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Sammanfattning 

Jag har studerat fenomenet Bring Your Own Device (BYOD) och hur detta har 

implementerats i svenska företag. Syftet har varit att beskriva vad BYOD kan innebära i olika 

verksamheter utifrån vad som kan anses inkluderat i trenden. Jag har även studerat 

drivkrafterna bakom implementeringen samt vilka företagsspecifika förutsättningar som kan 

påverka lösningen.  

Undersökningen har genomförts genom en fallstudie och tre företag har studerats. Den 

empiriska undersökningen har visat på en stor skillnad mellan företagens valda lösningar och 

även tydliggjort vilka faktorer som kan komma att spela roll vid utformningen av en BYOD-

lösning. I analysen har sedan de olika lösningarna jämförts med varandra utifrån ett underlag 

som tagits fram ur litteraturen. I litteraturen har även ett antal vanliga drivkrafter identifierats 

som sedan jämförs med de, för företagen, viktigaste drivkrafterna.   

Studien har resulterat i ett antal aspekter som fenomenet kan studeras utifrån; avsikten med 

implementeringen, enheter, funktioner, finansiering och support. Genom att undersöka ett 

företags lösning utifrån dessa kan man få en större förståelse för den valda lösningen och hur 

den påverkar företaget och dess anställda.   

En drivkraft stod ut som mer viktiga än andra, den anställdes ökade produktivitet och 

effektivitet. Många andra drivkrafter utöver denna ansågs viktiga men dessa hade i många fall 

sitt ursprung i den ökade produktiviteten. I övrigt visade studien att just syftet med 

implementeringen har en stor påverkan på hur BYOD-lösningen ser ut. Liksom företagets 

bransch och organisationskultur.  

Nyckelord: Bring Your Own Device, teknologitrender, consumerization of IT, mobilitet 
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Begreppslista 

Applikation – Även kallat tillämpningsprogram, är ett datorprogram för viss tillämpning i 

praktiskt arbete, till exempel informationsinhämtning eller underhållning. Programmet nyttjas 

direkt av användaren. App är en förkortning av ordet applikation.  

BYOD – Bring Your Own Device. Begreppet används när anställda tar med sig en egen enhet 

(smartphone, bärbar dator eller surfplatta) till arbetet. 

CRM-system – Customer Relation Management. Ett kundvårdssystem som används för att 

hantera och behålla befintliga kunder.  

ERP-system – Enterprise Resource Planning. Ett verksamhetsövergripande program som 

hanterar företagets behov av administration och styrning. Kallas även affärssystem.  

Hårdvara – Kallas även maskinvara och utgör de materiella delarna av datorsystemet. 

MDM-system - Mobile Device Management. Ett MDM-system möjliggör hantering av 

mobila enheter i en verksamhet. Omfattar till exempel central installering, uppdatering och 

borttagning av program på en ansluten enhet, kontroll av säkerhetsåtgärder, samt anslutning 

och bortkoppling av användare och enheter.  

Mjukvara – Ett ord som sammanfattar olika typer av program och andra instruktioner som 

körs på datorn. 

Moln/ Molntjänster – Program, information och andra IT-funktioner som levereras som 

tjänster över internet. 

Mobilitet – Mobilitet kan betyda olika saker i olika sammanhang. Här används begreppet 

utifrån definitionen att ha tillgång till affärskritisk information oavsett var man befinner sig.  

  



   
 

 
6 

1. Inledning  

Den informationsteknologiska (IT) historien har präglats av ett antal paradigmskiften som 

fullständigt har ändrat ITs roll i verksamheten (Ellis & Gilbert, 2012). Mainframes, 

minidatorer, PC och internet har alla krävt stora anpassningar i verksamheten. Samtliga har i 

tur och ordning resulterat i att ITs roll i verksamheten har blivit allt viktigare och samtidigt 

resulterat i både möjligheter och utmaningar för bland annat IT-chefen (Ellis & Gilbert, 

2012). Ytterligare ett steg i denna utveckling anses vara trenden Bring Your Own Device.  

"We found that our employees wanted to use different products [than] what we were 

buying, it was a huge paradigm shift. ... They wanted to buy the devices they were most 

comfortable with." (Patricia Titus citerad i Burt, 2011, s.30).  

Bring Your Own Device (BYOD) är en strategi som innebär att anställda använder en privat 

enhet för att utföra affärsapplikationer och få tillgång till företagets data (Gartner, 2013). 

Fenomenet beskrivs som en av de hetaste trenderna just nu men har enligt Strömlid passerat 

den värsta trendhypen (citerad i Erlandsson, 2013). Detta innebär att företag nu anammar 

BYOD utifrån den affärsnytta lösningen genererar och inte endast för att det är det senaste 

nya (Erlandsson, 2013). Detta torde innebära att trenden blir allt mer aktuell för fler företag 

och således av allt större vikt även i litteraturen. 

1.1 BYOD Sverige  
Hur vanligt BYOD faktiskt är i Sverige är svårt att veta, men det tycks vara relativt ovanligt.  

Mattias Inghe skriver i Tech World (2013) ”trots mycket snack om BYOD är det ingenting 

som är särskilt populärt på svenska arbetsplatser”. Oavsett hur svenska företag ställer sig till 

BYOD-trenden så finns den enligt Åhlin (2013) representerad i de flesta företag. Trend Micro 

har genomfört en studie av BYOD-trenden på svenska företag som visat att var tredje anställd 

använder privat mobil, surfplatta eller dator i arbetet utan tillstånd från arbetsgivaren (Åhlin, 

2013). Oavsett om svenska företag anser sig tillåta BYOD i den egna verksamheten tycks det 

vara oundvikligt att privata enheter faktiskt används, något som borde tvinga svenska företag 

att agera.  

1.2 Problematisering  
BYOD är en av dagens viktigaste teknologitrender och anses påverka verksamheter på ett 

revolutionerande sätt (Gartner citerad i Kaneshige, 2013; Faas, 2012). Samtidigt är mycket av 

den litteratur som finns tillgängligt kring fenomenet framtaget av olika typer konsultbolag 
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vars syfte till att lyfta fram trenden bör ifrågasättas.  I många fall vinner dessa på att företag 

adopterar olika typer av trender. Erlandsson (2013) rapporterar till exempel om hur trenden 

spridit sig till olika branscher som, till följd av detta, kan öka försäljningen och nå ut till nya 

kundgrupper. Därför behövs det mer oberoende litteratur som granskar BYOD.  

BYOD innebär olika saker för olika företag och dess effekter på verksamheten kan variera 

(Struthers & Lee, 2013). Bring Your Own Device kan innebära allt från att ge tillgång till 

internet på privata enheter, något som kanske inte kan anses revolutionerande, till att ge 

tillgång till företagets samtliga applikationer på privatägda mobila enheter, något som faktiskt 

kan förändra hur och var vi utför vårt arbete (Struthers & Lee, 2013). Samtidigt hävdar Oliver 

(2012) att termen BYOD i många fall är missvisande.  

“It [termen BYOD] gives the impression that employees are able to use their own 

personal devices, such as smartphones and tablets, to access corporate networks and 

applications. This may be true for some but, in my experience, what’s actually 

happening is that companies often give employees the latest consumer-type devices, 

rather than the traditional ‘business’ kit. They then use them in the work environment, 

but also in their personal lives – whether that be taking personal photographs on a 

camera phone or using a company tablet for surfing the Internet at home.“ (s.28) 

Citatet ovan visar på den stora osäkerhet som finns kring begreppet och vad som kan anses 

vara en del av BYOD och vad som inte är det. En förutsättning för att studera BYOD borde 

dock vara att det finns en tydligare beskrivning och en gemensam förståelse för fenomenet, 

samtidigt som det kan vara av intresse att studera varför lösningarna ser så olika ut.  

BYOD medför också stora risker för företagen, Schmidt (2012) skriver att fyra av tio 

studerade verksamheter indikerade att de hade haft BYOD-relaterade brister i säkerheten. 

Trots detta fortsätter trenden att växa (Schmidt, 2012). Vad avgör att företagen, trots riskerna, 

väljer att implementera en BYOD-lösning?  

1.3 Syfte och problemformulering 
Syftet är att beskriva och öka förståelsen för vad BYOD kan innebära för ett företag genom 

att studera tre fall som har implementerat en sådan lösning. Denna fråga kommer att studeras 

utifrån de, i teorin, diskuterade aspekterna av BYOD. Grundläggande frågor för att besvara 

detta blir således vilka privata enheter som tillåts, vilka funktioner kan de anställda tillgå via 

enheten och hur support hanteras. Eftersom begreppet inte innebär samma sak för alla företag 
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är det intressant att studera hur lika de företag som adopterat trenden är varandra i lösningar. 

Denna förståelse utgör sedan en grund för fortsatta diskussioner i uppsatsen.  

Vidare vill jag undersöka vad som har varit drivande i de fall där en BYOD-strategi har 

implementerats. För att studera vilka dessa drivkrafter är hos svenska företag har jag först 

identifierat ett antal drivkrafter från litteraturen. Utifrån dessa avser jag sedan undersöka vilka 

som har varit aktuella i respektive företag. Slutligen ämnar jag undersöka om det finns 

specifika förutsättningar i de olika företagen som har påverkat den valda lösningen och även 

hur den implementeras.  

1.3.1 Frågeställning  

Vad innebär BYOD, i termer av till exempel tillåtna enheter och funktioner, för de företag som har 

implementerat lösningen?  

Vilka drivkrafter ligger bakom beslutet för svenska företag att implementera BYOD?  

Vilka företagsspecifika förutsättningar kan påverka hur lösningen implementeras i verksamheten? 

1.4 Avgränsning 
Jag har inte på någon djupare nivå diskuterat tekniska implikationer eller lösningar. Detta 

eftersom jag vill fokusera på hur verksamheten hanterar BYOD, snarare än de tekniska 

aspekterna av trenden. Det finns även många juridiska, samt skattemässiga aspekter av 

trenden som kan påverka hur företag ser på detta, dock har jag valt att inte fokusera på dessa.  

1.5 Disposition 
Jag har nu presenterat en inledande diskussion av ämnet och de i uppsatsen studerade 

frågeställningarna. I nästa kapitel presenteras resultatet av en inledande intervju då denna i 

stor grad har påverkat den resterande uppsatsen och valet av litteratur. I kapitel tre återfinns 

en översikt över tillgänglig litteratur som berör olika aspekter av BYOD, dess drivkrafter och 

de risker och svårigheter som trenden kan medföra. Efter detta följer en metodologisk 

genomgång av tillvägagångssättet i uppsatsen som motiverar de olika valen samt diskuterar 

uppsatsens trovärdighet och begränsningar. Kapitel 6 innehåller den empiriska redovisningen 

som redogör för de genomförda intervjuerna. Detta kapitel följs av en analys i kapitel 5, 

uppsatsen avslutas sedan med en slutsats.   
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2. Bakgrund 

2.1 Inledande intervju  
Innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen genomförde jag en inledande intervju med Thomas 

Zeijlon som arbetar som chef för teknisk infrastruktur och IT-säkerhet på en av de svenska 

storbankerna. Thomas arbetar mycket med bankens framtida utmaningar, där BYOD ingår. 

Senare under intervjun fick vi sällskap av Henrik Sirborg som är bankens framtidsforskare 

och som föreläser mycket inom banken kring dessa frågor. BYOD är således något som 

diskuterats mycket inom banken men som i dagsläget inte tillåts. Resultatet av denna intervju 

redovisas nedan.  

2.1.1 BYOD 
Thomas anser att banken i framtiden kommer vara tvungen att tillåta BYOD, men att det 

kommer att ta några år innan de har rätt infrastruktur på plats. Det finns dock funktioner som 

aldrig kommer att tillåtas på privata enheter. Administrativa uppgifter kommer att kunna 

möjliggöras, men så fort man närmar sig känslig data så är det bankens egendom, och också 

något som skyddas av finansinspektionen. Viss information kommer alltid att behöva stanna i 

banken.   

Det finns ett antal olika aspekter som enligt Thomas är intressanta att diskutera. En av de 

dessa är supportfrågan. I och med en implementering av en BYOD-lösning står ett företag 

inför frågan om de ska erbjuda support till dessa enheter eller inte. Naturligtvis skulle full 

support innebära en stor kostnad, men samtidigt innebär avsaknad av support att man 

överlämnar ett allt större ansvar på den anställde. Något som för banken väcker frågor kring 

hur man centralt ska kunna hantera enheterna.  

Thomas anser att den största problematiken kring att använda privata enheter i verksamheten 

berör lagring av företagsinformation. När den privata datan blandas med bankens skapas 

problem. När de på banken har pratat om att i framtiden tillåta BYOD kommer de antagligen 

inte att tillåta någon form av lagring på den privata enheten utan man kommer att kunna tillgå 

mail, kalender och sådant via ett webbgränssnitt, vilket enligt Thomas gör användningen 

relativt ofarligt.  

2.1.2 Drivkrafter  
Hos banken är den största drivkraften till varför man skulle implementera BYOD hastigheten 

av innovation på konsumentmarknaden. Säkerhetsavdelningen hinner inte med att certifiera 

och godkänna de olika enheterna som introduceras på konsumentmarknaden, vilket gör att de 



   
 

 
10 

anställda ofta får äldre enheter av banken än vad de har privat. Något som skapar missnöje 

hos de anställda. Genom att bygga en infrastruktur som möjliggör att anställda kan ta med 

egna enheter kan man hantera detta på ett smidigt sätt. Ett annat alternativ skulle kunna vara 

att använda MDM-verktyg, något som möjliggör att företaget kan ha full kontroll av den 

privata enheten. Thomas är dock osäker på att det är detta som den anställde efterfrågar, att 

arbetsgivaren fullt kontrollerar den privata telefonen. Även att anställda är mer produktiva 

med egna enheter som de är vana vid kan, enligt Thomas, vara en stor drivkraft. I banken har 

det även varit tydligt att det är ledningen som i många fall tar in de privata enheterna i 

verksamheten.  

Andra, i litteraturen, vanliga drivkrafter som rekrytering och den ekonomiska aspekten tror 

Thomas och Henrik dock inte har lika stor effekt. Rekryteringsfrågan har varit aktuell många 

gånger förut, men Thomas anser att få människor skulle tacka nej till ett jobb bara på grund av 

att privata enheter inte tillåts. När det gäller den ekonomiska aspekten av det hela är det, 

enligt Henrik, få företag som idag pratar om detta, man anser inte längre att en BYOD-lösning 

kan sänka kostnaderna. Istället talar man om hur det ökar tillgängligheten och det friktionsfria 

arbetet.  
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3. Litteraturöversikt  

BYOD är ett relativt nytt fenomen och det saknas därför generella teorier som beskriver ett 

företags implementering av sådana lösningar. Syftet med denna litteraturöversikt är att utifrån 

den litteratur som idag finns tillgänglig skapa ett underlag för den empiriska undersökningen. 

Inledningsvis undersöks fenomenet BYOD och hur det har definierats i olika studier. Detta 

resulterar i fem olika aspekter av fenomenet. Sedan redogörs för de drivkrafter som kan anses 

ligga bakom trenden. För att tydliggöra hur de olika drivkrafterna kan påverka företagen är de 

är uppdelade i två typer, samhällstrender och företagsspecifika drivkrafter. Efter drivkrafterna 

redogörs kort för de risker och utmaningar som BYOD kan innebära för företaget. Kapitlet 

avslutas sedan med en diskussion kring faktorer som kan påverka en implementering av 

BYOD i verksamheten.  

3.1 BYOD 
BYOD översätts på svenska till ”ta med din egen enhet” men även i Sverige används den 

engelska termen. Idag finns det ingen generellt accepterad definition av BYOD (Struthers & 

Lee, 2013). Nedan följer därför en diskussion kring hur begreppet har definierats i olika 

genomförda studier, vad som anses inkluderat i trenden och vilka möjligheter det kan 

innebära för företagen.  

BYOD 
Enheter 
Funktioner 
Variant 
Finansiering 
Support 

Tabell 1. Aspekter av BYOD.  

Struthers och Lee (2013) anser att BYOD bör definieras utifrån tre beståndsdelar, enheter, 

funktioner samt variant1.  

3.1.1 Enheter 
Enligt Struthers och Lee (2013) bör fokus hos företag, när de talar om BYOD, ligga på mobila 

enheter. Mobila enheter utgörs här av smartphones, surfplattor och bärbara datorer. Det kan 

dock ifrågasättas hur länge denna kategori kommer att förbli så lätt att definiera. Allt eftersom 

fler typer av mobila enheter utvecklas, till exempel Google Glasses eller iWatch, blir det 

                                                             
1 Översatt från Devices, Capabilities och ”Flavour”.  
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svårare att avgöra vad som ska få användas i företagssyfte (Sirborg, personlig kommunikation 

9 april 2013).  

3.1.2 Funktioner  
En annan aspekt av begreppet BYOD som avgör vad lösningen kommer att innebära för de 

anställda är funktionerna. Funktionerna avgör vilka av företagets applikationer som anställda 

får tillgång till med de privata enheterna. Detta kan variera från att få tillgång till företagets 

nätverk, till att tillåta enklare funktioner som mail och kalender eller full tillgång till 

företagets applikationer och system. (Struthers & Lee, 2013)  

3.1.3 Variant 
Struthers och Lee har också tagit fram tre varianter av BYOD som de anser att företag kan 

kategorisera lösningen utifrån; komplement, ersättning eller tillägg. Ett komplement innebär 

att man tillåter privata enheter vid sidan av företagets enheter. Ersättning betyder att man 

ersätter företagsenheterna med privata enheter. Den sista varianten, tillägg, innebär att man 

tillåter användningen av privata enheter hos de individer som annars inte hade fått tillgång till 

en företagsenhet. (Struthers & Lee, 2013) 

Bradley et al. (2012) har även de i sin studie försökt att förstå hur IT-ledare definierar ett 

BYOD-program. Deras resultat visade att IT-ledare ser på BYOD-lösningar utifrån ett annat 

perspektiv, finansieringen. 

3.1.4 Finansiering  
Genom att studera hur de privata enheterna finansieras kan man kategorisera en BYOD-

lösning utifrån två olika typer. Antingen att IT-avdelningen ger den anställde ett bidrag som 

denne får köpa valfri enhet för. Eller att IT-avdelningen erbjuder tillgång till företagets 

resurser från de privata enheterna, men behöver inte nödvändigtvis tillhandahålla enheten. 

(Bradley et al., 2013)  

Slutligen identifierades ytterligare en viktig aspekt av BYOD under den inledande intervjun 

med Thomas Zeijlon, support. 

3.1.5 Support 
Till vilken grad företaget ger support till de olika privata enheterna och applikationerna kan 

också vara avgörande för vilka möjligheter BYOD kan generera för de anställda. PwC (2012) 

anser att utformandet av support måste anpassas för att möta behovet hos de anställda och 

möjliggöra den önskade ökade produktiviteten men utan att belasta supportavdelningen för 

mycket.  
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3.2 Drivkrafter  
Det finns ett antal drivkrafter som för trenden framåt och som motiverar företag att välja 

denna typ av lösning. De olika drivkrafterna kan delas upp i två olika typer, dels de mer 

generella samhällstrenderna, dels de företagsspecifika. De drivkrafter som utgör 

samhällstrender är dock, liksom BYOD, svårare att definiera. Detta beror på att de olika 

trenderna ofta inkluderar aspekter av varandra (Struthers & Lee, 2013). Detta kan således 

innebära en svårighet vid studier av dessa då personer kan uppfatta drivkrafterna olika. 

Drivkrafter 
Samhällstrender  
Innovationsutveckling på konsumentmarknaden 
Ökad mobilitet  
Generation Y och rekrytering  
Företagsspecifika drivkrafter 
Ökad effektivitet och produktivitet 
Minskade kostnader 
Krav från ledningen 
Krav från anställda  

Tabell 2. Drivkrafter bakom BYOD.  

3.2.1  Samhällstrender  

3.2.1.1 Innovationsutvecklingen på konsumentmarknaden  
En aktuell trend just nu är consumerization of IT 2  som innebär att innovationer från 

konsumentmarknaden tar sig in i verksamheten (Weiss & Leimeister, 2012). Redan 2005 

hävdade Gartner att consumerization-trenden, det vill säga att nya teknologier introduceras 

först till konsumenten, var den trend som skulle ha störst påverkan på IT de kommande tio 

åren (citerad i Clevenger, 2011). Då ansågs uttalandet kontroversiellt men sedan lanserades 

Apples iPhone. Andelen iPhone hos Fortune 100-bolagen gick från 0 procent till 80 procent 

två år (Clevenger, 2011).  

Trenden kommer enligt Moschella et al. (2004) påverka företag. När anställda vänjer sig vid 

konsumentmarknadens teknologier förväntar de sig samma typ av användarvänlighet och 

möjligheter även i arbetslivet, något som i dagsläget stödjs av få företag (Weiss & Leimeister, 

2012). Eftersom nya modeller presenteras allt snabbare på konsumentmarknaden har anställda 

ofta mer avancerade enheter hemma än de har på arbetsplatsen. De tenderar då att ta med 

                                                             
2  Jag har stött på två begrepp som i Sverige används som översättning till Consumerization of IT, 
konsumentifieringen av IT (bland annat Computer Sweden) och konsumentanpassning av IT (Tech World). Då 
ingen av dessa tycks tydligt etablerade i Sverige kommer det engelska begreppet att användas i uppsatsen.  
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dessa privata enheter till arbetet och vill såldes använda dem i företagets befintliga IT-miljö, 

något som skapar fenomenet BYOD. (Moschella et al., 2004)  

3.2.1.2 Generation Y och rekrytering  
En ny generation anställda etablerar sig samtidigt på arbetsmarknaden, Generation Y. Det är 

den första generation som har växt upp med informationsteknologi (IT) och dess olika 

aspekter (Mirz et al., 2012). Denna generation ändrar hur man ser på teknologi, inte minst i 

arbetslivet. De efterfrågar mobilitet och möjlighet att arbeta utanför kontoret (Thomson, 

2012). Samtidigt strävar de efter att få använda de privata enheter de är vana vid även i 

företagssyften, och tvingar på detta sätt in nya teknologier i företagets IT-miljö (Weiss & 

Leimeister, 2012). Vad de använder för teknologi spelar stor roll och definierar vilka de är 

även privat (Schmidt, 2012). Att möjliggöra BYOD i verksamheten kan enligt Zielinski 

(2012) underlätta för företag i rekryteringssammanhang och även göra det lättare att behålla 

de unga talangerna. Även Thomson (2012) anser att företag måste agera, om verksamheten 

inte anpassar sig till den nya generationen anställda kommer de att få svårigheter att behålla 

en konkurrenskraftig arbetskraft. 

”It’s hard to envision a workplace of the future that won’t involve BYOT [Bring your 

own technology]—the “digital natives” will demand it.” (Miller et al., 2012, s.54)  

3.2.1.3 Mobilitet och molntjänster 
Enligt Scarfò (2012) har den dramatiska tillväxten av molntjänster och mobilitetstrender 

skapat fenomenet BYOD. Dock råder det delade meningar kring huruvida BYOD driver 

användandet av molntjänster eller tvärt om. Scarfò (2012) som nämnt ovan anser att tillväxten 

av molntjänster i någon mening har skapat BYOD. Även Sahu et al. (2012) hävdar att 

molntjänster är en av de viktigaste möjliggörarna för användandet av applikationer på mobila 

enheter. Lee et al.(2012) menar dock att behovet av molntjänster ökar som en effekt av den 

ökande tillämpningen av BYOD.  

Enligt Akella et al. (2012) krävs molnbaserade applikationer för att stödja den mobila 

revolutionen. Dessa typer av lösningar kan hantera de begränsningar som mobila enheter 

präglas av, till exempel att tillåta en mobil enhet tillgång till företagets tillgångar utan att 

begränsas av de lagringsmöjligheter som finns på själva enheten. Molnbaserade 

verksamhetsapplikationer kan också möjliggöra oberoende tillgång till kritiska 

verksamhetsresurser till exempel ERP- eller CRM-system. (Akella et al., 2012) 
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3.2.2 Företagsspecifika drivkrafter  

3.2.2.1 Minskade kostnader  
Genom att tillåta anställda att använda sina privata enheter skulle användaren själv betala 

hela, eller en del av, enheten och samtidigt arbeta oberoende av tid och plats (Scarfò, 2012). 

Något som skulle innebära att företaget kan minska de kostnader som är förknippade med 

inköp av enheter och samtidigt möjliggöra att de anställda är mer produktiva.  

Andersson et al. (2012) hävdar att företag kan tjäna hundratals dollar per anställd genom att 

inte längre erbjuda tjänster och enheter som bara dubblar de som de anställda redan har privat. 

Det har visat sig att anställda till och med är intresserade av BYOD, trots att de inte får något 

bidrag från företaget att köpa enheten (Andersson et al., 2012). 

Idag ifrågasätts dock ofta att BYOD skulle sänka kostnaderna i verksamheten. BYOD kan i 

många fall istället öka kostnaderna på grund av de investeringar som måste ske i företagets 

infrastruktur (Weiss & Leimeister, 2012). Likaså kan supportkostnader utgöra både en ökande 

eller minskande effekt beroende på hur företaget väljer att hantera detta. Företag väljer 

antingen att inte stödja några av enheterna och lämna över det ansvaret på de anställda vilket 

följaktligen leder till lägre supportkostnader. Samtidigt kan BYOD innebära högre 

supportkostnader, i de fall då företaget väljer att utöka sin support för att stödja fler enheter. 

(Weiss & Leimeister, 2012)   

3.2.2.2 Ökad produktivitet och effektivitet  
En annan drivkraft bakom BYOD anses vara de anställdas ökade produktivitet och 

effektivitet. De anställda anses bli mer produktiva när de kan använda sina egna enheter som 

de är vana att arbeta med. Produktiviteten kan också anses öka då de anställda kan arbeta även 

utanför kontoret, till exempel under resor (Semer, 2013). Bradley et al. (2012) rapporterar 

också att den anställdes produktivitet kan anses öka både i termer av högre kvalitet på resultat 

och ett förbättrat samarbete mellan de anställda.  

Många av de rapporter som berör drivkrafter bakom BYOD visar resultat där just den 

anställdes produktivitet har varit den viktigaste drivkraften för företagen, både när det gäller 

förväntade fördelar av BYOD (Intel, 2012) och de faktiska fördelarna företag upplever 

(Forrester Consulting, 2012; Bradley et al., 2012).  

3.2.2.3 Anställdas nöjdhet och krav från anställda 
När anställda själva får välja sina egna enheter anses de bli mer nöjda med arbetsgivaren och 

arbetet och de kan även välja en enhet som möter deras behov(Scarfó, 2012). Samtidigt 
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behöver de anställda inte bära med sig två enheter, en för privat syfte och en i arbetssyfte utan 

kan använda en för allt (Andersson et al., 2012). Zielinski (2012) rapporterar också att ett 

företag har upplevt att BYOD har gett deras anställda en bättre balans mellan arbete och fritid. 

Dock rapporteras även motsatsen, att det blir svårare för anställda att lämna arbetet, när det 

ständigt finns tillgängligt i enheten (Struthers & Lee, 2013).  

3.2.2.4 Krav från ledningen  
Thomson (2012) skriver att en gemensam faktor hos de företag som idag arbetar mot en 

BYOD-lösning är att det finns en stark involvering från ledningen. Genom att ha detta stöd får 

projektet en hög prioritet för verksamheten som helhet, men också hjälp att driva projektet 

framåt (Thomson, 2012). Således kan kravet från ledningen utgöra en drivkraft för företag att 

implementera BYOD.  

3.3 Risker och utmaningar 
Utöver de olika drivkrafterna finns det även ett antal faktorer som begränsar möjligheterna 

med BYOD. Enligt Thomson (2012) utgörs dessa av möjligheten att göra en applikation 

tillgänglig för ett antal olika plattformar, enhetlighet, samt de relaterade säkerhetsfrågorna. 

En diskussion av dessa två svårigheter följer nedan. Det finns ytterligare ett område som dock 

ignoreras av många, men som även det är relevant för denna typ av studie, integritetsfrågan 

(Miller et al., 2012). Den berör de risker som BYOD kan innebära för den anställde snarare än 

för företaget (Miller et al., 2012).   

3.3.1 Datasäkerhet  
De många riskerna förknippade med BYOD måste tas på stort allvar (Thomson, 2012). När en 

anställd kopplar upp en smartphone eller en surfplatta mot företagets nätverk uppstår det 

risker. När externa enheter kopplas mot det interna nätverket kan till exempel virus föras över 

till företagets övriga datorer som är uppkopplade mot nätverket (Miller et al., 2012). Även i 

andra riktningen finns det risker då känslig information kan lämna företaget. När känslig 

information dagligen lämnar företaget kan risker skapas, speciellt om en enhet tappas bort 

eller blir stulen (Miller et al., 2012).  

Samma frågor som idag diskuteras och utvärderas kring de portabla enheterna, diskuterades 

även när de bärbara datorerna introducerades (Miller et al., 2012). Skillnaden dem emellan är 

dock inte bara storleken, vilken innebär en större risk för att försvinna eller bli stulen, utan 

även ägandeskapet. När företaget ägde datorerna kunde de säkerställa att säkerhetsrutiner var 

väl implementerade på datorn, med lösenordsskydd och kryptering av känslig data. Idag, i och 
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med BYOD, äger företaget sällan enheten vilket utgör en svårighet. Så fort data hamnar på en 

portabel enhet som inte ägs av företaget, tappar företaget kontrollen. På grund av detta 

förbjuder vissa företag de anställda att hantera företagsdata på personliga enheter (Miller et al, 

2012). Det finns dock även vissa tekniska lösningar som hanterar dessa problem.   

För att förebygga dataförluster måste företaget enligt Thomson (2012) först definiera vilken 

data de vill skydda samt att utvärdera om de gör rätt saker för att skydda den. När man avgör 

vilken data som bör skyddas är en bra startpunkt att utgå från den lagstiftning som finns både 

i den aktuella branschen och i det geografiska området. Ofta berör detta lagar kring till 

exempel lagring av kunddata som i Sverige begränsas av personuppgiftslagen, eller 

bankbranschen som begränsas av banksekretessen. Thomson (2012) hävdar att detta sätt att 

tänka kring säkerhet innebär en stor skillnad mot hur det idag ser ut i företag. Idag säkerställer 

många företag sin säkerhet kring att ha säkra nätverk och system, men man säkrar inte ner på 

datanivå i de olika systemen eller nätverken (Thomson, 2012). 

3.3.2 ”Enhetlighet” och kvalitet av tjänster 
Att alla anställda själva kan välja vilka enheter de vill använda utgör problem i den 

bemärkelsen att företagets applikationer ska gå att använda på samtliga plattformar, på ett 

enhetligt sätt. Detta kan hanteras på ett antal olika sätt däribland skrivbords- och 

applikationsvirtualisering (Scarfò, 2012). Att företaget själva väljer att utveckla nya mobila 

applikationer som sedan tillgängliggörs i en företags-appstore är också ett alternativ, om än 

dyrt (Akella et al, 2012). Ett tredje alternativ, om systemet i fråga går att tillgå via 

webbläsaren, är att använda systemet via den mobila webbläsaren, eventuellt med ett anpassat 

gränssnitt (Akella et al., 2012).  

3.3.3 Personal- och integritetsfrågor  
Till skillnad från de ovan diskuterade riskerna med BYOD utgör integriteten en risk för den 

anställde snarare än för företaget (Miller et al., 2012). Ett resultat av detta är att frågorna kring 

personalens integritet sällan utgör en stor fråga för företagen (Thomson, 2012).  En mobil 

enhet innehåller ofta både privat data, och data som ägs i egenskap av anställd (Miller et al., 

2012). När dessa två blandas ihop kan det vara svårt att skapa en gräns mellan vad som är 

privat och vad som ägs av företaget (Miller et al., 2012). Många av de lösningar som idag 

finns att tillgå kring BYOD, till exempel MDM-teknologi, innebär att den anställdes enhet 

konstant övervakas av företaget. Detta kan i många fall inkräkta på den anställdes integritet 

(Scarfó, 2012).  
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3.4 Implementering av BYOD  
En lyckad implementering förutsätter att IT-avdelningen hittar ett sätt att balansera de risker 

och fördelar som finns med BYOD (Thomson, 2012). Istället för att rakt av förbjuda 

användning av privata enheter måste man hitta en kompromiss mellan den nödvändiga 

kontrollen och önskade flexibiliteten (Thomson, 2012).  

“You win against BYOD by embracing it, by taking a proactive approach to working 

with employees, business partners and clients to understand their needs, then developing 

security policies that increase business value and productivity, while concurrently 

protecting corporate assets and managing costs.” (Schmidt, 2012 s.25) 

Det finns ett antal faktorer som påverkar hur BYOD implementeras i verksamhet (Thomson, 

2012). Vilken bransch företaget är verksam inom är ett exempel på detta. Alla risker 

förknippade med BYOD blir av större vikt i de mer reglerade industrierna som till exempel i 

statlig verksamhet (government), inom sjukvården samt inom finansiella tjänster (Zielinski, 

2012). Även företagets organisationskultur kan påverka, till exempel genom avvägningen 

mellan innovation och risk (Thomson, 2012).  

Struthers & Lee (2013) påpekar dock att det är långt ifrån alla anställda som vill ha BYOD. 

Ofta beror detta på den anställdes egen förmåga och kunskap kring IT och teknologi samt 

huruvida de själva anser sig ha möjlighet att hantera sin privata enhet. Att själv hantera en 

mobil kan tyckas simpelt samtidigt som en dator är mer komplex, vilket resulterar i att 

anställda hellre lämnar den åt IT-avdelningen. Följaktligen bör företag ta hänsyn till de som 

inte vill använda privata enheter, då de kanske vill ha tydlig skiljelinje mellan arbete och 

fritid, eller inte ser behovet med att använda enheter, och därför göra BYOD-initiativ valfria. 

(Struthers & Lee, 2013) 
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3.5 Operationalisering  
Utifrån genomgången av litteraturen har en struktur för analys identifierats. Jag har 

inledningsvis tagit fram ett antal kategorier som bör kunna utgöra en god grund för att studera 

vad BYOD kan betyda i de olika verksamheterna. Sedan har ett antal vanliga drivkrafter 

identifierats som kommer att utgöra grunden för att undersöka varför företag har valt att 

implementera en sådan lösning. Slutligen diskuteras vilka förutsättningar hos företag som kan 

komma att påverka implementeringen av lösningen.  

3.5.1 Vad innebär BYOD?  
Utifrån hur tidigare studier har beskrivit BYOD har jag sammanställt fem aspekter som kan 

vara relevanta att studera. Ambitionen är att utifrån dessa tydligare kunna beskriva hur BYOD 

ser ut i verksamheten och skapa en struktur som gör det lättare att jämföra de olika 

lösningarna med varandra.   

BYOD 
Enhet Funktioner Variant Finansiering  Support 

Smartphones 
Surfplatta           

PC 

Mail                 
Kalender   
Kontakter   

Tidrapportering  
ERP-system          
CRM-system  

Ersättande    
Kompletterande      

Tillägg 
Ja/Nej Ja/Nej 

Tabell 3. BYOD 

3.5.2 Vilka drivkrafter finns det för att implementera BYOD?  
Utifrån litteraturen och den i bakgrunden beskrivna intervjun har ett antal aspekter 

identifierats som möjliga drivkrafter för implementering av BYOD. Dessa utgör dock ingen 

modell för hur den empiriska undersökningen ska gå till utan är endast en sammanställning av 

litteraturöversikten. Drivkrafterna kommer sedan att i analysen jämföras med det empiriska 

resultatet.  

Drivkrafter 
Samhällstrender  
Innovationsutveckling på konsumentmarknaden 
Ökad mobilitet  
Generation Y och rekrytering  
Företagsspecifika drivkrafter 
Ökad effektivitet och produktivitet 
Minskade kostnader 
Krav från ledningen 
Krav från anställda  

Tabell 4. Drivkrafter bakom BYOD 
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3.5.3 Vilka företagsspecifika förutsättningar kan påverka en implementering? 
Slutligen har jag utifrån litteraturstudien identifierat tre förutsättningar som är specifika för 

respektive företag som påverkar hur implementeringen kommer att ske och även hur den 

slutliga lösningen kommer att se ut.  Även dessa kommer i analysen att studeras och 

utvärderas utifrån det empiriska resultatet.  

Företagsspecifika förutsättningar  
Företagets infrastruktur 
Organisationskultur 
Aktuell bransch  

Tabell 5. Företagsspecifika förutsättningar för implementering 
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4. Metod 

4.1 Val av uppsatsämne och frågeställning 
Ämnet BYOD är i allra högsta grad relevant idag men det har inte studerats särskilt 

omfattande. Jag identifierade därför en möjlighet att kunna bidra till framtida forskning inom 

ämnet. För skapa en förståelse kring fenomenet genomfördes den inledande intervjun med 

Thomas Zeijlon och Henrik Sirborg som har beskrivits i bakgrunden. Intervjun användes 

sedan som underlag för att definiera frågeställningarna. Två ämnen diskuterades under 

samtalen som jag ansåg intressanta och relevanta att studera. Först diskuterade vi den 

otydlighet som idag finns kring vad BYOD innebär för de företag som har implementerad det, 

till exempel vilka enheter som tillåts och till vilka anställda? Vi ansåg också att frågan vilka 

drivkrafter som legat bakom besluten att implementera en BYOD-lösning var intressant. Är 

det till exempel de ekonomiska faktorerna som har varit avgörande eller snarare personalens 

effektivitet? Resultatet av denna intervju presenteras i bakgrunden eftersom dess innehåll har 

påverkat utformningen av litteraturgenomgången och empirin. Den visar också hur företag 

som inte har implementerat BYOD ser på fenomenet. Utifrån det empiriska materialet 

utvecklades sedan ytterligare en frågeställning, att studera vilka förutsättningar i företagen 

som kan påverka hur lösningen ser ut.  

4.2 Val av metod  
Den första frågeställningen beskriver BYOD i de studerade fallen och har ett deskriptivt syfte 

då ambitionen är att göra en så noggrann beskrivning av fenomenet som möjligt. En 

deskriptiv undersökning utgör ofta ett första steg i en mer förklarande studie (Saunders et al., 

2009) och så även i detta fall. Resterande del av uppsatsen syftar till att förklara varför vissa 

företag har valt att implementera en BYOD-lösning och varför den ser ut som den gör. Något 

som inte är möjligt utan att först beskriva begreppet.  

Då det i dagsläget finns kunskap om fenomenet, men inte tillräckligt för att identifiera några 

generella beskrivningar har jag valt att använda en induktiv ansats. Det vill säga att jag vill 

generera ytterligare kunskap, inom detta tidigare relativt outforskade område, genom att 

systematiskt analysera ett antal företags implementering av BYOD.  

Ett strikt induktivt tillvägagångsätt innebär dock att man ska inleda den empiriska 

undersökningen med så lite förutfattade meningar om ämnet som möjligt (Johansson 

Lindfors, 1993). I enlighet med Johansson Lindfors (1993) har jag således valt en medelväg 

som innebär att man skiftar mellan olika teoretiska utgångspunkter och den empiriska 
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undersökningen. Jag har använt mig av litteratur samt den inledande intervjun för att skapa en 

förståelse kring ämnet, en förutsättning för att sammanställa intervjuunderlaget. Något som 

även Yin (2007) anser är en förutsättning för teorigenererande fallstudier. Teorierna i denna 

studie har inte haft den rollen som i en deduktiv studie utan snarare fungerat som inspiration 

utifrån vilka jag sedan har utfört min empiriska studie. För att ändå tillämpa en induktiv 

ansats har jag, i likhet med Johansson Lindfors (1993), varit öppen och tillåtit förändringar i 

litteraturgenomgången under studiens gång. 

Jag har använt en huvudsakligen kvalitativ metod, något som vanligtvis tillämpas vid en 

induktiv ansats och även vid fallstudier (Johansson Lindfors, 1993). En kvalitativ metod 

innebär att jag har samlat in data genom intervjuer, samt att analysen har skett i enlighet med 

kvalitativa analysmetoder. 

Uppsatsen har genomförts med hjälp av en fallstudie. Metoden fallstudie är lämplig då syftet 

med uppsatsen är att beskriva vad BYOD innebär i de studerade företagen samt förklara 

varför företagen implementerat BYOD (Yin, 2012). Även Johansson Lindfors (1993) stödjer 

valet av fallstudie; ”i de fall ett problemområde är förhållandevis outforskat… kan 

fallstudieansatsen vara ett alternativ” (s. 66).  

Jag kommer att genomföra en flerfallsstudie huvudsakligen för att försöka identifiera och 

tolka mönster och olika möjligheter att kategorisera fenomenet. Genom att studera mer än ett 

fall ökar också möjligheten att generalisera resultatet (Saunders et al., 2009). I en induktiv 

ansats använder man oftast ett mindre antal objekt som studeras, således kommer mer än ett 

fall att studeras, men inte lika många som i en enkätundersökning.   

4.3 Insamling av data  
Insamling av primärdata har skett genom intervjuer. Den inledande intervjun var 

ostrukturerad, jag presenterade huvudämnet och respondenterna talade sedan fritt utifrån 

detta. Intervjun spelades in för att sedan transkriberas. 

I de studerade fallen var intervjun mer strukturerad, inledningsvis med tydligt definierade 

frågor och även svarsalternativ, men även med inslag av mer ostrukturerade frågor där de 

intervjuade fick tala mer fritt. Då den första frågeställningen är av en deskriptiv karaktär 

besvaras därför bäst med strukturerade frågor som används för att upptäcka mönster i 

respondenternas svar (Saunders et al., 2009). Övriga delar av uppsatsen är mer förklarande i 

sitt syfte och följaktligen fungerar en semi-strukturerad struktur bättre (Saunders et al., 2009). 
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Dessa intervjuer var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, då de dels syftade till att 

upptäcka ännu inte definierade aspekter av fenomenet, dels undersökte begreppet BYOD 

utifrån fördefinierade kategorier. Även dessa intervjuer har spelats in samt transkriberats. En 

av intervjuerna skedde via mail och frågorna anpassades då något för att vara tillräckligt 

tydliga för att kunna besvaras och följdes sedan upp med ett antal frågor. Samtliga 

respondenter blev innan intervjun informerade om syftet med uppsatsen, samt fick en kopia 

av frågorna. Detta för att de på bästa sätt skulle kunna besvara frågorna utifrån uppsatsens 

syfte, samt att de skulle ha möjlighet att ta reda på mer specifik information som 

efterfrågades.  

4.3.1 Intervjufrågor 
I sammanställandet av intervjufrågorna har jag utgått från operationaliseringen av 

litteraturgenomgången och bakgrunden. Frågorna är uppdelade utifrån tre huvudområden, en 

definition av begreppet BYOD, drivkrafterna bakom implementeringen samt en kort 

genomgång av hur man hanterat de olika risker som BYOD kan ge upphov till. Fullständigt 

intervjuunderlag återfinns i bilaga 1 och 2.  

4.4 Val av fall  

4.4.1 Urvalsprocess  
Fallen valdes utifrån egenskaperna att företaget ska vara aktivt i Sverige, samt ha 

implementerat en BYOD-lösning som är tillgänglig för de anställda i Sverige. Respondenten 

bör också ha varit delaktig i beslutet att implementera BYOD. Då BYOD inte är särskilt 

utspritt i Sverige har det inte varit lätt att identifiera företag som har implementerat denna 

lösning. I enlighet med Yin (2007) genomfördes inledningsvis en utfrågning av de möjliga 

företagen för att undersöka att de verkligen passar studiens syfte, i denna förundersökning 

uteslöts många av de potentiella företagen. Undersökningen genomförs därför utifrån tre 

studerade företag.  

4.4.2 Respondenter 
Respondenterna har valts ut utifrån deras övergripande position i IT-verksamheten samt deras 

involvering i implementeringen av BYOD. Samtliga respondenter är liksom företagen 

anonyma och benämns respondent 1, 2 och 3. 

Företag/Respondent 1. Intervju med CIO (Chief information officer). Då företag 1 har sitt 

huvudkontor i ett annat land än Sverige genomfördes här en mail-intervju. Frågorna skickades 

den 21/4 och svar erhölls den 24/4. Intervjun följdes sedan upp med ett antal följdfrågor. 
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Företag/Respondent 2. Intervju med CTO (Chief technology officer). Intervjun ägde rum den 

25/4 på respondentens kontor. 

Företag/Respondent 3. Intervju med enhetschef på IT-avdelning (liknande ansvarsområden 

som CTO). Intervjun ägde rum den 25/4 på respondentens kontor.   

4.5 Analysmetod  
Den empiriska undersökningen har resulterat i kvalitativ data, men för att denna data skall 

vara användbar måste den analyseras (Saunders et al., 2009). Ett första steg i analysen är att 

transkribera intervjuerna och sedan omorganisera innehållet efter definierade kategorier 

(Saunders et al., 2009). Ett inledande arbete med analysen har därför varit att i redovisningen 

av den empiriska undersökningen kategorisera och strukturera upp innehållet i en struktur 

som sedan åtföljs i analysen.  

Inledningsvis, för att beskriva de olika lösningarna, analyseras dessa utifrån fem olika 

aspekter. De olika resultaten jämförs sedan med varandra för att se huruvida vissa mönster går 

att identifiera. Sedan, för att undersöka drivkrafterna bakom beslutet, har ett antal möjliga 

drivkrafter definierats i förhand. Dessa diskuteras sedan i relation till den specifika 

verksamheten och rangordnas utifrån företagets egna drivkrafter bakom beslutet. 

Respondenten kan även göra tillägg om det har legat andra faktorer bakom. I analysdelen 

kommer dessa svar att jämföras med varandra för att identifiera gemensamma drivkrafter. 

Slutligen analyseras lösningarna, med hjälp av de tidigare framtagna aspekterna och 

drivkrafterna, för att hitta förutsättningar hos företagen som i de olika fallen har påverkat hur 

BYOD ser ut i den specifika verksamheten.  

4.6 Trovärdighet och källkritik 
Trenden BYOD är ett fenomen som pågår, vilket å ena sidan gör det intressant att studera. Å 

andra sidan innebär det begränsningar, det är till exempel svårt att avgöra huruvida trenden 

även kommer att vara relevant för studier inom ett par år, detta påverkar dock inte 

trovärdigheten av studien idag. Källorna som har använts är samtliga aktuella eftersom 

BYOD är ett relativt nytt fenomen att studera. 

Att studien är baserad på intervjuer påverkar även detta dess trovärdighet. I en intervju är det 

personens egna åsikter som kommer till tals och det kan vara så att ämnet anses annorlunda av 

någon annan i organisationen. Jag har i samtliga fall talat med personer som är väl insatta i 

situationen och som samtidigt har haft en delaktig roll i implementeringen. I de flesta fall har 
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också intervjupersonen varit en del av ledningsgruppen och torde då ha en stor uppfattning av 

verksamheten som helhet.  

4.7 Begränsningar med metoden 
Endast tre fall har studerats i uppsatsen. Detta utgör i många aspekter en begräsning. Utifrån 

dessa tre fall, som samtliga verkar inom olika branscher, har olika typer av anställda och 

således helt olika förutsättningar, är det svårt att generalisera resultaten. Studien begränsas 

också av att jag endast har intervjuat chefer inom de olika företagen, något som resulterar i att 

jag endast har studerat trenden ur deras perspektiv. Detta behöver dock inte innebära att 

studien i sig inte är relevant. En fallstudie används ofta i detta syfte, för att utgöra en 

utgångspunkt för fortsatt forskning inom ett nytt område, och således även denna.  
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5. Empiri  

Nedan följer en genomgång av den empiriska undersökningen. Resultatet redovisas för ett fall 

i taget.  

5.1 Företag 1 
Företag 1 grundades 1956, har 154 000 anställda och verkar inom detaljhandeln. Beslutet att 

implementera en BYOD-lösning fattades av en styrgrupp med syftet att introducera en 

mailsynkroniseringslösning till smartphones. BYOD har tillåtits sedan juni 2012. Programmet 

implementerades i sin nuvarande utformning, men respondenten är säker på att situationen 

kommer att utvecklas.  

5.1.1 Typ av lösning  
BYOD finansieras inte av företaget utan den anställda köper själv den privata enheten.  

Ungefär 17 000 anställda i företaget är berättigade att använda privata enheter. Detta avgörs 

utifrån de anställdas resprofil och även i vissa fall senioritet. Om en anställd kvalificerar som 

en ”frequent traveller” kan denna välja att antingen få en företagstelefon, eller installera 

applikationerna på den privata enheten. Trots att företaget är verksamt i många länder har 

samtliga länder anammat denna lösning. Dock har lokala anpassningar till policyn gjorts i 

flera länder på grund av lokala lagstiftningar.  

5.1.2 Enheter 
I dagsläget tillåts huvudsakligen smartphones samt ett begränsat antal surfplattor. Den 

anställde har endast tillgång till en licens, varför denne måste välja huruvida denna ska 

användas till en surfplatta eller en smartphone. Datorer ingår inte i BYOD-programmet.  

Av de 17 000 anställda som kan välja att använda privata enheter gör ungefär 5000 detta.  

5.1.3 Funktioner 
De funktioner som företaget tillåter på de privata enheterna är mailsynkronisering, kalender, 

kontakter, rapportering av resekostnader, ett samarbetsverktyg samt ett webbmöte-verktyg. 

Anställda kan även koppla upp sig med dessa enheter mot företagets nätverk, men endast 

genom en autentisieringsappliktion samt ett dedikerat WLAN som möjliggör detta på ett 

säkert sätt.  

5.1.4 Support 
När det gäller support stödjs de ovan nämnda applikationerna även på de privata enheterna, 

men när det gäller själva telefonen måste den anställde själv arrangera generell support. Dock 
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kan företaget stödja den anställde efter bästa förmåga, utan någon garanti på servicenivån. 

Hittills har företaget inte upplevt några nackdelar eller klagomål med detta arrangemang, 

varken från användare eller helpdesk. Detta är också något som berörs i den relaterade 

policyn som den anställda ska vara medveten om när den väljer en BYOD-lösning.  

5.1.5 Säkerhet  

5.1.5.1 Krav på anställda  
De anställda som är berättigade till BYOD-programmet måste registrera den privata enheten i 

företagets konfigureringsdatabas3, där företagets samtliga enheter är registrerade. Företaget 

har också ett register över godkända användare som en del av funktionaliteten i den valda 

mjukvaran som hanterar epostkopiering4. Här måste den anställde således också registreras. 

Slutligen måste de även godkänna företagets informationspolicy.  

5.1.6 Drivkrafter 
Den drivkraft som enligt respondenten har varit absolut viktigast när företaget valde att tillåta 

privata enheter i verksamheten är ökad mobilitet. Detta eftersom de anställda som reser 

mycket då kan fortsätta arbeta friktionsfritt även när de är utanför kontoret. Detta ligger i linje 

med att de anställda som kan nyttja en BYOD-lösning huvudsakligen är de som reser mycket. 

Näst viktigaste ansåg respondenten var krav från ledningen. De som tack vare sin senioritet är 

berättigade att använda en privat enhet kan dra nytta av den funktionalitet som detta innebär. 

Dessutom blir det lättare för dem att interagera med de anställda och vice versa. Utöver detta 

ser ledningen, enligt respondenten, fördelar med den ökade nöjdheten hos anställda i och med 

den ökade mobiliteten.  

Den tredje viktigaste drivkraften var den anställdes ökade effektivitet/produktivitet, 

respondenten anser att den anställdes produktivitet ökar då de bättre kan utnyttja rese- och 

väntetid. Även krav från anställda har utgjort en viktig drivkraft eftersom anställda anses blir 

nöjdare då de kan vara mer produktiva när de inte är på kontoret.  Positivt anses också att de 

får möjligheten att bära på färre enheter samt att de bättre kan hantera information mellan 

privat- och jobbscheman.  

Även rekrytering och att locka ny talang ansågs viktigt, företaget har ännu inte utvärderat 

fördelarna med denna drivkraft, men respondenten anser att nyanställda förväntar sig att 

företaget ska bistå dem med en bra och effektiv arbetsplats.  Hastigheten av innovation på 
                                                             
3 Configuration management database 
4 Email replication supplier  
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konsumentmarknaden var också en drivkraft. Genom att anställda får tillgång till modern 

teknologi kan de hålla sig uppdaterade med vad de flesta av företagets kunder upplever i det 

allt mer digitaliserade sättet att utbyta information.  

Den minst viktiga av de definierade drivkrafterna var den ekonomiska aspekten, att minska 

kostnaderna, men respondenten ansåg dock att samtliga drivkrafter varit betydelsefulla. Den 

direkta effekten av att introducera mobila enheter och applikationer för BYOD har inneburit 

ökade kostnader, dock tror respondenten att detta kommer att betalas tillbaka i termer av 

övergripande produktivitet och nöjdhet hos de anställda. Företaget har inte försökt att mäta 

dessa fördelar i monetära aspekter, och kommer inte heller att göra det. Detta eftersom det 

finns för många variabler som påverkar de måtten.  

5.1.7 Effekter på verksamheten 
Företaget har upplevt en positiv effekt på verksamheten i och med denna implementering. 

Respondenten berättar att de anställda som är berättigade att delta i programmet har upplevt 

att deras val av enhet respekteras och anställda har i vissa fall kunnat undvika en övergång till 

en annan telefon ifall de redan hade en som passade (det finns vissa begränsningar i vilka 

operativsystem och versioner som stödjs). Respondenten berättar också att anställda har 

uppskattat att företaget har tagit en modern lösning och respondenten tror att anställda även 

förväntar sig en fortsatt utveckling i denna riktning, mot en önskad position där alla företagets 

applikationer alltid kan nås, från vilken enhet som helst, på ett säkert sätt. 
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5.2 Företag 2  
Företag 2 har funnits sedan 1252 och har ungefär 40 000 anställda. Beslutet att implementera 

en BYOD-lösning hos detta företag var egentligen inget aktivt beslut utan snarare ett resultat 

av att möjligheten uppstod. Företaget började tidigt arbeta med möjligheten att komma åt e-

post från mobiltelefoner. Redan 2007 nyttjade fem personer möjligheten att synkronisera e-

posten med telefonen, detta var innan smartphonerevolutionen. 2008 och lanseringen av 

iPhone gjorde att användningen ökade explosionsartat och användningen spred sig från endast 

IT-människor till att inkludera även andra delar av verksamheten och funktionen ansågs 

affärskritisk. Detta möjliggjordes med hjälp av mobile device management-system (MDM-

system). När företaget under 2011 bytte leverantör av dessa tjänster, uppstod möjligheten att 

tillåta e-postsynkronisering även på privata enheter.  

5.2.1 Typ av lösning 
Bring Your Own Device-möjligheten är inte finansierad av företaget, utan möjligheten finns 

tillgänglig för de som hellre vill använda en egen smartphone istället för en företagstelefon. 

Det finns olika skäl till varför anställda inom detta företag väljer en sådan lösning. Företaget 

består av ett stort antal yrkesgrupper där vissa inte erbjuds en telefon överhuvudtaget och där 

vissa kan erbjudas en mobiltelefon, men inte en smartphone. Eftersom de flesta av dessa 

faktiskt har en smartphone privat har de nu möjligheten att på denna synkronisera sin 

arbetsmail.  

5.2.2 Enheter 
De enheter som ingår i programmet är dels telefoner dels surfplattor, i dagsläget 

huvudsakligen iPads. Det enda kravet som egentligen ställs på vilka enheter man kan använda 

är att de ska vara kompatibla med MDM-systemet, och detta stödjer i dagsläget hundratals 

olika modeller. Datorer ingår inte i BYOD-konceptet. Eftersom varje enhet som den anställde 

ansluter till MDM-lösningen kräver en licens som i sin tur kostar pengar är det inte tillåtet att 

använda hur många enheter som helst, det måste föreligga någon form av behovsprövning. 

Hur dessa behovsprövningar ser ut bestäms dock lokalt i de många underliggande bolagen i 

organisationen.  

5.2.3 Funktioner  
De funktioner som idag går att tillgå med de privata enheterna är mail, kalender, kontakter 

och to-do list, de som går att tillgå via Exchange Outlook-miljön. Detta gäller de 

verksamhetsövergripande funktionerna. De typer av system som har en användning via 

webbläsare går också att använda på den privata telefonen, företaget håller också på att 
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utveckla appar för PA-system. Detta kommer att möjliggöra till exempel tidrapportering och 

VAB-rapportering via mobila enheter. Denna mobila användning av olika system håller på att 

öppnas upp mer och mer inom företaget, och de arbetar med att ta fram så kallade BYOD-

tjänster som kommer att ge större tillgång till de olika funktionerna. Om man i dagsläget även 

kan koppla upp sig mot företagsnätverket, förutom genom att använda gästcertifikat, är 

respondenten inte helt säker på. Det har inte gått tidigare, men den nya MDM-lösningen bör i 

alla fall i framtiden kunna lösa detta.  

För några månader sedan fanns det ungefär 1500 BYOD-enheter i verksamheten, men det har 

antagligen växt sedan dess. Respondenten tror att denna andel kommer att fortsätta växa 

eftersom den nya MDM-lösningen dels gjort det billigare att använda egna enheter, dels gjort 

det lättare att använda tjänsten.  

5.2.4 Support 
Den största skillnaden mellan användningen av företagsägda enheter och privata enheter är 

möjligheten till support. Företagstelefonerna är standardiserade vilket innebär att endast ett 

fåtal modeller tillåts. Till dessa modeller finns det support. Support till de privata enheterna 

erbjuds inte.  

5.2.5 Säkerhet 
För att säkerställa att rätt säkerhet finns på plats inom företaget används en MDM-lösning. 

Denna säkerställer att rätt kryptering finns på plats och så vidare. Om den anställda gör något 

som inte är tillåtet, till exempel laddar ner en otillåten applikation, stängs tillgången till datan 

av. Genom denna kan företagsdata enkelt separeras från den anställdes privata data, och då till 

exempel en anställd slutar stängs helt enkelt tillgången till MDM-lösningen av. Mycket är 

dock fortfarande är beroende av användarbeteendet. Trots säkerhetslösningar kan du 

fortfarande till exempel maila sekretessbelagd information till dig själv och lägga upp det på 

någon molntjänst någonstans.   

”Total säkerhet finns inte. Det finns bara kontrollerad osäkerhet”. (Respondent 2, 

personlig kommunikation, 25 april 2013)  

5.2.5.1 Krav på anställda  
En förutsättning för att de anställda ska kunna använda sina privata enheter är att de 

installerar MDM-mjukvaran. Denna typ av lösning innebär att företaget säkerhetsmässigt kan 

ha kontroll över enheten. De kan till exempel kontrollera att de anställda inte har några 

förbjudna appar och att de har lösenordsskyddet påslaget, allt som företaget ställer krav på. 
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5.2.6 Drivkrafter 
När det gäller drivkrafterna bakom beslutet att implementera BYOD är det främst att det blev 

tekniskt möjligt samt något som respondenten kallar verksamhetsbehov. Verksamhetsbehoven 

har uppstått utifrån att fler och fler anställda har sagt att de har en viss telefon, varför får de då 

inte använda den? Alltså har kravet från anställda utgjort en stor faktor. Även ekonomiska 

skäl har legat bakom beslutet att tillåta BYOD. Som nämnt ovan blir stora yrkesgrupper inom 

företaget inte tilldelade några telefoner, genom att tillåta dem att ha sina privata finns det 

pengar att spara. Även faktorer som ökad produktivitet och mobilitet har spelat roll.  

De faktorer som har haft minst påverkan på beslutet är rekryteringssyftet samt hastigheten av 

innovation på konsumentmarknaden. Inte heller krav från ledningen har utgjort någon 

drivkraft för att implementera BYOD. I detta företag var det snarare så att IT-avdelningen 

kom till ledningen med en iPad än tvärt om. Samtidigt var företaget tidiga med att erbjuda 

smartphones och framförallt iPhones till de anställda. 

5.2.7 Effekter på verksamheten 
I slutändan anser inte respondenten att BYOD har påverkat organisationen nämnvärt. Det går 

dock inte att utesluta att lösningen kan ha haft större påverkan på andra delar av 

verksamheten.  
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5.3 Företag 3 
Det tredje företaget grundades 2006 och har i dag ungefär 800 anställda. Företag 3 är aktörer i 

finansbranschen, men med ett fokus på teknik. Arbetet med företagets BYOD-lösning har 

pågått sedan 2011. 

5.3.1 Typ av lösning  
För företag 3 handlar inte BYOD om att en anställd vill ha sin enhet, utan att de vill ha en viss 

enhet. Respondenten gjorde en liknelse med en hantverkare för att förklara hur de ser på 

BYOD och anställdas enheter.  

Antag att en hantverkare ska utföra ett arbete hos en kund. Han åker hem till kunden 

innan och tittar på jobbet och de förhandlar fram ett pris. När hantverkaren sedan 

kommer för att utföra arbetet med sin verktygslåda, vill kunden att hantverkaren ska 

använda kundens egna verktyg. Istället för att hantverkaren får använda de verktyg som 

denne är van vid, tvingas hantverkaren använda de billigaste verktygen från Clas 

Ohlson. Trots detta förväntas resultatet hålla samma kvalitet som överenskommet, till 

samma pris, givet de billiga verktygen. Vilken hantverkare som helst hade bett dig dra 

åt helvete. Anställda å andra sidan kommer till ett företag med kunskaper och vana med 

en viss hård- eller mjukvara, och med dessa kan de leverera med hög kvalitet. Företaget 

svarar dock med att tvinga de anställda att arbeta med ett visst program, för att det är så 

det ser ut på företaget idag. Hur ska då den anställde kunna leverera, enligt avtal, med 

verktyg denne inte är van att arbeta med? (Respondent 3, personlig kommunikation, 25 

april 2013) 

5.3.2 Enheter 
Företaget erbjuder de anställda att själva välja vad de vill ha för enheter utifrån en 

hårdvarubudget. Efter att ha försökt implementera en BYOD-lösning upplevde de att frågan 

egentligen handlade om att ge den anställde vad den vill ha. Den anställde kan, om den vill, 

själv köpa produkterna men som företag har man bättre förhandlingskraft och kan således få 

ett bättre pris. Trots att den anställde själv får välja smartphone har inte företaget upplevt 

särskilt stor fragmentering. På datorsidan får den anställde välja från egentligen hela 

Macsortimentet, Linux (IBM Thinkpad) eller en färdigspecad Windowsdator (Dell). I vissa 

tillfällen har en anställd krävt något annat till exempel en HP, och då har företaget tagit in det, 

men det ska föreligga ett visst behov. Inte heller här har det fria valet resulterat i någon större 

fragmentering. Genom att ständigt utvärdera utbudet, kan man säkerställa att man erbjuder de 

produkter som de anställda vill ha.  
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När det gäller läsplattor anser respondenten att detta är något av en lyxvara och inte alla 

anställda får tillgång till en företagsägd enhet, det ska föreligga ett visst behov. En anställd 

som till exempel reser mycket kan vara berättigad till en surfplatta. Sedan är det många som 

väljer att arbeta på en privat iPad hemifrån, detta utgör då inga problem för företaget. 

Inte alla på företaget har möjlighet att ta del av dessa möjligheter, olika avdelningar har olika 

grader av frihet. De som till exempel arbetar på driften och har tillgång till kundernas data får 

av naturliga skäl inte välja något alls. Likaså om man arbetar på ekonomiavdelningen, där 

man arbetar strikt med en windowsmiljö, kan man inte välja något annat. Samtidigt har 

respondenten inte upplevt att någon där skulle vilja ha något annat och telefoner får de 

fortfarande välja helt fritt. Kundtjänst får inte heller välja datorer fritt, de har en färdig 

arbetsstation.  

5.3.3 Funktioner 
Anställda kan, antingen med den privata enheten eller den som de fått av jobbet, komma åt 

samtliga kontorsfunktioner, det vill säga mail, kalender, kontakter, de kan skriva dokument 

och göra Powerpoint-presentationer. Även HR-systemet och därmed tidrapportering är 

webbaserat och är således tillgängligt även från privata enheter. Många av de system som 

företaget använder är just webbaserade, de använder till exempel Salesforce som CRM-

system, Asana och Smartsheet för projekthantering, något som möjliggör BYOD på ett enkelt 

sätt.  

5.3.4 Support 
Något som påverkas av valet av dator är tillgången till support. Om en anställd väljer en 

Windowsdator så har man inte möjlighet att göra särskilt mycket med den, men man får 

tillgång till full support och helpdesk hjälper till att administrera datorn. Om man istället 

väljer en Mac eller Linux så är man helt On Your Own när det gäller support och 

administration, och man måste följaktligen skriva på ett annat användaravtal.  

Respondenten anser att just detta, att lämna de anställda helt ensamma, är något av det 

svåraste med den valda lösningen, men samtidigt är det detta som möjliggör att företaget kan 

ha en så generös lösning. Rent generellt anser respondenten också att de som väljer en enhet 

utanför den standardiserade windowslösningen ofta har större datavana vilket också möjliggör 

detta tillvägagångssätt. I dagsläget utvärderar dock företaget möjligheten att öppna upp en 

liten Mac-support, och trots detta fortsätta vara kostnadseffektiva.  
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5.3.5 Säkerhet  
Hur säkerheten hanteras beror på vilka enheter du som anställd väljer att använda, men allt 

bygger på samma princip. I grunden för företagets lösning ligger informationskategorisering 

och en minimerad informationsspridning. All information på bolaget kategoriseras utifrån 

dess innehåll, det finns bolagsdata och produktionsdata. Produktionsdata är informationen om 

deras kunder och den skyddas under finansinspektionens regleringar. Denna har egentligen 

väldigt lite med företagets dagliga verksamhet att göra och få människor har tillgång till 

denna. Följaktligen görs denna inte tillgänglig via någon typ av molntjänst eller liknande. 

Bolagsdata å andra sidan består huvudsakligen av Powerpoints, dokument och mail. 

Information om affärsplaner, budget och så vidare är visserligen hemligt, men om det skulle 

komma ut är det inte ”end of life”. Företaget använder sig av Google Apps, det vill säga att 

allt är molnbaserat. Respondenten menar att om Google då har tillgång till deras PDF: er et 

cetera, så gör det ingenting, det är inte deras produktionsdata. Enligt dem är det här många 

företag tänker fel, att man försöker skydda all data lika mycket.  

Eftersom de använder sig av Google Apps och molntjänster lagras inte datan på själva 

enheten. Detta underlättar arbetet med säkerheten och företaget minimerar på detta sätt 

informationsspridning eftersom allt lagras i molnet. Detta möjliggör också att anställda kan 

arbeta på valfria enheter, privat eller företagsägd spelar egentligen ingen roll.  

5.3.5.1 Krav på anställda 
Även valet av enhet påverkar som nämnt innan hur säkerheten hanteras och hur mycket 

ansvar som hamnar på den anställde. När en anställd väljer en Windowsdator skriver de under 

ett visst avtal och själva administreringen av datorn sköts då av helpdesk. Om en anställd 

väljer en annan dator är man istället själv ansvarig för hela administreringen av datorn. Det 

vill säga att man ansvarar för säkerhetpatchning, brandvägg, att ha rätt virusskydd och så 

vidare. För att säkerställa att de anställda följer detta genomförs stickprover och om anställda 

inte lever upp till kraven kan det i värsta fall resultera i denne får sparken. Det kan i många 

fall vara svårt att få den anställde att förstå konsekvenserna av den frihet som BYOD innebär. 

Företaget arbetar därför med att skapa en medvetenhet inom företaget för säkerhetsfrågorna.  

5.3.6 Drivkrafter  
När det gäller drivkrafter bakom denna lösning är effektiviteten hos medarbetarna det 

viktigaste. Företaget spenderar mycket tid och pengar på att rekrytera rätt personal, då ska de 

sedan också ha de verktyg som gör dem effektiva. Respondenten uttryckte en viss förvåning 

över hur andra företag väljer att hantera frågan.  
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”Jag tycker att bolag är så konstiga ibland, de kan ägna jättemycket tid åt att 

rekrytera medarbetare, och sen kan de sitta och tjafsa om deras bärbara ska kosta 

8000 eller 6000, och det är en så konstig dialog när det är deras bärbara som de 

använder varje dag. Det är ganska få saker som de interagerar med hela tiden och på 

något sätt blir en representation för bolaget de jobbar på hur väl deras arbetssituation 

funkar. Och det, fundamentalt, verkar inte folk tänka på som sitter på de 

positionerna. De verkar titta på helt andra saker.” (Respondent 3, personlig 

kommunikation, 25 april 2013)  

Många av de andra drivkrafterna har också spelat en stor roll. Respondenten är övertygad om 

att det är billigare att ge de anställda vad de faktiskt vill ha. Trots att företaget erbjuder 

anställda en generös hårdvarubudget är de kostnadseffektiva i och med att supportbehovet 

minskar. 

”Trots att anställda får enheterna blir det billigare då supporten blir mindre. Jag kan 

säga så här, vi är 800 man vår helpdesk består av 3 personer. Försök slå det!” 

(Respondent 3, personlig kommunikation, 25 april 2013) 

När det gäller mobilitet anser respondenten att det egentligen inte är relaterat till BYOD. 

Respondenten menar att hela idén med Bring Your Own Device blir otroligt svår utan att ha 

webbaserade molnlösningar. Således anser de inte att mobilitet har varit en drivkraft för att 

implementera en BYOD lösning utan snarare att mobilitet är en förutsättning för att 

möjliggöra BYOD.  

Rekrytering har också varit en viktig faktor, det är enligt respondenten fördelaktigt att 

företaget förknippas med en stor valfrihet, eftersom det är något som efterfrågas av unga. När 

det gäller hastigheten på konsumentmarknaden har detta inte utgjort en särskilt stor drivkraft.  

5.3.7 Effekter på verksamheten 
Denna lösning har huvudsakligen påverkar supporten, att den kan minska i omfattning. 

Samtidigt har man lyckats eliminera den konstanta klagan som finns på företagsenheter och 

applikationer. De som vill ha mer styrda datorer får ha det och de som vill bestämma mer 

själva kan också göra det. Även konflikten mellan support och den övriga verksamheten kan 

minimieras i och med att anställda får hårdvara som är lätt att förstå och som de är vana vid. 

Denna relation kan enligt respondenten i många annars fall utgöra ett problem.  
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6. Analys 

Målet med analysen är att utifrån de tidigare definierade kategorierna undersöka hur de olika 

fallen skiljer sig från varandra. I vissa fall jämförs även den empiriska undersökningen med 

litteraturen. Analysen följer här samma struktur som i litteraturöversikten. Först undersöks 

hur de olika företagens lösningar ser ut utifrån de på förhand definierade aspekterna. Sedan 

diskuteras de olika drivkrafterna utifrån hur viktiga de har varit för företaget samt hur de har 

påverkat den valda lösningen. Efter drivkrafterna analyseras de företagsspecifika 

förutsättningar som har påverkat hur lösningen ser ut och hur den har implementerats.  

6.1 BYOD 
En förutsättning för att studera BYOD och dess olika aspekter ansågs inledningsvis vara en 

större förståelse för BYOD och vad det kan innebära för de olika företagen. Nedan följer en 

genomgång av hur de olika företagens lösningar ser ut utifrån de på förhand definierade 

aspekterna.  

BYOD Företag 1.  
Enhet Funktioner Variant Finansiering Support 

Smartphones   
Surfplatta           

Mail                                                  
Kalender                                         
Kontakter                               
Rapportering av resekostnader 
Samarbetsverktyg                              
Webbmöteverktyg                                 
Företagets nätverk  

Kompletterande   Nej I möjlig mån  

Tabell 6. BYOD Företag 1.   

BYOD Företag 2.  
Enhet Funktioner Variant Finansiering Support 

Smartphones 
Surfplatta           

Mail                                                  
Kalender                                             
Kontakter                                                                  
To-Do list 

Kompletterande        
Tillval Nej Nej 

Tabell 7. BYOD Företag 2. 
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BYOD Företag 3. 
Enhet Funktioner Variant Finansiering Support 

Smartphones 
Surfplatta               
PC   

Google Apps (Mail, kalender, 
kontakter, dokument, Powerpoint)                                   
HR-system (Tidrapportering)            
Projekthantering                                   
CRM-system                                            
Företagets nätverk  

Typ av 
ersättande  Ja Beror på 

enhet  

Tabell 8. BYOD Företag 3.  

6.1.1 Enheter  
Vilka enheter man väljer att tillåta beror på hur man har valt att hantera säkerhetsriskerna 

förknippade med BYOD samt hur man har möjliggjort åtkomsten till de olika applikationerna. 

Liksom vad Struthers och Lee (2013) rekommenderar har samtliga studerade företag valt att 

fokusera på mobila enheter; smartphones, surfplattor och bärbara datorer.  

Eftersom företag 1 och 2 har valt lösningar som begränsas av licenser, där företaget får betala 

för varje licens, finns det en naturlig begränsning till hur många privata enheter en anställd 

kan använda i arbetet. Även företag 3 har begränsningar, men istället gällande hur många 

enheter de anställda får finansierade av företaget. Även detta är en naturlig effekt av de 

kostnader som enheterna medför. Dock har företag 3 inga begränsningar i hur många privata 

enheter de anställda kan använda. Detta eftersom deras lösning med molntjänster inte kostar 

per enhet utan per konto. 

När det gäller bärbara datorer och deras roll i BYOD har det varit en svårare enhet att 

definiera. Vissa av företagen erbjuder idag viritualiseringslösningar som går att tillgå även 

från privata datorer, frågan är huruvida detta anses ingår i BYOD-konceptet. Företag 2 anser 

till exempel inte att detta är BYOD, men vad är det egentligen som avgör?  

Företag 3 erbjuder, liksom med smartphones, att anställda fritt får välja dator, utifrån den 

anställdes hårdvarubudget. Eftersom det huvudsakliga syftet med företagets lösning är att öka 

de anställdas produktivitet utgör möjligheten att välja dator fritt en viktig del av lösningen. 

Detta speciellt eftersom de anser att datorn utgör en så pass viktig del av den anställdes 

arbete.  

Kan man då anse att vilka enheter man tillåter är beroende av syftet bakom 

implementeringen? Hos företag 2 tillåter man just smartphones eftersom de flesta idag redan 

har privata enheter som de kan använda. Det vill säga att lösningen har implementerats utifrån 

ett syfte att minska kostnader. Samma möjligheter för anställda finns inte när det gäller 
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datorer, men det är inte heller lika förekommande att anställda har privata datorer de önskar 

använda. Företag 3 å andra sidan, där syftet till BYOD huvudsakligen är ökad produktivitet, 

anser att datorer är en naturlig del av lösningen just eftersom datorer anses påverka de 

anställdas prestation.  

6.1.2 Funktioner  
En vanlig definition på BYOD är att anställda får använda privata enheter för att koppla upp 

sig på företagets nätverk, men detta är något som inte är möjligt hos företag 2, trots detta 

anser de själva att de har en BYOD-lösning. Vilka funktioner måste göras tillgängliga för att 

företaget ska anses ha en BYOD-lösning? I litteraturen finns det ingen begränsning för vilken 

funktionalitet som krävs för att en lösning kan klassificeras som BYOD. Dock bör det 

generera någon fördel eller möjlighet för de anställda.  

En faktor som avgör vilka funktioner som är tillgängliga är ofta företagets infrastruktur. 

Företag 3 som har en stor del av systemen molnbaserade kan erbjuda ett stort antal funktioner 

på de privata enheterna. I kombination med deras syn på säkerhet möjliggör detta en stort 

användande. De andra företagen, huvudsakligen företag 2, tillåter i dag inte särskilt många 

funktioner, varför lösningen inte kan anses ha en lika stor påverkan på företaget som i de 

andra två fallen. Företag 2 tillåter endast att de anställda kommer åt mail, kalender, kontakter 

och en att göra-lista, något som kanske uppskattas av de anställda som inte tilldelats en 

företagsägd smartphone, men samtidigt inte direkt uppmanar andra anställda att välja denna 

lösning. Företag 3 som öppnat upp användningen förhållandevis mycket och samtidigt har 

ersatt samtliga enheter med denna lösning, har upplevt större positiva effekter på 

verksamheten. Företag 1 hamnar någonstans mitt emellan dessa två lösningar. De möjliggör 

ett antal fler funktioner, som huvudsakligen används för syftet att öka mobiliteten. De har 

därför strategiskt och medvetet valt ut ett antal funktioner som anställda på resande fot kan 

uppskatta.  

6.1.3 Variant  
Det var få av företagen som hade ett tydligt svar på vilken variant av BYOD de hade. Företag 

1 tillämpade en kompletterande lösning, men endast om det föreligger behov. Företag 2 har en 

kombination av komplement och tillägg, där de anställda kan välja att ha med en egen enhet, 

om det föreligger behov. Den mest påtagliga delen av lösningen är dock tillägget som 

möjliggör för de anställda utan tillgång till företagstelefon att använda den privata till vissa 

funktioner. Företag 3 har valt en typ av ersättande lösning då de ersatt samtliga 

företagstelefoner med en, för den anställde, valfri telefon. Dock förblir enheten företagsägd. 
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6.1.4 Finansiering  
Bradley et al. (2012) vill definiera BYOD utifrån finansieringsstrukturen. Hos de studerade 

fallen har företag 1 och 2 valt en lösning där BYOD utgör en frivillig möjlighet att använda 

en egenfinansierad enhet. Företag 3 har istället valt att finansiera de anställdas enheter, men 

även att tillåta åtkomst till företagsapplikationer på privatfinansierade enheter.  

Något som skulle kunna påverka huruvida man har en finansierad lösning eller inte är 

varianten av BYOD. Företag 1 och 2 har båda en typ av kompletterande lösning, det vill säga 

att det inte finns något krav på att de anställda ska använda de privata enheterna. De som har 

ett behov av en telefon i arbetet erbjuds i de flesta fall en företagstelefon. Företag 3 som 

istället har en ersättande lösning har valt att även finansiera detta för de anställda. På så sätt 

undviker samtliga företag att lägga över en allt för stor kostnad på den anställde. Det finns 

såklart även andra aspekter som påverkar, företag 2 till exempel är verksamt inom den 

offentliga sektorn, där många avdelningar har en budget som inte kan tillåta 

företagsfinansierade enheter till alla anställda.  

6.1.5 Support  
Just supportfrågan identifierades på förhand som en av de mest intressanta frågorna med 

BYOD. De tre olika företagen har, trots olika förutsättningar, valt snarlika lösningar. Företag 

1 och 2 erbjuder support till de applikationer som tillåts, men på själva enheten måste ägaren 

själv arrangera support. Företag 3 har valt att anpassa supporten efter vilken enhet den 

anställde väljer. Om en anställd väljer en standardiserad Windowsdator, erbjuds support. Om 

den anställde istället väljer en annan typ av dator finns det ingen support att tillgå. Eftersom 

en stor del av de anställda väljer just en annan dator än den standardiserade blir 

supportbehovet på företaget otroligt litet, vilket innebär en ekonomisk fördel för företaget. 

Samtidigt bör det betonas att företaget i fråga har en ung arbetskraft med stor IT-vana, något 

som möjliggör detta.  

Att samtliga företag väljer att inte ha support på majoriteten av de privata enheterna är 

förståeligt. Företag 2 tillåter över hundra olika modeller av enheter, att ha möjlighet att stödja 

samtliga dessa skulle innebära stora kostnader för dem. En av anledningarna för just detta 

företag att implementera en BYOD-lösning var den ekonomiska aspekten, att då möjliggöra 

support för samtliga skulle ta bort den positiva effekten för företaget. Samma argument 

används av företag 3. En av anledningarna till varför företaget kan ha en så pass generös 

lösning är att supportkostnaderna är minimala. Om de skulle börja erbjuda support skulle 

många av de positiva aspekterna av lösningen försvinna.  
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6.2 Drivkrafter  
Litteraturöversikten i kombination med förstudien har resulterat i ett antal vanliga drivkrafter 

till varför företag väljer att implementera en BYOD-lösning. Dessa har i den empiriska 

undersökningen presenterats för respondenten som sedan har diskuterat dessa samt eventuellt 

lagt till andra drivkrafter. En drivkraft har tillkommit utöver de tidigare definierade, den 

tekniska möjligheten.  

Drivkrafter 
Samhällstrender  
Innovationsutveckling på konsumentmarknaden 
Ökad mobilitet  
Generation Y och rekrytering  
Tekniskt möjligt 
Företagsspecifika drivkrafter 
Ökad effektivitet och produktivitet 
Minskade kostnader 
Krav från ledningen 
Krav från anställda  

Tabell 9. Vanliga drivkrafter för BYOD utifrån litteraturen. 

6.2.1 Hastigheten av innovation på konsumentmarknaden 
”Consumerization-trenden” anses i litteraturen vara en viktig drivkraft bakom BYOD (Weiss 

& Leimeister, 2012; Clevenger, 2011; Moschella et al., 2012). I de studerade fallen var denna 

dock inte lika tydlig. Detta kan vara ett resultat av att det är en svår drivkraft att identifiera. 

Som nämnt går de olika samhällstrenderna ofta in i varandra och det kan därför vara svårt för 

respondenterna att urskilja just denna. Kanske framför allt eftersom det kan vara svårt att 

urskilja de aspekter av implementeringen som har påverkats av ”consumerization” och vad 

som har påverkats av krav från de anställda.  

I övrigt tycks inte trenden direkt motivera företag att möjliggöra BYOD. Istället motiveras de 

anställda att använda de mer användarvänliga och mer avancerade privata enheterna från 

konsumentmarknaden även på arbetet. Således utgör trenden en drivkraft för BYOD, men inte 

på det sätt som studerats i uppsatsen. Den i inledningen studerade banken utgör dock ett 

undantag. Anledningen till att banken påverkas av consumerization-trenden är att de idag 

begränsas av säkerhetsaspekter. Samtliga enheter måste godkännas av säkerhetsavdelningen 

innan de kan användas i verksamheten, en process som tar lång tid. När de privata enheterna 

utvecklas med en så hög hastighet har banken svårt att hinna med i certifieringen och de 

anställda får arbeta med ”äldre” teknologi.  
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6.2.2 Rekrytering 
Att anamma BYOD ur ett rekryteringssyfte, det vill säga för att locka till sig yngre 

medarbetare, tycks inte ha varit den viktigaste anledningen, men har fortfarande förekommit 

hos samtliga fall. I slutändan resonerar många företag att det kan vara en viktig aspekt i att 

bibehålla en konkurrenskraftig arbetskraft, men samtidigt är det svårt att säga att en kandidat 

faktiskt skulle tacka nej till ett erbjudande endast på grund av denna faktor. Just denna 

drivkraft har inte heller på något tydligt sätt påverkat den valda lösningen.  

Även denna trend är en så kallad samhällstrend, det vill säga att generation Y etablerar sig på 

arbetsmarknaden och ställer nya krav. På detta sätt lyfts BYOD som fenomen fram, eftersom 

det i många fall efterfrågas av de yngre medarbetarna, men det skapar inga direkta fördelar för 

företaget.  

I litteraturen omnämns dock denna faktor som en relativt viktig i BYOD-utvecklingen. Både 

Zielinski (2012) och Thomson (2012) anser att rekrytering torde vara en större drivkraft. Här 

kan det vara så att skillnaderna mellan USA och Sverige kan spela en stor roll. I Sverige 

erbjuder de flesta företag de anställda en företagstelefon, ofta har också de anställda ett 

generöst utbud av modeller att välja mellan. Detta är något som inte på samma sätt är standard 

i USA. Alltså bör BYOD vara viktigare i USA då alternativet till den privata enheten inte är 

iPhone eller Android som ofta i Sverige, utan kanske en Blackberry eller liknande 

företagsfokuserade enheter.  

6.2.3 Ökad mobilitet 
I litteraturöversikten diskuterades kopplingen mellan molntjänster, mobilitet och BYOD, 

vilket även gjordes med de studerade företagen. Hos företag 1 ansågs mobilitet som den 

viktigaste drivkraften bakom BYOD och detta har därför också speglat lösningen. Endast 

anställda som reser mycket och därför kan dra nytta av ökad mobilitet får ta del av 

programmet. Därför har de funktioner som ger positiva effekter på den anställdes 

produktivitet under resor möjliggjorts. Samtidigt utgör inte ökad mobilitet endast drivkraft för 

BYOD, samma möjligheter med att arbeta mobilt finns på de företagsägda enheterna. Ingen 

fördel med att arbeta mobilt skapas egentligen av att enheten är privat. Tydligt är att mobilitet 

har påverkat den valda lösningen, men frågan är om mobilitet verkligen kan utgöra en 

drivkraft för BYOD? 

Även företag 3 ifrågasatte denna drivkraft och ansåg inte att mobilitet egentligen hade något 

med BYOD att göra. Att öka mobiliteten för anställda innebär enligt företag 3 inte att gå mot 
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BYOD, utan snarare att gå mot en ökad användning av molntjänster. Mobilitet i sig behöver 

inte betyda att man har en BYOD-lösning. På samma sätt som ovan diskuterade drivkrafter 

påverkas mobilitetens effekt på verksamheten av att den snarare utgör en trend i samhället än 

en företagsspecifik drivkraft. Dock kan mobilitet på ett annat sätt än de ovan två vara viktigt 

för företaget i och med att mobilitet ofta möjliggör en ökad produktivitet hos de anställda i 

och med att de kan arbeta utanför kontoret.  

6.2.4 Tekniskt möjligt  
Företag 2 ansåg att faktumet att det blev tekniskt möjligt var en stor anledning till att tillåta 

BYOD. Ingen av de andra företagen ansåg dock att denna drivkraft varit avgörande. Att detta 

var en av de viktigaste drivkrafterna kan ha påverkat hur lösningen faktiskt ser ut i 

verksamheten. Företag 2 är det företag med minst tillgängliga funktioner och lösningen tycks 

enligt respondenten inte ha haft någon direkt effekt på organisationen. Inte heller denna 

drivkraft har berörts i litteraturen, antagligen eftersom denna drivkraft inte ensam kan driva en 

implementering. Denna har i företag 2 i kombination med andra aspekter drivit fram en 

BYOD-lösning.  

6.2.5 Minska kostnader 
Huruvida BYOD kan sänka kostnader eller inte har diskuterats flitigt i litteraturen. För några 

år sedan ansågs den positiva ekonomiska effekten av BYOD tydlig, i dagsläget ifrågasätts 

denna dock allt mer. Många pekar på de stora dolda kostnaderna som en BYOD-

implementering kan innebära (Weiss & Leimeister, 2012). Företag 1 ansåg att den 

ekonomiska aspekten var minst viktig av de definierade drivkrafterna. De ansåg att denna 

drivkraft hade påverkat, eftersom de anser att de med hjälp av denna lösning kan vara mer 

effektiva. Dock hade implementeringen av lösningen på kort sikt snarare inneburit högre 

kostnader. Syftet med lösningen var ur deras perspektiv dock inte att få ner kostnaderna, 

således är detta inget de räknar på, eller planerar att göra. Företag 2 å andra sidan ser de 

ekonomiska aspekterna som en av de viktigare drivkrafterna. En av de största anledningarna 

till varför BYOD tillåtits i verksamheten är kravet från de anställda som idag inte får tillgång 

till en företagstelefon. Företaget har inte råd att ge dessa anställda telefoner, om de då istället 

kan använda sina egna, utgör detta såklart en ekonomisk lättnad för företaget. Även företag 3 

har sett en positivt ekonomisk utveckling efter implementeringen, huvudsakligen tack vare 

den minskade supporten.  
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6.2.6 Ökad effektivitet/produktivitet  
Den ökade effektiviteten och produktiviteten var viktig hos samtliga studerade fall. De har 

dock något olika anledningar till varför detta utgjort en drivkraft. Företag 1, som har en 

lösning med fokus på mobilitet, anser att de anställda blir mer produktiva i och med att de kan 

arbeta även på resande fot. Företag två å andra sidan kunde inte definiera denna drivkraft 

individuellt utan talade om vad de kallade verksamhetsbehov, där då den anställdes 

produktivitet ansågs ingå. Att företag 2 inte tydligare definierade hur produktiviteten eller 

effektiviteten ansågs öka kan bero på att de egentligen inte möjliggör så många funktioner, 

varför jag anser att effekterna på produktiviteten måste vara marginella. I företag 3 var detta 

den absolut viktigaste drivkraften, och speglar samtidigt mentaliteten bakom företagets 

lösning. De anser att en anställd ska ha tillgång till den hårdvara som denne önskar och 

således är mest effektiv med.  

Just den ökade produktiviteten som drivkraft var även den mest framträdande i olika studier 

som genomförts både i USA och i andra delar av världen (Intel, 2012; Forrester 2012; Bradley 

et al., 2012).  

6.2.7 Krav från ledningen  
Thomson (2012) skriver att ledningen i många fall driver BYOD-implementeringen i 

verksamheter. Detta är ett påstående som tycks bekräftat av de studerade fallen, men inte 

alltid i form av krav. Hos företag 1 var kravet från ledningen en av de viktigaste drivkrafterna. 

Detta är återigen tydligt i hur lösningen har tagits fram. Företag 1 har tydligt begränsat vilka 

som får använda sig av de privata enheterna i verksamheten och där utgör just senioritet en 

kvalificerande faktor. Detta fenomen var också något som identifierats i den bank där den 

inledande intervjun genomfördes. Trots att de idag inte tillåter privata enheter, görs det ibland 

undantag för de seniora medarbetarna.  

Företag 2 och 3 har inte upplevt samma krav, utan det har snarare varit så att ledningen har 

varit initiativtagare till lösningen. Företag 3 såg det som en fördel att besluten hade fattats 

centralt, istället för att kritiska beslut som dessa fattas av till exempel säkerhetsavdelningen. 

Ledningen och de högre cheferna tycks således alltid ha en viktig roll i valet av lösning, men 

inte alltid genom att ställa krav. I många fall ha ledningen istället tagit en aktiv roll i 

framtagningen av lösningen.  
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6.2.8 Krav från anställda  
Samtliga företag har upplevt krav från de anställda att tillåta BYOD. Hos Företag 1 har det 

snarare handlat om att man upplevt att anställda blir nöjdare när de kan arbeta även under 

resor och får möjligheten att slippa bära med sig två eller fler enheter än direkta krav. Företag 

2 har dock upplevt krav från de anställda, huvudsakligen från de arbetsgrupper som inte har 

möjlighet till företagstelefon. Företag 3 har också upplevt påtryckningar från anställda. Innan 

upplevde de att anställda ofta klagade på deras arbetsstation, nu har de helt tagit bort denna 

problematik i och med att anställda själva kan välja hårdvara. Denna drivkraft var dock inte 

särskilt förekommande i litteraturen, utöver att BYOD ansågs öka nöjdheten hos de anställda.  

6.3 Förutsättningar som påverkar lösningen  
Alla tre fall har valt en för dem unik lösning som är anpassad efter deras behov. Utifrån 

litteraturen definierades tre förutsättningar som skulle kunna påverka hur företaget 

implementerar lösningen. Dessa analyseras nedan utifrån empirin. 

Företagsspecifika förutsättningar  
Företagets infrastruktur 
Organisationskultur 
Aktuell bransch  

Tabell 10. Förutsättningar som påverkar lösningen.  

Thomson (2012) anser att faktorer som bransch och företagskultur påverkar ett företags 

lösning. Så har det även varit i de studerade fallen. Företag 1 är verksamma inom en bransch 

som inte är särskilt reglerad, detaljhandeln. De har således valt en förhållandevis öppen 

lösning. De har inte på samma sätt valt att kontrollera de privata enheterna som företag 2.  

Företag 2 begränsas på andra sätt av lagar och behandlar mer känslig information. 

Respondenten anser därför att deras lösning kräver en mer strikt kontroll av de privata 

enheterna. De har därför valt att använda en MDM-lösning. I och med att företaget kommer 

att utveckla fler funktioner som går att använda via privata enheter kommer även lösningen att 

vara till större nytta för de anställda.  

I det tredje företaget blir det dock tydligt vilken kraft kulturen kan ha. Företag 3 verkar i 

finansbranschen, en av de mest kontrollerade branscherna, men har trots detta kommit längst i 

sin lösning av de studerade företagen. Företag 3 har en innovativ företagskultur och det blev 

tydligt under intervjun att teknologi ses som något spännande snarare än begränsande och att 

man väljer att se möjligheterna istället för problemen. Detta har i sin tur påverkat lösningen. 
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De har valt att anamma ett synsätt där man väljer att släppa lös de anställda, istället för att 

kontrollera dem, något som enligt företaget är en förutsättning för en bra BYOD-lösning. 

Detta går att jämföra med den inledande intervjun med banken. De är verksamma inom 

samma bransch som företag 3, men för dem ligger en BYOD-lösning längre bort. Banken har 

en tydligt annorlunda kultur än företag 3. Många av de frågor som banken ställde sig inför en 

BYOD-lösning hade med kontroll och central styrning av enheterna att göra. Frågor som inte 

har påverkat företag 3 implementeringen.  

Företag 3 har, trots en strikt kontrollerad bransch, gjort deras öppna lösning möjlig. Detta 

genom att separera datan inom företaget. Att hantera säkerheten på ett sådant sätt uppmuntras 

även av Thomson (2012) som anser att företag måste tänka om när det gäller säkerhet. 

Företag måste identifiera vilken data de vill skydda, all data är inte lika hemlig (Thomson, 

2012).  

Som tidigare nämnt har även företagets infrastruktur påverkat möjligheten att implementera 

BYOD. Det är enligt företag 3, och även återkommande i litteraturen, en stor fördel att ha en 

webbaserad infrastruktur, för att implementera en välfungerande BYOD-lösning.  

Utöver de i litteraturen diskuterade förutsättningarna har det blivit tydligt att andra aspekter 

också kan påverka. Företag 3 har många förutsättningar som gör att de kvalificerar sig bra för 

en BYOD-lösning. Personalen är ung och de har god datorvana, de kan alltså minska på 

supporten utan att personalen påverkas. Eftersom företaget också ofta rekryterar direkt från 

universitet är det sällan att de anställda har en privat enhet som de vill använda, varför deras 

stipendiebaserade lösning passar väl. Samtidigt står företaget inför andra utmaningar som 

också kan uppmuntra till en BYOD-lösning. De har en snabbt växande arbetskraft som också 

är internationell och reser mycket. En annan viktig aspekt, kanske framförallt när man jämför 

med banken, är att det är ett ungt företag och eftersom de inte har samma komplicerade 

systemflora har de haft möjlighet att separera data och således även möjliggöra användande 

av molntjänster. 
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7. Slutsats  

Jag har i denna uppsats undersökt trenden Bring Your Own Device och dess förekomst i 

svenska företag. Jag har gjort detta genom att studera tre företag och genom intervjuer 

diskuterat hur BYOD-lösningen ser ut samt varför företagen har valt en sådan lösning, det vill 

säga vilka drivkrafter som legat bakom beslutet.   

Resultatet av studien har visat att samtliga företag har valt, en för dem, unik lösning. Detta 

gör det svårt att mer generellt beskriva trenden. Istället har studien resulterat i ett antal 

aspekter som kan förtydliga vad lösningen kan innebära för företaget och dess anställda. Av 

de på förhand definierade aspekterna har variant ersatts med avsikt med implementeringen 

som visat sig bättre beskriva den faktiska lösningen.  

BYOD 
Avsikt med implementering 
Enheter 
Funktioner 
Finansiering 
Support 

Tabell 11. Aspekter av BYOD.  

Syftet var också att studera vilka faktorer som hade varit avgörande när företagen fattade 

beslutet att tillåta en BYOD-lösning. Det visade sig att de drivkrafter som utgör trender i 

samhället påverkade företagen på ett annat sätt än de mer företagsspecifika drivkrafterna. De 

företagsspecifika visade sig ha en större effekt på verksamheten. Trots att de mer generella 

drivkrafterna var viktiga för trendens spridning och bidrog till att driva BYOD framåt och öka 

dess närvaro i verksamheten, var de av mindre vikt i företagets beslut. Den drivkraft som 

istället identifierades som mest viktig för företagen var effektiviteten och produktiviteten hos 

de anställda, liksom många andra studier har visat. Även den ekonomiska möjligheten med 

BYOD som så ofta har diskuterats i litteraturen visade sig påverka företag i deras beslut. 

Även om BYOD i de flesta fall innebär ökade kostnader till en början på grund av de 

förändringar som måste ske i företagets infrastruktur, leder det på lång sikt till en positiv 

ekonomisk effekt för företaget.  

Slutligen ämnade jag att studera vilka företagsspecifika förutsättningar som kan komma att 

påverka företagets lösning och implementering. Organisationskulturens viktiga roll i 

implementeringen av BYOD har därför diskuterats. Det har visat sig att kulturen i vissa fall 

kan bidra till att övervinna de begränsningar som till exempel branschen kan innebära för 
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företags möjlighet att implementera BYOD. Även infrastrukturen i verksamheten kan påverka 

hur lösningen ser ut, ju mer som är molnbaserat desto lättare kommer övergången till BYOD 

att bli. Slutligen så visade det sig, som nämnt ovan, att även avsikten med implementeringen 

påverkade. De drivkrafter som var av störst vikt i företagens beslut var också de som tydligast 

hade påverkat de olika företagens lösningar. 

7.1 Förslag på vidare forskning  
I fallstudien har endast tre företag studerats, tre helt olika företag. Genom att studera fler 

företag kan man skapa en större möjlighet att generalisera resultaten. Vidare kan det vara 

intressant att studera de företag som valt att inte implementera en BYOD-lösning och hur den 

dolda användningen ser ut i dessa. Hur vanligt är det att anställda trots förbud använder 

privata enheter?  

En framtida ambition inom området borde också vara att definiera BYOD. I dagsläget har det 

visat sig svårt för företag att göra just detta, något som har illustrerats genom jakten på 

fallföretag. Samtliga företag som jag har kontaktat under uppsatsens gång har jag antingen 

blivit tipsad om eller läst om. Följaktligen finns det någon som anser att de har en BYOD 

lösning. Många av dem hade dock svårt att själva definiera om det var en BYOD lösning de 

hade. Varför väljer vissa företag att kalla sin unika lösning BYOD, och andra inte? Att 

fenomenet inte tidigare diskuterats mer utifrån dess betydelse är för mig förvånande men det 

är, som även jag upplevt, inte en lätt uppgift. BYOD är till stor del en tolkningsfråga.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuunderlag  

Bakgrundsinformation:  
1. Vilken roll har du i organisationen?  

2. Hur många anställda finns det på företaget?  

3. När grundades företaget?  

4. Inom vilken branch verkar ni?  

BYOD  
5. Vem fattade beslutet att införa BYOD?  

6. När infördes BYOD?  

7. Vad innebär BYOD för er?  

7.1 Är det stipendiebaserat?  

7.2 Vilka enheter inkluderas?  

Smartphone  

Tablet  

PC  

Andra?  

7.3 Hur många enheter ingår i programmet, hur många av respektive enhet?  

7.4 Vilka funktioner (capabilities) kan de anställda nå?  

Mail (hur hanteras bilagor?)  

Kalender  

Kontakter  

Tidrapportering  

CRM-system  

ERP-system  

Annat?  

7.6 Vilken variant av BYOD?  

Ersättande (samtliga företagstelefoner ersätt med privata enheter)  

Kompletterande (privata enehter tillåts utöver företagsenehter)  

Tillägg (de anställda som annars inte hade fått tillgång till företagsenehter får 

nu använda sina privata)  
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7.7 Hur hanteras support?  

8. Vilka anställda/funktioner inom organisationen kan ta del av BYOD? Varför?  

9. Hur har utvecklingen sett ut? Implementerade ni allt på en gång eller har det stegvis 

inkluderats fler enheter?  

10. Vilka drivkrafter låg bakom besutet att införa BYOD?  

Ekonomiska (det skulle bli billigare)  

Ökad produktivitet/effektivitet (den anställde är tillgänglig oftare, och kan jobba på 

distans, den anställde är mer effektiv med egna produkter etc.)  

Ökad mobilitet  

Rekrytering  

Hastigheten av innovation på konsumentmarknaden (consumerization of IT)  

Krav från ledningen  

Krav från anställda  

Annat?  

11. Hur har implementeringen påverkat organisationen?  

12. Hur hanteras risker/utmaningar;  

12.1 Datasäkerhet  

12.2 Enhetlighet - Hur säkerställer ni samma kvalitet på applikationer från olika 

plattformar?  

12.3 Personal/Integritetsfrågor 
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Bilaga 2. Intervjuunderlag mail  

Background information:  
1. What is your position within the organization?  

2. How many employees does the company have?  

3. When was the company founded?  

4. What industry do you operate in?  

BYOD  
5. Who made the decision to implement BYOD?  

6. When was it implemented?  

7. What does BYOD mean to your organization?  

7.1 Is it stipend based?  

7. 2Which devices are included?  

Smartphone  

Tablet  

PC  

Other?  

7.3 How many private devices are used today in the organization (if possible split by 

device)?  

7.4 Which capabilities/corporate applications are allowed?  

Mail  

Calendar  

Contacts  

Time reporting  

CRM-systems  

ERP-systems  

Other?  
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7.5Which “type” of BYOD do you have?  

As a replacement (all corporate devices are replaced by private)  

As a complement (private devices are used alongside corporate devices)  

As an addition (permitting employees, who otherwise would not have been 

assigned a corporate device, to use their private)  

7.6 How is support managed?  

8. What employees/business functions can be a part of BYOD and why? In which countries?  

9. How has the BYOD program evolved over time? Were all devices allowed from the 

beginning or have they been gradually implemented?  

10. What were the main drives behind the decision to implement BYOD? Please answer in 

order of importance.  

Economic, reducing costs  

Increase productivity/efficiency (the employee works more, the employee is more 

efficient with their own products etc. )  

Increased mobility  

Recruiting (to attract new talent)  

The speed of innovation on the consumer market, business can’t keep up  

Demand from top management?  

Demand from employees?  

Other?  

11. How has the implementation affected the organization? 

Följdfrågor  
How do you manage the private devices, do you use a MDM-system?  

Also are you allowed to connect to the corporate wifi with these devices? 

Finally I was hoping that you could elaborate the drivers behind the decision, were all the 

drivers relevant to your decision and if so, why? 
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