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Sammanfattning: 
 

Fenomenet BYOD har blivit en trend som många företag har tagit till sig. Vi har studerat 

hur denna trend ser ut hos SMEs inom IT-sektorn. Drivkraften bakom implementering är att 

anställda vill arbeta på sina privata enheter, då de anställda upplever att deras produktivitet 

och kreativitet ökar. BYOD fenomenet har också ekonomiska fördelar för företagen för att 

de inte behöver bekosta de anställdas hårdvara. Med den nya generationen som har växt upp 

med IT och nu söker arbete är det oftast mer attraktivt att arbeta för företag som använder 

BYOD trots att det kan innebära lägre lön. BYOD är en attraktiv arbetsmetod, men gör även 

företag mer utsatta för säkerhetsrisker. 
 

 

 

Nyckelord: 
Bring your own device, BYOD, SMEs, IT-sektorn,Risk 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs uppkomsten till arbetet och de funderingar som legat till grund för 

vår studie. Detta leder i sin tur fram till syfte och frågeställningar. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens allt mer stressade arbetsmiljö letar företag efter lösningar för att öka produktiviteten 

och tillgängligheten. För att få en högre lönsamhet i företag och organisationer krävs 

mobilitet. System, dokument, e-post och andra viktiga applikationer måste vara tillgängliga 

närsomhelst och varsomhelst. På senare år har trenden Bring your own device (BYOD) vuxit 

fram. Denna trend innebär att företag och organisationer tillåter anställda att ta med och 

använda egna hårdvaror som telefoner, läsplattor och bärbara datorer till arbetsplatsen som 

arbetsverktyg (Gaff, 2015). När fler och fler vill använda mobila och smarta IT-prylar leder 

detta till både fördelar och nackdelar för företagen. Risken är att känslig information kan 

läcka ut (Dang-Pham & Pittayachawan, 2015). Känslig information såsom affärsplaner, 

patientuppgifter eller kundregister. Med fenomenet BYOD ökar säkerhetsrisker som måste 

tas i beaktning och lösningar måste utformas hela tiden för att på bästa sätt kunna skydda 

den mobila enheten som används i arbetet och företagsinformationen som finns på enheten. 

(Kumar & Singh, 2015). En lösning som finns är att kartlägga hur personalen arbetar för att 

kunna utforma policyer. En metod för att minska dessa risker är att upprätta BYOD policyer 
för hur personalen hanterar sin utrustning (Armando et al., 2015).  

Det man måste tänka på när man utformar policyer kring BYOD är hur man ska förhålla sig 

och agera om enheter blir borttappade, stulna eller går sönder. Ska man endast tillåta 

specifika enheter. Ska det vara lösenordskyddat och finnas backups. Hur ska enheter tas hand 

om när anställda slutar. Vem äger vad när en anställd slutar. Vilka restriktioner ska finnas 

när enheten används under personlig tid. (Gaff, 2015). Hillary Clinton gjorde bland annat 

misstaget att blanda sin privata e-post med e-post rörande hennes deltagande i presidentvalet 

2016 (PCWorld, 2015). 

BYOD är en trend som medför många fördelar i flexibilitet och effektivitet i mobil 

datoranvändning. Företag och organisationer ser anställdas tillfredsställelse som en viktig 

orsak till att implementera BYOD. Nöjdhet bland användarna ökar när det finns möjlighet 

till val av enheter. En underliggande teori är att anställda är mer effektiva då de använder 

personligt ägda enheter. De tenderar att vara mer avancerade än enheter utfärdade av 

arbetsgivaren och de är anpassade efter användarens önskemål. (Gaff, 2015) 

Enligt Knutsson, n.d. är en trend en stabil förändring i samhället med avseende på till 

exempel ekonomi, intressen och värderingar. BYOD kan ses som en trend eftersom många 

företag implementerar det som ett sätt att arbeta på (Pell, 2013).  

De vanligaste applikationerna som används när BYOD tillåts är e-post, kalender och 

kontaktlistor (Schulze, 2014). BYOD är populärt och uppskattas av anställda, men man får 

inte glömma baksidan med BYOD då det finns risker som bör tas i beaktning. Saker man 

ska tänka på är risker med nätverksregler som kan kringgås när man inte är på trådbundna 

nätverk. Enheter som inte uppfyller säkerhetskrav kan medföra sårbarhet, till exempel kan 

skadliga program och applikationer orsaka skador vilket kan vara kostsamt för företaget. 

Användning av sociala medier, spel och andra icke arbetsrelaterade aktiviteter kan påverka 
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nätverksresurser. Om man tappar bort sin enhet eller om enheten har angripits av en obehörig 

kan detta leda till dataläckage från den utsatta enheten. Företag och organisationer bör 

utbilda IT-avdelningen så att dessa ska kunna ge support för flera olika enheter och 

mjukvaror. (Untangle, n.d.) 

Rapporter visar att på företag som har BYOD minskar kostnaderna och ökar 

medarbetarnöjdheten. Samtidigt som det finns rapporter som visar att anställda inte anser sig 

ansvariga att skydda företagsinformation och enheter samt att många anställda medvetet 

bryter mot policyer regelbundet. (Cisco, n.d.) 

Utifrån denna bakgrund har vårt intresse väckts kring BYOD. Vi har valt att undersöka detta 

för att det är ett aktuellt område och att mobila enheter blir mer och mer populära i samhället 

samt att det blir mer vanligt att man har flera enheter än endast en bärbar dator. Vi tycker att 

BYOD är ett intressant koncept, men vet att det även innebär risker. Arbetsgivare kan ha 

svårt att förhindra anställda att använda sina privata enheter i arbetet, att anpassa sig till 

BYOD kanske är det enda rimliga att göra (Gaff, 2015). BOYD är en het trend just nu och 

av denna anledning skulle det vara intressant att uppmärksamma fördelar och risker kring 

BYOD och se hur små och medelstora företag och organisationer anpassat sin verksamhet 

kring BYOD konceptet och hur de förhåller sig till det. 

 

 

1.2 Problemformulering 

 

I takt med att det blir vanligare med mobila enheter såsom smarta telefoner, tablets, bärbara 

datorer samt att intresset för en mobil arbetsplats ökar så ökar intresset för BYOD konceptet. 

Idag har genomsnittspersonen i Sverige 3,2 enheter (Statista, n.d.). Detta beräknas att stiga, 

redan år 2020 kommer genomsnittspersonen i världen ha 4,3 enheter anslutna till sig 

(Warning, n.d.). 

Mobila arbetsmetoder är här och de växer. Företag och organisationer som anammar BYOD 

visar på ökad mobilitet, produktivitet och arbetstillfredsställelse (French et al., 2014). 

Traditionella kontor där arbete sköts på fasta platser och fasta arbetstider håller på att fasas 

ut till mobila arbetsplatser som är oberoende av tid och plats. Mobila arbetsmetoder är 

framtidens arbetsplats (Citrix, 2015).  

Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en undersökning på små och medelstora IT- 

organisationer och företag i Uppsala och Stockholmsregionen kring hur väletablerad BYOD 

trenden är. Vi har valt att rikta undersökningen mot IT-organisationer och företag. Det vi vill 

undersöka är i hur stor utsträckning BYOD har brett ut sig och ifall det har tagits emot väl 

av de anställda eller inte, samt hur det funkar. Genom vår litteraturstudie har vi förstått att 

det finns fördelar och nackdelar med BYOD och vi är intresserade ifall organisationerna och 

företagen stött på samma fördelar och nackdelar. 
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1.3 Frågeställning 
 

Med denna studie vill vi undersöka fenomenet BYOD vilket leder oss till att ställa frågan:  

 Hur ser SMEs (small and medium-sized enterprises) inom IT-sektorn på BYOD? 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka fördelar och risker bring your own device har 

för de små och medels stora företag i Uppsala och Stockholm som har valt att implementera 

det.  

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Undersökning kommer göras på små och medelstora företag (SMEs) och som är verksamma 

inom IT-sektorn i Uppsala och Stockholm. Vi undersöker företag i Uppsala och Stockholm 

för att de företagen är nära till hands ifall någon anställd på de företagen som vi har undersökt 

skulle ställa upp på intervju och behövde träffas i person. En annan anledning till att vi enbart 

undersöker företag inom IT är för att IT-branschen ofta ligger i framkant med nya trender 

och användandet av ny teknik. Vi kommer att fokusera på att ge en generell bild av hur 

organisationer och företag hanterar BYOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2 Metod 
 

I detta avsnitt beskrivs hur metodval gjordes samt hur datainsamlingsmetoden planerades. 

 

 

2.1 Metodval 
 

För att få en uppfattning om hur SMEs inom IT-sektorn ser på BYOD undersökte vi olika 

strategier för hur man bäst samlar in data för studien. Vi kom fram till att en survey var bäst 

lämpad för vår undersökning. För en survey används vanligtvis endast en 

datagenereringsmetod (Oates, 2006). I detta fall valdes enkäter som metod för 

datainsamling. 

Syftet med första delen av enkäten var att generera demografiska data genom att ställa 

generella frågor som indirekt hade med BYOD att göra (Oates, 2006). Sedan ställdes frågor 

som var direkt kopplade till huvudämnet för att få en uppfattning om vad respondenterna 

hade för åsikter gällande BYOD. Vi samlade in demografiska data för att se vilken 

fördelning det var på ålder, kön och position bland respondenterna i företagen. Resterande 

frågor som har en direkt koppling till huvudämnet behandlade anslutning till företagsnätverk 

och säkerhet kring BYOD. 

Enligt Oates kan enkäter generera relativt stora kvantitativa data och kommer att vara 

underlag för vår uppsats. Enkäten skickades först ut till vänner som arbetar inom IT-sektorn 

för att generera några svar och de i sin tur skulle skicka enkäten vidare till kollegor i 

företagen. Detta för att få en snöbollseffekt för att öka antalet svar (Oates, 2006). Enkäten 

skapades med Google forms för att enkelt kunna delas ut via e-mail först till vänner och 

sedan till valda SMEs. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetodik 
 

För att ta reda på hur utbrett BYOD är inom SMEs i Sverige och vilka fördelar och nackdelar 

fenomenet för med sig har vi undersökt IT-företag med hjälp av enkäter. 

 

 

2.2.1 Enkäter 

 

Enkäten utformades så att den bestod av fördefinierade frågor med förutbestämd ordning. 

Detta är ett bra sätt att få in många svar som enkelt kan analyseras och sammanställas (Oates, 

2006). Eftersom man inte får en chans att ställa följdfrågor till respondenterna är det viktigt 

att utforma enkäten på ett bra sätt (Oates, 2006). Vi använde oss därför av stängda frågor 

som ger respondenterna möjlighet att välja från fördefinierade svar. Enkäten bestod av både 

nominal data som inte har ett numeriskt värde och endast mäter frekvensen av vissa svar och 

ordinal data som tilldelades nummer för att enklare kunna sammanställas (Oates, 2006). 

Efter sammanställningen kunde svaren jämföras med hjälp av tabeller och diagram (Oates, 

2006). 
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3 Teori 
 

BYOD är en trend som har blivit en av de populäraste arbetsmetoderna. Det är på grund av 

den senaste tidens framväxt av teknik och funktioner i mobila enheter som har lett till denna 

trend. Argumenten för att använda BYOD är bland annat ökning av personalens 

tillfredställelse och minskade kostnader för företaget. En risk med BYOD är dock dess 

säkerhet. (Eslahi et al., 2014) 

 

 

3.1 BYOD 
 

Som tidigare nämnts står BYOD för “Bring your own device” och innebär att anställda på 

företag tar med och använder egna mobila enheter i form av telefoner, datorer och läsplattor 

till sin arbetsplats.  

Vare sig om personalägd hård- och mjukvara stödjs eller inte, utgör det en säkerhetsrisk för 

företaget om de ansluts till företagets nätverk. BYOD policyers implementeras hos många 

företag för att minimera riskerna med BYOD. (Gaff, 2015) 

 

 

3.1.1 Minskade kostnader 

 

Genom att företag och organisationer tillåter sina anställda att ta med sina privata mobila 

enheter reduceras företagens kostnader eftersom de anställda står för hård- och mjukvara 

själva. De anställda behöver inte heller tränas i användning av ny teknik eftersom de redan 

är bekanta med sina egna produkter. Det finns många sätt att arbeta oberoende av tid och 

plats. BYOD är ett sätt som gör det möjligt att de anställda kan arbeta var som helst när de 

så önskar. (Garba et al., 2015) 

 

 

3.1.2 Ökad produktivitet och kreativitet 

 

De anställda tycker att det är mer bekvämt att använda sina egna mobila enheter på grund av 

de skräddarsydda funktionerna och egenskaper de har på sina privata enheter. Detta bidrar 

till ökad produktivitet och kreativitet. De anställda anser att BYOD är mer av en rättighet än 

ett privilegium. (Garba et al., 2015). En undersökning som gjordes av företaget iPass visar 

att anställda på företag som har implementerat BYOD arbetar många fler timmar per år än 

anställda på företag som inte har implementerat BYOD (iPass, 2011). 

 

 

3.1.3 BYOD policy 

 

För att anställda ska få ta med egna privata mobila enheter till arbetet borde BYOD policyer 

utformas. Dessa ska innefatta regler och detaljerade säkerhetskrav för hur privata enheter 

som ansluts till företagets nätverk får användas. (Gaff, 2015). Policyer borde specificera hur 

enheter ska konfigureras till exempel att lösenord ska användas, förbud mot installation av 

specifika applikationer och att data som lagras på enheten ska vara krypterad. Policyer kan 

även begränsa vad för aktiviteter som får utföras på enheterna. Detta kan gälla allt från 

användning av e-post till lagring av företagsinformation. (French et al., 2014) 
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Support 

Support är viktigt men om företaget inte vill investera i support för flera olika modeller och 

enheter är det viktigt att specificera i policyn vilka enheter som är tillåtna och vilka enheter 

som inte är tillåtna. Det kan handla om modeller eller konfigurationer som rör säkerhet och 

support krav. (Gaff, 2015) 

 

 

3.2 Informationssäkerhet 
 

Information är en värdefull tillgång som alltid behöver skyddas. Bra informationssäkerhet 

leder till effektivare informationshantering och ger företag och organisationer förtroende hos 

kunder. Information är mycket värdefull för företag och organisationer. (Informationssäkerhet, n.d.). 

Företag och organisationer konkurrerar ständigt om marknaden och dess kunder. För att utmärka sig 

mot sina konkurrenter utvecklar företagen och organisationerna produkter och lösningar. För ett 

företag kan det handla om att skydda källkod till ett programs programvara. Tänk till exempel om 

information i ett program skulle vara felaktig och manipulerad, så skulle detta kunna leda till 

katastrofala följder och minskade intäkter och kunder. Det är viktigt att man skyddar informationen 

så att den finns tillgänglig när den behövs, alltid är korrekt och inte är manipulerad eller förstörd. 

Endast behöriga ska ha tillgång till informationen och det ska vara möjligt att följa hur informationen 

hanteras. (Informationssäkerhet, n.d.). De senaste åren så har säkerhetsattacker mot 

informationssystem lett till stora dataintrång över hela världen. Informationssäkerhetsrisker gör stor 

skada på företag och organisationer om de inte uppmärksammas (Kumar & Singh, 2015). 
 

 

3.2.1 IT-säkerhet 

 

IT-säkerhet inbegriper hela IT-miljön och berör kommunikation, lagring och bearbetning av 

data. Målet med IT-säkerhet är att reducera sårbarhet av hela IT-miljön, det vill säga 

hårdvara och mjukvara. (Fåk, 2007)  

 

IT-säkerhet indelas i tre olika områden vilka är:  

 

● Säkerställa tillgängligheten för behöriga. 

● Förhindra att information är tillgänglig för obehöriga. 

● Förhindra att felaktig information accepteras. 

 

Tillgängligheten hos datorsystemen uppnås genom att kommunikationen systemen 

sinsemellan alltid fungerar. För att tillgängligheten alltid ska vara intakt upprättar man 

skydd. Säkerhetsåtgärderna kan t. ex vara att skydda mot brand eller störningar. (Fåk, 2007) 

Förhindrande av obehöriga uppnås genom användarautentisering, kryptering och fysiskt 

skydd av hårdvara. Företaget ser till att endast användare med rätt behörighet får tillgång till 

rätt del av systemet och att data som lagras och skickas är krypterad samtidigt som man ser 

till att datorhallar är fysiskt skyddade. (Fåk, 2007). För att förhindra att felaktig information 

accepteras kan man begränsa hur data ska transporteras i nät. En teknik som kan användas 

är kryptering, där man förhindrar obehöriga att avläsa data, samt att alla försök till ändring 

av data upptäcks. (Fåk, 2007) 
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3.3 Risker 
 

3.3.1 Borttappad/stulen enhet 

 

Privata enheter är oftast enkla att ta med, vilket innebär en större risk för att enheterna tappas 

bort eller blir stulna. Borttappade och stulna enheter leder till informationsförlust, 

informationsstöld och att enkla attacker kan göras mot systemet då enheterna kan ansluta till 

företagens nätverk trådlöst. (Garba et al., 2015) 

 

 

3.4 Lösningar 
 

3.4.1 VPN 

 

Företag som låter sina anställda använda sina privata enheter i arbetet kan använda sig av 

VPN för att ansluta till företagets nätverk. VPN (virtual private network) är en teknik som 

låter användare på ett säkert sätt ansluta till företaget. Användaren får tillgång till nätverket 

genom ett autentiseringssystem som kräver lösenord. När anslutningen är upprättad kommer 

all information att krypteras för att förhindra angripare att komma åt känslig 

företagsinformation. (Britannica, 2014) 

 

 

3.4.2 Wipe 

 

Andra tekniker som kan användas är remote wipe/wiping. Remote wipe används när mobila 

enheter tappas bort eller blir stulna och förhindrar obehöriga att komma åt informationen om 

enheten tappas (Eslahi et al., 2014). Det är viktigt att ha säkerhetskopierat informationen för 

att kunna återställa denna ifall enheter skulle tappas bort eller bli stulna. Detta är viktigt 

eftersom man vill att den anställde som drabbats så snabbt som möjligt ska komma tillbaka 

till arbetet (French et al., 2014). 
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4 Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras all insamlad data till den genomförda undersökningen. Resultaten 

från enkäten presenteras med text och figurer. 

 

 

4.1 Enkät 
 

Tio företag tillfrågades att svara på vår enkät på fem av dessa företag arbetar våra vänner på 

och resterande företag valdes slumpmässigt. Gemensamt för alla företag som valdes var dess 

storlek. Enkäten riktade sig till små och medelstora företag inom IT-sektorn. Av femtio 

tillfrågade var det femton som svarade vilket genererade en svarsfrekvens på cirka 30 %. 

100 % (15) av alla respondenter var män. 60 % (9) var i åldrarna 18-25 år. 20 % var mellan 

26-30 år (3).  Endast 6,7 % (1) var mellan 31-35 år. 6,7 % (1) var mellan 41-45 år och 

resterande 6,7 % (1) var 45+. De tillfrågade hade möjlighet att ange sin position på företaget. 

Det var 53 % som svarade (8 av 15). 50 % (4) var utvecklare. 37,5 % (3) var konsulter och 

12,5 % (1) var chef.  
 

 

Använder du privata enheter eller enheter som är kvitterade från företaget? 
 

Av de tillfrågade så uppgav 13,3 % (2) att de använder privata enheter på företaget. 33,3 % 

använde enheter som utkvitterades från företaget (5) och 53,3 % använde både privata och 

utkvitterade enheter (8). Se figur 4.1.  

 

 
Figur 4.1 Användning av privata eller företagets enheter 
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Vilken enhet använder du mest i ditt arbete? 

 

26,6 % (4) uppger att de använder stationära datorer i arbetet. 73,3 % (11) använder bärbara 

datorer när de utför sitt arbete på företaget och ingen använde enbart surfplatta eller 

smartphone i sitt arbete. Se figur 4.2. 

 

 
Figur 4.2 Enhet som används mest i arbetet. 

 

 

Under en vanlig arbetsdag, hur många mobila enheter använder du (privata och 

företagets)?  
 

33,3 % (5) anger att de använder endast en enhet under en vanlig arbetsdag. 60,0 % (9) 

använder 2 enheter under sitt arbete och 6,7 % (1) använder 3 enheter när han arbetar. Det 

fanns ingen som använde mer än 3 enheter under sitt arbete. Se figur 4.3. 

 

 
Figur 4.3 Antal enheter som används under en arbetsdag. 
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Vilken inställning har ditt företag till BYOD? 
 

73,3 % (11) uppgav att deras företag tillåter BYOD med administration och support. 13,3 % 

(2) svarade att BYOD tillåts, men endast inom en begränsad omfattning och 13,3 % (2) 

svarade att det inte finns policy för BYOD på deras företag. Se figur 4.4. 
 

 
Figur 4.4 Företagens inställning till BYOD. 
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60,0 % (9) anser att produktiviteten hos de anställda ökar. 60.0 % (9) tycker att BYOD bidrar 
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% (4) svarade att kundens behovs bemöts bättre. 26,7 % (4) uppgav att BYOD gör företaget 

mer konkurrenskraftigt. 26,7 % (4) anser att företaget får framåtsträvande profil vid till 

exempel rekrytering. 40,0 % (6) har svarat att företaget minskar sina kostnader med BYOD 

och 13,3 % (2) uppgav övrigt som svar, där den ena respondenten skrev “I och med vår 

begränsade användning av BYOD ser jag ingen större påverkan på företaget”. Den andra 

respondenten skrev “Nej” alltså ingen av påståendena stämde in på hans företag. Se figur 

4.5. 

 

 
Figur 4.5 visar hur väl dessa påståenden stämmer för BYOD. 
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Anser du att det är bra att använda en privat enhet i arbetet? 
 

53,3 % (8) svarade att det är bra att använda en privat enhet i sitt arbete. 13,3 % (2) svarade 

nej och 33,3 % (5) visste inte om det var bra eller inte. Se figur 4.6. 

 

 
Figur 4.6 Åsikter kring privata enheter i arbetet. 
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Figur 4.7 Möjligheten till att ansluta sig till företagsnätverk ser ut. 
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Är det viktigt att du kan ansluta dig till företagets nätverk? 
 

46,7 % (7) svarade ja att det var avgörande för deras jobb att kunna ansluta sig till 

företagsnätverket oberoende av tid och plats. 40,0 % (6) svarade ja, dock att det inte är 

avgörande för deras arbete att kunna ansluta sig till företagsnätverket, men att det var bra att 

möjligheten fanns. 13,3 % (2) uppgav att det inte alls var nödvändigt att kunna ansluta sig 

till företagsnätverket. Se figur 4.8. 

 

 
Figur 4.8 Vikten att kunna ansluta sig till företagsnätverket. 
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Figur 4.9 Arbeta på distans som ett privilegium. 
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Jag anser att det är en rättighet att kunna arbeta på distans(hemifrån, resan, etc.) 
 

6,7 % (1) höll inte alls med. 13,3 % (2) höll delvis inte med. Ingen svarade på vet inte/ingen 

åsikt. 46,7 % (7) höll delvis med påståendet. 33,3 % (5) höll helt och hållet med påståendet. 

Se figur 4.10 

 

 
Figur 4.10 Arbeta på distans som en rättighet. 
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Figur 4.11 Hur högt säkerheten prioriteras i företagen enligt respondenterna. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Håller delvis
med

Håller helt och
hållet med

Håller delvis
inte med

Håller inte alls
med

Vet inte/ingen
åsikt

Antal 
respondenter

Arbeta på distans, en rättighet

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ganska Högt Lagom Högt Lågt Vet inte

Antal 
respondenter



17 
 

Använder du någon typ av inloggning på din mobila enhet? 
 

93,3 % (14) av respondenterna svarade ja, att de använder någon typ av inloggning på sin 

mobila enhet. 6,7 % (1) svarade nej, alltså ingen typ av inloggning på sin mobila enhet. Se 

figur 4.12. 

 

 
Figur 4.12 Användning av någon typ av inloggning på mobil enhet. 

 

 

Vilken/vilka är företagets största risk över att tillåta anställda bruka sina privata 

enheter i företaget? 
 

53,3 % (8) av respondenterna svarade att störst risk ligger i att ha lite eller ingen säkerhet på 

sina privata enheter (inget lösenord etc.). 53,3 % (8) anser störst risk ligger kring 

nätverkssäkerhet när man ska ansluta till företaget med sina privata enheter. 60 % (9) uppgav 

att störst risk med att använda privata enheter är att kunduppgifter blir exponerade. 66,7 % 

(10) anser att störst risk med att använda privata enheter är att den interna företagssäkerheten 

blir utsatt. 20 % (3) anser att olika enheter och modeller kan ställa till problem för IT-

avdelningen som största risk. 6,7 % (1) svarade “Separerade nätverk minimerar risken”. Se 

figur 4.13. 
 

 
Figur 4.13 Största risker för företaget om man använder privata enheter. 
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Har något av följande säkerhetsproblem dykt upp på ditt företag? 
 

Ingen av respondenterna svarade att informationsläcka från mobil enhet dykt upp på 

företaget. 53,3 % (8) uppgav att det har hänt att mobil enhet har blivit stulen eller borttappad. 

6,7 % (1) angav att svag enhetssäkerhet har orsakat problem för företaget. 40 % (6) svarade 

att inget säkerhetsproblem dykt upp ännu och 6,7 % (1) svarade “Inte vad jag vet” gällande 

om det har dykt upp säkerhetsproblem på hans företag. Se figur 4.14. 

 

 
Figur 4.14 Säkerhetsproblem på företaget. 
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Figur 4.15 Förlust av mobila enheter. 
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Hur skyddar ditt företag enheter, företagsnätverk och data? 

 

73,3 % (11) svarade att företaget har krav på att anställda har användarnamn och lösenord 

eller liknande på sina enheter. 40,0 % (6) uppgav att deras företags anställdas enheter är 

uppdaterade. 20,0 % (3) svarade att anställda inte får installera osäkra applikationer på sina 

enheter. 26,7 % (4) uppgav att företaget begränsar tillgång till nätverken. 6,7 % (1) svarade 

att företaget installerar spårningsprogram på enheter. 60 % (9) av respondenterna svarade att 

man installerar säkerhetsmjukvara (exempelvis brandvägg, antivirus) på sina enheter. 53 % 

(8) uppgav att företaget har krav på att anställda anmäler stulna eller borttappade enheter 

direkt. 60 % (9) uppgav att anställda använder VPN (virtual private network) och virtuella 

skrivbord. 33,3 % (5) svarar att företaget utbildar och gör anställda medvetna om säkerheten 

på mobila enheter. 20 % (3) av respondenterna visste inte eller var inte säkra på hur företaget 

skyddar enheter, företagsnätverk och data och 6,7 % (1) uppgav övrigt alternativ men skrev 

ingen kommentar. Se figur 4.16. 

 

 
Figur 4.16 Företagets skydd av enheter, företagsnätverk och data. 
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Figur 4.17 De anställdas oro över säkerhetsrisker. 
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Figur 4.18 BYOD, mer fördelar än risker. 
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Figur 4.19 BYOD, mer risker än fördelar. 
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Figur 4.20 BYOD, lika många fördelar som risker. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt ska analysen av forskningsresultatet presenteras. Resultaten kommer att 

diskuteras och jämföras med vald teori. Detta kommer ligga till grund för slutsatsen. Målet 

med vår analys är att se ifall det finns likheter mellan svaren vi fått från företagen och den 

samlade teorin. 
 

 

5.1 Allmänt 

 

Utifrån resultatet ser vi att det är en majoritet som använder både privata och enheter som är 

kvitterade från företaget. Det kan finnas flera orsaker till detta, en orsak kan vara att det inte 

finns policy för BYOD i företaget som leder till att många av de anställda använder till 

exempel sina smarttelefoner med bärbara datorer som de har fått från företaget. Vi ser också 

att det är en liten grupp av respondenterna som enbart använder enheter som man har fått 

från företaget. En anledning kan vara att det är säkrare att hantera information på 

företagsägda enheter. Ansvaret för säkerheten kommer ligga på företaget. Det var bara några 

få som använde endast privata enheter i arbetet. 

När vi specificerade vilken typ av enhet respondenterna använder mest var det bärbara 

datorer som majoriteten valde. Förklaringen till det kan vara att bärbara datorer är med 

dagens teknik väldigt kraftfulla och klarar av alla uppgifter som utförs på en stationär dator 

samt att de går att ta med sig överallt. Detta gör det möjligt att arbeta utanför kontoret eller 

på resande fot. Några få använde stationära datorer mest. Detta kan bero på att företaget inte 

använder BYOD på arbetsplatsen. 

Svaren som respondenterna lämnade visade att många använder två enheter under en vanlig 

arbetsdag. Enligt iPass (2013) använder man i genomsnitt 2.96 enheter per person, vilket 

inte riktigt stämmer med respondenternas svar. En anledning kan vara att de inte behöver 

mer än två enheter när de arbetar. När vi frågade vad företagen hade för inställning till 

BYOD svarade majoriteten av respondenterna att BYOD tillåts. Enligt Gaff (2015) är BYOD 

en populär trend som företag oftast väljer att implementera för att öka produktivitet, 

effektivitet och användarnöjdhet. Teorin stämmer väl in på nästa fråga också, där vi ser att 

respondenterna anser att deras kreativitet och produktivitet ökar. Detta innefattar även att 

man bemöter kundens behov på ett bättre sätt och att kunden får snabbare svar av anställda. 

Enligt Fripp (2011) kan anställda tänka sig att acceptera lägre löner om möjligheten att ta 

med egna mobila enheter till arbetet finns. Detta stämmer med svaren som vi fick från 

respondenterna där de ansåg att BYOD ger företaget en framåtsträvande profil och stor 

konkurrenskraft. Många företag ser fenomenet som en fördel, då företaget anser att det är 

kostnadseffektivt att låta sina anställda använda egna enheter på arbetet. 

Teorin föreslår att detta stämmer enligt Garba et al. 2015 “BYOD can reduce the cost of 

travel, office space and facilities, labor, stationery, and printed materials. It may also reduce 

organizational expenses, by shifting device and data service costs to the employees.” 

Möjligheten att kunna använda en privat enhet ansåg mer än hälften är bra, medan några inte 

visste. Med hjälp av korstabeller jämfördes svaren i figur 4.6 mot svaren i figur 4.1 för att 

se om det fanns ett samband. De respondenter som hade svarat det var bra med användning 

av privata enheter i arbetet hade även svarat att de använder både privata enheter och enheter 

de har fått från företaget. En jämförelse gjordes även mellan svaren i figur 4.6 och figur 4.4 
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där ser man att de som tycker att det är bra med användning av privata enheter i arbetet 

arbetar i företag som tillåter BYOD. Vår tolkning är att de anställda är positivt inställda till 

BYOD och att företagen tillåter användning av privata enheter. Enligt Garba et al. 2015 så 

kräver BYOD nätverksuppkoppling för att de anställda ska ha full möjlighet att kunna arbeta 

var de vill oberoende av tid och plats. 

 

 

5.2 Anslutning till företagets nätverk 

 

Majoriteten av respondenterna hade möjlighet att ansluta till företagets nätverk och hade 

tillgång till företagsinformation oberoende av tid och plats. Detta bidrar till effektiviteten 

hos de anställda eftersom de kan arbeta på resande fot eller från hemmet (Gaff, 2015). 

Ungefär hälften av respondenterna tyckte att det var avgörande för deras arbete att kunna 

ansluta till företagets nätverk oberoende av tid och plats. Nästan lika många ansåg att det var 

bra att möjligheten fanns, men inte avgörande för deras arbete. Vikten av att kunna ansluta 

sig till företagsnätverket är en förutsättning för att kunna vara mobil och arbeta på distans. 

De anställda tillfrågades om de såg BYOD som ett privilegium eller en rättighet. Det visade 

sig att majoriteten av respondenterna ansåg att BYOD inte var ett privilegium utan mer som 

en rättighet och det var betydligt fler som höll med påståendet se (Fig 4.10 och 4.11). Det 

bekräftar Garba et al., 2015 i rapporten om BYOD där anställda anser att det är en rättighet 

att kunna ta med sig sina mobila enheter till arbetet och att de kan tänka sig bryta mot 

policyer som förbjuder BYOD om deras arbetsgivare inför ett sådant förbud. Att ta till sig 

BYOD har blivit mer eller mindre ett val för företagen (Garba et al., 2015). 

 

 

5.3 Säkerhet 
 

De anställda på SMEs tillfrågades hur högt deras företag prioriterade 

informationssäkerheten. Av svaren som vi har fått in ser vi att säkerheten prioriteras högt. 

Utifrån nästa fråga ser vi att alla utom en av respondenterna hade någon typ av inloggning 

på sina mobila enheter vilket indikerar att de anställda är medvetna om risker, inloggning 

lägger till ett extra lager av säkerhet på enheten. (Gaff, 2015). Det finns vissa risker när 

företagen tillåter sina anställda att använda sina egna mobila enheter. Respondenterna anser 

att störst risk för företaget är att den interna säkerheten blir utsatt, kunduppgifter blir 

exponerade, oro kring nätverkssäkerhet och att de anställda inte har någon typ av säkerhet 

på sina privata enheter. Respondenterna tror att BYOD är en risk för företagen för att många 

modeller och olika enheter kan ställa till problem för IT-avdelningen. Detta är något som 

Gaff kan bekräfta då han tar upp vikten av att begränsa användandet av vissa modeller och 

enheter, med säkerhet och den ekonomiska aspekten i åtanke (Gaff, 2015). Enligt svar på 

frågan om något säkerhetsproblem dykt upp för respondenternas företag visade det sig att 

största problemet var att enheter hade blivit stulen eller tappats bort. Nästan en tredjedel av 

respondenterna svarade att inget säkerhetsproblem har dykt upp på deras företag. Av 

respondenterna var det en tredjedel som hade tappat bort eller fått sin enhet stulen och 

resterande och majoriteten av respondenterna hade aldrig tappat bort sin mobila enhet. Detta 

visar på att BOYD kan vara ett säkerhetsproblem när enheter tappas bort eller blir stulna. En 

lösning för att minska riskerna skulle vara att implementera möjligheten till remote wipe 

(Garba et al., 2015). Företag använder sig av policyer för att skydda företagsinformation 

enheter och företagsnätverk. I policyn kan företagen ställa olika krav på hur de anställda ska 

specificera sina enheter för att kunna få använda de i arbetet. Respondenterna svarade att 
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företagen ställer krav på att ha lösenord och användarnamn på den mobila enheten, samt att 

enheterna är uppdaterade. De svarade även att det finns krav på att inte installera osäkra 

applikationer som kan leda till en säkerhetsbrist. Detta anser även Gaff (2015) kan vara en 

lösning för att förhindra problem som skadliga program kan orsaka. Företagen skyddar sig 

genom att begränsa tillgängligheten till företagsnätverken för att förhindra att skadliga 

program når ut i företagsnätverket. Pell, (2013) anser att man ska använda sandlåda för att 

säkerställa företagsinformation. Kravet att anställda installerar säkerhetsmjukvaror 

(exempelvis brandvägg) hade många av respondenternas företag. Respondenternas företag 

har som krav att stulna/borttappade enheter ska anmälas direkt. Detta för att få ersättning 

och för att förhindra informationsläcka genom radering av innehållet av enheten (wipe). Det 

är också viktigt att personal utbildas och görs medvetna om säkerheten på mobila enheter så 

att de kan användas på ett säkert sätt. 

Majoriteten av de tillfrågade var inte alls oroliga över att ansluta till företagsnätverket 

eftersom de är medvetna om säkerhetsriskerna och litar på företagens säkerhetslösning. Med 

tanke på att undersökning har gjorts på SMEs inom IT-sektorn tror vi att de anställda har 

goda kunskaper kring säkerhet när de använder sina mobila enheter. 

Enkäten avslutades med att undersöka om det finns fler fördelar risker med BYOD eller om 

det är tvärtom eller om båda delarna är i balans. Vi ser att respondenterna anser att det finns 

fler fördelar med BYOD än risker se (Fig 4.18-20). Detta visar att de anställda är bekväma 

med deras egna mobila enheter eftersom de har specifikationer, inställningar som de själva 

har valt. 
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6 Slutsats och diskussion 
 

I detta avsnitt kommer reflektion och vidare forskning gås igenom. 

 

 

6.1 Reflektion 

 

Vår förhoppning var att få fler svar än det vi fick från enkäten. Vi anser att femton svar är 

för lite för att kunna generalisera och dra starkare slutsatser kring BYOD inom SMEs. Den 

låga svarsfrekvensen gör att resultatet lätt kan påverkas av avvikande svar. Vi hade från 

början tänkt att komplettera vår enkätundersökning med intervjuer för att få djupare 

förståelse för fenomenet BYOD och få fler synpunkter och tankar då en enkät är låst till 

frågorna och inte lämnar möjlighet till följdfrågor. 

 

De respondenter som valde att ange sin position i deras respektive företag, var anställda med 

positioner som utvecklare och konsulter. Utifrån de anställdas positioner kan vi anta att de 

inte är experter inom IT-säkerhet och detta ger en generell bild av BYOD. 

 

I enkäten där vi frågar “Vilken enhet använder du mest i ditt arbete?” borde vi ha formulerat 

på ett annat sätt. Den frågan borde ha ställts på följande sätt “Vilka enheter använder du 

mest i ditt arbete?” och borde ha haft fler svarsalternativ eftersom vi egentligen var 

intresserade av att specifikt se vilka enheter de anställda använder tillsammans i sitt arbete. 

 

 

6.2 Vidare forskning 

 

Vi har undersökt hur SMEs inom IT-sektorn ser på BYOD. Under vår undersökning så har 

vi även bekantat oss med fenomenet corporate-owned, personally-enabled (COPE). Vi 

skulle tycka det vore intressant att göra en jämförelse mellan COPE och BYOD och 

undersöka varför företag väljer att implementera BYOD över COPE. 

 

 

6.3 Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka BYOD trenden och hur utbrett den är i små och 

medelstora företag i IT-branschen. För att kunna få svar, ställdes frågan “Hur ser SMEs på 

BYOD inom IT-sektorn?” och vi valde att göra undersökningen på företag i Uppsala och 

Stockholm. Undersökningen gjordes med hjälp av enkäter och genom kvantitativ analys har 

vi kommit fram till att fenomenet är ganska vanlig. Resultatet av undersökningen stämmer i 

många fall väl överens med teorin av de tidigare undersökningar som har gjorts, där de visar 

fördelar och nackdelar med BYOD. De tidigare undersökningar som gjorts och de 

undersökningar som vi har gjort visar att de anställda ser fördelar med BYOD, eftersom de 

får ta med sig sina egna mobila enheter med deras fördefinierade inställningar och att de har 

en god vana att använda enheten. Företagen ser därför fördelen med att de anställda får 

använda sina egna mobila enheter ökar deras produktivitet och kreativitet. Företagen ser 

också en fördel med BYOD för att det innebär reducerade kostnader. De anställda får således 

helt eller delvis stå för hela kostnaden. Även om BYOD har många fördelar så har vi sett 
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genom tidigare studier och vår egen undersökning att det finns risker med BYOD. Det finns 

många sätt att åtgärda bristerna, men man kan inte helt och hållet ha kontroll över de 

anställdas mobila enheter. 
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