inledningen: 

1. Frågor kring definitionen av begreppet ”Bring your own device”. 

2. Frågor kring implementeringen av fenomenet ”Bring your own device”. 

3. Frågor kring policys och riktlinjer. 

Företagen och organisationerna kontaktades först via mail där syftet med studien 

kort förklarades. Sedan ställdes en fråga om de hade infört ”Bring your own 

device” och ville vara med på en mailintervju. Detta mailutskick finns att läsa i 

Bilaga 1. Grundkraven för mailutskicket har varit att de verkar i Sverige. 

Dessutom har mailutskick gjorts med en stor bredd av olika verksamheter. Utifrån 

vilka som hade infört ”Bring your own device” gjordes ett urval på 15 

organisationer baserat på att få en bra spridning i olika sektorer. Vem som 

intervjuades valdes i samråd med organisationerna utifrån det första mailet som 

skickades. 

Utifrån de företag som ville delta i undersökningen skickades undersöknings-

frågorna som återfinns i Bilaga 2. Personen som var ansvarig för ”Bring your own 

device” i organisationen var den som blev intervjuad. Detta innebar intervjuer av 

personer i en ledande befattning och med ansvar för IT och IT-säkerhet. Vilket 

kunde vara en IT-ansvarig, IT-chef, CIO (Chief Information Officer) och i ett fall 

VD. 
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Undersökningen omfattar 10 medelstora företag (50 till 249 stycken anställda), 4 

stora företag (över 249 stycken anställda) och en organisation i offentlig 

verksamhet. Företagen representerar bland annat verkstadsindustrin, detaljhandeln 

och IT-sektorn. Förutom ett universitet har alla tillfrågade organisationer i 

offentlig verksamhet svarat att de ej omfattas av undersökningen eftersom de inte 

har implementerat ”Bring your own device”.  

3.5 Analysmetod 

Resultatet från undersökningarna delades in i respektive fråga. Svaren från de olika 

frågorna jämfördes för varje fråga för att kunna hitta likheter och olikheter. 

Resultatet av den analysen jämfördes sedan med teorin för att hitta likheter med 

tidigare studier. 

3.6 Sammanfattning av metod 

En pragmatisk ansats har använts för att kunna använda sig av tidigare studier 

samtidigt som intervjufrågorna har varit öppna för nya infallsvinklar. Upplägget 

har varit enligt små-N-studier där man går djupt in på ett antal fall, detta för att 

djupare kunna förklara ett fenomen, i detta fall ”Bring your own device”. För att 

samla in datan har mailintervjuer gjorts av personer ansvariga för ”Bring your own 

device” i organisationen. Analysen har sedan gjorts genom att på varje 

frågekategori jämföra och hitta likheter i organisationernas sätt att implementera 

”Bring your own device”. Detta har sedan jämförts med den teoretiska 

bakgrunden. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras uppsatsens insamlade data och en analys av dessa. 

Kapitlet syftar till att ge en objektiv presentation av empirin som är insamlad. 

Resultatet presenteras och analyseras under delrubriker som är direkt kopplade till 

frågeställningarna. 

4.1 Definition av begreppet ”Bring your own device” 

Under denna delrubrik presenteras hur respondenterna har svarat på frågan hur de 

definierar begreppet ”Bring your own device”. 

Alla respondenter svarar att det innebär att anställda får använda sina privata 

enheter mot företagsmiljön i sitt arbete, alternativt att privata enheter får användas 

till att koppla upp sig till företagsmiljön hemifrån. Ingen nämner något om CYOD 

(Choose your own device) som Heary och Woland (2013) nämner som en av de 

viktigaste trenderna innan BYOD (Bring your own device). 

Den viktigaste enheten att använda verkar vara smartphonen som nämns av 

flertalet respondenter. Denna används bland annat för att koppla upp sig mot 

företagsmailen och kalenderfunktioner. För det klassiska kontorsarbetet verkar 

fortfarande företagets egna arbetsstationer vara det vanligaste sättet att arbeta på. 

En trend som bara ett företag nämner är applikationsvirtualisering. De menar att 

just detta kommer att göra att vi får en ökning av ”Bring your own device” 

(BYOD) framåt eftersom arbetet kan göras på vilken enhet som helst, och med 

väldigt lite kraft eftersom allt arbete görs av en server. Det blir därför inte samma 

säkerhetsrisker som med en vanligare modell av BYOD där enheterna ges direkt 

tillgång till systemen. 

4.2 Implementering av ”Bring your own device” 

Under denna delrubrik presenteras empirin från implementeringsdelen av studien. 

Här presenteras anledningar till införandet, hur det har påverkat produktiviteten 

samt om investeringar i ny teknologi och system (till exempel datorer, servrar, 

trådlösa nätverk och programvaror) har behövt göras på grund av 

implementationen. 
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4.2.1 Anledningar till införande 

Alla tillfrågade utom en i undersökningen svarar att det är anställda längst ner i 

kedjan som främst har stått för påtryckningar när det gäller att införa ”Bring your 

own device”. Ibland nämns även mellanchefer som aktiva i påtryckningarna, men 

då med analysen att det är efter att anställda har efterfrågat detta. En respondent 

förklarar det som att det hade varit svårt att inte införa ”Bring your own device” 

när anställda har börjat efterfråga sätt att komma åt den interna företagsmailen när 

de är ute på kunduppdrag. Om företaget hade varit tvunget att förse de anställda 

med dessa enheter hade det resulterat i omfattande investeringar i ny utrustning. 

Nu behövde de bara öppna upp företagsmailen för de anställdas egna 

smartphones.  

Den respondent som svarar annorlunda är en representant för ett av de större 

universitetsnätverken i Sverige. Han förklarar att nätverk i akademisk verksamhet 

ska hållas så öppna som möjligt. Därför har möjligheten till ”Bring your own 

device” funnits redan innan det fanns som begrepp. Det är därför svårt att säga 

vem som verkade för att det skulle införas. På ett sätt kan man säga att det är 

ledningen som har stått för utvecklingen, eftersom det är de som sätter 

regelverket. 

4.2.2 Påverkan av produktiviteten 

Ett företag svarar att det har ökat produktiviteten genom färre problem med 

tekniska enheter. Dock svarar resten av företagen att de inte vet eller kan bedöma 

hur det har påverkat produktiviteten. De nämner att det inte har gjorts några tester 

eller undersökningar kring detta. Ett företag svarar att man inte har observerat 

någon större skillnad vare sig åt positivt eller negativt håll vad gäller 

produktiviteten. 

Utländska studier visar generellt att BYOD påverkar produktiviteten positivt. 

Detta presenteras av bland annat Smith och Forman (2014) och Disterer och 

Kleiner (2013). Utgående från resultatet i denna studie går det inte att dra några 

slutsatser om hur BYOD har påverkat produktiviteten inom företag och 

organisationer i Sverige. 

4.2.3 Tekniska implikationer av ”Bring your own device” 

Ett företag skriver att ”Bring your own device” snarare kompletterar än ersätter 

befintlig struktur. Därför har inte något behövt göras förutom några ändringar i 

behörigheter och hur man får tillgång till vissa system. Två respondenter nämner 

att det trådlösa nätverket har dimensionerats med ”Bring your own device” i 

åtanke. 
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Det tillfrågade universitetet som har infört BYOD har alltid haft som mål att ha 

ett öppet nätverk. Därför har inte mycket förändrats. Dock har trenden ökat 

senare år, vilket har inneburit att en utökning av antalet IP-adresser har behövt 

göras. 

Att vissa svenska företag har dimensionerat det trådlösa nätverket efter BYOD 

stämmer överens med vad en utländsk studie av BT (2013) visar. Där kunde man 

visa på hur det trådlösa nätverket på olika företag kunde bli överbelastat av alla 

nya enheter. 

4.3 Policys och riktlinjer 

Under delrubriken presenteras vilka policys och riktlinjer företagen har infört 

sedan implementeringen av BYOD. Även hur de hanterar risken med 

informationsspridning från de privata enheterna presenteras. 

En majoritet av de tillfrågade har inte någon nedskriven policy kring ”Bring your 

own device”. I ett företag avgörs det från fall till fall vem som ska få tillgång från 

en privat enhet. Ett annat företag har som policy att man inte får använda privata 

enheter, men frångår det när det gäller att anställda ska få tillgång till enklare saker 

som företagsmail och liknande. Eftersom det ofta inte finns någon nedtecknad 

policy kring användandet av BYOD bifogas inga dokument från undersöknings-

objekten. Inget företag svarar att de utbildar personal kring ”Bring your own 

device”. Dock finns det ibland dokument som förklarar hur uppkoppling mot 

företagsnätverket fungerar. 

Resultatet från den genomförda studien stämmer överens med utländska studier 

från bland annat Ovum (refererad i CXO Unplugged, 2012) som visar att endast 

en femtedel av de tillfrågade svarar att de har skrivit på en policy som reglerar 

”Bring your own device”. 

4.3.1 Efterföljande av policys och riktlinjer 

De få företag som har policys kring ”Bring your own device” uppfattar det som 

att anställda följer de policys och riktlinjer som finns. En respondent svarar att 

företaget aldrig har fått information om någon som medvetet har brutit mot en 

policy som finns, varför det antas att de anställda följer de regler som finns 

uppsatta. 
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4.3.2 Support för de egna enheterna 

Support för de egna enheterna innefattar vem som hjälper till om en anställd har 

problem med den egna enheten, till exempel om den är ovanligt långsam eller inte 

fungerar. 

Respondenterna i undersökningen svarar att support av privata enheter sköts av 

de anställda själva. Dock finns manualer som beskriver hur man ska ansluta sig till 

de olika tjänsterna och systemen, särskilt när det gäller arbete som ska göras 

hemifrån. Detta svar tillhandahåller ett antal företag såväl som universitetet. 

Disterer och Kleiner (2013) förklarar i sin studie att komplexiteten ökar för 

företaget eftersom alla använder olika enheter som baserar sig på olika system. De 

tillfrågade företagen verkar ha kommit runt problemet genom att inte erbjuda 

någon slags support för de egna privata enheterna. 

4.3.3 Risker med spridning av företagsdata 

De företag som endast erbjuder enklare tjänster till privata enheter ser inga större 

risker med att företagsdata sprids. De som erbjuder större tillgång till sina 

anställda svarar bland annat att datan aldrig sparas lokalt. Detta för att undvika att 

känslig data finns kvar om en enhet skulle tappas bort. Dessutom skyddas datan 

om en hårddisk skulle krascha. Många företag kräver dessutom att antivirus och 

dylikt finns på enheten som ska kopplas upp mot nätverket. Två företag svarar att 

man använder en säker VPN-koppling som kopplas mot företagsnätverket när 

man arbetar hemifrån. 

4.4 Skäl till att inte implementera 

De flesta tillfrågade företag och organisationer svarar att de inte har implementerat 

”Bring your own device”. Vissa skriver även varför de har valt att inte göra det. 

De allra flesta svarar att säkerhetsriskerna är för stora för att införa det. Ett företag 

skriver även att de program som företaget använder inte skulle fungera med 

handhållna enheter. 

Bland de respondenter från organisationer i offentlig verksamhet som svarar att 

man inte har infört ”Bring your own device” fanns bland annat myndigheter, olika 

avdelningar hos kommuner och organisationer under landstinget i olika län.  
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4.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Företag ser ”Bring your own device” som en trend där anställda tar med sig egna 

enheter snarare än att företagen förser anställda med enheter som de använder 

privat. De tillfrågade har inte mätt eller undersökt hur införandet har påverkat 

produktiviteten, men vissa kan iallafall säga att man inte har noterat någon större 

förändring. Vissa företag och en organisation i offentlig sektor har behövt 

förändra någon eller några tekniska aspekter av sitt nätverk för att anpassa sig till 

”Bring your own device”. Det verkar därför snarlikt resultaten från de utländska 

studierna. Dessutom observerades en brist på tydliga policys och riktlinjer kring 

fenomenet. Inget företag eller organisation skriver att man utbildar anställda i hur 

de ska agera när det gäller sättet att använda sina privata enheter mot 

företagsnätverket.
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt diskuteras resultatet kopplat till syfte och frågeställningar samt den 

genomgångna teorin. 

5.1 Resultatdiskussion 

Huvudsyftet med studien var att definiera vad ”Bring your own device” innebär 

för svenska företag och organisationer samt att ställa frågor kring hur de har 

implementerat BYOD i de fall de har gjort det. Syftet har inte varit att försöka 

generalisera frågeställningarna till alla svenska företag utan att försöka förstå hur 

trenden är implementerad för att på så sätt kunna ligga till grund för fortsatt 

forskning inom området. 

Ett intressant resultat från det första mailutskicket är att, förutom ett universitet, 

har alla tillfrågade organisationer i offentlig verksamhet svarat att de ej omfattas av 

undersökningen eftersom de inte har implementerat ”Bring your own device”. 

Man kan därmed ana att trenden med att använda privata enheter i arbetet inte har 

slått igenom i den offentliga sektorn. En möjlig förklaring till detta har att göra 

med att den offentliga sektorn hanterar data som är av känsligare karaktär än den 

som hanteras av privata företag. 

Frågeställningarna har varit följande: 

1. Vad innebär begreppet ”Bring your own device” i de svenska 

organisationer och företag där det är implementerat? 

2. Hur är ”Bring your own device” implementerat i svenska organisationer 

och företag? 

3. Hur ser policys och riktlinjer ut i de svenska organisationer och företag 

som har implementerat ”Bring your own device”, och hur efterlevs 

dessa? 

Frågeställningarna och deras resultat diskuteras i egna delrubriker nedan. 

5.1.1 Frågeställning 1 – Definition av begreppet 

Det har tydligt framgått att företagen tycker att ”Bring your own device” är 

detsamma som beskrivits i tidigare genomförda utländska studier. Företagen 

beskriver det som en trend där anställda tillåts att koppla upp sina privata enheter 

mot företagsnätverket. I många fall innebär det att vissa tjänster tillåts från de 

privata enheterna. Ofta är det företagsmailen som tillåts från smartphones och 

dylikt. 
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Eftersom inget företag eller organisation beskrev trenden där företaget tillhanda-

håller enheter som sedan får användas privat kan det betyda att Choose Your 

Own Device (CYOD) inte är lika vanligt förekommande i Sverige som i utlandet. 

Det finns tyvärr även en stor sannolikhet att undersökningen missade att få med 

dessa företag. Något som hade kunnat förbättras är om undersökningen hade 

gjorts mer transparent för dessa företag. Istället för att benämna ”Bring your own 

device” kunde man ha använt ord för att beskriva termen. Det är inte säkert att de 

IT-ansvariga i en organisation är medvetna om vad just termen betyder. Det är 

heller inte säkert att de är medvetna om att vissa anställda redan använder sina 

privata enheter på arbetet. 

5.1.2 Frågeställning 2 – Implementationen 

Vad som är mest uppseendeväckande med resultatet kopplat till denna fråga är att 

företagen inte vet hur implementeringen har påverkat produktiviteten. Detta är 

enligt många utländska studier en av de största drivkrafterna för att införa ”Bring 

your own device”. En anledning till detta kan vara att de flesta tillfrågade endast 

har implementerat BYOD som en kompletterande åtgärd snarare än att ersätta de 

ordinära arbetsenheterna. Därför är det svårt att dra tydliga slutsatser från 

företagets sida. 

Anledningen till att ”Bring your own device” har implementerats hos de svenska 

företagen är efter påtryckningar från de anställda som vill kunna använda sina 

privata enheter. Implementeringen har inte varit av ersättande karaktär för att 

minska antalet fasta arbetsenheter på kontoret, utan som ett komplement för att 

till exempel komma åt mailen när man inte är på kontoret. Därför har heller inga 

tekniska komponenter ändrats nämnvärt efter implementeringen. De saker som är 

värda att nämna är en förändring av behörigheter i företagens system samt en 

påkallad utökning av det trådlösa nätverket. 

5.1.3 Frågeställning 3 – Policys och riktlinjer 

Precis som man kan observera i utländska studier är fortfarande ”Bring your own 

device” ett område där det saknas tydliga policys för de anställda. Företagen har 

ofta riktlinjer för hur man ska jobba hemifrån eller för att få kontakt mot 

företagsmailen. Dessa är dock av praktisk karaktär och inte för att minska risken 

för attacker mot företagsnätverket. 
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De anställda får själva ordna med support för de egna enheterna. Detta skapar 

dock mindre problem enligt vissa företag eftersom de anställda själva vet hur deras 

enheter fungerar. Detta är inte i överensstämmelse med vissa utländska studier 

som visar att det blir mer komplext med flera olika enheter av olika fabrikat och 

system. 

5.2 Metoddiskussion 

Den metod som har använts är kvalitativ datainsamling via mailintervjuer. 

Avsikten i början på undersökningen var att genomföra personliga intervjuer på 

plats hos företagen och organisationerna, men på grund av lågt intresse var det 

svårt att boka in dessa. Därför valdes mailintervjuer som en acceptabel ersättning 

för dessa. Fördelen med detta var att fler svar gick att få in och att studien inte 

behövde begränsas till ett visst geografiskt område. Med personliga intervjuer 

skulle informationen antagligen ha blivit djupare. Nu blev det istället en 

kompromiss som gav fler respondenter och som gjorde undersökningen mindre 

djup. 

Utformningen gjorde att studien gick från att vara induktiv, där forskaren i så stor 

omfattning som möjligt ska undvika att styra intervjuobjektet, till att bli en 

blandning mellan induktiv och deduktiv. Fördelen med detta är att man i större 

grad kan generalisera till andra företag och organisationer. Eftersom ett mål var att 

inte påverka intervjuobjektet ställdes öppna frågor. Tyvärr medförde detta att vissa 

frågor behövde förklaras och utvecklas. Mer inriktade frågor hade antagligen gjort 

att man hade fått en bättre överblick över hur företagens implementering av 

”Bring your own device” såg ut. Dock hade frågorna då kunnat styra 

respondenten i en viss riktning. 

5.2.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är hög hos de företag och organisationer som undersökts. Man bör 

även kunna generalisera till företag som liknar de som undersökts. För att uppnå 

ett statistiskt säkerställt resultat baserat på svaren på frågeställningarna bör man 

komplettera med en enkätundersökning som man kan generalisera till hela 

populationen med företag och organisationer i Sverige. 
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Validitet är direkt kopplat till att man mäter det som är avsett att mätas. Eftersom 

undersökningsfrågorna är direkt kopplade till frågeställningarna genom delfrågor 

kan man dra slutsatsen att validiteten är hög i detta avseende. Dessutom är 

frågorna direkt kopplade till teorin och tidigare genomförda studier inom området. 

Dock är validiteten också beroende av reliabiliteten. Därför kan inte validiteten 

vara hög om reliabiliteten är låg. Eftersom denna studie inte har högsta reliabilitet 

ligger även validiteten på samma nivå. Denna studie fungerar dock bra som 

underlag för fortsatta studier eftersom den har skapat en bra grund. Dock saknas 

tyvärr tillräckligt med information för att kunna generalisera resultaten till att gälla 

för alla svenska företag och organisationer. 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Det tydligaste resultatet som man kan utläsa är att trenden ”Bring your own 

device” finns i Sverige och att den antagligen är på uppgång. Företag måste 

anpassa sig till det faktum att anställda vill använda sina privata enheter, och de 

anställda måste anpassa sig efter de regelverk som tas fram av ledningen. Studien 

belyser på ett påtagligt sätt att de svenska företagen uppvisar en stor brist på 

tydliga policys och riktlinjer vilket kan tyda på att de försöker ignorera trenden. 

Studien hade kunnat utvecklas vidare genom en enkätundersökning för att 

verifiera hur utbrett fenomenet är. Ett intressant resultat av studien är att företag 

inte vet hur ”Bring your own device” har påverkat produktiviteten. Eftersom detta 

enligt många utländska studier är en av drivkrafterna för att införa BYOD skulle 

de ha varit väldigt intressant att undersöka enskilda fall för att se hur fenomenet 

påverkar produktiviteten hos dessa. 

Ett annat intressant resultat är att ingen har svarat att de har infört ”Choose Your 

Own Device” (CYOD). Det kan vara värt att undersöka hur trenden med just 

CYOD ser ut i Sverige, eller om den redan har ersatts av ”Bring your own device”.
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Bilaga 1 Första mailutskick 
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Bilaga 1 

Första mailutskick 

Hejsan! 

Mitt namn är Sonny och jag skriver för närvarande mitt examensarbete vid 

Jönköpings Tekniska Högskola (JTH). Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

fenomenet "Bring your own device" har implementerats i svenska företag och 

organisationer. 

Om din organisation tillåter anställda att använda sina privata enheter (datorer, 

mobiler osv.) i sitt arbete - eller om organisationen tillåter att anställda använder 

företagets enheter på sin fritid - vill jag gärna ställa några frågor. Svara på detta 

mail så skickar jag frågorna. Undersökningen tar ca 5-15 minuter, och all data 

kommer att behandlas anonymt. Inga företagsnamn eller liknande kommer att 

nämnas i rapporten. Om organisationen inte har implementerat "Bring your own 

device" får ni gärna skriva en kort rad om varför. 

Har jag nått fel person i organisationen får ni gärna vidarebefordra detta mail till 

någon lämpligare. 

Med vänliga hälsningar 

Sonny Johansson  
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Bilaga 2 

Intervjumail 

Hejsan (förnamn på intervjuobjekt)! 

Tack för att du vill vara med i undersökningen! Först finns det tre 

bakgrundsfrågor. Företagsnamn och liknande kommer inte att nämnas i 

rapporten. 

I. I vilken bransch verkar företaget? (t.ex. IT-branschen, myndighet) 

II. Hur stort är företaget? (t.ex. antal anställda) 

III. Vilken befattning har du på företaget? (t.ex. IT-chef, CIO, VD, IT-tekniker) 

Nedan finns frågorna kring er implementering "Bring your own device". Om du 

inte vet svaret på en fråga är det bara att skippa denna. Om någon fråga är otydlig 

eller om du vill ha en förklaring är du välkommen att skicka ett mail till 

joso1122(at)hj.se. Om du verkar inom IT-branschen får du gärna även svara för 

era kundföretag. 

1. Vad innebär begreppet "Bring your own device" för din organisation? (Till 

exempel att anställda får ta med egna enheter. Eller betyder det att de anställda får 

enheter av företaget som de även använder privat?) 

 

2. Varför infördes BYOD? (Tryck ifrån ledningen? Eller ifrån de anställda? Andra 

anledningar?) 

 

3. Hur har det påverkat produktiviteten hos de anställda? 

 

4. Har organisationen behövt förnya teknik på grund av trenden? (t.ex. mer 

Internetkapacitet, nya servrar, införande av Cisco ISE eller liknande) 

 

5. Vem har ansvar för support för de privata enheterna? (t.ex. om en anställd har 

problem med hårdvara eller om datorn är seg) 
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6. Hur ser era policys och riktlinjer ut kring ”Bring your own device”? (Bifoga 

gärna era dokument kring dessa om möjligt) 

 

7. Hur hanterar ni risker med att företagsdata sprids? (T.ex. om en anställd tappar 

bort en enhet) 

 

8. Hur upplevs det att anställda efterlever policys och riktlinjer kring "Bring your 

own device"? 

 

9. Utbildas medarbetare om hur de ska tänka kring ”Bring your own device”? 

 

Tack för din medverkan! 

 


