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Förord 

Denna studie har genomförts under våren 2013 vid Högskolan i Halmstad. Studien 
har varit utvecklande, lärorik och stundtals överväldigande. 

Vi vill rikta ett tack till våra respondenter. Utan dessa hade vi inte haft något 
underlag för vår empiri. 

 

 

 

Halmstad, maj 2013 
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Abstrakt 

Många konsumenter är snabbare än organisationer på att börja använda ny teknik 
och utrustning. När de sedan tar med denna utrustning och teknik till arbetet för att 
på ett mer tillfredsställande sätt utföra sina arbetsuppgifter uppstår fenomenet 
BYOD som har blivit allt vanligare och vanligare. Syftet med denna studie är att ta 
reda på vad fenomenet BYOD är och hur det påverkar organisationer som anammar 
det. Dess fördelar och risker har undersökts samt fenomenets utbredning bland 
svenska organisationer. Tidigare undersökningar har legat till grund för att 
identifiera ofta förekommande fördelar och risker. Utifrån dessa har sedan en 
enkätundersökning utformats som skickats ut till svenska organisationer. 
Undersökningen visar att BYOD medför vissa fördelar. Dessa är t.ex. ökad 
produktivitet och kreativitet bland de anställda vilket i sin tur ger organisationer en 
ökad operationell effektivitet, fler nöjda, flexibla och mobila anställda och bättre 
kundbemötande. Undersökningen visar även att många organisationer saknar en 
formell BYOD-policy och att stöld eller borttappade enheter är ett stort 
säkerhetsproblem. Stora orosmomenten bland organisationerna är bland annat 
ökad belastning på IT-avdelningen och undermålig enhetssäkerhet. Det är viktigt att 
organisationer som anammar BYOD tänker på säkerhetslösningar som mitigerar 
dessa risker. 

 

Nyckelord: 

Bring Your Own Device, BYOD, Consumerization of IT, Mobilitet, Mobila Enheter 
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1 Introduktion 

 

I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till vårt problem. Detta leder vidare till en 
problemformulering där vi argumenterar för vårt val av undersökning.   

 

 

1.1 Bakgrund 

Mobila enheter och dess olika program som folk använder privat vill de även 
använda på arbetstid, på jobbet. Detta har lett till två viktiga trender som har stor 
påverkan på vår arbetsmiljö. Den första är en snabbt växande trend som kallas för 
Consumerization of IT och har sin grund i att ny teknik först kommer till 
konsumentprodukter för att sedan spridas till att också brukas professionellt. 
Organisationer omfamnar helt enkelt teknologier och koncept som tidigare varit 
konsumentfokuserade då det konsumentfokuserade anses som lätttillgängligt och 
användbart. Detta leder oss in på fenomenet BYOD, som står för Bring Your Own 
Device. Det har sin betydelse i att anställda ansluter sina personliga mobila enheter 
(smartphones, bärbara datorer, och pekdatorer som medvetet valts efter önskade 
personliga preferenser) till organisationers nätverk istället för att använda sig av 
mobila enheter som organisationen tillhandahåller. 

Det går inte att undvika denna växande trend, både ur organisations- och 
användarperspektiv. Detta ger IT-ansvariga huvudbry i frågan om huruvida 
organisationer ska implementera BYOD eller inte. 

Med detta arbete ska vi ta upp den växande trenden BYOD. Hur consumerization har 
påverkat företag att låta anställda använda privata mobila enheter i arbetet och 
varför det har blivit en sådan stor och viktig fråga på sistone. Fördelarna med BYOD 
kommer tas upp samt riskerna det innebär för företagen att låta sina anställda 
använda sina egna enheter i arbetet.  
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1.2 Problemformulering 

Redan i februari 2012 ägde 45 % av alla vuxna amerikaner en smartphone, vilket är 
en ökning med 10 % från knappt ett år tidigare.1 Allt fler nyanställda förväntar sig 
att få använda sina egna privata enheter i arbetet, speciellt den yngre generationen. 
Vid 2014 förväntas det att ungefär 80 % av de yrkesverksamma kommer att 
använda åtminstone två privatägda enheter för att få tillgång till 
företagsinformation.2 Siffrorna talar sitt tydliga språk, BYOD omfattas av allt fler 
företag och organisationer. Detta kommer så småningom att påverka enormt många 
människor och det gäller för organisationer som anammar fenomenet att ta vara på 
dess fördelar samt att vara medvetna om riskerna. 

Enligt en undersökning av iPass tillåter 81 % av organisationerna privata enheter i 
tjänsten trots att det endast är 54 % som har en formell BYOD-policy.3 
Konsekvenserna ur ett säkerhetsperspektiv blir mycket allvarliga eftersom det då 
saknas lämpliga åtgärder som reglerar användandet av mobila enheter. Denna 
avsaknad av policy utsätter organisationer och användare för risker såsom 
dataläckage och cyberattacker.4 Där BYOD tillåts upplever nästan hälften data- eller 
säkerhetsintrång som en följd av anställdas privata enheters nätverksåtkomst.5 
Organisationer och företag måste ta ställning till hur säkerhetsintrång ska hanteras 
och säkerställa både sina nät och sina data. Men hur kommer det sig då att BYOD är 
en sådan växande trend och att fler och fler organisationer anammar det? BYOD 
medför inte endast nackdelar utan har även många positiva aspekter. För 
organisationer som har planer på att implementera BYOD gäller det att ta reda på 
både för- och nackdelarna så att en sund bedömning kan göras utefter detta. 
Vår frågeställning lyder således:  

 
 Vad är BYOD och vilka fördelar och risker följer av dess användande? 

 Hur ser BYOD-trenden ut bland svenska organisationer? 

 

 

                                                        

1 Pew Research Center’s Internet & American Life Project, Smartphone Ownership Update: September 

2 Gartner, Bring Your Own Device: New Opportunities, New Challenges, 2012 s.1-2. 

3 iPass, The 2013 iPass/MobileIron Mobile Enterprise Report, 2013 s3. 

4 Pierluigi Paganini, Importance of a BYOD policy for companies, 2013.  

5 Cheryl Harris, Mobile Consumerization Trends & Perceptions, 2012 s.4.  
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1.3 Syfte 

IT-professionella närmar sig fenomenet med försiktighet, slutanvändarna omfamnar 
det och försäljare marknadsför det. Syftet med denna studie är att undersöka BYODs 
fördelar och dess risker samt hur de kan påverka organisationer som anammar 
fenomenet. Med hjälp av resultatet kan vi ge organisationer och personer som finner 
ämnet intressant en överskådlig inblick kring BYOD. Vi hoppas med denna studie 
kunna bidra med ny kunskap inom detta snabbt växande område. 

 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom BYOD är ett stort och brett område har vi beslutat oss för att begränsa 
arbetet. Arbetet ämnar ge en generell bild av fenomenet. Därför går vi inte djupare 
in på specifika ämnen och problemområden. Vi har valt att inte gå igenom BYODs 
juridiska aspekter. Vi har även valt att endast skriva generellt om policies då detta 
är ett väldigt stort ämne som kan skilja sig mycket från organisation till 
organisation. Att utförligt studera policies skulle därmed fylla en hel separat studie. 
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2 Metod 

 

Detta avsnitt syftar till att beskriva uppsatsens uppbyggnad och utformning. Val vad 
gäller vår metodansats och datainsamling kommer därför att presenteras och 
beskrivas. Metodavsnittett syftar med detta till att ge läsaren en uppfattning om hur 
uppsatsen byggts upp och ge förståelse för studiens karaktär. 

 

2.1 Val av teori 

I arbetets inledande skede bestämde vi oss för att skapa en grundläggande 
förståelse för ämnet så att vi kunde bilda oss egna uppfattningar och på så sätt 
kunna ta reda på vad som är relevant och skapa en intressant problemformulering. 
Detta gjorde vi genom att leta upp elektroniska artiklar och whitepapers på nätet, 
skrivna av folk som är kunniga inom ämnet. Vi studerade även källmaterialet som 
använts i dessa arbeten. På detta sätt lyckades vi gå igenom mycket källmaterial. Av 
detta valde vi sedan ut det som var mest relevant och aktuellt eftersom ämnets 
natur kräver uppdaterad information. Allt detta material ska ligga till grund för den 
teoretiska delen av vårt arbete. Sökord som vi använt oss av är: BYOD, safety issues, 
benefits, consumerization of IT, mobile devices, access etc. eftersom de teoretiska 
huvudområdena som vi har bestämt oss för handlar om för- och nackdelar med 
BYOD och vad BYOD egentligen är. BYOD är ett nytt ämne som växer snabbt. Böcker 
om BYOD är väldigt sällsynta och de som var intressanta för oss utkom för sent, 
d.v.s. april och maj 2013. Därför är material som behandlar BYOD mestadels 
elektroniskt. Eftersom vi tänkt utföra enkätundersökningar har vi även gått igenom 
böcker och artiklar som handlar just om hur man utformar enkäter på rätt sätt och 
hur man gör för att undvika fallgropar. 
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2.2 Val av undersökningsmetod 

Det kvantitativa och kvalitativa angreppssättet är två vedertagna sätt att ge sig i kast 
med material som man har till hands. Det går även att kombinera kvantitativa och 
kvalitativa metoder, s.k. flermetodsforskning, där man stärker fördelarna och 
undviker eller reducerar nackdelarna med respektive tillvägagångssätt.6 

Vi valde att använda oss av endast en kvantitativ ansats. Detta val grundade sig på 
att vi hade tänkt samla information om BYODs utbredning bland svenska 
organisationer genom enkäter. Enligt Bryman ligger tyngdpunkten vid kvantitativ 
forskning, vid insamling och analys, på kvantifiering av data.7 Med andra ord utgår 
den kvantitativa metoden från siffror. Dessa siffror ska sedan ligga till grund för 
våra statistiska analyser. Betydelsefulla drag vid kvantitativ forskningsmetod är: 
mätning, generalisering, replikation och kausalitet.8 

Den viktigaste grunden till vårt beslut att använda oss av en kvantitativ metod är 
möjligheten det ger oss att besvara vår problemformulering. Våra insamlade data 
ger oss möjlighet att studera och analysera våra respondenters åsikter och 
förhållningssätt till BYOD. 

 
 

2.3 Enkät 

Med vårt syfte som utgångspunkt ansåg vi att den bästa metoden var enkäter. Vår 
avsikt var att undersöka hur organisationers IT-ansvariga inom den privata och 
offentliga sektorn ser på och förhåller sig till BYOD.  För att få fram vilka frågor vi 
skulle använda oss av i vår enkät gick vi igenom många tidigare gjorda 
undersökningar från företag som bland annat CICSO och IDC, som är aktiva inom 
detta område. På detta sätt skapades en tydlig bild av vilka frågor som användes och 
sedan valde vi själva ut de som var mest relevanta och intressanta för vår 
problemformulering. Enkäten med alla frågor finns med i bilagorna i slutet av 
uppsatsen. 

Som datainsamlingsmetod ger en enkätundersökning en del fördelar. Kostnaden per 
respondent är begränsad. Undersökningen kan göras på ett stort urval både i 
relation till kostnad och i tid. När enkäten är utskickad krävs enbart en liten 
arbetsinsats innan bearbetning av material kan påbörjas. Geografiska gränser (och 
även nationsgränser) spelar föga roll vid användandet av en datorenkät. 

                                                        

6 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2 uppl. Liber, 2011 s.554. 

7 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.150. 

8 Ibid, s.167-170. 
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Respondenterna kan i lugn och ro tänka över svarsalternativen i enkäten och om 
enkätens frågor och svarsalternativ är korrekt utformade blir resultaten 
förhållandevis lättolkade. Dessutom eliminerar en enkätundersökning den s.k. 
intervjuareffekten, vilket är ett fenomen på en snedvridning av svaren vid en 
intervju där respondenten påverkas av intervjuvarens attityd och sätt att ställa 
frågor.9 En intervju tar ganska lång tid i anspråk och kräver också större 
engagemang från en respondents sida till skillnad från en enkät. Därför går det 
heller inte att nå ett så stort antal respondenter med hjälp av intervjuer som det gör 
med enkäter. En intervju är en subjektiv teknik och därför är risken för skevheter, 
kallat ”bias”, stor. Detta betyder att det finns en risk att vi påverkar respondenterna 
på ett sätt som inte behöver vara medvetet.10 

2.3.1 Metodkritik 

Med enkäter som datainsamlingsmetod finns det både för- och nackdelar. En 
enkätundersökning ger inte möjlighet till alltför komplicerade frågor. Skulle icke 
planerade följdfrågor dyka upp missas tillfälle för en eventuell fördjupning.11 En 
kvalitativ ansats i form av intervjuer hade gett oss vissa fördelar i form av 
flexibilitet. Idéer hade kunnat följas upp, svar hade kunnat sonderas och vi hade 
kunnat gå in på känslor och motiv på ett sätt som inte är möjligt i en enkät. 
Enkätsvar kan inte avslöja tonfall, mimik och pauser utan måste tas för vad de är, till 
skillnad från intervjuer där svar kan utvecklas och fördjupas och där vi som 
intervjuare kan komma med följdfrågor.12 

2.3.2 Enkätkonstruktion 

Enkäten var en central del av vårt arbete eftersom både resultaten och analysen till 
stor del baserats på svaren den genererade. Därför lades stor fokus på att 
konstruera en enkät som är lättförståelig och med ett begränsat antal frågor. Vi ville 
på detta sätt minska antalet bortfall och se till så att respondenterna inte tröttnade 
under tiden de fyllde i enkäterna och att så många frågor som möjligt besvarades. 
För att minska risken för bortfall utformades enkäten med så få öppna frågor som 
möjligt eftersom öppna frågor minskar svarsfrekvensen och medför problem med 
analysen.13 I vårt fall hade vi två öppna frågor varav den ena var obligatorisk men 
bara krävde ett väldigt kort svar. Den andra öppna frågan var längre men inte 
obligatorisk och användes som en avslutande del av enkäten.  Syftet med denna 

                                                        

9 Göran Eljertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2005 s.11-12. 

10 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2 uppl. Liber, 2011 s.228-230. 

11 Eljertsson, Enkäten i praktiken, s.13. 

12 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.228-230. 

13 Ibid, s.254. 
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fråga var att fånga respondenternas eventuella, oväntade egna åsikter kring BYOD. 
Även om vanligen inte fler än ca 10% skriver något på en sådan öppen fråga kan 
synpunkterna man får vara värdefulla.14  

Vi valde att ha med ett följebrev eftersom detta enligt Jan Trost är en väsentlig del av 
det som ska motivera respondenterna att fortsätta läsa och besvara enkätens 
frågor.15 Vårt följebrev innehöll en kort beskrivning av oss själva och ämnet BYOD. 
Vi gav en förklaring till enkätens syfte och innehåll. Vi förklarade vad resultaten 
skulle användas till och meddelade att respondenternas medverkan var anonym. 
Som avslutande del tog vi upp vilka som bör svara på enkäten. Detta innebar att vi 
nämnde ämnesområden som respondenterna bör ha kunskaper inom för att på ett 
adekvat sätt kunna svara på enkäten. 

Med hänsyn till vår problemformulering utformades enkäten kring tre kategorier: 
Generellt, Anslutning och Säkerhet. Enkäten innehöll totalt 21 frågor som tog cirka 5 
minuter att svara på. I enkätens inledande generella del valde vi att ställa frågor av 
något enklare slag, för att därefter leda in respondenterna i mer ingående frågor 
kring våra olika kategorier. Frågorna och dess innehåll redovisas enligt följande: 

Fråga 1: Mäter frekvensen av användandet av mobila enheter i arbetet. 

Fråga 2: Redogör för respondentens titel/ställning i företaget. Frågan lämnades 
således med ett öppet svarsalternativ. 

Fråga 3: Redogör för om respondenternas mobila enheter är utfärdade av företaget 
eller om de är privata. 

Fråga 4-5: Syftar till att undersöka den mest förekommande mobila enheten samt 
antalet använda enheter per dag. 

Fråga 6: Redogör för hur respondentens företag förhåller sig till BYOD. 

Fråga 7: Syftar till att undersöka huruvida respondenternas företag upplever 
fördelar med användandet av BYOD. 

Fråga 8: Mäter huruvida respondenten samtycker till användandet av privata 
mobila enheter i arbetet. 

Fråga 9-10: Behandlar anslutningsfrågor, d.v.s. i vilken utsträckning 
respondenterna kan ansluta sig till företagets nätverk och vikten av detta. 

Fråga 11: Syftar till att undersöka respondenternas förväntningar angående 
fjärranslutningar i framtiden. 

                                                        

14 Jan Trost, Enkätboken 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001 s.73. 

15 Trost, Enkätboken, s.93. 
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Fråga 12: Mäter respondenternas inställning till möjligheten att arbeta från distans. 

Fråga 13: Mäter frekvensen av användandet av inloggningslösenord på mobila 
enheter. 

Fråga 14-15: Behandlar frågor som rör företagens största orosmoment över 
användandet av BYOD och upplevda säkerhetsproblem. 

Fråga 16: Mäter frekvensen av borttappade/stulna mobila enheter. 

Fråga 17: Behandlar frågan huruvida företag har möjlighet till fjärradering av data 
på mobila enheter.  

Fråga 18: Redogör för olika säkerhetsåtgärder som företag vidtar för att skydda 
enheter, företagsnätverk och data. 

Fråga 19: Syftar till att undersöka respondenternas tankar kring säkerhetsrisker 
vid fjärranslutning.  

Fråga 20: Mäter respondenternas inställning till fördelarna kontra riskerna med 
BYOD. 

Fråga 21: Denna fråga lämnades öppen och syftar till att fånga respondenternas 
övriga synpunkter kring ämnet.  

När enkätfrågorna var utformade genomfördes en pilotundersökning innan den 
egentliga enkätundersökningen. Detta gjordes för att säkerställa att enkätfrågorna 
fungerade som det var tänkt och att undersökningen i sin helhet blev bra. 
Pilotstudier är enligt Alan Bryman speciellt viktiga vid enkätundersökningar 
eftersom det inte finns några intervjuare närvarande som kan hantera eventuella 
oklarheter.16 Pilotstudien testades på tre individer som inte skulle ingå i urvalet av 
respondenter. Vi upptäckte att ordningsföljden på vissa frågor kunde förbättras 
samt att vissa frågor kunde förtydligas. Onödiga och ofta förekommande possessiva 
pronomen kunde finslipas och tas bort. För att skapa bättre flyt i enkäten gallrades 
vissa frågor bort som efter närmare eftertanke var irrelevanta för undersökningens 
syfte. Efter denna pilotundersökning kunde vi revidera enkäten för att sedan 
påbörja utskicket. 

 

 

                                                        

16 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2 uppl. Liber, 2011 s.258. 
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2.3.3 Urval av enkätrespondenter 

För att vi skulle få relevanta svar med hög reliabilitet gällde det att vi skickade våra 
enkäter till rätt målgrupper och personer. BYOD är som tidigare nämnt ett nytt 
ämne och det finns inga så kallade ”BYOD-experter” som vi kunde vända oss till. 
Därför gällde det för oss att hitta personer som var kunniga inom olika områden 
med anknytning till ämnet BYOD. Några exempel på dessa områden är IT-säkerhet, 
mobilitet och IT-policys. 

När det gäller enkäter finns det, vid urval av respondenter, två huvudkategorier: 
Sannolikhets- och Icke-sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval har respondenter i 
den valda populationen lika stor chans att komma med i urvalet. Därför går det att 
dra slutsatser om den population man dragit stickprovet från. Man kan med andra 
ord generalisera det resultat man fått fram från stickprovet till hela populationen.17  
Vid icke-sannolikhetsurval väljer forskaren själv bland respondenterna vilka som 
ska få chans att komma med i urvalet vilket begränsar generaliserbarheten.18 Vi 
valde att använda oss av ett typiskt urval som är en specialvariant av icke-
sannolikhetsurval. Detta för att vi var tvungna att specifikt leta upp personer som 
kunde tänka sig ha rätt kunskaper inom området och välja att ha just dessa som våra 
respondenter. Med typiska urval väljer man respondenter subjektivt som man 
tycker är typiska för den population av individer man vill uttala sig om.19 Vårt urval 
är med andra ord inte slumpmässigt. Vi kan inte veta hur populationen ser ut då det 
inte finns någon urvalsram inom vårt område. Populationen ser säkerligen 
annorlunda ut idag än vad den gjorde för ett år sedan samt hur den kommer se ut 
om ett år. Vi är medvetna om att vår urvalsform begränsar vår möjlighet att kunna 
generalisera och dra slutsatser för alla organisationer i Sverige. 

Internet användes för att hitta så många lämpliga respondenter som möjligt. Det 
mest återkommande sökordet som användes var IT-chef. Vi fick på detta sätt tag på 
många personer som var aktiva i olika organisationer runtom i Sverige och som vi 
bedömde kunde besitta rätt kunskaper.  

 

 

 

                                                        

17 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2 uppl. Liber, 2011 s.188-190. 

18 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder s.194-197. 

19 Ronny Gunnarson, Urvalsstrategier 2005. 
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2.4 Bearbetning av enkäter 

Vid bearbetnig av insamlad information görs denna lämpligast om till data. Detta går 
ut på att man ser till att informationen kan kvantifieras. För viss information är 
detta relativt enkelt. För andra variabler så innebär kvantifieringen en kodning av 
informationen där man omvandlar den till siffror för att underlätta en kvantitativ 
analys. Vårt enkätskapande skedde med Google Docs, varför kodningen av 
informationen i stort sätt sköttes av sig själv.  

Resultaten i presentationen kompletteras grafiskt i form av stapel- och 
cirkeldiagram. Vid beskrivning av kvantitativa data tillhör diagram de allra 
vanligaste metoderna. De är förhållandevis lätta att tolka och förstå.20 

 

2.4.1 Bortfall 

En stor begränsning vid undersökningar baserade på enkäter är bortfall. Har man 
ett stort bortfall ökar risken för fel och skevheter. Kan man inte bevisa att de som 
inte svarade inte har andra åsikter än de som svarade på enkäten ökar risken för 
skevheter. Det betyder att om de som inte svarade på enkäten skulle haft en annan 
åsikt än de som svarade på enkäten så hade resultatet blivit annorlunda, om de nu 
hade svarat på enkäten.21 

Av de 115 enkäter som skickades ut till utvalda respondenter, besvarades 41 vilket 
ger en svarsfrekvens om 36%. Av de 74 som ej besvarade enkäten svarade två att de 
av olika skäl ej önskade eller kunde delta i undersökningen. Vårt externa bortfall blir 
således 64%. 
För att undvika interna bortfall gjordes alla frågor, förutom den sista öppna frågan, 
obligatoriska.  

Metodlitteratur pekar på olika svarsfrekvenser. Enligt Ejvegård ska svarsfrekvensen 
ligga på minst 80% för att vara fullt godtagbar. Kryper den under 70% är det inte 
längre lika tillfredsställande.22 Bryman refererar till Mangione som beskriver 
svarsfrekvenser enligt följande: Över 85% är utmärkt, 70-85% är bra, 60-70% är 
acceptabelt, 50-60% är knappt godkänt och under 50% är oacceptabelt.23 Enligt 
Trost bör en enkätundersökning ha en svarsfrekvens mellan 50 till 70 procent.24 

                                                        

20 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2 uppl. Liber, s.323. 

21 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.231. 

22 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig Metod 4 uppl. Studentlitteratur AB, 2009 s.56. 

23 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.231. 

24 Jan Trost, Enkätboken 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2001 s.118. 
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Enligt Statistiska Centralbyrån går det däremot inte att ge ett generellt svar på vad 
som är en acceptabel bortfallsfrekvens. En undersökning med en låg bortfallsnivå 
kan vara mindre tillförlitlig än en undersökning med en högre bortfallsnivå.25 

Med hänvisning till vårt bortfall och vår urvalstyp kan vi inte dra generella 
slutsatser för alla Sveriges organisationer med enkätundersökningen som grund. 
Därför ligger fokus på att försöka urskilja tendenser runt de svar som inkommit. 

 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet eller tillförlitlighet visar i hur stor utsträckning resultaten från en 
undersökning blir de samma vid ett annat undersökningstillfälle med lika 
omständigheter eller om resultaten påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 
faktorer.26 

Vi har försökt uppnå en hög reliabilitetsnivå genom att följa råden vi tog upp 
tidigare i stycket Enkätkonstruktion. Detta gjorde vi genom att ställa enkätfrågorna 
på rätt sätt och formulera dem så att de blir lättförståeliga och inte missvisande. Då 
vi skickade enkäten till personer kunniga inom området, beskrivet i stycket om 
urval av enkätrespondenter, ökade vi vår undersöknings reliabilitet. 

Däremot hade vi inte möjlighet att skicka ut vår enkät två gånger för att undersöka 
reliabiliteten. Vi får därför utgå ifrån att respondenternas svar visade vad de 
egentligen tyckte redan från början.  

Med validitet i en studie menar man att frågor har ställts på ett sådant sätt att de 
verkligen mäter det som man har avsett att mäta i förhållande till studiens problem 
och syfte.27 

Det finns ett antal olika slag av validitet, vilka står för olika sätt att kontrollera 
validiteten på det man mäter. Ett sätt är ytvaliditet, där forskaren frågar personer 
om frågorna i enkäten enligt deras åsikt mäter det de avser att mäta.28 

Med detta i åtanke visade vi våra enkätfrågor för våra familjer, yrkesverksamma 
bekanta och vår handledare. Detta för att undersöka om de uppfattade att frågorna 
gav svar på studiens undersökningsområde. Vi gjorde även en pilotundersökning för 

                                                        

25 SCB, Minska Bortfallet, 2000 s.27.   

26 Göran Eljertsson, Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2005 s.99. 

27 Eljertsson, Enkäten i praktiken, s.99. 

28 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder 2 uppl, Liber, 2011 s.163. 
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att öka validiteten, som tidigare beskrivits i stycket Enkätkonstruktion.  
Dessutom har tidigare gjorda undersökningar legat som grund till våra frågor. 

 

2.6 Etiska överväganden 

För att hjälpa oss i vårt förhållningssätt i forskningsprocessen ansåg vi det viktigt att 
följa uppställda etikregler. 

Enligt det Humanistiska Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) finns det för 
det grundläggande individskyddskravet fyra allmänna huvudkrav på forskning.29  
Dessa är: 

Informationskravet, som innebär att vi vid vår undersökning informerar 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om syftet med vår undersökning samt 
deras uppgift i densamma och hur materialet skall användas och presenteras. I 
förhandsinformationen gav vi kontaktuppgifter i form av våra namn, högskolan vi 
studerade vid samt e-mail adress för att underlätta kontakt med oss som ansvariga 
forskare. Vi informerade deltagarna om att det insamlade materialet inte kommer 
att användas till något annat än forskning.   

Samtyckeskravet, som innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. Detta innebär att vi skrev att det var frivilligt att 
delta i undersökningen och att de kunde tacka nej och avbryta sin medverkan när de 
ville.  

Konfidentialitetskravet, som innebär att information om uppgiftslämnarna och 
undersökningsdeltagarna samt vårt insamlade material förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av det. Vi informerade också om att 
undersökningsdeltagarna var helt anonyma. 

Nyttjandekravet, som innebär att vårt insamlade material inte kommer att användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  Detta 
meddelade vi i vårt följebrev genom att förklara att allt insamlat material enbart ska 
användas för statistiska ändamål. 

 
 
 
 
 
 

                                                        

29 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
2009 s.6-14.    
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3 Teoretisk referensram 

 

Detta avsnitt syftar till att presentera de teorier som vi anser är av vikt och 
relevanta för vår undersökning. Vi inleder med att introducera läsaren för BYODs 
uppkomst och dess grundstenar för att tydliggöra undersökningsområdet. Vidare 
handlar avsnittet om tidigare undersökningar och på så sätt identifieras fördelar och 
risker BYOD medför samt vanligt tillämpade säkerhetsåtgärder.  

 

3.1 Consumerization of IT 

Consumerization of IT är en ofta förekommande term när man pratar om BYOD. I 
dagens samhälle har de flesta kraftfulla datorsystem och applikationer i hemmet 
som är en del av det vardagliga livet. Vi blir allt mer vana vid smidigheten och 
flexibiliteten det innebär att använda oss av dessa system och teknologin spelar en 
allt större roll i våra liv. Följden av detta blir att dessa konsumenter vill kunna 
uppleva detta även på arbetet. Förr i tiden dök den senaste teknologin upp på 
arbetsplatsen men det har nu ändrats när konsumenter har tillgång till och drar 
nytta av den senaste teknologin i form av de senaste modellerna av Smartphones, 
Tablets, datorer o.s.v. När fler av den yngre generationen blir anställda ökar kravet 
ännu mer då dessa är ännu snabbare med att anamma ny teknologi. Oftast ligger IT-
avdelningarna efter när det gäller att anpassa sig efter det senaste på marknaden 
vilket är en bidragande faktor till att anställda vill ta med sin egen utrustning till 
arbetet.30 Consumerization of IT är helt enkelt det man refererar till när 
konsumenter har den senaste teknologin och succesivt tvingar sin arbetsplats att 
integrera den.31 

Consumerization of IT är en kraftfull trend som även har en splittrande påverkan på 
organisationer och deras IT-avdelningar. Tidigare gjordes beslut angående IT-
användning inom IT-avdelningen som de anställda/slutanvändarna var tvungna att 
följa. Consumerization of IT börjar nu ändra på denna balans mellan 
anställda/slutanvändare och IT-avdelningen. Det lutar mer och mer åt större frihet 
till anställda/slutanvändare då de nu kommer med kraven angående enheter de 
förväntar sig kunna använda på arbetet. Detta resulterar ofta i minskad kontroll och 
visibilitet för IT-avdelningen vilket kan påverka säkerheten. 
Anställda/slutanvändare vill kunna använda vilka enheter och applikationer de vill 

                                                        

30 Hunter Muller, ON TOP OF THE CLOUD: How CIOs Leverage New Technologies to Drive Change and 
Build Value across the Enterprise, Wiley, 2012 s.26. 

31 John Savill, Microsoft Virtualization Secrets, Wiley, 2012 s.16. 
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på arbetet men det är fortfarande IT-avdelningen som ska se till så att 
organisationens data och nätverk är säkra.32 

 

3.2 Mobilitet 

Mobilitet och den tekniska utvecklingen har ändrat arbetet från att ha varit något 
anställda går till, till att vara något man gör. Höga krav ställs på tillgång till 
applikationer och data, oavsett var individen fysiskt befinner sig eller vilken enhet 
som används. Alla anställda är inte längre bundna till den traditionella arbetstiden 
åtta till fem vid en fysisk arbetsplats och det är ingen liten uppgift att ta itu med en 
omättlig aptit på mobilitet bland anställda som önskar arbeta när och var de vill.33 

Mobilitet är något som har utvecklats under många år. 1973 myntade en forskare 
och professor vid namn Jack Nilles uttrycket telecommuting, översatt distansarbete, 
under sin tid på University of Southern California.34 Enligt Garrett och Danziger 
kännetecknas telecommuting, eller distansarbete, av fyra egenskaper, närmare 
bestämt:35 

 Arbetsplats, vilket refererar till en plats som inte är en den ordinarie 

centraliserade arbetsplatsen. Arbetare kompletterar tid spenderad på kontoret 

med tid spenderad på andra platser där arbete från hemmet eller ute i fältet är 

vanligt.  

 Användandet av informations- och kommunikationsteknologi, med vilket man 

pekar på den tekniska infrastruktur och support som krävs för distansarbete. 

 Tidsfördelning, där jämförelse görs av tiden spenderad i traditionell kontorsmiljö 

och ersatts med tiden spenderad utanför arbetsgivarens lokaler. 

 Typ av avtalsenlig överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. 

Skillnader mellan olika typer av distansarbetare baseras ofta på om de är vanliga 

anställda, egenföretagare eller konsulter. 

                                                        

32 IDC, Embracing Consumerization with Confidence, 2011 s.2. 

33 Allison Cerra, Kevin Easterwood, Jerry Power, Transforming Business : Big Data, Mobility, and 
Globalization, Wiley, 2012 s.xiii. 

34 Cerra, Easterwood & Power, Transforming Business : Big Data, Mobility, and Globalization, s.4. 

35 R. Kelly Garrett, James N. Danziger. Which telework? Defining and testing a taxonomy of technology-
mediated work at a distance. s.2-3.  
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Sturesson har en svensk definition av distansarbete ”arbete med informationshantering 
som bedrivs av individer på geografiskt avstånd från den man arbetar åt eller 
tillsammans med, antingen i bostaden eller ett kontor i grannskapet.”36 

 

3.3 Mobila enheter 

Det är svårt att definiera termen ”mobila enheter” då dessa enheters funktioner 
konstant ändras. Samtidigt som dessa funktioner ändras så ändras även hoten mot 
mobila enheter. Därför är det viktigt att etablera gemensamma egenskaper för 
mobila enheter. Dessa är:37 

 Liten formfaktor. 

 Möjlighet till trådlös internetanslutning genom t.ex. Wi-Fi, mobiltelefonnätet 

eller annan teknik som ansluter enheten till internet. 

 Lokal, inbyggd datalagring. 

 Ett operativsystem. 

 Applikationer tillgängliga genom bland annat operativsystemet, webbläsaren 

eller från tredje part. 

 

3.3.1 Smartphone 

Utveckligen av smartphones har under de senaste åren skjutit i höjden. Dessa 
mobiler har blivit så kraftfulla att de allt mer liknar datorer och har även ett 
komplett tangentbord för inmatning av text. En smartphone är som en dator i 
fickformat som klarar av att hantera telefonsamtal, videos och att fotografera. Den 
är även utrustad med MP3-spelare och kan skicka och ta emot e-post och surfa på 
webben. Precis som datorer har alla smartphones ett operativsystem, som t.ex. iOS 
från Apple, Android från Google och Microsofts Windows Mobile. Dessa har hand om 
att sköta telefonens program och funktioner. Vissa av dessa program kallas ”appar” 
som helt enkelt är tillämpningsprogram som är avsedda för viss tillämpning.38 Det 
finns tiotusentals appar att ladda ner från nätet inom alla olika sorters områden. De 
utgör en avgörande skillnad gentemot vanliga mobiltelefoner.39 Inget tyder på att 
användandet av smartphones ska minska. Det genomsnittliga användandet av 

                                                        

36 Lennart Sturesson, Distansarbete: teknik, retorik och praktik, Carlsson, 2000 s.27. 

37 NIST, Guidelines for Managing and Securing Mobile Devices in the Enterprise (Draft), 2012 s.2. 

38 Nationalencyklopedin, Applikation, 2013. 

39 Samsung, Hur smartphones blir smarta, 2013. 
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smartphones ökade med 81 % under 2012. Den genomsnittliga mängden trafik per 
smartphone var under 2012 342 MB per månad, en ökning från 189 per månad 
under 2011.40 

 

3.3.2 Pekdator 

En pekdator är en trådlös handdator som är en blandning av en bärbar dator, PDA 
och smartphone. Den använder sig av en pekskärm som är större än en 
smartphones men mindre än en bärbar dators skärm. Användaren styr pekdatorn 
med hjälp av fingrarna och kan mata in text med hjälp av ett virtuellt tangentbord. 
Precis som med en smartphone sker uppkopplingen mot internet via trådlöst 
nätverk eller via mobiltelefonnätet. En pekdator kan också användas för bland annat 
surfning på nätet, skicka och ta emot e-post, spel, musik men även för läsning av e-
böcker, tidningar och tidskrifter.41 
Även pekdatorer har operativsystem, som t.ex. Googles Android, Blackberrys 
Blackberry Tablet OS, Apples iOS och Microsofts Windows 8 och Windows RT. Till 
pekdatorer kan man, precis som med smartphones, ladda ner tusentals olika appar 
från internet.42 

 

3.3.3 Bärbar dator 

En bärbar dator är precis som det låter. En dator som utvecklats för portabelt bruk. 
De har samma funktionalitet som en stationär dator och är vanligt förekommande i 
många människors liv. Uppkopplingen mot internet sker via trådlösa nätverk eller 
med nätverkskabel. De är större än pekdatorer och smartphones och kan därmed 
vara osmidiga och klumpiga i vissa mobila miljöer.43 Bärbara datorer kallas ofta för 
notebook, ultrabook eller netbook. 

 

 

                                                        

40 Cisco, Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012-2017.  

41 Nationalencyklopedin, Surfplatta, 2013. 

42 Intel, What is a Tablet PC, u.å. 

43 Steve Love, Understanding Mobile Human-Computer Interaction, Butterworth-Heinemann, 2005 s.9. 
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3.4 Tidigare forskning 

Här går vi igenom tidigare gjorda undersökningar för att ta reda på vilka fördelar 
och risker BYOD kan ge organisationer. Dessa undersökningar behandlar området 
mobilitet och just BYOD. De undersökningar som har haft relevans för vårt 
forskningsområde är undersökningar gjorda av/på uppdrag av amerikanska företag 
samt ett internationellt företag. Dessa är Cisco, Intel,  iPass, ISACA, Dell, SANS. Som 
tidigare nämnt är det från dessa undersökningar vi fick vår inspiration till våra egna 
undersökningsfrågor. Nedan presenterar vi dessa undersökningar tillsammans med 
korta sammanfattningar. 

 

Cisco: BYOD: A Global Perspective genomfördes 2012. Respondenterna är IT-
beslutsfattare i organisationer från världsdelarna Nordamerika, Sydamerika, Europa 
och Asien. 
Undersökningen kom fram till att BYOD-trenden skiljer sig lite från region till region 
men resultaten är ändå relativt konsekventa. Deras respondenter ansåg att BYOD 
ger organisationer många fördelar men att tre av dessa sticker ut. Dessa är ökad 
produktivitet (18 %) – vilket är en viktig upptäckt enligt dem då en av de stora 
farhågorna med BYOD var att anställda skulle bli distraherade av alla privata 
applikationer i sina mobila enheter samt innehållet i dem. Fler nöjda anställda (16 
%)  – anställda vill använda samma enhet i arbetet som de använder i sitt privata liv. 
Möjligheten att själv kunna välja sin enhet gör dem mer nöjda i sitt arbete. Lägre 
kostnader (15 %)  – minskade mobila kostnader då den anställde oftast själv betalar 
för sin enhet och förbättrad användning av IT-resurser. 69 % av IT-ledarna är 
positiva angående BYOD och det nämns att en stor fördel är anställdas möjlighet att 
sömlöst kunna blanda privatlivet med arbetslivet. Däremot innebär BYOD en del 
utmaningar för IT-avdelningen och säkerheten. Enligt undersökningen har knappt 
hälften av organisationerna en mobilitetspolicy (policy angående anställdas 
nätverksaccess med mobila enheter) vilket ökar riskerna gentemot 
nätverksäkerheten och företagsinformationen. Det gör det också svårare för IT-
avdelningen att veta vilka enheter som är legitima och vilka som inte är det. 
Respondenterna i undersökningen identifierade vissa specifika hot mot 
företagssäkerheten som en följd av BYOD. Dessa hot kommer i form av virus, 
malware och nätverksintrång.44  

  

iPass: The iPass/MobileIron Mobile Enterprise Report genomfördes under 
årsskiftet 2012/2013. Majoriteten av respondenterna var anställda IT-
professionella runtom hela  världen. 
iPass undersökning handlar mycket om respondenternas preferenser och 

                                                        

44 Cisco, BYOD: A Global Perspective, Harnessing Employee-Led Innovation, 2012.  
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upplevelser när det gäller mobila enheter. Allt fler anställda använder sina privata 
mobila enheter i arbetet. De såg en ökning från 42 % till 46 % egenägda enheter 
jämfört med året innan. 54 % av organisationerna har en formell BYOD-policy. 33 % 
av respondenterna använder enheter utfärdade av arbetet samtidigt som 16 % har 
både en privat och arbetsutfärdad enhet. För de flesta av respondenterna är  deras 
Smartphones den tredje viktigaste produkten i deras liv samtidigt som majoriteten 
(93 %) anser att de kommer vara lika beroende eller mer av sin Smartphone i 
framtiden. 75 % av respondenterna har under det senaste året lyckats undkomma 
missöden med sina Smartphones. Däremot har 23 % antingen fått sin mobila enhet 
stulen, borttappad, förstörd eller hackad de senaste 12 månaderna.45  

Vanson Bourne: BYOD: Putting Users First Produces Biggest Gains, Fewest 
Setbacks publicerades 2013 på uppdrag av Dell. Respondenterna består av IT-
chefer från organisationer runtom i världen. 
Undersökningen kom fram till att det finns en hel del fördelar med BYOD. 74 % av 
respondenterna anser att det ökar anställdas produktivitet samtidigt som 70 % 
anser att BYOD hjälper anställda ge snabbare svarstider gentemot kunder och bättre 
arbetsprocesser. Om BYOD implementeras med användaren i fokus kan dessa 
effekter mångdubblas. Dessutom svarade mer än hälften av respondenterna att 
BYOD har ändrat deras affärs- och IT-miljö genom att göra dem mer flexibla och 
mobila, hjälpt dem att bli bättre på att hantera kunders önskemål och ökat 
organisationens egen produktivitet. Dessa fördelar kommer dock inte utan vissa 
nackdelar. Alla respondenter var medvetna om vissa risker associerade med BYOD. 
66 % tyckte att BYOD kraftigt kunde öka säkerhetsriskerna, 61 % höll med om att 
BYOD kan medföra allvarliga risker då de endast kan kontrollera enheterna och inte 
själva användaren och 54 % tyckte att BYOD kan hota/redan hotar efterlevnad av 
förordningar. De vanligaste BYOD-relaterade utmaningarna var brott mot policy 
med 36 %, följt av stulen eller borttappad mobil enhet och en bristande kontroll av 
användningen av program och data på mobila enheter med 33 % vardera. Med 32 % 
av rösterna ligger problemet med att anställda slutar på företaget och att de har 
konfidentiell information som är skadlig i fel händer. Otillåten datadistribution av 
data på mobila enheter, okänd eller obehörig mobil på nätverket och ökade IT-
resurser för att stödja alla BYOD-användare fick 29, 28 respektive 27 % av 
rösterna.46 

 

Intel: The Insights on the Current State of BYOD utfördes under perioden juni till 
augusti 2012. Respondenterna bestod av 3000 IT-beslutsfattare och 1300 
användare som arbetade i små (1-99 anställda), medelstora (100-499 anställda) och 
stora organisationer (500+ anställda) från Australien, Tyskland, Sydkorea och USA. 

                                                        

45 iPass, The iPass/MobileIron Mobile Enterprise Report, 2013. 

46 Vanson Bourne, BYOD: Putting Users First Produces Biggest Gains, Fewest Setbacks, 2013. 
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Dessa hade insikt i och kunskap om sina respektive BYOD-program och användarna 
bestod både av sådana som besatt stor IT-kunskap och sådana som besatt mindre 
IT-kunskap. 
Vid Intels undersökning ombads respondenterna ranka förväntade fördelar med 
sina BYOD-program. På topp i alla länder låg ökad operativ effektivitet och ökad 
produktivitet bland anställda. En annan högt placerad förväntad fördel var ökad 
chans för anställdas mobilitet. Något förvånande var det faktum att mindre än en av 
fyra av IT-beslutsfattarna ansåg att BYOD hjälper organisationerna att reducera sina 
kostnader. Vid en fråga ombads respondenterna svara på vilka de tre största kraven 
är som de ställer på sina BYOD-program. Alla länder placerade installerandet av 
säkerhetsmjukvara som en av topp tre, tillsammans med en uppförandekod för 
anställda och möjligheten att hantera mobila enheter. När respondenterna ombads 
välja de tre största hindren för att tillåta privata mobila enheter i arbetet kom 
säkerheten på första plats, där de svarade att de är starkt reglerade och därmed inte 
kan garantera datasäkerhet, följt av efterlevnad av förordningar och slutligen en 
oförmåga att stödja säkerhetsprogram såsom kryptering och fjärradering av data. 
Strax utanför de tre största hindren kom också avsaknaden av kompabilitet mellan 
system, där nya och innovativa mobila enheter har svårigheter att integreras med 
legacysystem.47  

 

ISACA: ISACAS 2011 Shopping on the Job Survey: Online Holiday Shopping and 
BYOD Security – Europe genomfördes 2011  och hade ett urval om 827 – 905 
anställda IT-professionella (det varierar från fråga till fråga). Undersökningen 
behandlar shopping på nätet under arbetstid inför högtidssäsongen november till 
december samt BYOD-säkerhet. Då shopping på nätet under arbetstid, med både 
företagsförsedda och privata enheter, inte täcks av vårt arbete har vi endast valt ut 
de delar som behandlar BYOD-säkerhet. 37 % av respondenternas företag förbjuder 
användandet av privata mobila enheter för arbetssyften. 32 % tillåter användandet 
och 26 % begränsar användandet. Hälften av alla respondenter tyckte att riskerna 
väger mer än fördelarna och knappt en tredjedel tyckte att riskerna och fördelarna 
är jämnt balanserade. Endast en fjärdedel tyckte att fördelarna väger mer är 
riskerna.48 
 
 
 
 

                                                        

47 Intel, Insights on the Current State of BYOD, 2012.  

48 ISACA, ISACA Shopping on the Job Survey: Online Holiday Shopping and BYOD Security – Europe, 
2011. 
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Forrester Consulting: Expanding Role of Mobility in the Workplace är en 
sammanställning av undersökningar från 2011 och 2012 med respondenter 
anställda i organisationer runtom Europa och USA. 
Enligt undersökningen blir anställda allt mer mobila och en majoritet av 
organisationerna fokuserar på att stödja det växande antalet anställda som 
använder sina privata mobila enheter i arbetet. 61 % har målet att kunna förse 
anställda med mer mobil support som topprioritet. Däremot är det en rätt stor del 
av organisationernas IT-avdelningar (47 %) som inte förser någon support till 
privata mobila enheter eller t.o.m. förbjuder sådan användning. Totalt är det 46 % 
som förser någon form av support till privata mobila enheter. 
Organisationerna som redan har implementerat BYOD identifierade 5 
huvudfördelar denna trend har gett dem. 76 % av respondenterna ansåg att 
införandet av mobila lösningar har gett de anställda snabbare responstider och 
snabbare beslutsfattning. 59 % indikerade snabbare problemlösning inom 
organisationen samtidigt som 47 % såg en ökning av anställdas produktivitet. 
Snabbare kundproblemlösning indikerade 46 % av organisationerna och 43 % såg 
en förbättrad kundtillfredsställelse. Organisationer som implementerar BYOD måste 
också tänka på riskerna som medföljer. Mellan 56 % och 59 % av organisationerna 
är oroliga över nätverks- och kunddatasäkerheten. De anser att det är speciellt 
viktigt att säkra kunders identifieringsuppgifter eftersom det är avgörande att 
kunna bekräfta identiteten bland individer som tar del av en särskild applikation, 
service eller tjänst. Det blir ett ökat krav på att försäkra enhetssäkerheten då allt fler 
olika sorters mobila enheter, operativsystem och lösningar dyker upp inom 
organisationerna. Det identifierades ett antal huvudrisker. 59 % beskrev att de är 
oroliga över nätverkssäkerheten. 56 % var oroliga över säkerheten kring 
kunduppgifter och 44 % var oroliga över enhetssäkerheten (t.ex. att vissa enheter 
inte är tillräckligt säkra).49 

 
 

SANS: Mobility/BYOD Security Survey genomfördes mars 2012. De hade ett urval 
om ungefär 500 IT-yrkesverksamma från olika organisationstyper och storlekar. 
Deras svar från respondenterna visar att 61 % av organisationerna tillåter 
användandet av BYOD, 37 % tillåter det inte och resterande 2 % svarade vet ej. Att i 
policy tillåta anställda att använda och komma åt företagsresurser från sina privata 
mobila enheter minskar initialt kostnaderna för företaget att själva förvärva och 
licensiera enheterna eller apparna. En sådan policy stödjer en mer produktiv och 
teknologiskt krävande arbetsstyrka men det komplicerar också risk- och 
säkerhetslandskapet hos företaget. 41 % av respondenterna svarade att de har 
policys som stödjer användandet av BYOD och 56 % svarade att de inte har en 
policy som stödjer användandet av BYOD. Av dessa 56 % var 31 % specifik policy 
som stödjer användandet av BYOD och 26 % var någon ”typ av” policy. På frågan om 
vilka åtgärder som vidtas för att säkra BYOD-användandet på slutpunkterna 

                                                        

49 Forrester Consulting, The Expanding Role Of Mobility In The Workplace, 2012. 
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(användarnas mobila enheter) svarade 52 % att de utbildar anställda. 36 % svarade 
att de använder loggar och på mellan 30-35 % ligger åtgärderna Mobile Device 
Management (MDM), Network Access Control (NAC), specifika gästnätverk och 
konfigurationsverktyg. Längre ner på listan, runt 15-20 % av svaren, ligger åtgärder 
som fokuserar på användarnas mobila enheter, såsom integritetskontroll, malware-
skydd och andra säkerhetsverktyg.50 

Organisationer som tillåter BYOD genom en policy har ofta ett flerlagersskydd. Detta 
innebär att de inte bara skyddar sina nätverk utan också användarnas enheter. Det 
alla organisationer har gemensamt är att BYOD inte endast ger fördelar utan även 
en del nackdelar. Dessa fördelar och nackdelar varierar lite från organisation till 
organisation. Vissa märker mer av någon effekt samtidigt som andra märker mer av 
en annan effekt men sammafattningsvis kan man ändå skönja de effekter som 
omnämnes mest. 

 

3.4.1 Sammanfattade fördelar 

 

Ökad produktivitet bland de anställda – möjligheten för anställda att använda sin 
egen teknologi gör dem mer produktiva. Det ger snabbare responstider och 
beslutsfattning och snabbare problemlösning inom organisationen. Detta ökar i sin 
tur organisationens operationella effektivitet. 
Fler nöjda anställda – möjligheten att kunna använda samma enhet i arbetslivet som 
i privatlivet gör de anställda mer nöjda. 
Flexibilitet och mobilitet – BYOD ger de anställda en chans till ökad mobilitet och 
flexibilitet. 
 

3.4.2 Sammanfattade risker 

 

Avsaknad av policy – många organisationer har ingen policy som reglerar 
användandet av privata mobila enheter i arbetet. Avsaknad av en sådan policy 
innebär säkerhetsrisker. 
Bristande enhetssäkerhet – det finns många hot mot mobila enheter. Dessa kan 
komma i form av virus och malware. Stulna och borttappade enheter är också ett 
stort hot mot organisationer. Likaså ouppdaterade enheter och avsaknad av 
inloggningsskydd till dessa. Bristande kontroll av användningen av program och 
data på de privata mobila enheterna är också ett hot.  
Hot mot nätverkssäkerhet och konfidentiell data – då fler olika sorters enheter dyker 
upp inom organisationen p.g.a. BYOD blir det svårare för IT-avdelningen att hålla 

                                                        

50 SANS, SANS Mobility/BYOD Security Survey, 2012. 
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koll på och implementera bra säkerhetslösningar till de olika modellerna och deras 
operativsystem. Känslig information kan enklare hamna i fel händer.  

 

3.5 Säkerhetsåtgärder  

 
Risker är något som oundvikligen dyker upp vid införandet av BYOD i 
organisationer. Som en del  av förklaringen till vad fenomenet är passar det därför 
att ta upp vanliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder mitigerar också våra 
sammanfattade risker från de tidigare gjorda undersökningarna. 

 

3.5.1 VPN  

VPN står för ”Virtual Private Network” och är en teknologi som används för att 
åstadkomma säker kommunikation över publika nätverk såsom Internet. VPN 
använder kryptering och autentisiering för att se till att data hålls privat och förblir 
konfidentiell. Detta betyder att man kan dela data och information mellan flera 
ställen utan att behöva oroa sig över att datans konfidentialitet bryts. Att kunna 
använda publika nätverk, som t.ex. Internet, för kommunikation innebär 
kostnadsbesparingar då man slipper betala för fasta förbindelser. Med hjälp av VPN 
kan mobila arbetare ansluta sig till organisationens nätverk och på ett säkert sätt 
skicka och ta emot data utan att obehöriga kan ta del av det.51  

 

3.5.2 IDS 

IDS står för ”Intrusion Detection System” och är ett system eller en samling av 
system som kan upptäcka ändringar i ett nätverks status. Det kan därefter skydda 
nätverket genom att skicka ut larm eller vidta förinställda åtgärder. En IDS kan vara 
en dator i ett nätverk som kör speciella applikationer för att kontrollera nätverkets 
status eller ett system som använder flera datorer för att fånga, behandla och 
analysera trafik på nätverket. Generellt ska en IDS ha följande fem egenskaper:52 
 

 Förmåga att fånga data. Den ska t.ex. kunna upptäcka ändringar på en 

hårddisk, fånga nätverkspaket eller läsa systemfiler. 

                                                        

51 Dale Liu et al. Firewall Policies and VPN Configurations, Syngress Publishing, 2006 s.212. 

52 James Stagner & Patrick T. Lane, Hack Proofing Linux: A Guide to Open Source Security, Syngress 
Publishing, 2001 s.192-193. 
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 Förmåga att övervaka. Den ska kunna övervaka sig själv och utföra 

självkontroller så att den kan informera nätverksadministratören att den 

fungerar som den ska. 

 Förmåga att lagra information. En IDS ska kunna lagra information om 

nätverkspaket på ett försiktigt och organiserat sätt. 

 Förmåga att kunna kontrolleras. En IDS ska på ett lätt sätt bli kunna bli 

kontrollerad av nätverksadministratören. 

 Förmåga att analysera. Den ska förse nätverksadministratören med 

förmågan att kunna söka igenom all lagrad data för analys. 

 

3.5.3 BYOD-policy 

En policy är instruktioner från arbetsgivaren till de anställda om vad som gäller på 
arbetsplatsen, t.ex. vad som får och inte får göras och riktlinjer. Att ha en BYOD-
policy är avgörande för en lyckad användning av BYOD i organisationer. En BYOD-
policy säkrar bland annat data, applikationer, system och kan erkänna användare i 
nätverket som t.ex. gäster eller anställda. Exempel på vad en BYOD-policy tydligt ska 
klargöra är:53  

 Anställdas risker och ansvar 

 Samtliga behörighetskrav 

 Vilka enheter organisationen stöder och vilka som inte stöds 

 Vilka applikationer organisationen stöder och som inte stöds 

 Villkor för ersättning när det gäller mobila enheter 

 Hur organisationen hanterar stulna eller borttappade enheter 

 Hur organisationen hanterar fjärradering av data på mobila enheter 

 Vad som händer när en anställd bryter mot policyn 
 Vad som gäller angående lösenord på mobila enheter, som t.ex. styrka och 

hantering av lösenord  

 

 

 

                                                        

53 Good Technology, Bring Your Own Device: Individual Liable User Policy Considerations, 2012.  
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3.5.4 Mobile Device Management 

För att hjälpa organisationer att hantera och organisera privata mobila enheter har 
något som heter Mobile Device Management (MDM) uppstått. Det är ett verktyg med 
vilket man distribuerar program, data och konfigurationsinställningar till mobila 
enheter. Dess syfte är att optimera funktionaliteten och säkerheten i mobila 
kommunikationsnätverk och samtidigt minimera kostnader och driftstopp.54 Det 
fungerar på så sätt att en användare installerar MDM-programmet på sin mobila 
enhet och ansluter sig därefter till en MDM-server. Efter detta rapporterar 
användarens programvara den mobila enhetens status till servern som i sin tur 
skickar ut regler och riktlinjer. Det finns ett flertal olika MDM-lösningar på 
marknaden, alla med sina olika funktioner, varav de vanligaste är:55 
Lösenordskrav enligt policy – Krav på att enheterna har starka lösenord och 
automatisk radering av data på enheten om felaktigt lösenord inmatas ett visst antal 
gånger. Aktivering av knapplås vid inaktivitet. 
Fjärradering – Fjärradering av data om en enhet blivit stulen/borttappad eller om 
en anställd slutar. Detta kan skötas av supporten eller vid behov, av användaren 
själv.  
Enhets- och konfigurationsbegränsningar – Säkerställa att företagsdata endast sänds 
till enheter som klarar vissa hårdvaru- och operativsystemskrav samt har de 
senaste uppdateringarna. 
Jailbreak/rooting detection - Detektering som märker ifall en Apple-enhet blivit 
utsatt för processen jailbreak eller om en Androidenhet blivit utsatt för rooting. 
Svartlistning/vitlistning av applikationer – Möjligheten att se varje enhets 
installerade applikationer. Om det visar sig att en viss version av en applikation har 
säkerhetsbrister kan enheter som har denna applikation strykas från systemet. 
Övervakning av åtkomster – Spåra användarnas åtkomster till nerladdningssidor 
som erbjuder olika applikationer, sociala nätverk och andra webbtjänster.  
Upplysning vid brott mot policy – Möjligheten att skicka upplysningar vid brott mot 
policy och begränsa eller förhindra åtkomst till företagsdata. 
Administrering – Möjligheten att hantera registrering av nya enheter samt dess 
underhåll med distribuering av mjukvaruuppdateringar.  

 

 
 
 
 
 

                                                        

54 Saad Z. Asif, Next Generation Mobile Communications Ecosystem: Technology Management for Mobile 
Communications, Wiley, 2010 s.310. 

55 EMC Corporation, Realizing the Mobile Enterprise, 2012 s.10-11. 
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4 Empiriskt resultat och analys 

 

Detta avsnitt syftar till att presentera de resultat som framkommit från 
enkätundersökningen som innefattat 41 stycken respondenter. Resultaten efterföljs 
av en analys. Detta kapitel innehåller därför en del tabeller och diagram.  

 

Enkäten består av tre delar: Generellt, Anslutning och Säkerhet. Sammanlagt är det 
21 frågor. Fråga 12 och 20 redovisas som två respektive tre frågor för att göra det 
mer överskådligt. De öppna frågorna 2 och 21 återfinns i bilaga 2. 

 

4.1 Generellt 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

20 % av respondenterna svarade att de dagligen använder en privat mobil enhet i 
arbetet. 5 % svarade att de gör det ofta (varje vecka) medan 2 % svarade att de 
använder en privat mobil enhet i arbetet men väldigt sällan (någon gång ibland). 
Majoriteten (73 %) svarade att de inte använder en privat mobil enhet i arbetet.   

 

Analys 

Det var förvånande att se att endast 27 % av respondenterna använder en privat 
mobil enhet i arbetet någon gång per vecka även om 20 % gör det dagligen. Det är 
alltså en stor majoritet som inte använder sina privata mobila enheter i arbetet över 
huvudtaget. En anledning till detta kan vara att våra respondenter inte endast 
företräder den privata sektorn utan även den offentliga. Två respondenter som är 
kommunanställda nämnde att de tror att BYOD fungerar bättre inom den privata 
sektorn och där används i större utsträckning. 

Figur 1 - Användandet av privata mobila enheter i arbetet. 
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Resultat 

Bland våra respondenter svarade 63 % att deras mobila enheter är utfärdade av 
företaget. 32 % svarade att deras mobila enheter är både privata och utfärdade av 
företaget. Bara 5 % av respondenterna svarade att de endast har privata mobila 
enheter. 

 

Analys 

Majoriteten (63 %) av respondenterna har bara enheter som är utfärdade av 
företaget vilket inte är förvånande med tanke på resultatet från fråga 1. Det är 
däremot en rätt så stor del av de svarande som både har en privat mobil enhet på 
arbetet och mobila enheter utfärdade av företaget (32 %). Detta kan bero på brist på 
BYOD-policys vilket kan medföra att anställda ändå tar med sina privata enheter 
trots att företaget förser dem med en.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Andel företags- eller privatutfärdade enheter. 
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Resultat 

73 % av våra respondenter svarade att de främst använder bärbara datorer i 
arbetet. 12 % svarade att de främst använder Stationära datorer. Samma 
svarsprocent gäller för Smartphones. Den enhet som användst minst är pekdatorer 
som endast 2 % av respondenterna främst använder i arbetet. 

 

Analys 

Bärbara datorer används oftare (73 %) än stationära datorer (12 %) i arbetet bland 
våra respondenter. En anledning till detta kan vara att bärbara datorer är de 
enheter som liknar stationära datorer i störst utsträckning samtidigt som de är 
mobila och enkla att ta med sig. Användandet av Smartphones har på de senaste 
åren exploderat och bidrar till att BYOD är en växande trend. Detta syns tydligt då 
de redan används i arbetet lika ofta som stationära datorer. Förmodligen går 
Smartphones om stationära datorer inom en snar framtid. Det låga användandet av 
pekdatorer i arbetet kan bero på att de inte är lika populära bland konsumenter som 
Smartphones och det är ju konsumenternas trender som påverkar trenderna bland 
organisationer med hänvisning till Consumerization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Mest använda mobila enhet. 
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Resultat 

Bland våra respondenter svarade 39 % att de använder 3 mobila enheter under en 
typisk arbetsdag. 32 % svarade att de använder 2 medan 17 % använder 1 mobil 
enhet under en typisk arbetsdag. 4 eller fler mobila enheter används av 10 % av 
våra respondenter och endast 2 %, vilket motsvarar 1 person, använder inga mobila 
enheter alls under en typisk arbetsdag. 

 

Analys 

Av resultatet att döma är användningen av mobila enheter i arbetet stor bland våra 
respondenter. Endast 1 person, vilket motsvarar 2 %, använder inga mobila enheter 
i arbetet under en typisk arbetsdag. Totalt är det 98 % av våra respondenter som 
under en typisk arbetsdag använder mobila enheter, där det mest förekommande 
antalet enheter som används är 3. Denna fråga skiljer inte mellan privata och 
företagsutfärdade mobila enheter men den visar tydligt användningen av mobila 
enheter överhuvudtaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Antal använda mobila enheter. 
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Resultat 

Denna fråga hade flera svarsalternativ som fick lika många svar av respondenterna. 
Två av dessa är: Tillåter BYOD fast endast inom en begränsad omfattning; samt 
Policy för BYOD saknas men håller på att tas fram. Dessa svarsalternativ fick 29 % 
vardera av rösterna. De andra två är: Tillåter inte BYOD och överträdelse mot detta 
kan innebära disciplinär påföljd; samt Policy för BYOD saknas helt. Dessa 
svarsalternativ fick 10 % vardera av rösterna. 15 % tillåter BYOD fast med lite 
administration och support. Endast 7% av respondenterna tillåter och uppmuntrar 
BYOD fullt ut. 

 

Analys 

Resultatet visar att majoriteten av företagen inte har kommit särskilt långt när det 
gäller implementering av BYOD. De flesta tillåter BYOD fast endast i en begränsad 
omfattning och med lite administration och support. Policy saknas för 39% av 
företagen men bland dessa är det 29% som håller på att ta fram en och 10% som 
inte visar några planer på det. Med tanke på att en stor del av de svarande håller på 
att ta fram en BYOD-policy förstärks teorin som säger att detta är en växande trend 
bland organisationerna. En liten del (7 %) har däremot kommit långt då de faktiskt 
tillåter och uppmuntrar BYOD i organisationen. Detta kan bland annat bero på att 
organisationen är aktiv inom ett område där BYOD är en större självklarhet än i 
andra områden eller att kommunikationen mellan ledning och IT-personal är 
ovanligt bra. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Förhållningssätt till BYOD. 
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Resultat 

I topp ligger svarsalternativet ”BYOD främjar anställdas kreativitet” som fick 17 % 
av rösterna. Detta följs tätt av alternativet ”BYOD ökar företagets operativa 
effektivitet som fick 15 % av rösterna. Med lika hög svarsfrekvens ligger 
alternativen ”BYOD ökar anställdas produktivitet” och ”BYOD kan hjälpa anställda 
att snabbare svara kunder” på 13 % av rösterna. ”BYOD ger företaget en progressiv 
image...” fick 10 % av rösterna. ”BYOD hjälper företaget reducera kostnader” fick  9 
% och ”BYOD hjälper möta kunders behov bättre” hamnade på 7 %. 
Svarsalternativet som fick minst antal röster är ”BYOD gör företaget mer 
konkurrenskraftigt” som hamnade på 2 %. Svarsalternativet ”Övrigt” fick 14 %.  

 

Analys 

Här var rösterna rätt så jämnt fördelade mellan alla svarsalternativ. Den tendens vi 
kan se är att fördelarna främst är riktade åt de anställda då BYOD främjar anställdas 
kreativitet och produktivitet samt hjälper dem att snabbare svara kunder. Alla dessa 
alternativ fick höga svarsfrekvenser. Att BYOD ökar företagets operativa effektivitet 
också fick höga svarsfrekvenser kan vara en effekt av dessa fördelar då nöjda och 
effektiva anställda är viktiga faktorer för en organisations framgång. Kategorien 
”Övriga” fick förvisso en relativt hög svarsfrekvens på 14 % men tyvärr kan vi inte 
veta vad som avsågs då ingen av respondenterna lämnade någon kommentar. Våra 
svarsalternativ var vinklade åt positiva upplevelser. Det finns en möjlighet att de 
som svarade i denna kategori kanske hade negativa upplevelser i åtanke. 

 

 

 

Figur 6 - BYODs positiva effekter. 
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Resultat 

54 % av respondenterna samtycker till användandet av en privat mobil enhet i 
arbetet medan 34 % inte samtycker till det. De sista 12 % av respondenterna har 
ingen uppfattning i frågan. 

 

Analys 

Här visar siffrorna att majoriteten (54 %) av respondenterna samtycker till 
användandet av en privat mobil enhet i arbetet. Enligt våra tidigare frågor använder 
däremot de flesta av dem enheter som är utfärdade av företaget. Detta beror nog på 
att företagets policy inte tillåter privata mobila enheter i arbetet. Annars hade 
siffrorna i fråga 1 och 3 sett annorlunda ut då denna fråga visar att de flesta 
samtycker till användandet av privata mobila enheter i arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Samtycke. 



Bring Your Own Device (BYOD) – Potentialen och problematiken 

 35 

4.2 Anslutning 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

78 % av respondenterna svarade att de för tillfället kan få tillgång till 
företagsinformation på företagsnätverket närsomhelst från varsomhelst. 12 % 
svarade att de kan få tillgång till företagsinformation på företagsnätverket men inte 
från överallt de hade behövt. 5 % har inte den möjligheten men tror att de i 
framtiden kommer att kunna ha det medan 2 % inte tror att de kommer att kunna 
göra det i framtiden. 2 % kunde varken svara ja eller nej. 

 

Analys 

Här ser man tydligt att den stora majoriteten (78 %) kan få tillgång till 
företagsinformation på företagsnätverket närsomhelst från varsomhelst. Det tyder 
på att de flesta respondenters arbetsplatser har en fungerande lösning för mobila 
enheter trots att BYOD inte tillåts och uppmuntras fullt ut på fler än 7 % av 
arbetsplatserna. Detta framgick tidigare i fråga 6. En respondent (2 %) svarade att 
denne varken kan svara ja eller nej. Det kan bero på att våra svarsalternativ inte 
täckte alla scenarios. Vi försökte hålla våra frågor generella men det kan finnas olika 
nivåer av nätverksaccess. En av respondenterna lämnade följande kommentar 
angående fjärråtkomst: ”För att ansluta mot tex mot företagets e-post så krävs det 
en av företaget tilldelad enhet, för att använda privata enheter har vi satt upp ett 
separat gästnät endast för internetaccess...” 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Möjligheter till fjärranslutning. 
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Resultat 

För 61 % av respondenterna är det av största vikt att kunna fjärransluta sig till 
företagets nätverk från varsomhelst. 39 % svarade att det inte var absolut 
nödvändigt.  

 

Analys 

I sammanhanget är det viktigt att förstå att vikten av att kunna vara mobil och 
fjärransluta sig till företagets servrar varierar med tanke på typ av verksamhet och 
dess inriktning. Vi kan dock skönja att en svag majoritet av våra respondenter anser 
att det är absolut nödvändigt att kunna fjärransluta sig till sitt företags närverk. Det 
är mycket möjligt att dessa siffror kan komma att ändra sig när yttre förutsättningar 
kommer i spel. Vid t.ex. naturkatastrofer som orkaner (även om just detta exempel 
är sällsynt på våra breddgrader) kan en myndighet eller ett företag fortsätta sin 
verksamhet på distans, då lokalerna behövts utrymmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Vikten av fjärranslutning. 
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Resultat 

På mobila enheter utfärdade av företaget förväntar sig de flesta av våra 
respondenter att kunna fjärransluta sig till företagets nätverk i framtiden. Detta 
svarsalternativ fick 35 % av rösterna. 22 % av rösterna fick alternativet ”Hemdator” 
strax följt av ”Privata mobila enheter” som fick 18 % av rösterna. Alternativen 
”Varsomhelst på vilken enhet som helst” och ”Alla offentligt tillgängliga enheter...” 
fick 13 % respektive 11 %. Endast 1 % förväntar sig att kunna ansluta sig till 
företagets nätverk från en TV i framtiden. 

 

Analys 

Här ser man tydligt att våra respondenter har höga krav på mobilitet då de flesta 
röster gick till ”Mobila enheter utfärdade av företaget” och det tredje mest valda 
alternativet är ”Privata mobila enheter”. Att kunna fjärransluta sig från varsomhelst 
och från offentligt tillgängliga enheter verkar inte vara något som ligger i fokus. 
Alltså verkar det vara möjligheten att vara mobil som ligger främst bland våra 
respondenter och inte att kunna ha många val vid fjärranslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 - Fjärranslutning i framtiden. 
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Resultat 

54 % av respondenterna ”Håller helt och hållet med” om att det är ett privilegium 
att kunna arbeta från distans medan 37 % ”Håller delvis med” om detta påstående. 5 
% av respondenterna ”Tar helt och hållet avstånd” samtidigt som 5 % ”Tar delvis 
avstånd” från detta påstående. 

 

Analys 

Denna fråga var tänkt att mäta respondenternas åsikter om huruvida distansarbete 
är ett privilegium eller inte. En tydlig trend är att de flesta håller med om att det är 
ett privilegium. Några enstaka respondenter hade en helt annan åsikt då de inte 
tyckte det var ett privilegium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 – Distansarbete - ett privilegium? 
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Resultat 

37 % av respondenterna ”Håller delvis med” om att det är en rättighet att kunna 
arbeta från distans. 22 % ”Tar delvis avstånd” samtidigt som lika många inte har 
någon åsikt. 10 % ”Tar helt och hållet avstånd” till påståendet samtidigt som 10 % 
”Håller helt och hållet” med. 

 

Analys 

Även denna fråga var tänkt att mäta respondenternas åsikter när det gäller 
distansarbete. Denna gång huruvida de tyckte det var en rättighet eller inte. Här är 
respondenternas åsikter mycket mer spridda än i föregående fråga. Det syns 
däremot att de flesta delvis håller med om att det är en rättighet att kunna arbeta 
från distans. Intressant att påpeka är att drygt en femtedel av respondenterna inte 
vet eller inte har någon åsikt om huruvida det är en rättighet eller inte medan ingen 
valde det svarsalternativet i föregående fråga, d.v.s. huruvida det är ett privilegium 
eller inte att kunna arbeta från distans. I och med att BYOD är en växande trend 
bland organisationer och allt fler anammar den så kommer dessa siffror antagligen 
att se annorlunda ut i framtiden. Fler kommer då förmodligen att se det som en 
rättighet att kunna arbeta från distans. 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Distansarbete - en rättighet? 
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4.3 Säkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

En majoritet av respondenterna (90 %) använder inloggningsskydd till sina mobila 
enheter och 10 % använder det inte. 

 

Analys 

Ett grundläggande krav för ökad enhetssäkerhet är användandet av lösenord. Det är 
en enkel åtgärd och något som borde finnas med i varje säkerhetspolicy. Resultatet 
visar på ett ganska bra grundläggande säkerhetstänkande bland våra respondenter. 
Däremot är det lite alarmerande att 10 % av våra respondenter inte använder sig av 
inloggningsskydd till sina mobila enheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 - Användandet av inloggningsskydd. 
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Resultat 

Respondenterna har vid denna fråga haft möjligheten att kryssa för ett flertal 
svarsalternativ. När respondenterna ombads svara på orosmoment inför att tillåta 
BYOD hamnade alternativet ”Undermålig enhetssäkerhet”, innebärande bland annat 
svagt eller inget lösenord och okrypterad data, på första plats med 20 % av svaren. 
Detta följs av ”IT-avdelningen kan inte erbjuda hjälp och stöd till så många olika 
enheter/modeller” med 16 % och ”Oro kring nätverkssäkerhet” med 14 %.  

I mellansegmentet fann vi ”Oro kring intern företagssäkerhet”, ”Oro kring 
kunduppgifter” och ”Företaget vill inte tillåta applikationer som inte kan 
kontrolleras” med 12 %, 10 % respektive 10 %. 

Alternativen ”Enheterna är okompatibla med nuvarande infrastruktur”, ”Kostnader 
att stödja mobila enheter är för höga” och ”Övrigt” valdes minst antal gånger; 7 %, 6 
% respektive 5 %.   

 

Analys 

Att tillåta anställda att använda privata mobila enheter i arbetet får onekligen 
konsekvenser för företagens IT-miljö. En utmaning för IT-avdelningarna blir att 
kombinera företagens krav på säkerhet och effektivitet med anställdas krav på 
mobilitet, valfrihet och att information ska finnas tillgänglig.  Undermålig 
enhetssäkerhet, IT-avdelningens oförmåga att erbjuda hjälp och stöd till olika 
enheter/modeller och Oro kring nätverkssäkerhet är de största identifierade 
orosmomenten. En enhet som saknar adekvat dataskydd såsom kryptering kan vara 
ett stort hot mot informationssäkerheten. Detsamma gäller enheter med svagt eller 
inget lösenord. Med ett inloggningslösenord har man kommit ett steg på vägen och 
med ett flertal lösenord till applikationer, mappar och filer innehållande 
företagsdata är ett steg i rätt riktning. 

Figur 14 - Orosmoment över BYOD. 
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Med ett stort antal typer av enheter och dess operativsystem ökar belastningen på 
IT-avdelningen när anställda är i behov av rätt support för sin specifika enhet. Det 
handlar inte längre endast om kända och säkra enheter/datorer utan nu måste IT-
avdelningen se till så att deras system är tillräckligt permeabla för att tillåta åtkomst 
åt en mängd olika enheter samtidigt som illvilliga användare stängs ute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

44 % av respondenterna svarade att företaget de jobbar på har upplevt 
borttappade/stulna mobila enheter. 24 % svarade att svag enhetssäkerhet har 
upplevts. Däremot var det bara två stycken, vilket motsvarar 4 %, som har upplevt 
dataläckage från mobila enheter. 15 stycken, vilket motsvarar 28 %, svarade att de 
inte har upplevt något av säkerhetsproblemen. 

 

Analys 

Risken för dataläckage vid stulna/borttappade mobila enhter är något som oroar 
alla organisationer som tillåter anställda att lagra känslig information på sina 
enheter. Nästan hälften, 44 %, hade upplevt borttappade/stulna mobila enheter 
samtidigt som 24 % hade upplevt svag enhetssäkerhet. Trots detta så var det bara 4 
% som hade upplevt dataläckage från mobila enheter. Det kan bero på att åtgärder 
har funnits på plats, såsom fjärraderingsmöjligheter, vilket förhindrade dataläckage. 

 

 

 

 

 

Figur 15 - Upplevda säkerhetsproblem. 
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Figur X. Enkätfråga 16 visar borttappade och stulna enhter de senaste 12 månaderna. 

 

Resultat 

95 % av respondenterna svarade att de aldrig har fått sin mobila enhet stulen eller 
borttappad de senaste 12 månaderna. Endast 1 person, vilket motsvarar 2 %, 
tappade bort eller fick sin mobila enhet stulen och en person tappade bort den eller 
fick den stulen tre eller flera gånger. 

Analys 

Mobila enheter har på grund av sin lilla formfaktor en tendens att bli borttappade 
och blir enklare stulna än en vanlig PC. Detta är ett stort orosmoment med tanke på 
den känsliga information som kan finnas lagrad på de mobila enheterna. Vårt 
resultat visar att respondenterna är måna om sina enhter och har ett fungerande 
säkerhetstänkande då endast 2 av 41 respondenter har fått sina mobila enheter 
borttappade eller stulna. Vi får dock tänka på att svarsalternativet ”Tre eller flera 
gånger” kan ha valts av misstag då det är ett ganska högt antal olyckor på bara 12 
månader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Andel borttappade eller stulna mobila enheter. 
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Resultat 

43 % av respondenterna svarade att det finns möjlighet att fjärradera data på 
Smartphones. Denna siffra var 20 % på pekdatorer och 11 % på bärbara datorer. 18 
% svarade att möjligheten att fjärradera inte finns och 7 % svarade att de inte visste 
något om saken. 

Analys 

En viktig del av IT-säkerheten är möjligheten att kunna fjärradera data på anställdas 
mobila enheter i de fall de skulle hamna i fel händer. Detta är en bra åtgärd för att 
förhindra att viktig information som hade kunnat skada verksamheten läcker ut till 
obehöriga. Ändå är det nästan en femtedel av de tillfrågade som inte har den 
möjligheten alls bland sina mobila enheter. Möjligheten att kunna fjärradera ligger i 
snitt på 15 % när det gäller bärbara datorer och pekdatorer. Smartphones ligger 
däremot uppe i 43 % vilket kan vara en följd av smarta telefoners popularitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 - Fjärraderingsmöjligheter. 
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Resultat 

Den största säkerhetsåtgärden bland våra respondenter är användning av VPN för 
att skydda enheter, företagsnätverk och data som fick 15 % av svaren. På 14 % 
ligger alternativet ”Försäkra sig om att anställdas enheter är uppdaterade...” tätt följt 
av alternativet ”Begränsa tillgång till nätverken” som ligger på 13 %. Alternativen 
”Begränsa anställda från att ladda ner osäkra applikationer” och ”Installera 
säkerhetsmjukvara” ligger båda på 11 %. 10 % av svaren gick till alternativet 
”Utbilda anställda inom området”. 8 % av svaren gick till ”Mobile application 
management-mjukvara...” som följs av ”Kräva anställda att rapportera stulna eller 
borttappade enheter...” på 7 %. Alternativet ”Kräva användande av 
lösenord/certifikat/pinkod på enheten” fick 6 % medan ”Installera 
spårningsmjukvara” hamnade på 2 %. ”Vet inte/inte säker” och ”Övriga” hamnade 
på 1 respektive 3 %. 

 

Analys  

Här gav vi våra respondenter möjlighet att svara på flera alternativ då inget av 
alternativen utesluter något annat. Som man kan se är svaren relativt jämnt 
fördelade över svarsalternativen men det finns ändå vissa alternativ som sticker ut 
med flest röster. Då användningen av VPN är ett måste vid säker fjärranslutning är 
det inte förvånande att detta alternativ ligger i topp med 15 % av rösterna. Enheter 
som inte är uppdaterade med den senaste mjukvaran löper större risk att bli 
smittade med virus och annan skadlig kod vilket i sin tur kan skada organisationen. 
Att en person valde alternativet ”Vet inte/inte säker” tycker vi är lite förbryllande då 
respondenterna tillhör ett urval som bör ha koll på detta. Vi utesluter därför inte att 

Figur 18 - Vidtagna säkerhetsåtgärder. 
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det kan vara någon som av misstag valde det alternativet. Vi är nöjda över att 
alternativet ”Övriga” endast fick 3 % av rösterna då detta kan indikera att vi 
lyckades täcka de mest relavanta svarsalternativen.   

 

 
 

 

 

 

 

Resultat 

71 % av respondenterna är inte alls oroliga över säkerhetsriskerna när de ansluter 
sig till företagsnätverket och tar del av företagsinformation utanför företaget. De är 
medvetna om riskerna men litar helt på IT-avdelningens säkerhetslösning. 20 % av 
respondenterna är måttligt oroliga. Tanken slår dem de flesta gånger de ansluter 
och hämtar företagsinformation utanför företaget. 2 % är likgiltiga kring 
säkerhetsriskerna vid fjärranslutning medan lika många är väldigt oroliga när de 
fjärransluter sig till företaget. 5 % av respondenterna kan inte få tillgång till 
företagsinformation utanför företaget. 

 

Analys 

En majoritet av respondenterna litar helt på IT-avdelningens säkerhetslösning. Med 
tanke på att våra respondenter är kunniga inom området och är medvetna om 
riskerna betyder detta troligtvis att säkerhetslösningarna är tillräckliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19 - Oro över säkerhetsrisker vid fjärranslutning. 
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Resultat 

34 % höll delvis med om påståendet att fördelarna väger mer än riskerna och 29 % 
tog delvis avstånd från detta. 15 % höll helt och hållet med om att fördelarna väger 
mer än riskerna och 10 % tog helt och hållet avstånd från detta. 12 % av 
respondenterna hade ingen åsikt om detta påstående. 

 

Analys 

Vi kan se att våra respondenter har spridda åsikter på frågan om fördelarna med 
BYOD väger mer än riskerna. De flesta tog antingen delvis avstånd eller höll delvis 
med påståendet. Dessa siffror kan man utläsa som att respondenterna i genomsnitt 
inte riktigt vet huruvida BYODs fördelar överväger dess risker. Vi kan ändå se en 
svag tendens till en majoritet som är positiva till BYOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 - Väger fördelarna mer än riskerna? 
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Resultat 

39 % höll delvis med om påståendet att riskerna väger mer än fördelarna och 32 % 
tog delvis avstånd från detta. 15 % tog helt och hållet avstånd om det faktum att 
riskerna väger mer än fördelarna samtidigt som 12 % inte hade något åsikt om 
detta. Endast 2 % höll helt och hållet med om att riskerna väger mer än fördelarna. 

 

Analys 

Även här har våra respondenter spridda åsikter kring frågan. Åsikterna är spridda 
på samma sätt som i förra frågan och uppvisar helt enkelt en osäkerhet om huruvida 
riskerna väger mer än fördelarna. Endast en person höll helt och hållet med om att 
riskerna väger mer än fördelarna. Minns att i föregående fråga tog fyra personer helt 
och hållet avstånd till frågan om att fördelarna väger mer än riskerna. Detta visar på 
en liten skevhet i hur våra respondenter svarar på denna fråga eftersom det i ett 
korrekt fall skulle ha varit fyra personer som helt och hållet höll med i detta 
påståendet. Eftersom skevheten är ganska liten så påverkas inte vår bedömning 
nämnvärt men det är värt att ha i åtanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21 - Väger riskerna mer än fördelarna? 



Bring Your Own Device (BYOD) – Potentialen och problematiken 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

32 % tar delvis avstånd från påståendet att riskerna och fördelarna är balanserade 
och 29 % har ingen åsikt om detta. 20 % av respondenterna håller delvis med om 
påståendet. Svarsalternativen ”Tar helt och hållet avstånd från” och ”Håller helt och 
hållet med” fick vardera 10 % av svaren. 

Analys 

När frågan formulerats som ett val mellan något som väger mer än något annat har 
majoriteten av respondenterna, 63 % respektive 71 %, antingen tagit delvis avstånd 
eller hållit delvis med påståendet. De som inte vetat eller inte haft någon åsikt har i 
båda påståendena varit endast 12 %. I ett korrekt fall borde de respondenter som 
inte haft någon åsikt tidigare svarat på samma sätt nu. Att hela 12 % nu inte har 
någon åsikt gör att skevheten plötsligt blir ganska stor vilket kan betyda att 
respondenterna inte riktigt förstått frågorna eller att deras åsikter/insikter  
förändrats under resans gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 - Är riskerna och fördelarna balanserade? 
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4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Andelen privatägda mobila enheter är väldigt låg bland våra respondenter. Istället 
domineras detta av mobila enheter utfärdade av arbetet. Bärbara datorer är den 
mobila enhet som oftast används. Endast strax över hälften av organisationerna har 
enligt våra resultat en BYOD-policy. Majoriteten av de som saknar detta håller 
däremot på att ta fram en policy vilket visar på att det är en växande trend. 
Samtidigt kan en stor majoritet fjärransluta sig till sin organisations nätverk. De 
identifierade fördelarna med BYOD är riktade mot de anställda, såsom ökad 
produktivitet, främjande av kreativitet och bättre kundbemötande. En följd av detta 
är en ökning av organisationens operativa effektivitet. Respondenterna visar på ett 
starkt grundläggande säkerhetstänk då en stor majoritet använder sig av 
inloggningsskydd till sina mobila enheter. De största identifierade orosmomenten är 
undermålig enhetssäkerhet, IT-avdelningens oförmåga att erbjuda hjälp och stöd till 
olika modeller och enheter samt oro kring nätverkssäkerhet. De mest 
förekommande säkerhetsproblemen bland våra respondenters organisationer  är 
borttappade/stulna mobila enheter och undermålig enhetssäkerhet. 
Respondenterna själva har däremot bra koll på sina mobila enheter då endast någon 
enstaka av dem har fått sin enhet stulen eller tappat bort den. Även om en majoritet 
av organisationerna kan fjärradera data på stulna/borttappade mobila enheter för 
att förhindra incidenter finns det ändå några som inte har den möjligheten, vilket 
kan vara oroande. Säkerhetsåtgärder som organisationer ofta vidtar för att skydda 
enheter, nätverk och data är användning av VPN, försäkrande om att de anställdas 
enheter är uppdaterade, begränsande av nätverksaccess och utbildning av anställda. 
De flesta av våra respondenter är medvetna om riskerna vid fjärranslutning till 
organisationens nätverk. Vi kan inte utröna en klar bild kring vad som väger tyngst 
med BYOD. Det råder helt enkelt en viss osäkerhet kring balanserandet av BYODs 
risker och fördelar bland respondenterna. 
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5 Analys och diskussion 

 

I detta avsnitt jämför vi de resultat vi har fått in från den empiriska delen av vår 
studie med de teorier som presenterats i den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Generellt 

Studien visar att användandet av mobila enheter är väldigt utbrett bland 
organisationer idag. Vår empiri visar lägre siffror av användandet av privatägda 
mobila enheter i arbetet än de tidigare gjorda undersökningarna. Detta framhävs av 
tre av våra respondenter som lämnade följande kommentarer: 

 ” Min åsikt är att företaget skall stå för den utrustning som behövs i jobbet.”  
 

” Så länge som IT-avdelningen tillhandahåller de enheter och tjänster som 

användarna vill ha och behöver så behövs inte BYOD. De få som isf återstår kan 

lösas på andra sätt.” 

”Jag förväntar mig att företaget ger mig en mobil enhet som är helt säker och 
mycket funktionell och kan användas överallt.” 

Däremot visar både vår undersökning och tidigare gjorda undersökningar att 
mobiliteten är utbredd då en stor majoritet av alla respondenter använder sig av 
någon sorts mobil enhet i arbetet. Teorin påvisar att när det gäller mobilitet ställs 
höga krav på tillgång till applikationer och data, oavsett var en individ fysiskt 
befinner sig eller vilken enhet denne använder sig av. Det visar sig i studien att 
denna bild understryks av att en majoritet av respondenterna har möjligheten att 
fjärransluta sig till sitt företagsnätverk och att detta för många är absolut 
nödvändigt. Utifrån enkätresultatet kan vi se att mobiliteten ses som ett privilegium. 
Detta antyder att mobilitet är åtråvärt bland våra respondenter.    

 

5.2 Fördelar 

Våra respondenter var överrens om att BYOD ger en del fördelar främst riktade mot 
de anställda. Ökad produktivitet, främjande av kreativitet och bättre 
kundbemötande var något som respondenterna främst identifierade. 
Organisationen åtnjuter i och med detta ökad operativ effektivitet. Dessa fördelar 
bekräftas av de tidigare gjorda undersökningarna som också understryker det 
faktum att BYOD medför ökad produktivitet bland de anställda. De identifierade 
också snabbare responstider och beslutsfattning samt snabbare problemlösning 
inom organisationen. 
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Det är intressant att lyfta fram att produktivitet är en av de stora fördelarna. Detta 
med tanke på att det enligt en av de tidigare gjorda undersökningarna var en av de 
stora farhågorna med BYOD att anställda skulle bli distraherade av alla privata 
applikationer i sina mobila enheter samt innehållet i dem och att detta i sin tur 
skulle hämma produktiviteten. Både teorin och våra egna empiriska resultat 
förkastar denna tro, då ökad produktivitet är något som åtnjuts av flertalet 
organisationer. 

 

5.3 Risker 

Belastningen på IT-avdelningen ökar onekligen när ett stort antal olika typer av 
enheter och dess operativsystem dyker upp inom organisationer. Vår undersökning 
visar att det är ett stort orosmoment att IT-avdelningen inte kan hjälpa och stöda 
alla dessa enheter. Detta styrks även av tidigare gjorda undersökningar där det 
nämns att det blir svårare för IT-avdelningen att veta vilka enheter som är legitima 
och vilka som inte är det när många olika sorters enheter dyker upp inom 
organisationen. Detta leder oss in på nästa stora orosmoment bland många 
organisationer från både tidigare gjorda undersökningar och vår egen 
undersökning, nämligen nätverkssäkerhet. Hot mot nätverkssäkerhet kan komma i 
form av okända eller obehöriga enheter i nätverket, nätverksintrång och smittade 
enheter. 

Ett stort säkerhetshot som både vår undersökning och tidigare gjorda 
undersökningar har identifierat är avsaknaden av BYOD-policy. En av våra 
respondenter lämnade följande kommentar angående vikten av en sådan policy:  

”Riskerna och fördelarna är balanserade om man har en policy och säker 
hantering.” 

Då en fungerande BYOD-policy är ett måste för säkerheten när det gäller 
användning av mobila enheter på arbetet är det alarmerande att se att mer än en 
tredjedel av organisationerna i vår undersökning saknar en sådan policy. Denna 
illavarslande bild bekräftas av flera tidigare gjorda undersökningar där det i 
genomsnitt är ungefär hälften av de tillfrågade organisationerna som saknar en 
formell BYOD-policy.  

Vidare visar vår studie, både från vår egna undersökning och tidigare gjorda 
undersökningar, att ett av organisationernas största orosmoment rör frågor kring 
enhetssäkerhet. Dålig enhetssäkerhet grundar sig i enheter som bland annat har 
svaga inloggningsskydd och ouppdaterad mjukvara. Något som både vår 
undersökning och tidigare gjorda undersökningar visar är att borttappade och 
stulna mobila enheter är vanligt förekommande då mellan en fjärdedel och en 
tredjedel av organisationerna har drabbats av det. 
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6 Slutsats 

 

I detta avslutande avsnitt presenterar vi vår slutsats och ger förslag på framtida 
forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka det snabbt växande fenomenet BYOD och 
dess utbredning bland svenska organisationer. För att få svar ställdes två 
problemformuleringar upp. Vad är BYOD och vilka fördelar och risker följer av dess 
användande? Hur ser BYOD-trenden ut bland svenska organisationer? För detta 
utfördes en enkätundersökning som gav kvantitativ empiri. Den teoretiska 
genomgången beskrev Consumerization of IT, mobilitet och mobila enheter för att 
sedan beskriva relevanta resultat från tidigare gjorda undersökningar. Utifrån dessa 
undersökningar identifierades flera upprepade fördelar och risker vilka kom att 
ligga till grund för våra egna frågor, som i sin tur utformades för att stödja syftet 
med problemformuleringen. Med de tidigare undersökningarnas resultat och våra 
egna empiriska resultat som utgångspunkt beskrev den sista delen i teorin 
vedertagna tillvägagångssätt för att skydda sig mot en stor del av BYODs risker. 

Något som både de tidigare gjorda undersökningarna och vår egen undersökning 
visar på är att BYOD ger en hel del fördelar riktade mot de anställda, som i sin tur 
ger fördelar åt organisationen som helhet. När anställda själva får välja de mobila 
enheter och verktyg som används i arbetet ökar deras produktivitet och de blir mer 
kreativa. Anställdas responstid inom organisationen ökar vilket leder till bättre 
kundbemötande och därmed nöjdare kunder. En mobil arbetare är mer flexibel och 
lätt att nå. En effekt av dessa identifierade fördelar är att organisationens operativa 
effektivitet ökar.    

Även om BYOD kommer med en del fördelar så dyker det onekligen upp en del 
risker med införandet av privata mobila enheter i organisationen, som visats i båda 
tidigare gjorda undersökningar och vår egen undersökning. Det är vanligt med 
organisationer som inte har implementerat någon policy som behandlar privata 
mobila enheter i arbetet. Belastningen på IT-avdelningen ökar i takt med att fler 
olika sorters modeller dyker upp i organisationen. Alla dessa måste det ordnas 
säkerhetslösningar och stöd till. Frågor kring kunduppgifter är ett stort 
orosmoment. Då privata mobila enheter används i arbetet kan därför känslig 
information hamna i dessa enheter som sedan följer med de anställda hem. Blir 
enheten då stulen eller borttappad är det lätt hänt att denna känsliga information 
kan hamna i fel händer. Privata mobila enheter löper en större risk att bli smittade 
av skadlig kod än enheter som endast används i arbetet då de används i en mycket 
större utsträckning som vid t.ex. privat surfande. Vid anslutning till organisationen 
kan denna skadliga kod även drabba nätverket. 
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Det är viktigt att organisationer är medvetna om dessa risker så att de kan 
implementa rätt säkerhetsåtgärder för att mitigera dessa risker och på så sätt även 
minska skadan som sker då riskerna blir verklighet. En policy som reglerar 
användandet av privata mobila enheter i arbetet ökar säkerheten. När anställda 
läser en policy blir de t.ex. medvetna om exakt vad de får och inte får göra och vad 
som gäller när policyn inte efterföljs. Detta gör de anställda mer medvetna om 
riskerna. VPN bör användas vid fjärranslutning för att se till att viktig information, 
som t.ex. kunduppgifter, hålls konfidentiell. För att ha koll på de enheter som 
ansluter till organisationens nätverk ska MDM-programvara användas. Det ser till 
att endast enheter som uppfyller specifika krav får ansluta sig till organisationens 
nätverk. Dessa krav kan vara att enhetens mjukvara ska vara uppdaterad och att 
antivirusprogramvara och lösenordskrav skall användas enligt policy. Uppfyller 
enheter inte kraven så kan MDM-programvaran bland annat stänga ute dessa 
enheter från nätverket. Vid borttappning eller stöld av enhet kan MDM även 
fjärradera data som finns på enheten för att förhindra att den hamnar i fel händer 
och orsakar skada gentemot organisationen. Skulle nätverket bli drabbat av skadlig 
kod kan ett IDS-system identifiera detta och hjälpa till att snabbt bli av med hotet. 

Det finns inget tydligt svar kring huruvida en organisation ska implementera BYOD 
eller inte. Varje organisation upplever BYODs fördelar och risker annorlunda. Det är 
en fråga som varje organisation själv får ta ställning till. Väger fördelarna tyngre än 
riskerna? En sak som är säker är att för att få ett fungerande BYOD-system måste 
organisationer vara förberedda och väl medvetna om riskerna det innebär att införa 
privata mobila enheter i arbetet. 

 

6.2 Framtida forskning 

Då respondenterna bestod av högt uppsatta tjänstemän med IT-chefspositioner har 
vår undersöknings frågor varit riktade åt ett ”större” BYOD-perspektiv. Det hade 
varit intressant att se undersökningen gjord med slutanvändaren i fokus. Ett 
exempel på detta är frågan om upplevda säkerhetsproblem där borttappade eller 
stulna enheter dominerade.  

Nästan alla respondenter hade klarat sig undan stöld/förlust av mobil enhet trots 
att detta upplevdes som ett stort problem för organisationerna. Detta betyder 
förmodligen att samma fråga ställd till slutanvändaren hade gett ett annorlunda 
resultat.  

I sista frågan på vår enkät gavs respondenterna utrymme att uttrycka sina 
synpunkter och kommentarer på de ställda frågorna. Kanske saknade enkäten några 
aspekter som de ansåg vara viktiga att belysa. Två av respondenterna nämnde att 
BYOD kanske funkar bättre inom den privata sektorn än i den offentliga där den 
respondenten arbetade. Ett framtida arbete som kanske jämför skillnaderna mellan 
BYODs utbredning mellan den privata och offentliga sektorn hade därför varit av 
intresse. 
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Mixen av privat- och arbetsliv med BYOD innebär en hel del juridiska problem. 
Begrunda följande exempel om att ett företag behöver ta ut viss data från en 
anställds privata mobila enhet och enligt policy ger den anställda sin enhet till 
företagets IT-avdelning. De hittar i sin tur material som inte har med jobbet att göra, 
som till exempel barnpornografi. Hade IT-avdelningen tillåtelse att leta bland privat 
data och är de nu tvungna att tillkalla polis? Hur är det med den anställdas 
integritet? Täcker policyn alla dessa scenarion? Förslagsvis ser vi att vår studie hade 
gagnats av en kompletterande studie i form av djupgående intervjuer som fokuserar 
på att besvara frågor om hur, varför, och i vilken omfattning. 

Vi anser att BYOD är ett ämnesområde som kontinuerligt behöver studeras och 
undersökas i takt med att tekniken utvecklas och att organisationer oundvikligen 
exponeras för fenomenet.  
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1. Följebrevet 

Hej.  

Vi heter Markus Svensson och Alexander Svensson och går på programmet IT-
forensik och Informationssäkerhet på Halmstad Högskola. Vi gör en C-uppsats som 
handlar om fenomenet Bring Your Own Device (BYOD) och denna enkät är en viktig 
del av arbetet. BYOD innebär att anställda tar med och använder sina privata mobila 
enheter på sina arbetsplatser. Din medverkan kommer att vara anonym. 

BYOD är en växande trend som har blivit väldigt aktuell i många företag de senaste 
åren. Denna undersökning syftar till att kartlägga svenska organisationers BYOD-
vanor och försöka få en bild av hur stor utbredningen är i Sverige. Allt insamlat 
material ska enbart användas för statistiska ändamål. 

Denna enkät bör besvaras av personer som är kunniga inom olika områden med 
anknytning till ämnet BYOD. Några exempel på dessa områden kan vara IT-säkerhet, 
mobilitet, IT-policys och mobila lösningar. 

Länken nedan tar dig till enkäten som är gjord i Google Docs. 
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Bilaga 2. Öppna frågor från enkäten 

2. Vilken är din nuvarande titel/ställning på ditt företag? 
1. Itchef.  

2. IT-chef. 

3. IT Chef.  

4. Security Manager.  

5. IT-chef.  

6. IT Chef.  

7. VD CIO.  

8. IT-Chef.  

9. IT-Ansvarig.  

10. IT Arkitekt.  

11. lärare och IT-ansvarig.  

12. Verksamhetsarkitekt.  

13. Interim CIO.  

14. IT Chef.  

15. IS/IT-Ansvarig.  

16. IT-strateg.  

17. Enhetschef.  

18. IT-Chef.  

19. It-chef.  

20. IT-chef.  

21. CIO Software engineer.  

22. IT-chef.  

23. IT-Säkerhetsexpert.  

24. IT-tekniker.  

25. IT Direktör.  

26. CTO.  

27. IT-chef.  

28. IT-chef.  

29. IT-chef.  

30. IT-chef. 

31. IT-chef.  

32. Enhetschef IT och Medborgarkontor.  

33. IT-chef.  

34. IT-chef.  

35. it-chef.  

36. Chef Affärsutveckling.  



Bring Your Own Device (BYOD) – Potentialen och problematiken 

 64 

37. CIO.  

38. IT-chef.  

39. IT-chef. 

40. IT-chef.  

41. IT-chef.  

 

 

21. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så 
skriv dem gärna här. 

 Jag arbetar inom offentlig förvaltning (kommun) och tror att om jag arbetat inom 

privat sektor så fungerar BYOD bättre.  

 Jag förväntar mig att förataget ger mig en mobil enhet som är helt säker och 

mycket funktionell och kan användas överallt.  

 För att ansluta mot tex mot företagets e-post så krävs det en av företaget 

tilldelad enhet, för att använda privata enheter har vi satt upp ett separat 

gästnät endast för intenetaccess då de sen kan använda en säker webaccess mot 

vissa system. Detta gör att frågorna ovan fått vissa avvikande svar.  

 Finns behovet, Finns bra säkerhetslösningar, Finns Kompetens hos IT-personal 

Finns rutiner.  

 Min åsikt är att företaget skall stå för den utrustning som behövs i jobbet.  

 Riskerna och fördelarna är balanserade om man har en policy och säker 

hantering.  

 Så länge som IT-avdelningen tillhandahåller de enheter och tjänster som 

användarna vill ha och behöver så behövs inte BYOD. De få som isf återstår kan 

lösas på andra sätt.  
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Bilaga 3. Enkäten 
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