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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att få en grundläggande kunskap kring begreppet bring your own 

device. Eftersom ämnet är väldigt nytt och att det finns en viss okunnighet kring begreppet är 

det intressant att ta reda på varför BYOD är en uppgående trend, hur svenska verksamheter 

tänker inför tillåtandet, vilka krav som ställs och vilka problem som följer. För att komma 

fram till dessa slutsatser har intervjuer genomförts på tre olika verksamheter. Varav en 

verksamhet har tagit sig an BYOD och de andra två planerar inför tillåtandet av BYOD. Det 

har även genomförts intervjuer på både unga studenter, unga i arbetslivet samt en jurist för att 

få en tydligare bild av företeelsen. Resultatet visar att fördelar med BYOD är 

kostnadsbesparingar, flexibilitet och nöjda anställda. Däremot finns det vissa 

säkerhetsrelaterade problem samt juridiska problem med BYOD. Sådana problem kan handla 

om äganderätt, osäkra nätverk, obehörig åtkomst och frågor kring abonnemang. Många av 

dessa problem kan däremot förhindras genom att verksamheter skriver en policy som är 

speciellt framtagen för BYOD. 
 

Nyckelord: Bring Your Own Device, BYOD, Mobila Enheter, Mobilitet. 

 

 

Abstract  
 

The purpose of this study is to get a fundamental knowledge about the concept of bring your 

own device. Since the topic is very new and that there is a certain unknowledge about the 

concept, it is interesting to find out why BYOD is a upgoing trend, how the Swedish 

organizations embrace the trend, find out what requirements are needed and the problems that 

follow. To get to these conclusions there has been interviews with three different 

organizations. Where one of the organizations already has embraced BYOD and the other two 

are planning for BYOD. There have also been interviews with young students, young 

employees in the consult industry and a solicitor to get a clearer view of the phenomenon. The 

result indicates that by allowing BYOD the organizations saves money, increase flexibility 

and employee satisfaction. However, there is some security related problems and legal 

problems with BYOD. These problems may occur regarding ownership rights, unstable 

networks, unauthorized access and questions about subscriptions. Many of these problems 

can, however, be prevented by organizations writing a policy that is specifically made for 

BYOD.  
 

Key notes: Bring Your Own Device, BYOD, Mobile devices, Mobility. 
  



 
 

Ordlista 

 

App: App är en förkortning av applikation. I uppsatsen menas mobila applikationer. En app är 

ett mjukvaruprogram som är skapad för att utföra en specifik uppgift till användaren. 

 

Certifikat: Ett elektroniskt identifikationsprogram. (Brookshear 2009) 

 

Community: En social nätverkstjänst som ofta en webbsida för att kommunicera med andra 

människor och dela med sig av information. Ofta är en Community inriktad på ett speciellt 

område efter intresse. Exempel Facebook (ne.se) 

 

GPS: Ett system som finner din position samt kan söka upp önskad position med mycket stor 

noggrannhet hos båtar, bilar, flygplan och t.o.m. personer via en enhet.   

 

Gränssnitt: Vad användare ser av ett program eller ett operativsystem som används. Det ska 

vara användarvänligt, lätt förståelig layout med förklarande bilder eller menyer. 

 

Hårdvara: Det som kan tas på, exempelvis datorn, surfplattan eller en smartphone. 

 

Laptop: En portabel dator som är gjord för att smidigt kunna ta med den. Mindre än en 

stationär dator. 

 

Licenser: Är ett avtal som ofta löper under en viss tid. Exempelvis datorprogram såsom 

Adobe erbjuder är något som konsumenter kan använda gratis enligt gällande licensvillkor. 

(Klang, ii.se) 

 

Macdator: Står för Macintosh som är företaget Appels märke på datorer. (Brookshear 2009) 

 

Mjukvara: Även kallad programvara, är ett datorprogram eller programsystem. Det som 

finns i hårdvaran. Exempelvis Operativsystemet (ne.se) 

 

Operativsystem: Den samling av program som tillåter användare att få tillgång till 

maskinvaran. Vanliga operativsystem är Microsoft Windows, Apple OS X och Linux. (ne.se) 

 

Sandboxad miljö: Innebär ett isolerat område där program kan köras utan att det påverkar 

datorn. (Brewer et al. 1996) 

 

Spamfilter: Är ett program som filtrerar bort oönskad epost. (Gralla 2007) 

 

Swipea: Med swipea menar studien att allt innehåll raderas på enheten. 

 

Synkronisering: tidsmässig överensstämmelse mellan flera enheter. Om en uppdatering sker 

på en enhet sker även förändringen på de enheter som har tillgång till samma ting som till 

exempel dokument och kalender via Internet. (windows.microsoft.com) 



 
 

 

Systemstöd: Ett informationssystem som tillgodoser verksamheter med styrning och 

administration. 

 

Sömlös kommunikation: Att tjänster och system lätt ska kunna kommunicera med varandra 

utan att det går för segt eller att kopplingen bryts. 

 

Videokonferens, Skype: Fungerar som ett vanligt samtal med möjligheten att se personen 

som samtalas med eller att t.ex. se en presentation i realtid via datorskärmen. (Gralla 2007) 

 

Virtuell miljö: Är inte verklig men upplevs som verklig. Ett sådant exempel är när anställda 

virtuellt fjärrinloggar till sin jobbdator. Det innebär att exempelvis hemifrån loggar in på sin 

jobbdator och får tillgång till sitt datorskrivbord som finns på jobbet. Eller en bild på ett 

tangentbord på en skärm som går att skriva på, det vill säga, ett virtuellt skrivbord. (idg.se) 

 

Virusskydd: Skyddar datorn från virus genom att programmet letar igenom datorns filer efter 

något skadligt: detta görs automatiskt eller genom begäran. (Brookshear 2009)  
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1 Introduktion 
 

Mobila lösningar började det talas om på allvar år 2010 då datorn flyttade hemifrån och blev 

mobil. Detta var även året som smartphone telefonerna fick sitt verkliga genombrott och alla 

plötsligt ville ha en telefon som var anpassad för att alltid vara uppdaterad och tillgänglig. 

(Appel 2010) Detta ledde till en dramatisk ökning av mobil surfning med användning av 

hundratusentals appar vilket var möjligt genom tredje generationens nätverk, även kallat för 

3G. 3G ger tillgång till webbsurfning och ljud- och videoöverföring som tidigare nätverk inte 

kunde erbjuda. (Martin 2011) Smartphones började användas som en dator och för de som 

tyckte telefonen var för liten lanserades surfplattorna. (Appel 2010) Smartphones är idag ett 

viktigt kommunikations- och socialisationsverktyg. Förutom att ringa och sms:a erbjuder 

smartphones möjligheten att göra videosamtal, skicka email, synka sin kalender samt att vara 

uppkopplad mot Internet. Smartphones erbjuder stor funktionalitet då de ses som ett 

produktivitetsverktyg, speciellt för människor som är på resande fot. Smartphones erbjuder 

därav bättre mobilitet än vad en dator gör. (greattechgadgets.com) Under det senaste året har 

ägandet av smartphones och surfplattor skjutit i höjden. I takt med att mobila enheter ökar 

kraftigt skapar det möjligheter för obegränsad kommunikation, vilket även ökar anställdas 

förväntningar på hur de skall samverka med sin omgivning på verksamheten. Fler och fler 

anställda förväntar sig att arbetsgivare erbjuder flexibilitet för mobilt arbete. Anställda vill 

kunna svara på e-mail, utföra vardagsärenden och komma åt arbetssysslor, oavsett tid, plats 

och uppkoppling. (Telenor 2010) Arbete och fritid möts i mobila enheterna, vilket har 

inneburit att en blandning mellan privat och professionell användning av tekniska enheter 

också har ökat, vilket är en trend som kallas för ”consumerization of IT”. (Graham 2012)  
 

 

1.1. Bakgrund 

 

Från consumerization of IT har begreppet bring your own device (BYOD) fötts, och är det 

uttryck denna uppsats kommer bygga på. I en artikel i BBC news av Graham (2012) beskrivs 

BYOD som ett koncept där verksamheter tillåter sina anställda att ta med sig sina egna 

enheter, kan vara en dator, surfplatta eller smartphone för att sköta sitt arbete ifrån. Enligt 

Harris (2012) på Decisive Analytics som utfört en studie om BYOD på större företag i USA, 

Storbritannien och Tyskland där 436 IT-chefer och VDs intervjuades, har BYOD blivit 

identifierats som en betydande branschtrend. Denna trend tros ha uppkommit genom en 

kombination av krafter. Dels övergången mot mobilitet samt att en ny generation av anställda 

tar plats på verksamheterna. Detta har förändrat IT världen och sätter press på hur 

verksamheter skall hänga med i förändringarna. Teknologin har även ett finger med i spelet 

samt hur användare interagerar med sina smartphones, surfplattor, datorer och även personliga 

molntjänster. (Faas 2012) 

 
Enligt studien av Harris (2012) har verksamheterna upplevt krav från anställda, att anställda 

själva vill välja från vilken enhet de skall sköta sitt arbete från. Den generation som nu intar 

arbetsmarknaden är uppväxta med Internet, mobiltelefoner och sociala nätverk, vilket har 

format deras sätt att kommunicera med varandra. (Faas 2012) Genom detta förespråkar denna 

generation för en mobil arbetskraft och de vill helst bestämma över sin egen arbetstid gällande 

när, var och hur. (Jeffery 2008) När det kommer till rekrytering och bibehållande av unga 

talanger visar forskningen av Harris (2012) att en viktig faktor var erbjudandet att få välja från 

vilken enhet de skall utföra sitt arbete ifrån. Forskningen fann även globalt att studenter och 

anställda skulle acceptera ett lägre betalt jobb vid val av egen enhet, än ett högre betalande 
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jobb med mindre flexibilitet. Chefer är överens om att genom BYOD får verksamheter en 

konkurrensfördel. Detta på grund av att anställdas användande av egna enheter ansågs 

avsevärt öka kreativitet och innovation samt förbättra balansen i anställdas liv. 50 % av 

intervjuade IT chefer tror att nöjda anställda leder till en ökad produktivitet. (Harris 2012) 

Enligt en undersökning som omfattar 17 länder per affärsområde fann företaget Avanade att 

88 % av företagsledarna bekräftade att deras anställda använde egna enheter för 

affärsändamål. (Graham 2012) De största drivkrafterna som befattningshavare talar omkring 

BYOD är förbättrad mobilitet, anställdas förmåga att arbeta på språng och anställdas nöjdhet 

med att slippa bära med sig flera enheter. Tillväxt av BYOD anses i allmänhet bland 

intervjuade som oundvikligt och verksamheterna planerar aktivt hur de skall fortsätta att 

integrera BYOD i sina organisationer. (Harris 2012) Gartner förutspår att inom två år kommer 

90 % av verksamheterna tillåta verksamhetssysslor på privatägda enheter. (wip.se) 
 

 

1.2. Problembeskrivning 

 

Allt eftersom kraven från anställda ökar om att få välja egna enheter och BYOD tar fart följer 

även en hel del problem som verksamheter måste ta ställning till. Enligt studien av Harris 

(2012) har BYOD pressat organisationer till att utveckla effektiva policys gällande införande 

av personlig enheter, molntjänster och andra manifestationer av BYOD på arbetsplatsen. 

Nästan hälften av de verksamheter som tillåter anställda att använda sina egna enheter 

rapporterar att de upplevt säkerhetsintrång på verksamhetens nätverk som ett resultat av 

införandet av BYOD. I artikeln av Graham (2012) betonas det att verksamheter måste 

säkerställa sina nät och sin data. Det är inte bara säkerheten som måste tas i hänsyn till utan 

det finns även juridiska problem som verksamheterna måste tacklas med. Då trenden är ny 

och ytterst lite forskning finns kring svenska verksamheter gällande BYOD är det viktigt att 

reda ut begreppet för att förstå vad det innebär. Som följd av detta lyder forskningsfrågorna 

som följande: 

 

 Hur kommer det sig att BYOD är en uppgående trend, vilka möjligheter finns? 

 Vilka problem följer av att verksamheter tillåter anställda att använda sina egna 

enheter? 

 Vilka krav ställer BYOD trenden på medarbetare samt på verksamheten? 
 

 

1.3. Syfte 

 

Syftet med studien är att ta fram ett nytt ramverk för konceptet med bring your own device, 

för att ge en generell bild av ämnet samt påvisa vilka krav som ställs på verksamheter. 

Uppsatsen kommer således mynna ut i en pilotstudie där möjligheter och problemområden 

samt att centrala åtgärder beskrivs kring termen bring your own device. 

 

 

1.4. Avgränsning 

 

Eftersom studien ämnar sig till att ge en generell bild av bring your own device blir en 

avgränsning således att det ej kommer bli någon djupare behandling inom något specifikt 

problemområde och biområden såsom skattemässiga problem kommer ej heller att påvisas. 

Studien kommer i första hand fokusera på svenska verksamhetsinriktade problem och 
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kommer således inte att beskriva system- och teknikkrav i detalj. Då studien skall försöka 

vara generell i möjligaste mån kommer ej heller eventuella ekonomiska vinster mätas vid 

införande av BYOD. 

 

 

1.5. Kunskapsintressenter 

 

Denna studie kommer som tidigare nämnt resultera i en pilotstudie med kunskap kring ämnet 

för BYOD och det kunskapsbidrag uppsatsen lämpar sig således för vidareforskning. Då 

BYOD kommer att utredas och förklaras kommer det även resultera i kunskap som riktar sig 

till verksamheter som överväger att införa BYOD och där verksamheter får en chans att 

studera styrkor och svagheter gällande Bring your own device. Även verksamheter som är på 

väg eller har infört BYOD kan få en kompletterande insikt och få vinklar på fenomenet som 

de inte har tänkt på innan. Genom denna kunskap kan de utveckla egna kunskaper om hur de 

skall lösa de svagheter som finns gällande bring your own device. 
 

 

1.6. Disposition 

 

I kapitel två beskrivs de metoder som studien bygger på. Först argumenteras och presenteras 

det vilken forskningsansats och metod som studien bedriver. Sedan presenteras det hur data 

har samlats in och analyserats för att ge en god trovärdighet. 

 

I kapitel tre presenteras teori som berör begrepp som ligger till grund för ämnet BYOD. Först 

presenteras begrepp som rör uppkomst av trenden, sedan följer teori om det som är tilltalande 

för verksamheter och medarbetare med BYOD. I mitten presenteras begrepp som är viktiga 

när BYOD diskuteras. I slutet på kapitlet presenteras problemområden med BYOD samt 

säkerhetsåtgärder som bör has i åtanke. 

 

I kapitel fyra presenteras det empiriskt insamlade materialet som framkommit ur studien. 

 

I kapitel fem analyseras det empiriska underlaget mot de teoretiska begreppen som belyser 

studiens forskningsfrågor. 

 

I kapitel sex presenteras resultatet av studien. Först diskuteras vissa delområden utifrån 

författarnas tankar och i slutet av kapitlet presenteras studiens slutsats samt en reflektion över 

studiens resultat. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel ges en inblick i vilka tillvägagångssätt som tillämpats i forskningen för att ge 

läsaren god förståelse för hur studien har bedrivits, samt för att påvisa studiens trovärdighet. 
 

 

2.1. Forskningsansats 

 

Uppsatsen bygger på en induktiv ansats, vilket innebär att utifrån empirin formuleras teorier. 

Idealet är att som forskare gå ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar och samla in all 

relevant information. Utifrån den insamlade informationen skrivs sedan teorierna. (Jacobsen 

2002) Detta ideal kallas för en grundad teori där tanken är att teorin är grundad i empirin. 

(Dalen 2008) Denna ansats är vald utifrån att konceptet med bring your own device är ett nytt 

fenomen och det finns ytterst lite gjord forskning kring ämnet. Med detta i åtanke passar det 

bra att utifrån insamlad information formulera teorier om ämnet, vilket möter uppsatsens 

syfte. Uppsatsen hamnar således inom ett interpretativt paradigm, där forskaren söker efter 

tolkningar av ett fenomen. Inom interpretivism studeras verkliga situationer, där forskaren 

tittar på hur människor uppfattar sin värld och försöker förstå fenomen genom värderingar och 

betydelser som människor tilldelat fenomenet. Till skillnad från den positivistiska ansatsen 

som söker efter den absoluta sanningen genom att bevisa eller motbevisa en hypotes, finns det 

enligt interpretivismen inga absoluta sanningar kring ett fenomen. (Oates 2006) Då uppsatsen 

ämnar sig att studera hur BYOD har tagit sin plats i verksamheter i Sverige och försöka förstå 

vilken betydelse BYOD har för verksamheter idag hamnar studien således inom 

interpretavismen. Uppsatsen ämnar inte försöka bevisa eller motbevisa en hypotes och söker 

ej heller efter en absolut sanning, vilket innebär att studien inte faller inom den positivistiska 

ansatsen. Interpretativa studier försöker identifiera, undersöka och förklara hur faktorer i ett 

visst socialt sammanhang är relaterade och beroende av varandra. Målet är att skapa en rik 

förståelse av en kontext. (Ibid) Studiens syfte stödjer Interpretativa studier genom att försöka 

förklara och undersöka hur bring your own device skapar möjligheter för verksamheterna 

samt de anställda och även att undersöka vilka problem som kan uppstå i samband med 

införanden kring BYOD, hur det ter sig i verkligheten. Det finns dock kritik mot den 

induktiva forskningen som bör finnas i åtanke när forskningen genomförs. Enligt Jacobsen 

(2002) är det omöjligt och naivt att tro att forskare kan gå ut i verkligheten med ett öppet 

sinne. Alla människor har en förförståelse och fördom om vad som är viktigt och mindre 

viktigt som kommer avgöra vilket slags data de samlar in. Då BYOD är ett nytt fenomen finns 

det ytterst lite kunnande från författarna om området och att gå ut med ett öppet sinne blir 

därför ett måste för att kunna samla in relevant information. Trots detta finns detta påstående i 

författarnas åtanke vid utförande av studien och försöker vara fördomsfri i sin datainsamling. 
 

 

2.1.1. Kvalitativ ansats 

 

Oates (2006) säger att det ofta finns en stark preferens inom interpretativ forskning för att 

generera och analysera kvalitativ data. Kvalitativ data är människors ord, metaforer, bilder 

och hur människor beteer sig och ett överordnat mål för kvalitativ forskning är att nå insikt för 

ett fenomen kring den sociala verkligheten. (Dalen 2008) Då kvalitativ metod följer av en 

induktiv ansats följer då även en kvalitativ datainsamling för denna forskning. En kvalitativ 

metod har en öppenhet för att ta in ny information och forskarna påtvingar inte respondenten 

med givna svarsalternativ utan denne får själv förklara sina upplevelser kring fenomenet. 



5 
 

Genom en öppenhet kan data bli nyanserat, informationen som samlas blir individuell och ger 

en unik förståelse för ett förhållande. Kvalitativa ansatser är även flexibla i den meningen att 

forskaren har möjlighet att ändra sin problemställning efter hand då mer data samlats in och 

forskaren får mer förståelse för fenomenet. (Jacobsen 2002) En kvalitativ forskningsansats 

stämmer väl överens med syftet för denna uppsats. Målet är att få insikt i vad bring your own 

device innebär, om hur detta fenomen ter sig i verkligheten. För att få en rik insikt om detta 

fenomen krävs det att personer som har erfarenhet och har upplevt fenomenet får tala fritt om 

ämnet. (Ibid) Då uppsatsen bygger på en grundad teori följer det väl att i datainsamlingen 

kring bring your own device ha möjligheten att ändra sin problemställning allt eftersom ny 

data samlats in och författarna får en tydligare bild av ämnet. Bring your own device har 

nyligen börjat etableras i svenska verksamheter och det finns ytterst lite teori kring ämnet. 

Detta innebär att allt eftersom mer data samlas in kommer bilden bli tydligare och fler 

problemområden kommer dyka upp som behöver klarläggas. Målet är att skapa en tydlig bild 

av BYOD och reda ut problemområden som följer av denna trend som stämmer väl överens 

med en kvalitativ metod. 
 

 

2.2. Forskningsstrategi 

 

Typiska forskningsstrategier som hör ihop med en kvalitativ forskningsansats är fallstudier 

och aktionsforskning. Aktionsforskning används ofta för att forska och förändra den egna 

praktiken. (Oates 2006). Fallstudier är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen som 

används för att fördjupa och utveckla begrepp och teorier (ne.se). Strategin vald för denna 

uppsats är fallstudier då forskningen ämnar sig till att få en förståelse för bring your own 

device samt utveckla begrepp kring ämnet, vilket stämmer väl överens med fallstudier. 

Aktionsforskning väljs ej då syftet inte är att bidra till en förändring av ämnet. Målet är att få 

en rik, detaljerad inblick i BYOD och dess komplexa relationer och processer, vilket Oates 

(2006) anser är en del av fallstudier.  Fallstudier kännetecknas av att fenomenet undersöks i 

sin naturliga miljö, att fokus ligger på djup istället för bredd där forskaren tar in detaljer om 

fenomenet samt att forskaren använder ett brett spektrum av datakällor. Det finns tre typer av 

fallstudier; explorativa som används för att definiera frågor eller hypoteser för efterföljande 

studier, deskriptiva som ger en detaljerad beskrivelse av ett fall och förklarande som förklarar 

varför vissa händelser inträffar och vissa resultat följer av det. (Oates 2006) Denna uppsats 

bedriver explorativa studier då de används för att hjälpa forskaren förstå ett problem, 

exempelvis där det finns lite skrivet i litteratur om ämnet. BYOD är som tidigare nämnt ett 

nytt fenomen och det finns lite studier bedrivet kring ämnet i Sverige och det är därför 

intressant att förstå trenden och problematiken runt det. Enligt Oates (2006) kan det vara svårt 

att generalisera genom fallstudier men att det är möjligt att framställa bredare slutsatser i den 

utsträckning av fall som forskaren valt som är typiska för andra fall. Då denna uppsats ämnar 

förklara begreppet med BYOD, förstå trenden och problematiken kring den, väljs fall som går 

att generalisera i möjligaste mån för att förklara fenomenet. Fall som därav blir intressanta att 

undersöka blir således verksamheter där BYOD planeras att införas och på verksamheter där 

det har införts och används.  
  

 

2.3. Forskningsprocess 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2010) finns det sju stadier i en kvalitativ forskning som denna 

forskning valt att följa. Nedan finns en ritning på dessa sju stadier för att ge en överblick på 
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hur studien har bedrivits. Detta skall utmynnas i en läsbar produkt vilket är det sjunde och 

sista stadiet.  

 

 
(Bild 1. Sju stadier i en kvalitativ forskning som studien är uppbyggd efter.) 
 

 
Det första stadiet handlar om tematisering, där undersökningens syfte och problemställningar 

avgörs. Denna forskning startade genom söka på Googles sökmotor efter bring your own 

device och fann där skrivna tidningsartiklar. Dessa tidningsartiklar lästes igenom för att få en 

uppfattning om vad trenden kunde medföra för fördelar samt nackdelar. Det 

uppmärksammades tidigt att det fanns mycket lite skrivet om ämnet samt de problemområden 

och möjligheter som verksamheter möter vid införandet av trenden. Intressant skulle således 

vara att undersöka vad BYOD innebär för svenska verksamheter. Varför har denna trend 

slagit igenom och vilka fördelar svenska verksamheter ser med införandet av BYOD. 

Intressant skulle även vara att kartlägga vilka problem som verksamheter kan stöta på vid 

införande av trenden. En tematisering gjordes och syftet samt forskningsfrågor klargjordes. 

Det andra stadiet enligt Kvale & Brinkmann (2010) handlar om att planera upplägget av 

undersökningen. Då uppsatsen följer en grundad teori handlar det om att genom kvalitativa 

undersökningar skaffa sig material till att forma teorier (Dalen 2008). Som tidigare nämnt 

fanns det lite skrivet kring bring your own device och för att skaffa mer information utfördes 

en provintervju som även var till för att vara en inspirationsintervju. I en kvalitativ 

intervjustudie måste en provintervju utföras för att testa sig själv som intervjuare. En 

provintervju kan ge nyttig information för hur frågor till en intervjuguide bör utformas samt 

för att testa på sitt eget beteende i en intervjusituation. (Ibid) Inspirationsintervjun ämnades 

till att få mer information om vilka problemområden som skulle kunna följa av att 

verksamheter tillåter BYOD. Inspirationsintervjun utmynnade precis som tanken var till mer 

information kring ämnet med BYOD och från intervjun togs begrepp och teorier fram för att 

förklara fenomenet. Efter denna inspirationsintervju bestämdes det att intervjuer kommer att 

utföras som kvalitativ insamlingsmetod. Ett annat sätt hade kunnat vara att göra observationer 

för att samla in data kring ämnet. Men eftersom BYOD inte är väletablerat i Sverige ännu 

ansågs det att observationer skulle ge för lite information. Studien behöver få rik insikt i vad 

verksamheter anser om detta ämne och det kommer intervjuer att bidra till.  
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2.3.1. Datainsamlingsmetodik 

 

Materialet som samlats in till denna studie har skett på olika sätt för att få kunskap om ämnet. 

Teoridelen i denna uppsats ämnar sig till att förklara begrepp som rör bring your own device 

och ta fram vissa teorier kring ämnet. Dessa begrepp är framtagna från böcker samt sökningar 

på Googles sökmotor. Många av de referenser som finns i denna forskning är elektroniska 

referenser, Internetkällor som anses vara mindre pålitliga källor. Valet att använda 

Internetkällor beror på som tidigare sagt att BYOD är ett nytt ämne och att det tyvärr inte 

finns särskilt mycket forskning eller litteratur kring ämnet. Dessvärre kunde väldigt lite 

pålitliga källor hittas om ämnet och ämnen som rör BYOD. Därav blev valet att använda 

Internetkällor ett måste för att kunna bedriva denna forskning vidare. 

 

 

2.3.1.1.  Kunskapsinhämtning 

 

Vidare sätt för att inhämta kunskap om bring your own device fortsatte planeras för efter 

inspirationsintervjun. Inspirationsintervjun gav som sagt mer information om ämnet samt dess 

problemområden. De problemområden som diskuterades på inspirationsintervjun gav en 

grund för utformning av intervjuguider. Vissa problemområden gällde juridiska problem och 

för att ge studien ett rikt resultat gjordes bedömningen att dessa problem behövde förtydligas. 

Beslutet togs att förutom fallstudier också göra en intervju med en jurist för att reda ut de 

juridiska problemen. Från bakgrundsforskningen fann författarna en hypotes om varför 

BYOD trenden uppkommit gällande att unga människor ställer krav på verksamheterna. Ett 

val gjordes att ytterligare intervjuer behövde göras med studenter samt med nyexaminerade 

studenter som varit ute i arbetslivet i cirka ett år för att se om dessa krav stämmer överens 

med teorin. Således utformades fem stycken olika intervjuguider. En intervjuguide för en 

jurist (Bilaga 4), en för studenter (Bilaga 5), en för nyexaminerade (Bilaga 6) samt för 

fallstudierna. Inom fallstudierna gjordes valet att tala med IT ansvariga som jobbar med 

BYOD (Bilaga 1), IT-ansvariga på verksamheter som tänker införa BYOD (bilaga 2) samt för 

anställda på verksamheter som infört BYOD (Bilaga 3). Där dessa intervjuer och 

inspirationsintervjun är tänkt att till kunskapsinhämtning vilket bilden nedan visar. 
 

 
(Bild 2. Kunskapsinhämtning. Intervjuer med ovanstående informanter skall generera kunskap om bring your 

own device för att uppfylla studiens syfte) 
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Enligt Dalen (2008) behöver alla undersökningar, som har intervju som metod, utarbeta en 

intervjuguide. En intervjuguide består av centrala frågor som utgår ifrån forskningsfrågorna. 

Vid utarbetandet av en intervjuguide bör de inledande frågorna vara avslappnande för att få 

informanten att må bra. Efterhand fokuseras frågorna mot centrala temat och mot slutet öppna 

upp för mer generella saker. (Ibid) Intervjuguiderna valdes att göra semistrukturerade (Oates 

2006) där frågorna är delvis strukturerade men lämnas öppna för följdfrågor samt för att 

framkalla spontana beskrivningar från informanterna. Dalen (2008) menar att det är viktigt att 

frågorna inte är ledande. Utan att de är klara och otvetydiga samt att frågorna inte innehåller 

alltför känsliga saker som informanten inte kan uttala sig om. Detta togs i åtanke vid 

utformning av intervjufrågorna. 

   
Som tidigare beskrivet för att generalisera i möjligaste mån skulle verksamheter som infört 

och som planerar att införa BYOD intervjuas. För att hitta sådana verksamheter användes 

Googles sökmotor, men även genom tips från kontakter hittades tre stycken verksamheter som 

var intressanta för studien. Verksamheter som valdes var ett IT-företag, en bank samt en 

myndighet. Verksamheterna valdes med största möjliga variation för att ge en variation till 

fenomenet, vilket följer den grundade teorin. Enligt Dalen (2008) ska forskaren försöka samla 

ett urval som återspeglar maximal variation på fenomenet. Då endast en av de tre 

verksamheterna arbetade med BYOD i dagsläget gjordes bedömningen att det är, förutom IT 

ansvarig, intressant att tala med två anställda på den verksamheten för att få en bredare bild av 

hur BYOD fungerar i verkligheten.  
 
Studenter och nyexaminerade unga personer valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att informanter väljs som finns nära till hands. (Oates 2006) Studenter med olika 

ämnesinriktningar valdes för att kunna generalisera i möjligaste mån. För att kunna testa 

teorin om det är unga som är en faktor till uppkomsten av BYOD valdes även nyexaminerade 

som arbetar som konsulter och som är mobila i sitt arbete för att få en tydlig bild av ämnet. 

Alla informanter kontaktades via e-mail och telefon där syftet och bakgrunden till studien 

förklarades. Ett positivt besked gavs och informanterna fick välja tid och plats för 

intervjuutförandet för att de skulle känna sig bekväma med undersökningen. 
  

  

2.3.1.2. Intervjuutförande 

 

När planeringen var klar följde intervjuutförandet, vilket är det tredje stadiet enligt Kvale & 

Brinkmann (2010). Totalt intervjuades tretton stycken och intervjuerna skedde på två olika 

sätt. De flesta intervjuer skedde på plats med respondenten, men vid några få intervjuer fick 

intervjuerna ske över videosamtal via Skype eller telefon. Detta på grund av stora avstånd till 

respondenterna. Valet att intervjua informanter på stort avstånd grundar sig i att fenomenet är 

nytt och tyvärr finns det ännu inte många verksamheter som jobbar med BYOD eller planerar 

att införa det.  

 
När en intervju inleds bör intervjuaren definiera situationen för informanten, berätta kort om 

syftet med intervjun samt fråga om lov för att spela in samtalet. (Ibid) Varje intervju startade 

med en förklaring av vad forskningen handlar om samt en förfrågning om det gick bra att 

spela in samtalet.  Dalen (2008) rekommenderar användandet av tekniska hjälpmedel för att 

spela in informantens egna ord, det ger trovärdighet vid presentation av materialet. 

Informanten fick veta att inspelningen endast var till för oss författare att lyssna igenom och 

att det skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle få vara anonyma i forskningen. 
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Under intervjun följdes intervjuguiden och informanten tilläts svara öppet och om något var 

oklart ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse för fenomenet. En av författarna 

agerade intervjuare för att kunna lyssna och ta del av deras upplevelse. Den andra författaren 

antecknade under hela intervjun för enligt Dalen (2008) är det värdefullt att händelser blir 

registrerade och att det är lätt att glömma om det inte antecknats. Intervjun avrundades med 

öppna frågor för respondenten om denne hade något mer att ta upp eller undrade något. Detta 

eftersom i slutet av en intervju kan det enligt Kvale och Brinkmann (2010) råda spänning eller 

oro och kanske undrar informanten över något. 
 

 

2.3.2. Bearbetning av material 

 

Efter att intervjuerna var gjorda utfördes transkribering som är det fjärde stadiet i en 

intervjuundersökning (Kvale och Brinkmann 2010). Transkriberingen delades lika mellan 

författarna för att båda skulle ta del av materialet inför analysen. Dalen (2008) menar att det är 

viktigt att forskaren själv gör transkriberingen då det ger en möjlighet att lära känna sitt data 

och att det är nödvändigt att beakta detta som råmaterial för analysen. Eftersom 

undersökningen följer en grundad teori är det viktigt att koda sitt material enligt Oates (2006). 

Kodningsprocessen är det femte stadiet i intervjuundersökningen och syftet med att gå 

igenom materialet är att leta efter abstrakta kategorier som kan sammanföra och organisera 

materialet. Det ger möjlighet att förstå innehållet på en mer tolkande och teoretisk nivå. 

(Dalen 2008) Författarna läste igenom materialet tillsammans efter transkriberingen där 

begrepp identifierades och kategorier formades. En sådan genomgång kallas för en öppen 

kodning som är en första råkodning av materialet. (Ibid) När författarna identifierat begrepp 

och kategorier analyserades samband samt kategoriserades centrala fenomen där viktiga 

punkter lyftes fram. Enligt Dalen (2008) kallas detta för selektiv kodning, där målet är att 

samla materialet i en överordnad förståelse över vad som är det mest centrala, vilket också 

följer den grundade teorin.   
 

 

2.4. Undersökningens trovärdighet 

 

Alla undersökningar ska alltid försöka stärka trovärdigheten genom validitet och reliabilitet 

(Jacobsen 2002), vilket är sjätte stadiet enligt Kvale & Brinkmann (2010). Validitet handlar 

om giltigheten, om studien undersöker vad den avsett att undersöka och reliabiliteten handlar 

om tillförlitligheten för resultatet. (Ibid) Om studien skulle göras igen av annan forskare 

skulle denne komma fram till samma sak. Enligt Dalen (2008) kan inte denna terminologi 

användas för kvalitativa studier utan validiteten och reliabiliteten måste definieras på andra 

sätt. Reliabiliteten uppfattas som ett mindre passande begrepp, då det är svårt att ställa sådana 

krav på att det ska bli exakt samma resultat i en annan forskning inom den kvalitativa 

ansatsen. För att tackla frågan om reliabilitet är det viktigt att vara tydlig om hur 

forskningsprocessen har gått till, för att en annan forskare ska kunna använda samma metoder. 

Beskrivningen måste ange vilka analytiska metoder som använts vid bearbetning av 

datamaterialet och förhållanden för intervjusituationen. (Ibid) I uppsatsen klargörs det tydligt 

genom metodkapitlet hur forskningen har gått till och även hur forskarna grundat sina tankar 

för att stärka reliabiliteten för forskningen.   
 
Gällande validiteten finns det många aspekter att diskutera kring. Genom metodkapitlet har 

forskarnas anknytning till fenomenet med BYOD förklarats tydligt vilket ger läsaren 

möjlighet att bedöma resultatet (Dalen 2008). Forskningen har ämnat sig till att försöka i 
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möjligaste mån göras generell och valde därför fall som gav stor variation. Många intervjuer 

har även gjorts för att uppfylla validiteten om generalisering.  För att kunna värdera om 

resultatet mätt vad det avsett att mäta, måste forskaren vara noggrann och ge relevant 

information, vilket metodkapitlet styrker. Datamaterialets validitet stärks genom att 

intervjuaren ställer bra frågor och ger informanterna tillfälle att ge fylliga uttalanden, samt 

redogöra för hur datamaterialet samlats in och anpassats för tolkning och analys. (Ibid) Som 

tidigare beskrivet har intervjuerna skett genom semistrukturerade frågor som tillåter öppna 

och fylliga svar från informanterna. Datamaterialet har också redogjorts för i kapitel 2.3.2 

vilket styrker god validitet för forskningen. 
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3 Teori 
 

I detta kapitel ges en förklaring till de begrepp som ligger till grund för ämnet med bring your 

own device. Först presenteras förklaringar kring begreppen som tros ha påverkat uppkomsten 

med BYOD, vilket som tidigare nämnt är en kombination av övergången mot mobilitet samt 

en ny generation av anställda som tar plats på verksamheterna. Sedan följer det som är 

tilltalande för verksamheter med att tillåta BYOD samt en förklaring av begrepp som 

påverkas av BYOD trenden, för vidare diskussion i resultatet. I slutet av kapitlet presenteras 

problem som finns med BYOD samt åtgärder som verksamheter bör ha i åtanke vid tillåtande 

av BYOD.  

 

Nedan presenteras teorin i en förklarande bild. Mobilitet, generation Y och möjligheter som 

finns för verksamheter är faktorer som påverkar uppkomsten av trenden BYOD. För att 

BYOD ska fungera till sitt yttersta behövs informationssystem och molntjänster. Dock finns 

det en del osäkerheter kring BYOD gällande säkerheten, abonnemang och juridiska problem 

och att lösa många problem finns ett antal åtgärder som bör has i åtanke. 
 

 

 
 

(Bild 3. Byggstenar för bring your own device) 

 

 

3.1. Mobilitet 

 

Det finns ingen generellt accepterad definition kring ordet mobilitet. Mobilitet är en term som 

används i vid mening gällande informations- och kommunikationsteknologi, för att beskriva 

olika situationer. Mobilitet kan ses som fysisk förflyttning eller som distansierad interaktion 

mellan individer som är långt ifrån varandra och använder mobila enheter för att 
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kommunicera. (Weilenmann 2003:23) Mobilitet är en kraft som har haft omvälvande effekt på 

dagens samhälle. Tekniken gör människor mer mobila och i takt med att mobila enheter har 

skapat nya möjligheter för obegränsad kommunikation, förväntar sig anställda att 

verksamheter erbjuder mobilt arbete. Kontoret har inte längre monopol på platsen för arbete. 

Anställda jobbar idag i allt större utsträckning från hemmet, sommarstugan och tåget. Ett 

mobilt arbetssätt innebär intern flexibilitet och effektivitet för anställda och verksamheten i 

sig. Även bättre service till kunder och partners följer ur ett mobilt arbetssätt. Arbetstiderna 

har även förändrats genom det mobila arbetet. Det är inte längre åtta till fem som gäller för 

alla, utan det innebär stor flexibilitet för anställda att själva välja när och varifrån de skall 

arbeta. (Telenor 2010)  
 

 

3.2. Enheter 

 

En enhet är teknisk utrustning som är till för att vara mobil. I denna uppsats ingår enheter som 

laptops samt mobila enheter. Nedan ges en presentation av mobila enheter och vad som gör 

dem till mobila enheter. 

 

 

3.2.1. Mobila enheter 

 

Mobila enheter är ett samlingsnamn för portabla enheter, där den gemensamma nämnaren är 

att skärmen är mindre än en stationär dator och är därav mobila. De vanligaste mobila 

enheterna är smartphones och läsplattor. (Jonsson 2011) Appar är en betydande del av 

smartphones och surfplattor. Användaren installerar sin app på sin mobila enhet för att ge den 

fler funktioner. Dessa appar laddas ner från en butik i telefonen, exempelvis Appstore för 

iPhone och Google play för android. (Sveriges radio) Många appar behöver interagera med 

andra delar i enheten och användaren måste således godkänna specifika och begränsade 

behörigheter för en app när appen laddas ner. (support.google.com) Mobila applikationer 

hjälper oftast användare genom att ansluta dem till Internettjänster, eller hjälpa användare att 

använda Internet på sin mobila enhet. En mobil applikation kan vara exempelvis en mobil 

hemsida, e-mail klient, kalender, kartor, bildprogram eller ett spel. (webopedia.com) 
 

 

3.2.1.1. Smartphones 

 

En smartphone är en avancerad mobil som kan göra betydligt mer än att bara ringa och skicka 

sms. Den kan liknas vid en datorlik mobil, det är ett mellanting mellan en mobil och en dator. 

Precis som på en dator har en smartphone ett operativsystem där möjligheten finns för att 

installera mer avancerade program. Operativsystem är ett datorprogram som är en länk mellan 

hårdvaran på smartphonen och de program användaren vill använda. De vanligaste 

operativsystemen för smartphones är idag iOS för Apples iPhone, Googles Android OS och 

Microsofts Windows Phone. På en smartphone är Internet en stor del av användandet där 

användaren har möjlighet att synkronisera sin kalender, maila, surfa och ladda ner appar. 

(telia.se)  
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3.2.1.2. Surfplattor 

 

Surfplattan är en trådlös, portabel dator med ett pekskärmsgränssnitt som är mindre än en 

bärbar dator men större än en smartphone. Surfplattan styrs därmed med fingrarna och 

användaren skriver med hjälp av ett virtuellt tangentbord. (surfplatta.nu) Uppkoppling mot 

Internet sker via trådlöst nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattor används precis som 

för smartphones, för surfning på Internet, hantering av e-mail, kalender, spel och musik, men 

även för läsning av e-böcker, tidningar och tidsskrifter. (ne.se) Surfplattor är ett kraftfullt 

verktyg för att öka sin produktivitet och online upplevelse för antingen användning i jobbet 

eller för livet i allmänhet. Eftersom den är mindre än en dator men större än en smartphone är 

den perfekt att ha med sig. (staplesadvantage.com)  

 

Nedan visas en bild över mobila enheter. 
 

 
(Bild 4. Mobila enheter. Från vänster en surfplatta, en iPhone, en Windows Phone och en Androidtelefon) 

 

 

3.3. Generation Y 

 

Generation Y kallas de som är födda mellan 1977- 1994. (Compute Scotland 2012) Denna 

generation var de första som växte upp med Internet, mobiltelefoner och sociala nätverk. Alla 

dessa egenskaper har format deras liv, samt de förväntningar som de har på andra personer i 

samma generation. (Faas 2012) De är tekniskt erfarna eftersom de har blivit exponerade för 

teknik ända sedan barnsben. Generation Y är inte lika lojala till varumärken. De byter mode, 

stil, följer trender och vill förmedla vad de står för via olika kanaler. (Compute Scotland 

2012) Denna generation identifierar sig med den enhet de använder och efterfrågar om att få 

använda sina egna enheter på arbetet. Detta faller sig naturligt för dem eftersom de under hela 

skolutbildningen fått använda sina egna enheter. Det sägs att det genom generation Y som 

BYOD uppkommit. (Savitz 2012) Generation Y sätter press på verksamheter idag då de har 

andra förväntningar och erfarenheter av teknik och sociala medier än tidigare anställda. Det 

har visat sig efter en studie av Cisco att:  

 

 Mer än 40 % av studenter och unga anställda är villiga att få en lägre lön om det 

innebär mer flexibilitet när det kommer till att själv få välja enhet (bring your own 

device) samt möjlighet till mobilitet än att ta ett högre betalt arbete med mindre 

flexibilitet. 

 Ungefär 64 % av studenterna idag skulle hellre välja att alltid ha åtkomst till Internet 

istället för att få en bil. 

 Cirka sju av tio anställda medger att de bryter mot IT policyn. 
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 Tre av fem anställda anser att de inte är ansvariga för att skydda den information som 

finns på enheten. (Compute Scotland 2012) 

 

 

3.4. Vad som är tilltalande med BYOD 

 

Bring your own device är som tidigare nämnts en betydande branschtrend som medför en hel 

del fördelar och därför tilltalar verksamheter. Företaget Cortado går ut med att fördelarna med 

att införa BYOD är minskade hårdvarukostnader, nöjda anställda, mindre upplärningstid samt 

mindre eller ingen teknisk support, sömlös kommunikation och en väl optimerad 

affärsprocess. (Cortado.com) Enligt Harris (2012) kan införande av BYOD påverka kostnader 

i samband med support. Harris påstår att vissa verksamheter finner att de totala kostnaderna 

antingen kan öka eller minska med tillkomsten av BYOD. (Ibid) På verksamheter där BYOD 

accepteras kan verksamheten stå för hela eller en del av kostnaden av den enhet som väljs. 

Under förutsättning att den anställde också köper ett “supportpaket”, eller att verksamheten 

tillhandahåller programvara som tillåter anställda att få tillgång till ett virtuellt skrivbord på 

deras egna enheter. Alla verksamheter erbjuder dock inte ett “supportpaket” till anställda som 

har valt att använda en egen enhet. I dessa fall får de anställda själva stå för eventuella 

supportkostnader, ofta sätts supportforum upp för detta ändamål. (Graham 2012) I studien av 

Harris (2012) menade en tredjedel att kostnaderna minskade efter införandet av BYOD. 

Skälet till att kostnaderna ansågs minska delades lika mellan lägre IT-investeringar där 

verksamheterna lät anställda själva stå för kostnaden av enheter (36.8%) och mindre 

supportkostnad (54,5%). Det ledde även till högre produktivitet hos de anställda (31.7%) samt 

tillfredsställelse hos anställda och kund. Augustin et al. (2011) ser fler fördelar med 

implementering av BYOD. Verksamheter vinner på att de anställda får mer gjort genom att 

anställda ständigt är nåbara via enheterna. Enklare uppgifter som att svara på e-mail och delta 

på videomöten kan enkelt utföras när som helst, även efter att arbetsdagen egentligen är slut. 

Ännu en fördel är att de anställda känner sig bekväma genom att ha rätt redskap som passar 

dem och för deras arbetssysslor. Genom att anställda själva får välja sin enhet följer en positiv 

attityd. De blir motiverade och på detta vis mer effektiva. Eftersom verksamheten och de 

anställda delar på kostnaden på enheterna sparar verksamheten pengar. De anställda tjänar 

också pengar genom att inte behöva köpa en enhet att ha vid sidan av arbetet. (Ibid) 

Sammanfattningsvis sparar verksamheter pengar genom utgifter på enheter och genom 

supportkostnader samt att verksamheterna får nöjdare och mer produktiva anställda. 
 

 

3.5. Informationssystem 

 

Ett informationssystem hos en organisation tillhandahåller information till anställda och 

kunder för att underlätta och göra arbetet mer effektivt. Denna information kan gälla för 

kunder, leverantörer, produkter, utrustning, metoder och förfaranden. Alla organisationer har 

informationssystem. (Avison & Fitzgerald 2003) Enligt Beyon-Davies (2009) är 

informationssystem ett system som är ämnat för att människor lätt ska kunna kommunicera. 

Det är ett system som samlar, bearbetar, distribuerar och använder information. 

Informationssystemets huvudsyfte är till för att stödja aktivitetssystem i verksamheter, vidare 

i uppsatsen kommer informationssystem att benämnas som systemstöd. (Ibid) 
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3.5.1. Nätverk 

 

Behovet av att vilja dela information med varandra mellan olika datoranvändare har skapat 

sammanlänkning av datasystem som idag kallas för ett nätverk. Det innebär att information 

kan skickas mellan datorerna. Dessa sammanlänkningar av datasystem kan vara placerade 

nära varandra så kallade Local Area Network (LAN), vilket oftast innefattar ett höghus eller 

ett komplex. När dessa datasystem är geografiskt avlägsna från varandra kallas de för Wide 

Area Network (WAN), det kan vara alltifrån närliggande städer till andra sidan jorden. 

(Brooksheere 2009) Internet är uppbyggt av en uppsättning sammankopplade nätverk, alltså 

WAN som är utspridda över hela världen. (Beyon-Davies, 2009)  
 

 

3.5.1.1. Intranät 

 

Intranät är ett nätverk som liknar Internet men till skillnad från Internet, som har öppen 

åtkomst, har ett intranät begränsad åtkomst, ofta begränsat inom ett företag eller organisation. 

Ett intranät är skilt från resten av Internet genom en brandvägg. En brandvägg är en 

kombination av hårdvara och mjukvara som förbjuder obehörig åtkomst. Anställda kan dock 

komma åt Internet och använda sina resurser från intranätet, men brandväggen stänger ute 

inkräktare. Intranät används för att lagra information och för en rad olika ändamål, t.ex. e-

mail, schema, tillgång till verksamheters databaser och dokument, som enbart de anställda ska 

ha åtkomst till. (Gralla 2007) Intranät är ett verktyg som används för att underlätta 

kommunikation och dela information med varandra inom verksamheterna. (Mitchell, 

About.com) Exempel på intranät är sharepoint, det underlättar för de anställda att dela 

information, hantera projekt, dela dokument med andra inom verksamheten och publicera 

rapporter. (microsoft.com/sv-se) Det hjälper även till att hitta medarbetare till projekt och 

kalenderhändelser samt underlättar att skicka ut information som rör en del av organisationen. 

De underlättar även att kommunicera via blogg eller video. (netrelations.se) 
 

 

3.5.1.2. VPN-tunnel 

 

VPN står för Virtual Private Network som tillåter anställda att säkert ansluta till 

verksamhetens intranät oavsett var de befinner sig. VPN är en slags ”tunnelteknik” som låter 

människor använda det publika Internet för att ansluta till verksamhetens intranät och 

samtidigt hålla all kommunikation krypterad och säker. (Gralla 2007) 
 

Nedan presenteras de ovannämnda begreppen i dess sammanhang med BYOD. Från vänster 

visas olika enheter som en anställd kan använda för att koppla upp sig mot Internet. När en 

anställd är på annan plats än arbetsplatsen och vill ansluta sig till verksamhetens intranät eller 

molntjänster krävs det VPN-uppkoppling, eftersom det klassificeras som ett osäkert nät. 

Åtkomst begränsas genom brandväggar och identifiering av de anställda måste ske för att de 

ska nå intranätet.  
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(Bild 5. Åtkomst utanför arbetsplats demonstreras genom denna bild. De mörkblålinjerna är VPN-tunnlarna och 

de röda figurerna visar begränsad åtkomst. ) 

 

 

3.6. Molnet 

 

Molnet är ett serverutrymme där filer ej lagras lokalt på datorn, utan åtkomsten till filerna 

finns tillgänglig via Internet. (idg.se) Detta innebär att ingen programvara behöver installeras 

på datorn för att använda molntjänsten. (cloudmore.com) Molnet erbjuder en mängd olika 

tjänster som appar, e-post, program och lagring för olika typer av filer. (idg.se) Ett exempel på 

en öppen molntjänst är Dropbox som erbjuder backup, fildelning samt synkronisering för att 

ständigt ha den senaste versionen, om till exempel ett dokument delas med flera personer. 

(Larsson, cloud.idg.se) Dessa tjänster finns antingen tillgängliga som en gratis tjänst eller som 

en betaltjänst. Via ett personligt användarnamn och lösenord möjliggör Molnet åtkomst till 

alla filer som finns lagrade på kontot. Detta kan göras från vilken enhet som helst med 

tillgång till Internet. (ne.se) Verksamheter använder en annan typ av molntjänst än 

privatpersoner. Verksamheternas molntjänster fungerar som ett molnbaserat intranät, som är 

säkrare. (cloudmore.com) Detta innebär flexibilitet för verksamheter, eftersom de kan komma 

åt intranätet från vilken enhet som helst. De behöver heller inte lägga ut kostnader på servrar 

eller lagringsutrymme som inte används. Dock finns det en del nackdelar rörande 

säkerhetsfrågor, obehörig åtkomst, hur driften säkerställs, driftstopp och byte av leverantörer. 

(ne.se) Servarna där filerna finns sparade kan vara utspridda över hela världen för att utnyttja 

lagringsutrymmena optimalt samt för att kunna spara stora mängder data. Detta möjliggör stor 

nytta för program som tar mycket plats och som är resurskrävande. (idg.se) 
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3.7. Problem som kan finnas med BYOD 

 

Som tidigare beskrivet finns det många fördelar med att låta anställda ta med sig sina egna 

enheter till arbetet. Men det finns en hel del hot och problem som kan uppstå också vid 

tillåtande av BYOD (Patrizio 2012). Verksamheter möter nya utmaningar med BYOD och 

dessa utmaningar rör juridiska problem, abonnemang och informationssäkerhet som 

presenteras här nedan. 
 

 

3.7.1. Juridiska problem 

 

Några av de viktigaste utmaningarna verksamheter ställs inför vid tillåtande av BYOD har att 

göra med juridiska problem. Utmaningar som ägandeskap, vem som äger enheten och vem 

som är ansvarig för enheten, sekretess, vad för information hanteras på anställdas egna 

enheter och övervakning.  Det är viktigt att innan införande av bring your own device att 

tillfråga jurister, HR och anställda för att ta fram policys rörande dessa utmaningar. (Patrizio 

2012) Nedan följer några paragrafer och författningar som rör de utmaningar och problem 

som verksamheter och anställda kan möta gällande bring your own device. 

 

Ägandeproblem  

Följande kan vara av intresse inom BYOD när det kommer till äganderätt av enheter. 

 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

1 kap. Om slutande av avtal 

1 § “Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 § 

sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.” 

 

Policy 

Följande är av intresse för införande av BYOD inom verksamheten då en förändring måste 

förhandlas med facket innan införande kan ske. 

 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Förhandlingsrätt 

11 § “Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på 

eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden 

av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare 

förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör 

organisationen. 

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har 

fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket”. 

 

Övervakning 

Följande gäller övervakning samt dataintrång som är problem som kan uppstå när 

arbetsgivare vill kontrollera arbetstagares personliga enheter exempelvis vid installation av 

brandväggar. 
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Brottsbalk (1962:700) 

4 kap. Om brott mot frihet och frid 

8 § “Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller 

telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för 

brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.” (Lag 1993:601). 

9 a § ” Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för 

återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra 

eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger 

tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, 

dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.” Lag (1975:239). 

9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en 

uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, 

blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse 

i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd 

allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213). 

 

Sekretess 
Följande kan vara av intresse när det kommer till att klassificera sin information. Om 

verksamheter behandlar sekretesskyddad information bör beslut tas om BYOD kan införas. 

 

Säkerhetsskyddslag (1996:627) 

Lagens tillämpningsområde 

1 § Denna lag gäller vid verksamhet hos 

1. staten, kommunerna och landstingen, 

2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller 

landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och 

3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas 

mot terrorism. Lag (1999:952). 

 

7 § Säkerhetsskyddet skall förebygga 

1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras 

eller förstörs (informationssäkerhet), 

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i 1 eller 

där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och 

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har 

betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning). 

 

Upphovsrätt 

Licenser, exempelvis datorprogram såsom Adobe erbjuder är något som konsumenter kan 

använda gratis enligt gällande licensvillkor. När en konsument accepterar licensvillkoren 

binder sig denne till dessa villkor och om konsumenten bryter mot licensvillkoren kan det få 

rättsliga påföljder. (Klang, ii.se) Ett sådant exempel kan ske om arbetstagare tar med sig sådan 

licens till arbetsplatsen vilket är ett brott mot upphovsrätten.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K4P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K4P9


19 
 

 

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

1 § “Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett 

om det är skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal eller datorprogram 

m.m” 

(riksdagen.se) 

 

Behandling av personuppgifter 

Följande kan vara av intresse när verksamheter samlar information på molnet som kan beröra 

behandling av personuppgifter.  

 

Personuppgiftslag (1998:204) 

Syftet med lagen 

1 § “Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks 

genom behandling av personuppgifter.” 

 

Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter 

9 § “Den personuppgiftsansvarige skall se till att 

a) personuppgifter behandlas bara om det är lagligt, 

b) personuppgifter alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, 

c) personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, 

d) personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket 

uppgifterna samlades in, 

 

För att se till att bland annat personuppgiftslagen följs finns Datainspektionen. 

Datainspektionen är en myndighet ska bidra till att personuppgiftsbehandlingen inte leder till 

otillbörligt intrång i individers personliga integritet. (datainspektionen.se) 

 

 

3.7.2. Abonnemang 

 

Enligt nationalencyklopedin är ett abonnemang en beställning eller betalning på en tjänst eller 

en serie av tjänster under en begränsad tid. (ne.se) Ett mobilt abonnemang opererar via 

anslutningen mellan mobiltelefonen, eller annan enhet med SIM-kort, till telenätet. Med ett 

abonnemang undviker ägaren minutkostnader för samtal genom att istället betala en fast 

månadsavgift. Det finns olika typer av abonnemang och olika leverantörer beroende på vad 

som passar ägaren bäst. (idg.se) 
 

 

3.7.3. Informationssäkerhet 

 

Information är en tillgång som kan förekomma i många former. Informationssäkerhet är när 

informationen skyddas mot olika typer av hot för att skydda verksamhetskontinuitet, 

minimera verksamhetsrisk och maximera avkastning på investeringar och affärsmöjligheter. 

(SS-ISO/IEC 27002:2005) Som tidigare nämnt har hälften av de verksamheter som tillåter 

BYOD rapporterat att de upplevt säkerhetsintrång på verksamhetsnätverk (Harris 2012). I en 
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artikel av Graham (2012) betonas det att säkerheten behövs ta i hänsyn för verksamhetens nät 

och information. Informationssäkerhet är åtgärder som vidtas för att säkra 

informationssystem. Med detta menas att all information och även hur informationen hanteras 

skall ske på ett säkert sätt. (msb.se) 
 

 

3.7.3.1. Hot 

 

Med hot menas en händelse som potentiellt skulle kunna påverka en tillgång negativt, genom 

exempelvis obehörig åtkomst, förstörelse, avslöjande, modifiering av data och eller 

funktionsförlust. (Enisa.eu) De största datorhoten har varit olika typer av virus och maskar. 

Syftet med dessa är att sprida de via Internet i stor mängd. Vissa är även designade för att 

skada filer på datorn. Det kallas också för “malware”. (kaspersky.com) Det är inte bara 

datorhot som i dagens samhälle är viktiga att ta ställning till. Ett vanligt hot är dataläckage, 

som innebär att enheten antingen blir borttappad eller att enheten blir stulen. Ett annat hot 

som börjar bli allt vanligare är att oavsiktligt lämna ut viktiga uppgifter genom appar, då 

användare inte alltid är medvetna om funktionaliteten för smartphoneappar. Även om de givit 

samtycke kan användarna vara omedvetna om att en app samlar in och publicerar personlig 

data. Lokaliseringsuppgifter till exempel används ofta i sociala nätverk. Oavsiktligt 

avslöjande av lokaliseringsuppgifter kan hjälpa angripare för att spåra användare och råna 

dem. (Hogben & Dekker 2010) Smartphones innehåller ofta värdefull information såsom 

kreditkortsdata, banknummer, lösenord, kontaktdata osv. Smartphonen är ofta användarens 

primära förvaringsplats av personlig data eftersom användarna bär med sig telefonen överallt 

och är på det viset alltid tillgänglig. Eftersom smartphones är attraktiva och inte större än att 

de ryms i fickan, finns det en stor sannolikhet att de är attraktiva för ficktjuvar men även för 

andra hot. (Hogben & Dekker 2010) 
 

 

3.8. Säkerhetsåtgärder att tänka på vid BYOD 

 

Det finns flera sätt att skydda sig från hot och vissa är lättare än andra. Den australienska 

myndigheten Department of Defence (2012) har tagit fram en steg för stegmall över hur 

inställningar, funktioner och system ska installeras korrekt. De har även beskrivit vilka 

inställningar mobila enheterna bör ha för att vara skyddade från de mest grundläggande hoten. 

Dock lämpar sig denna modell endast till enheter med operativsystemet iOS5 eller högre, 

alltså iPhone, iPad och iTouch.  
 
I denna mall finns det även slutsatser som lämpar sig för alla enheter. Idag finns inga nya hot 

vid jämförelsen mellan mobila enheter och stationära datorer. Den största skillnaden är att de 

mobila enheterna inte kan förlita sig på ett nätverk, eftersom de är på resande fot. Detta gör att 

det blir svårare att säkerställa säkerheten vid instabila nät. Vid dessa tillfällen är det viktigt att 

enheten har säkra lösenord, att det finns nerladdade säkerhetsfunktioner lagrat på enheten som 

används korrekt, såsom kryptering. Det verksamheter borde vara observanta på är vilka slags 

appar de anställda laddar ner. Vissa appar körs i bakgrunden hela tiden och kan komma åt e-

mail, kalender, kontaktlista, bilder samt vart enheten befinner sig. (Ibid) Andra enkla åtgärder 

att tänka på är att som anställd inte ladda ner något som kommer från en opålitlig källa till 

enheten. Om det är en app som laddas ner bör den kontrolleras först via forum eller liknande. 

Utöver detta ska även anställda tänka på att kryptera och använda backup. Högt uppsatta 

tjänstemän bör inte lagra något lokalt på enheten överhuvudtaget, utan bör spara allt via 
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molnet och klienter. Det blir också ännu viktigare för dem att använda fler 

krypteringsprogram, samt radera allt innehåll på enheten emellanåt. (Enisa.eu)  
 

  

3.8.1. Kryptering 

 

Det vanligaste sättet att skydda information är att kontrollera åtkomst med lösenord, men när 

data skickas över nätverk och Internet då är lösenord inget bra alternativ. I dessa fall passar 

kryptering, vilket innebär att informationen kodas till något oläsbart och även lagras kodad, 

vilket gör att informationen hålls konfidentiell. (Brookshear, 2009)  
 

 

3.8.2. Autentisering 

 

Autentisering är en form av kontroll av identitet, att personen som försöker använda en enhet 

även ska ha behörighet för att använda den. Detta kan ske genom en identifiering genom först 

och främst sitt namn men också ett lösenord eller en så kallad token, ett igenkännande tecken. 

Över Internet används ofta certifikat vid autentisering för att kontrollera identiteten. (idg.se) 
 

 

3.8.3. Klassificering 

 

Enligt Magnus Lindkvist (nic.com 2012) är det bra att försöka klassa data i olika nivåer 

beroende på hur stor skada datat skulle ge om informationen kom ut. Beroende på dessa 

indelningar kan verksamheter sätta begränsningar på vad som får göras och vad som inte får 

göras från enheterna och vilka som ska ha den högsta accessen. Enligt ISO standarden 27002 

bör information klassificeras efter dess värde, känslighet, legala krav och betydelse för 

verksamheter och organisationer. Information klassificeras i allmänhet för att avgöra hur 

information bör hanteras och skyddas. (SS-ISO/IEC 27002:2005) 
 

 

3.8.4. Åtkomst till nätverk 

 

Säkerhet av nätverk kräver en noggrann hänsyn till legala konsekvenser, dataflöde, skydd och 

övervakning. Det krävs ännu fler åtgärder när data ska överföras över allmänna nät, därför bör 

nätverksansvariga tänka på att skydda anslutna tjänster mot obehörig åtkomst till information 

på nätverken. För att skydda information som finns hos verksamheter bör rutiner införas för 

att inte obehöriga ska komma åt information de inte ska ha tillgång till, samt att informationen 

inte ska komma till fel användning. Åtgärder bör tas för hantering av all media efter dess 

klassifikation, olika åtkomstrestriktioner för personal, begränsning av spridning av data med 

flera. Detta gäller all information i till exempel dokument, datasystem, nätverk, mobila 

datorer, mobil kommunikation, elektronisk post och allt som kan vara känsligt som till 

exempel ej ifyllda checkar. (SS-ISO/IEC 27002:2005) 
 

 

3.8.5. Policy 

 

En policy är dokumenterade regler och riktlinjer som en ledning tagit fram för att de anställda 

ska vara informerade om vad som gäller samt hur de skall agera i vissa avseenden och 
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händelser.  En policy för bring your own device är ett antal grundläggande regler som 

verksamhetens IT-avdelning har tagit fram för att stödja att anställda tar med sina egna 

enheter för att använda de på jobbet. En sådan policy kan se ut på olika sätt. Vissa 

verksamheter föredrar att sponsra de anställda med pengar för att köpa vilken enhet de själva 

vill ha. De flesta verksamheter tycker dock det är okej att de anställda använder sina egna 

enheter även till arbetssysslor, i alla fall till en viss grad. Reglerna i en BYOD policy brukar 

ofta justeras efter den anställdas roll, vilken enhet de använder, vilka applikationer de 

använder m.fl. Policyn medverkar till att kontrollera användandet av enheterna och minskar 

riskerna de annars kan stöta på. (Techtarget.com) 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel ges en presentation av det insamlade material som genererats från intervjuer 

med valda informanter. Först ges en presentation av fallstudierna med verksamheternas tankar 

kring BYOD. Sedan följer tankar från unga om mobilitet och BYOD. Till sist följer en 

juridisk diskussion om problem som finns med bring your own device.  
 

 

4.1. Presentation av Fallstudier 

 

Nedan presenteras det resultat som fallstudierna har genererat. Resultatet från varje 

verksamhet presenteras var för sig och först ges en kort introduktion om varje verksamhet. 

Sedan presenteras verksamhetens tankar kring några huvudämnen. 
 

 

4.1.1. IT företag 

 

Det här är ett IT-företag beläget i Sverige som säljer olika IT lösningar. På detta IT-företag 

har de valt att anamma Bring your own device och har i princip tillåtit det i några år. En 

intervju utfördes med tre olika representanter på IT-företaget, marknadschefen, en 

systemingenjör samt en konsult. Informanterna berättar att detta IT-företag strävar efter 

“workbalance”, en balans mellan fritid och jobb. Då verksamheten är ett säljbolag innebär det 

att de måste jobba när kunderna jobbar vilket betyder att de flesta anställda jobbar från nio till 

fem. Det finns dock anställda som inte jobbar med sälj och dessa anställda har mer flexibla 

arbetestider. I intervjun visade det sig att informanterna ansåg att det är en stor fördel med 

BYOD för dem då allt finns i en och samma enhet och att möjligheten för mobilitet blev 

större.  

 

Bring your own device 
Bring your own device tror systemingenjören har uppkommit på grund av att företaget Apple 

har lanserat bra produkter med bra säkerhet. Marknadschefen är dock inne på ett annat spår 

och tror mer att det beror på en image. Vilken mobil som passar ens image, han tror att det är 

på samma sätt som att till exempel välja vinterkappa. Människor väljer det som är modernt 

och passar ens egna stil. Detta har visat sig på IT-företaget då enligt systemingenjören det för 

några år sedan fanns en stor förfrågan från anställda om att få använda Macdatorer till sitt 

arbete. IT-säkerhetschefen sa nej till en början men efter upprepade förfrågningar från 

anställda tillät IT-företaget anställda att använda Macdatorer, på villkoret att anställda själva 

stod för kostnaden. Senare upprepades historien när iPhone slog igenom. Ledningen tillät 

detta genom argument som att det var möjligt att smidigt synkronisera sin kalender och att 

koppla upp sig till e-mail och andra funktioner som gynnade IT-företaget. Genom att tillåta 

detta öppnade IT-företaget senare upp för anställda att använda sina egna mobila enheter. Av 

tillåtandet av egna enheter gjorde IT-företaget besparingar som de investerade i utbyggnaden 

av deras informationssystem för att öppna upp för trådlös kommunikation. Systemingenjören 

menar att förfrågningarna från anställda är grunden till bring your own device på deras 

verksamhet. Idag tillåts anställda använda vilken mobil enhet som helst, men de får stå för 

kostnaden själva. IT-företaget erbjuder däremot tre alternativ av datorer som anställda får 

välja emellan. Önskas det en annan modell går det även att köpa en egen dator berättar 

systemingenjören. Marknadschefen tillägger att då brukar IT-företaget ge anställda en check 

för x antal kronor för att tillgodose detta. Marknadschefen berättar att när BYOD infördes var 
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det 20 % av dem anställda som köpte sin egna Macdator för att använda till arbete. Det är på 

grund av det stora trycket som det idag finns valmöjligheten att välja en Macdator ur IT-

företagets sortiment av datorer menar marknadschefen. Dock på villkoret att den anställde är 

kunnig i miljön sedan tidigare då ingen support ges för Macdatorer eller andra enheter som 

inte IT-företaget erbjuder. 
 

Tilltalande med BYOD 
Det finns många anledningar till att IT-företaget har ett intresse för BYOD. I första hand 

sparar IT-företaget pengar, eftersom IT-företaget inte behöver lägga ut pengar på att ge varje 

anställd varsin enhet förklarar systemingenjören. Han berättar även att han har uppfattat att 

majoriteten av de anställda ser BYOD som en förmån. Marknadschefen förklarar att 

produktiviteten har ökat när anställda får använda enheter som de är vana vid, detta har 

speciellt märkts vid fallen av datorer. IT-företaget sparar även in på resekostnader eftersom 

videokonferenser har tagit över och ersatt resorna. Det har till och med märkts att anställda 

jobbar mer på fritiden, vilket såklart gynnar IT-företaget, menar marknadschefen. 
 

För anställda ger BYOD en frihetskänsla gällande att de själva får välja vilken enhet de helst 

vill använda, påstår systemingenjören. Det är lätt att anställda i allmänhet använder sina egna 

enheter utan tillåtelse från IT-företaget. Dessa tankar och den problematiken slipper nu 

anställda tänka på, tack vare BYOD. En stor möjliggörare vid BYOD är att det är möjligt att 

utföra videomöten på andra ställen än från kontoret. Om en anställd till exempel missar tåget, 

kan den anställda istället sätta sig på ett lugnt ställe och köra igång ett videomöte, berättar 

marknadschefen. Konsulten tycker också att det ger en frihetskänsla att vara mobil på sitt 

arbete, men säger också att det finns nackdelar som att privatlivet blandas med arbete och att 

det innebär troligtvis att anställa jobbar mer nu än innan BYOD. Men friheten och 

flexibiliteten som följer tycker konsulten är bra. Konsulten avslutar med att säga att hon 

kommer ställa ordentliga krav just kring BYOD och mobilitet i framtiden. Marknadschefen 

tycker också att det innebär frihet med att exempelvis kunna sitta i sommarstugan om det 

önskas och att ändå komma åt informationssystem och mötessystem. Marknadschefen tycker 

även att det är smidigt och mobilt på kontoret genom trådlös uppkoppling till intranätet. Han 

påstår att anställda som har bytt jobb har insett vilken otrolig frihet de har på detta IT-företag 

tack vare BYOD. 
 

Åtkomst 
Om anställda vill komma åt IT-företagets system när de inte är på kontoret använder de VPN 

för att koppla upp sig. Det finns en inbyggd säkerhetskontroll i en applikation som letar efter 

det säkraste nätverket i området och kopplar upp enheten mot den. Systemingenjören berättar 

att han idag använder sina enheter för arbetssysslor såsom att svara på e-mail, hantera 

kalendern samt att koppla upp sig via VPN för att komma åt information på intranätet. För 

privat bruk används enheterna för Facebook, LikedIn och till appar. Han fortsätter att berätta 

om begränsningar, han tillåts inte att använda öppna molntjänster till annat än för privat bruk. 

Det är bland de största utmaningarna IT-företaget är utsatta för idag, menar systemingenjören, 

att det är för lätt att flytta data. Systemingenjören berättar vidare att det kommer lösningar 

med begränsad tillgång till vissa system. Han påpekar även att vissa system och funktioner 

inte bör vara tillgängliga via den mobila enheten. 

 

Hur verksamheten ser på ägandeskap 
Systemingenjören berättar att det självklart är ens egna enhet och att privatpersonen äger sin 

enhet, men att all information som är verksamhetsrelaterad äger IT-företaget. Även om en 

anställd skulle använda sitt mailkonto både privat och till arbetet är det IT-företaget som äger 
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informationen. Allt som finns på IT-företagets server äger IT-företaget. Resten är ens eget, det 

kan inte IT-företaget säga något om menar systemingenjören. Konsulten är dock lite osäker på 

vem det är som äger informationen på enheten. Denne använder dock inte enheten i 

arbetssyfte mer än till samtal och sms. Marknadschefen instämmer med systemingenjören att 

det är privatpersonen som äger enheten men att informationen på enheten är en annan fråga. 

Marknadschefen vet inte riktigt vem som äger informationen men påpekar att mycket 

information ligger i deras intranät och då är det IT-företaget som äger den informationen som 

finns där. När det gäller abonnemang för smartphones är det IT-företaget som står som ägare 

på abonnemanget och IT-företaget betalar för kostnaderna. Systemingenjören tror sig kunna 

peka ut poster som han själv skall betala för gällande abonnemang. Detta gäller exempelvis 

om färdbiljetter har köpts för privat bruk och inte i tjänsten. 

 

Bekymmer kring BYOD 
Idag finns inga problem gällande appar säger systemingenjören. Anställda får ladda ner vilka 

appar som helst. Däremot finns det ett verktyg som baserar anställdas åtkomst beroende på 

typen av app som finns på enheten. Detta verktyg består av bland annat säkerhetsåtgärder och 

brandväggar, tillägger konsulten. Hon blev själv positivt överraskad när det framkom att 

anställda fick ladda ner vilka appar och program som helst till mobilen och datorn. IT-

företaget har märkt att den största risken mot säkerheten och främst för virus, är när anställda 

tar med sig sin enhet till IT-företaget med nedladdade program från hemmet, menar 

Marknadschefen. IT-företaget har ett system som läser av enheten när den kopplas till IT-

företagets nät. Systemet känner av när det finns ett virus eller något annat som systemet inte 

känner igen som potentiellt kan skada IT-företaget. Om ett säkerhetshot känns av sätts den 

enheten i karantän och tillåts inte åtkomst till intranätet berättar Marknadschefen. Han berättar 

vidare att IT-företaget inte har märkt av något problem kring licenser. Han menar att deras 

anställda inte behöver ladda ner licenser för arbetsrelaterade uppgifter privat eftersom IT-

företaget har en sida där anställda kan ladda ner program som de behöver för att utföra alla 

arbetsuppgifter. 

 

Förutsättningar för BYOD 
På IT-företaget finns det idag en verksamhetspolicy med krav och instruktioner på hur 

anställda till exempel sparar och flyttar filer på molnet, berättar systemingenjören. Däremot 

finns det ingen instruktion just för de mobila enheterna. Konsulten berättar att hon inte kan 

minnas att hon har fått särskilda riktlinjer om just enheterna och bring your own device. 

Självklart har anställda fått beskrivet att allt arbetsrelaterat är konfidentiellt, tillägger hon. 

Däremot finns det krav från IT-företaget att anställda måste kunna hantera de enheter de 

arbetar med eftersom support inte längre ges till alla sorters enheter. Dock har IT-företaget 

interna Communitys, där anställda delar med sig av sina erfarenheter för att handskas med 

eventuella frågor och problem som kan komma upp. Utöver det berättar systemingenjören att 

det egentligen inte ställts några krav på användaren. Konsulten berättar att hon inte har känt 

av någon begränsning, hon har aldrig behövt göra någon arbetsuppgift som inte går att hantera 

via exempelvis sin smartphone. Däremot är det upp till var och en menar konsulten att själv ta 

in rätt information, att anställda måste lära sig de verktyg och system som behövs för att 

utföra sitt arbete.  

  

 

4.1.2. Bank 

 

Det här är en bank belägen i Sverige. En intervju utfördes med IT-ansvarig där han berättade 

att banken inte har bestämt sig om de kan införa bring your own device eller ej. IT-ansvarige 
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menar att systemstödet är A och O för att BYOD ska fungera i denna verksamhet. Banken 

söker i dagsläget efter ett systemstöd vilket skulle stödja ett intranät som skulle vara totalt 

molnbaserat. Allt arbetsrelaterat skulle ligga på molnet och allt privat skulle ligga lokalt på 

enheten. Detta skulle innebära att riskerna vid införandet skulle minska för både arbetsgivaren 

och anställda samt att säkerhetsfrågor och äganderätt inte längre skulle vara några problem.  

 

Bring your own device 
IT-ansvarige tror inte att BYOD skulle ha kunna slå igenom för säg fem år sedan. Detta på 

grund av att systemstöden inte fanns på den tiden. Han är inte övertygad om att det finns 

tillräckligt bra system ens idag. IT-ansvarige berättar att banken inom en snar framtid kommer 

kräva mer mobilitet och flexibilitet och att det är då som bring your own device kommer in i 

bilden.  

 

Enligt IT-ansvarige har det märkts en viss förfrågan från anställda att de vill använda sina 

egna smartphones till arbetet. Idag erbjuds endast iPhone som val av smartphone på banken. 

Bankens mål är att tillåta alla typer av enheter. Däremot finns det en risk att inte Android 

kommer tillåtas på grund av säkerhetsrisker. Det har visat sig att Android inte håller måttet 

vid säkerhet men att Android möjligtvis kan tillåtas om det kommer bättre säkerhet till dem, 

berättar IT ansvarige. Han berättar vidare att han hoppas på att kunna stödja alla smartphones 

men det beror på hur systemstödet kommer se ut. Antagligen kommer banken att 

rekommendera ett antal enheter och genom det förhoppningsvis kunna få ett bättre pris då en 

överenskommelse med en återförsäljare av enheter kanske kan göras. 

 

Det är många på banken som vill tillåta BYOD och som tidigare nämnt, har det märkts en 

efterfrågan på att använda egna enheter. Banken vet dock ännu inte om de kommer tillåta 

BYOD, för att kring alla fördelar finns det också en del nackdelar påpekar den IT-ansvarige. 

Den största anledningen till varför banken inte har bestämt sig än beror på att banken inte har 

funnit ett systemstöd som passar verksamheten. Banken vill göra en ordentlig satsning om ett 

införande av BYOD ska ske.  

 

Tilltalande med BYOD 
IT-ansvarige tror att den uppenbara vinsten kommer vara nöjda anställda. Detta genom att 

anställda själva får använda enheter de är vana vid och känner sig bekväma med.  Andra 

fördelar för banken skulle vara att slippa alla problem kring manuella uppdateringar till 

datorerna, då det skulle kunna skötas centralt via molnet. Således skulle även support 

försvinna och anställda kan då själva lösa problemen. Självklart skulle banken även spara 

pengar på enhetskostnader. Om exempelvis en gräns skulle sättas på 2000 kronor som varje 

anställd får för att köpa valfri enhet istället för att köpa en enhet för 6000 kronor till varje 

anställda, skulle det snabbt bli mycket pengar som sparas in, säger IT-ansvarige. Han 

fortsätter och berättar att videosamtal som kan genomföras från vilken plats som helst sparar 

både tid och pengar. Om detta kommer fungera i en Internetmiljö är han dock osäker på. Om 

det visar sig att det inte fungerar kan det sätta stopp för införandet av bring your own device 

på banken, kom IT-ansvarige fram till.  

 

Åtkomst 
Bankens mål är att i framtiden inte vara beroende av några lokaler. Ett annat mål är att 

nyanställda inte ska behöva komma in till jobbet första dagen. Nyanställda skall genom en 

hemsida kunna läsa igenom rutiner och ladda ner certifikat som kan behövas för det framtida 

arbetet. Bankens och IT-ansvariges vision är att det ska vara möjligt att jobba från vilken plats 

som helst. Hemifrån, på tåget eller på andra sidan jordklotet. Just nu löser banken 
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nätverksfrågan med uppkoppling via VPN. Banken har även en lösning från Microsoft, som 

gör att varje gång en enhet kommer i kontakt med Internet kommer enheten automatisk in på 

intranätet och kan komma åt till exempel e-mailen. Vill anställda komma längre in i bankens 

mappstruktur till applikationer i systemet krävs dock VPN.  

 

Idag, berättar den IT-ansvarige, sker autentisering bland annat genom kortläsare som finns i 

laptopen. Om banken ska tillåta BYOD kommer en ny form an autentisering behövas ske då 

kortläsare inte kan installeras i varje enhet. Det diskuteras i nuläget om en form av Bank ID 

för att identifiera sig som substitut för kortläsaren. Beroende på vilket systemstöd banken 

hittar kommer de ta beslutet om hur autentiseringen kommer ske. Vidare är bankens intranät 

uppdelat i tre olika klassificeringar. Öppen, intern och känslig som den IT-ansvarige ger 

namnet “kunddata”. Kunddata kan de anställda enbart ha tillgång till inom bankens portar på 

grund av säkerhetsskäl. Hur det kommer se ut i framtiden är ännu oklart berättar IT-ansvarige.  

 

Hur verksamheten ser på ägandeskap 
Hur banken ska lösa ägandefrågan, om det är verksamheten eller den anställda som 

privatperson som äger enheterna är banken ännu osäkra på. IT-ansvarige tycker att det känns 

rimligt att anställda äger en smartphone men att det är en svårare fråga när det kommer till 

laptopen. IT-ansvarige spekulerar däremot att om banken skulle ge förslagsvis 2000 kronor 

om året till varje anställd för att köpa vilken enhet som helst, skulle enheten ägas av banken 

då det är banken som lagt ut pengarna.  En sak som är säker menar IT-ansvarige är att detta 

tydligt ska framgå innan de inför BYOD. Han berättar att banken håller på att skriva en policy 

för att klargöra vem som äger vad samt hur saker ska hanteras med mera. Som det ser ut nu 

kommer banken inneha äganderätt över enheten säger IT-ansvarige. Banken önskar att 

systemstödet skall hantera säkerheten på ett sådant sätt att om exempelvis ett virus upptäcks 

ska endast det infekterade programmet raderas. Det innebär att det som lagrats lokalt på 

enheten kommer finnas kvar. IT-ansvarige menar att då kommer banken ifrån problemet 

oavsett vem som äger enheten. 

 

Abonnemanget måste stå i bankens namn då den anställde representerar verksamheten. Det 

handlar om en säkerhetsfråga, menar IT-ansvarige. Om en anställd skulle sluta arbeta på 

banken, måste denne också ge upp sitt telefonnummer. Om den före detta anställde börjar 

ringa runt till olika verksamheter i bankens namn skulle innebära stora problem, enligt IT-

ansvarige. Skulle det vara tvärtom, att privatpersonen står på abonnemanget, innebär det att 

vilken privatperson som helst kan låtsas jobba för banken och ringa för bankens räkning. 

Detta skulle uppenbart inte fungera, säger IT-ansvarige.  

 

Bekymmer kring BYOD 
Om banken kan hitta ett systemstöd som stödjer det banken behöver för att tillåta BYOD, 

undviks många problemfällor. IT-ansvarige är dock orolig för hur anställda kommer att ställa 

sig till en förändring som tillåtande av BYOD kommer innebära. Han menar att det kan bli en 

affärsrisk. En ny enhet kan vara svår att lära sig när anställda är vana med ett visst sätt att 

arbeta på. Det finns en risk med att anställda kan uppleva det som krångligt att byta system. 

IT-ansvarige menar att människor inte gillar förändringar i allmänhet och att det alltid tar tid 

att få anställda att vänja sig vid något nytt. Det bästa vore berättar IT-ansvarige, att först 

införa det nya systemet och låta de anställda vänja sig vid det. Låta det gå drygt ett år och 

sedan tillägga att det nu går bra för de anställda att välja vilken enhet de vill. Detta för att 

övergången skall vara smidig för de anställda. Däremot tror IT-ansvarige att ledningen 

kommer tycka att båda ska implementeras samtidigt. Detta för att slippa för mycket 

förändringar och för att undvika appträsket. Med appträsk menas att de anställda har en mobil 
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app för varje arbetssyssla som ska göras lokalt. IT-ansvarige menar att önskan är att anställda 

via Internet ska kunna komma åt de applikationer de behöver för att utföra sitt arbete. Oavsett 

på vilken enhet de sitter på.  

 

IT-ansvarige menar att det inte kommer dyka upp några nya hot vid tillåtandet av BYOD 

jämfört med vad det gjorde när banken införde användning av smartphones. Däremot kan 

system formas för att anpassas bättre för de olika enheterna. Banken tänker sig undvika 

många hot och komplikationer genom att allt arbetsrelaterat kommer skötas via molnet. 

Anställda får då möjligheten att själva välja vilka appar de har på sin enhet lokalt utan att 

banken behöver upprätta någon sorts svartlista om vad som inte är tillåtet att ladda ner till sin 

enhet. 

 

Förutsättningar för BYOD 
Banken letar nu efter ett system som skulle stödja deras verksamhet för tillåtande av BYOD 

och önskan är att allt arbetsrelaterat skulle skötas direkt i verksamhetsmolnet. Detta skulle 

innebära att frågor kring ägande, borttappad enhet, uppdatering av system, appar och allt vad 

det kan vara, inte skulle vara några problem. En kontrollerad, sandboxad miljö är målet. Detta 

innebär ett isolerat område där program kan köras utan att det påverkar enheten. IT-ansvarige 

berättar att molnet är centralt för om BYOD ska kunna införas på banken. 

 

 

4.1.3. Myndighet 

 

Det här är en myndighet i Sverige. En intervju utfördes med en IT-strateg på myndigheten, 

han berättar att myndigheten ännu inte bestämt om de skall tillåta bring your own device. 

Däremot har myndigheten på grund av krav från ledningen kommit igång med 

videokonferenser för att spara in pengar på resor. Det ger de anställda möjligheten att vara 

mer flexibla men kräver också mer flexibel teknik. På denna myndighet är det resultatet som 

räknas, det vill säga att arbetet blir utfört och inte timmar på arbetsplatsen. Däremot utslaget 

på ett år skall det stämma tidsmässigt. Genom detta arbetssätt vet myndigheten om att de 

måste bli mer mobila och diskuterar därför nu om BYOD skall tillåtas eller ej. 

 

Bring your own device 
IT-strategen menar att BYOD inte haft möjlighet att slå igenom tidigare. Han tror att det är på 

grund av den teknik som idag har utvecklats. Han menar vidare att det är uppkomsten av 

appar, pekskärmar och billiga abonnemang med obegränsad Internetsurfning som gjort det 

möjligt för BYOD att slå igenom. Denna teknik är förstås något som människor vill ta del av 

och IT-strategen berättar att flera anställda på myndigheten idag efterfrågar surfplattor för 

arbetsrelaterade uppgifter, som de vill att myndigheten ska betala för. IT-strategen menar att 

om surfplattan inte kan bytas ut mot en annan enhet kommer det inte fungera. Detta är något 

som myndigheten just nu undersöker om det är möjligt. IT-strategen berättar vidare att det i 

dagsläget är alldeles för många anställda som använder sina egna enheter för att exempelvis 

synka e-mail via myndighetens nätverk. Detta är alltså enheter som inte har blivit godkända 

att arbeta ifrån. När det gäller mobila enheter berättar IT strategen att idag tillåts enbart 

iPhone och iOs på myndigheten. Det hänger ihop med hur myndighetens IT miljö ser ut och 

menar att det skulle varit för osäkert att köra med Android och att Windows Phone inte fanns 

vid införandet. Myndigheten håller idag på med en process för att öppna upp för alla enheter 

berättar IT-strategen. Han menar att ju bättre de kan säkra verksamhetsmiljön, desto mindre 

roll spelar det vilken enhet som används. Myndigheten har insett att på grund av användandet 
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av otillåtna enheter och de frekventa förfrågningarna från anställda att BYOD kanske är något 

oundvikligt. 

 

Tilltalande med BYOD 
Målet för myndigheten med BYOD är inte att tjäna pengar eller att anställda ska bli glada 

över att de får använda sina privata enheter, utan snarare att det skulle möjliggöra för 

flexibilitet. IT strategen berättar att deras vision är att gå ifrån tänket med att ha säkerheten på 

enheten och istället flytta fokus till att ha säkerheten i IT-miljön. Detta innebär att 

myndigheten egentligen inte har fokus på att tillåta sina anställda att ta med sina egna enheter 

till arbetet, utan fokuserar mer på att den enhet anställda väljer att jobba ifrån ska i framtiden 

inte spela någon roll rent säkerhetsmässigt. Det ska istället vara identiteten och behörigheten 

som avgör berättar IT strategen.  

 

Den största fördelen för anställda med BYOD skulle vara att slippa gå runt med två av samma 

enhet säger IT-strategen. Även den valfrihet det ger att själv få välja enhet. För IT strategens 

egna del vill han hitta den enhet som passar bäst för den arbetssyssla som ska utföras. Helst 

önskar IT-strategen att han skulle klara sig med en enda enhet. Att tillåta BYOD kommer göra 

att myndigheten i helhet blir mer portabla, flexibla och mobila vilket är något myndigheten 

strävar mot säger IT-strategen. 

 

Åtkomst 
IT-strategen berättar att idag sitter säkerheten i enheten och därför måste anställda idag 

använda en verksamhetsmobil. Han önskar dock att det i framtiden skall gå att arbeta från 

vilken enhet som helst. Var som helst. IT-strategen menar däremot att informationen måste 

klassificeras för att veta vad som skall kunna nås på enheterna. Informationen hoppas 

myndigheten kunna klassificera på fem olika nivåer. IT-strategen förklarar att första nivån 

skulle kunna vara att synka sin enhet mot e-mail och kalender, steg två skulle kunna vara att 

komma åt viss dokumentation, steg tre skulle kunna vara att komma åt olika applikationer och 

så vidare. I dagsläget måste inhyrda konsulter använda myndighetens datorer för att utföra det 

arbete de skall göra, för att kunna garantera säkerheten. Ett önskemål för myndigheten 

berättar IT-strategen är att konsulterna skall kunna använda sina egna datorer och virtuellt nå 

myndighetens IT-miljö. Vilket är något som skulle bli en följd om de tillät BYOD. I dagsläget 

kan myndigheten koppla upp sig med VPN via Internet om anställda skulle befinna sig till 

exempel på ett hotell, genom en godkänd verksamhetssdator.  

 

Hur verksamheten ser på ägandeskap 
IT-strategen förklarar att ägandet av enheten måste ses som ett personligt ansvar. Han anser 

att självklart är det den som har köpt och betalat för enheten som ses som ägaren. Men det 

finns frågor som måste besvaras gällande vems ansvar det är om enheten blir borttappad eller 

går sönder. Det handlar om att sätta upp regler där inte tekniken styr utan det är personen som 

styr ansvaret. Han menar att om en anställd ska använda sin personliga enhet måste ett slags 

avtal skrivas på. Avtalet skall ha tydliga regler om vad som gäller i olika situationer och vilka 

personliga ansvar individen har. IT-strategen menar då även att ett personligt ansvar skall 

finnas kring vem som äger informationen på enheten. Bara för att tekniken ger möjlighet till 

mer säkerhetsfrågor innebär det inte att det skall vara högre säkerhet på elektroniska enheter 

jämfört med utskrivna dokument. När det kommer till abonnemang tycker IT-strategen igen 

att det hänger på personligt ansvar. Det handlar om hur anställda presenterar sig och vem de 

presenterar sig som, som är betydande, inte från vilket nummer de ringer ifrån. Därför anser 

IT-strategen inte att det är en viktig fråga om det är privatpersonens eller om det är 

myndighetens abonnemang. Utan att det personliga ansvaret är det viktiga. 
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Bekymmer kring BYOD 
När det gäller att veta på vilken programvara och vilken licens de anställda sitter på menar IT-

strategen att det är svårt för myndigheten att kontrollera och veta. Han tycker än en gång att 

det handlar mycket om personligt ansvar. Vidare spekulerar IT strategen att leverantörerna 

troligtvis kommer att få tänka om nu när BYOD blir vanligare och vanligare. När det kommer 

till appar menar IT-strategen att myndigheten måste tillåta anställda att ha appar. Annars finns 

det ingen vits med att ha smartphones. Idag har myndigheten löst det problemet genom att 

appar inte kommer åt deras IT-miljö. I framtiden tänker sig myndigheten på liknande sätt att 

deras programvaror kommer ligga i molnet och inte lokalt på enheten för att undvika dessa 

och liknande problem. Det största hotet däremot som IT-strategen kan tänka sig är att 

anställda måste förstå vad som tillåts och inte med enheten. Han är orolig för att den 

förståelsen inte kommer finnas där och att tillåtandet av BYOD skulle vara mer komplext än 

myndigheten tänkt sig.  

 

Förutsättningar för BYOD 
Myndigheten håller på att ta fram en strategi i dagsläget, en form av policy kring mobilitet 

och BYOD. IT-strategen förklarar att han vill ha någon form av godkännande från anställda. 

Exempelvis en ruta som anställda får kryssa i där det framgår att de accepterar de krav som 

BYOD medför. Idag har myndigheten redan en policy för informationshantering, där det 

framgår att myndigheten har tillåtelse att swipea verksamhetsenheterna om de exempelvis 

skulle vara borttappade. Han menar att denna policy skulle vidareutvecklas för BYOD. En 

önskan från myndigheten är att all information ska vara lagrad på molnet och att enheterna på 

detta vis inte lagrar något lokalt, vilket innebär att enheterna måste vara uppkopplade mot 

Internet för att kunna arbeta. 

 

IT-strategen berättar att myndigheten är systemmässigt redo för att tillåta bring your own 

device. Han menar att det mer handlar om att kartlägga vem det är som har ansvar för vad. 

Det viktigaste för tillåtande av BYOD på myndigheten är molnet. Oavsett om det är ett 

verksamhetsmoln eller publikt moln, desto mer information som kan läggas på molnet skulle 

underlätta för problemen de möter genom BYOD. 

 

 

4.1.4. Sammanfattning av fallstudier 

 

Alla tre verksamheter har fått förfrågningar av anställda om att använda sina egna enheter till 

arbetssysslor. En av verksamheterna har även märkt att anställda använder sina privata 

enheter även till arbetssysslor utan tillåtelse. Den verksamhet som har tillåtit bring your own 

device har även ett utbud av enheter som de anställda kan välja mellan, men att anställda även 

kan få ett bidrag av verksamheten till att köpa den enhet som önskas. Detta vill även de andra 

verksamheterna erbjuda efter införandet. På grund av att verksamheterna vill vara mer mobila 

och flexibla har BYOD kommit in i bilden. Det är alla verksamheter eniga om. Alla tre 

verksamheter använder VPN för att koppla upp sig till intranätet utanför kontoret. 

Verksamheterna vill ha allt arbetsrelaterat i ett verksamhetsmoln, och IT-företaget tillåter 

därför ej sina anställda att sparar filer på ett öppet moln. Alla verksamheter verkar eniga om 

att viss data inte ska vara tillgänglig utanför kontoret. Verksamheterna är även eniga om att 

den person som har köpt enheten, är också ägaren av den. Dock finns det komplikationer 

kring detta. Informationen som finns på enheten måste verksamheten äga. De två 

verksamheterna som ej tillåtit BYOD vill med hjälp av systemstöd och molnet dela på vad 

som är privat och vad som är verksamhetens. Detta skulle ske genom att allt privat lagras på 
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enheten lokalt och att allt arbetsrelaterat lagras på molnet. Inför införandet är de båda 

verksamheterna överens om att en policy med signatur från anställda måste skapas, där 

äganderätt och vad som gäller vid införande av BYOD framgår tydligt. Två av 

verksamheterna tycker att abonnemanget ska stå på verksamheten medan en verksamhet 

tycker det handlar om vem anställda presentera sig som, som är det viktiga. Banken är orolig 

över hur anställda kommer se på förändringen som BYOD kommer innebära med gränssnitt, 

nya system och nya vanor. De två verksamheterna som inte har infört BYOD tycker att 

molnet blir det centrala för att tillåtandet ska fungera. Banken hoppas på att kunna lösa de 

flesta problemen med hjälp av molnet. Äganderätt, borttappad enhet, uppdatering av system, 

appar ska inte längre vara några problem. 

 

 

4.2. Generation Y 

 

För att se vad unga har för krav på verksamheter idag och om BYOD trenden står bakom 

ungas krav har studenter som skall ut i arbetslivet samt nyexaminerade som varit ute i 

arbetslivet i ett år intervjuats. De intervjuade studenterna har alla olika bakgrund och studerar 

alla olika ämnen, nämligen; juridik, IT, ekonomi och personalvetenskap. De nyexaminerade 

jobbar alla inom konsultbranschen och har kommit i kontakt med mobilitet. Nedan följer 

deras tankar om mobilitet och BYOD. 

  

 

4.2.1. Unga som varit ute i arbetslivet 

 

Informanterna har alla fått en smartphone av sin arbetsgivare, varav en inte använder den till 

personliga ärenden. Informanten använder däremot sin privata smartphone till arbetsrelaterade 

uppgifter som att kolla e-mailen. De andra informanterna använder sin verksamhetstelefon 

även privat. Alla konstaterar att de inte vill vara utan sin smartphone då det har blivit en del 

av livet. De intervjuade använder sin smartphone idag till att ringa, smsa, e-maila, läsa 

nyheter, spelar spel, sociala medier, kollar kollektivtrafiken, surfa samt använder den i jobbet.  

 

Flexibilitet betyder för informanterna att de själva ska få välja när, var och hur de ska utföra 

något. Att det skall finnas en sak som kan användas och anpassas till allt. Flexibilitet inom 

jobbet innebär för dem att de skall kunna jobba var som helst och att de inte är knutna till 

arbetsplatsen för att utföra jobbet. Informanterna anser att flexibilitet är samma sak som 

mobilitet, att de inte är knutna till en specifik plats. Exempelvis att de kan läsa sina jobbmail 

hemma och på tunnelbanan. Att allt finns i en enhet som informanterna kan ta med överallt. 

Informanterna är alla överens om att det är mycket viktigt att vara flexibel och mobil i sitt 

arbete. Dels om något skulle dyka upp, t ex ett läkarbesök, och dels när de pendlar eller reser i 

arbetet. De kan då utnyttja den tiden till att arbeta. En informant önskar att denne skulle kunna 

jobba hemma och använda samma enhet på jobbet som privat. Något som denne inte kan idag. 

Informanterna berättar att de har begränsad möjlighet att jobba hemifrån, att det beror på 

kunden och för att utföra vissa arbetsuppgifter måste de vara på arbetsplatsen.   

 

Om informanterna fick chansen skulle de gärna välja från vilken enhet de sköter sitt jobb. En 

tycker att det är en förutsättning att de får jobba från vilken enhet som helst. Informanterna 

anser att de skulle bli mer mobila om allt kunde synkas till den enheten. En annan anser dock 

att om enheterna har samma funktionalitet skulle de inte bry sig om vilken enhet de använder. 

En informant berättar att denne inte skulle göra samma saker på en verksamhetstelefon som 
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på en egenägd telefon, där mycket beror på det abonnemang som finns avtalat med 

verksamheten. Denne person får inte använda betaltjänster på sin verksamhetsmobil och har 

därför kvar sin egna privata telefon. Informanten skulle däremot gärna slippa gå runt med två 

mobiler. De andra informanterna använder sin verksamhetsmobil till samma saker som de gör 

privat. Den enda skillnaden de informanterna skulle se på att ha en verksamhetsmobil jämfört 

med sin egna mobil är att de kan stänga av den och känna att nu är det privat tid.  

 

Om informanterna skulle ställas inför valet att få pengar av arbetsgivaren för att köpa den 

enhet de själva vill ha skulle de gärna ta chansen. Informanterna anser att det bästa är när de 

får välja en enhet som de är vana vid, som de är mest funktionella med. En informant berättar 

att denne har en stor dator idag då det finns mycket inbyggd säkerhet till datorn med en stor 

strömadapter som är tung att resa med. Denne informant skulle gärna vilja ha en mindre enhet 

att resa med för att bli mer mobil i sitt arbete. Informanterna berättar att de inte tror att detta 

skulle vara möjligt utan att ställa stora krav på verksamheter gällande säkerhet, ansvar och 

reparationer. Verksamheterna måste kunna hantera vilken enhet som helst och kunna ge 

support om något skulle kunna hända berättar en informant. Även om informanterna gärna 

själva skulle vilja välja från vilken enhet de skötte sitt arbete ifrån var de överens om att de 

inte skulle kunna tänka sig gå ner i lön för att få välja själva.  

 

Bring your own device ansåg informanterna betyda att de får ta med sig sina privata enheter 

till jobbet. Att de får använda precis vilken dator, surfplatta eller smartphone som helst och att 

det ska fungera att jobba ifrån på samma vis som det gör idag för dem. Informanterna var alla 

överens om att de skulle gilla möjligheten med BYOD. Fördelar som informanterna såg med 

BYOD att de inte längre skulle vara begränsade till att vara på plats på arbetet för att utföra 

sina uppgifter. Att de skulle kunna utföra sitt arbete varsomhelst. Andra fördelar 

informanterna såg var att de skulle slippa dubbelkolla kontakter och e-mailen. 

 

 

4.2.2. Studenter som snart ska ut i arbetslivet 

 

Alla intervjuade studenter har idag en smartphone som de använder i sitt dagliga liv. 

Studenterna menar att smartphonen har skapat ett beroende och att de helst inte är utan den. 

Studenterna använder sina smartphones mestadels för att ringa, smsa, surfa på Internet, kolla 

sin e-mail, använda kalendern, kolla sociala medier, spela spel, lyssna på musik och använda 

appar.  

 

Flexibilitet innebär för studenterna att de kan göra vad som helst, när som helst. Att de kan 

anpassa sig till schema och tider men även att inte vara låst till att göra allt från samma enhet. 

En av studenterna säger även att det är frihet att vara flexibel. Studenterna anser att flexibilitet 

hör ihop med mobilitet. Mobilitet innebär för dem att de kan förflytta sig och ha med sig 

mobila enheter överallt för att kunna jobba var som helst. Studenterna anser att det skulle vara 

en stor fördel om de fick möjligheten att vara mobila och flexibla i sitt framtida arbete. Någon 

säger att det skulle vara skönt att vara flexibel och mobil för att kunna jobba på olika platser 

och under olika tider. Att de inte är bundna till ett kontor och inte måste jobba mellan åtta och 

fem varje dag. 

 

De flesta av de intervjuade studenterna skulle idag gärna själva välja från vilken mobil de 

skötte sitt arbete ifrån. Men om studenterna ställdes inför att få en jobbmobil skulle de behålla 

sin privata mobil då de ansåg att det skulle vara skönt att hålla isär privatlivet och arbetslivet. 

En ansåg att ens privata saker inte skall göras på en mobil de fått för att utföra arbetsrelaterade 
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aktiviteter. Några ansåg däremot att det berodde på vad det fanns för villkor gällande 

abonnemang. Om verksamheten betalade för hela kostnaden skulle de kunna tänka sig att bara 

använda verksamhetsstelefonen. Vid en fråga gällande vad skillnaden skulle vara för 

studenterna att få använda sin privata mobil till arbetsrelaterade saker istället för att ha en 

verksamhetstelefon plus sin egen mobil, ansåg studenterna att de hellre skulle ha allt i samma 

mobil. Fick de välja själva skulle studenterna vara nöjda med den egenvalda enheten.  

 

Alla intervjuade studenter skulle absolut vara intresserade av att själva få välja från vilken 

enhet de skulle sköta sitt jobb ifrån. Detta för att bli mer mobila och slippa gå runt med flera 

enheter. En student ansåg att denne skulle kunna vara mer produktiv vid användande av en 

enhet som denne är van vid. En annan student skulle se det som en stor risk att bara ha en 

enhet som användes både privat och till arbetet. Den intervjuade påpekade att vid förlust 

försvinner både privata dokument och arbetsrelaterade dokument på samma gång. Att det 

skulle innebära en dubbel förlust. Även om studenterna gärna skulle vilja välja själva från 

vilken enhet de skulle sköta sitt jobb skulle dem inte ha något problem med att arbeta med den 

enhet som verksamheten erbjuder dem. Alla var eniga om de inte skulle ha något val och att 

det ”är väl bara att lära sig den enheten”. Studenterna var också eniga om att de inte skulle 

kunna tänka sig att gå ner i lön för att välja vilken enhet som helst. De antog alla att de 

enheter verksamheterna skulle erbjuda skulle vara nog bra för att utföra sitt arbete på. 

 

När studenterna tänkte på vad termen bring your own device betyder ansåg de att det betyder 

att ta med sig sin egna enhet till jobbet. Att de får ta med sig sin egen mobil, iPad, dator och 

använda den på arbetet. Att de själva får bestämma. Det enda negativa studenterna var oroliga 

för var om arbetsgivaren skulle ha tillgång till allt privat studenterna har på sin dator samt att 

det inte skulle finnas någon tydlig gräns mellan privatlivet och arbetet. Studenterna ansåg 

dock att det fanns fler fördelar och alla studenter såg olika fördelar med att själva få 

bestämma vad de jobbar på för enhet. En student sa att denne skulle känna sig mer fri och 

flexibel i sitt arbete och på så vis skulle göra ett bättre jobb. Några andra ansåg att det skulle 

göra att de får känna sig individuella och på detta vis slipper vara en av tusen anställda på 

verksamheten. En student tyckte även att om verksamheten hade infört detta har 

verksamheten kommit ett steg längre. 

 

 

4.3. Juridisk beskrivning 

 

En juridisk beskrivning är viktig att framföra kring Bring your own device för att förstå vilka 

problemområden det kan finnas när verksamheter tillåter användning av egna enheter. En 

diskussion fördes med en jurist kring dessa problemområden och det är juristens tankar och 

tolkningar på lagen som presenteras nedan under kategorierna ägande, säkerhet, molntjänster 

och policy.  

 

Ägande 
Bring your own device, innebär att anställda tar med sig sina egna enheter till verksamheten. 

Sin egen enhet, det innebär alltså att det är anställda som äger enheten. Inte verksamheten. 

Om arbetsgivaren skulle ge arbetstagaren pengar för att köpa en enhet för att kunna utföra sitt 

jobb skulle det räknas som en gåva eller en löneförmån, och även då tillhöra arbetstagaren. 

Utgångspunkten är att om den anställda själv köpt enheten, står denne på köpekontraktet, är 

det den anställdes egendom. Det innefattar all data som finns på enheten också. Detta kan 

liknas med den fysiska världen. Hos arbetsgivaren finns det utrymmen där arbetstagare får 
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förvara sin egendom, exempelvis i ett klädskåp där arbetstagaren hänger in sin rock. Bara för 

att klädskåpet är arbetsgivarens egendom blir det inte helt plötsligt arbetsgivarens rock för att 

arbetstagaren hängt in den i skåpet. Likadant är det i den digitala världen, arbetsgivaren har 

inte rätt att ta arbetstagarens enhet när den är dennes och följaktligen har arbetsgivaren inte 

heller rätt att gå in i arbetstagarens enhet och hämta information. Då blir det dataintrång, 4 

kapitlet 9c § i brottsbalken. Arbetsgivaren har heller ej rätt att swipea enheten, radera 

information på enheten, om de känner att säkerheten mot verksamheten hotas genom 

exempelvis att arbetsgivaren tappat bort sin enhet eller att ett intrång har skett via 

enheten.  Inte utan arbetstagarens medgivande. 

 

Det finns andra problem när det gäller egenägda enheter som finns på arbetsplatsen. När 

arbetstagaren tar med sina egna enheter till verksamheten är det viktigt att denne tänker på 

licensvillkor. Om arbetstagaren som privatperson laddar ner licenser, exempelvis från Adobe, 

till sin egen enhet och sedan tar med sig denna enhet och arbetar med denna licens på 

arbetsplatsen, bryter arbetstagaren mot licensvillkor. Arbetstagaren begår då ett 

upphovsrättsintrång om licensvillkoret säger att programmet inte får användas i 

näringslivsverksamhet. 

 

En viktig fråga blir när arbetstagaren ringer från sin privata telefon, sin egna enhet, vem 

agerar arbetstagaren som? Som sig själv som privatperson eller som representant för 

verksamheten? Det är beroende på vem det är som står på abonnemanget. Själva idéen med 

bring your own device är att det är privatpersonen som står som ägare på abonnemanget om 

det är dennes mobil. Det kan i sin tur leda till komplikationer. I vems namn uppträder 

arbetstagaren? Dennes enhet och abonnemang kommer att registrera sig i nättjänsterna som 

tillhörande arbetstagaren som privatperson, då är det alltså privatpersonen som agerar och inte 

verksamheten.  Det innebär således att arbetstagaren blir ansvarig om det skulle ske en skada 

som drabbar verksamheten genom sin enhet. Exempelvis att arbetstagarens mobiltelefon blir 

stulen och samtal rings i verksamhetens namn som förstör för verksamheten. Hur reglerar 

verksamheten sådant, tar verksamheten på sig att betala för eventuella skadestånd som kan 

drabba privatpersonens enhet som används i tjänsten? Hur kan verksamheten garantera att 

skadan har skett under användande i tjänsten och inte för privat användande? Det handlar om 

bevisbördan, om arbetstagaren kan bevisa att det har hänt i tjänsten finns det större chans att 

verksamheten får stå för kostnaden. Annars kan arbetsgivaren lätt påstå att det kanske var på 

tjänstetid men du som arbetstagare använder den till privata ärenden också, vilket innebär att 

du äger enheten. Varför skulle jag som arbetsgivare stå för det?  

 

Säkerhet 
All information som finns på ens egna enhet tillhör alltså privatpersonen, vilket både är 

positivt och negativt för den anställde som ovanför beskrivet. All information som finns på 

privatpersonens enhet, precis som all information som finns i deras pärm, i deras låda hemma 

är deras egna. Arbetsgivaren får inte gå hem och börja snoka i anställdas byrålådor och 

arbetsgivaren kan heller ej gå in anställdas enheter och börja snoka. Detta gäller även om 

arbetstagaren har verksamhetsinformation på sin enhet. Vad har arbetsgivaren för möjlighet 

att kontrollera sina anställdas enheter då? När arbetstagaren agerar för verksamheten är det 

arbetsgivaren som är ansvarig och arbetsgivaren vill troligtvis gärna ha kontroll över sina 

anställdas enheter. Tyvärr kan arbetsgivare inte rakt av kontrollera detta då det är de 

anställdas privata enheter. Att montera in brandväggar, virusskydd, spamfilter med mera 

innebär att arbetsgivaren avlyssnar kommunikation och det får arbetsgivaren inte göra hur 

som helst, enligt brottsbalken 4:e kapitlet. För tekniken i dessa säkerhetsåtgärder går in och 

scannar och läser av innehållet i kommunikationen för att veta om det är ett virus eller 
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liknande. Det räknas då som att arbetsgivaren bereder sig tillgång till arbetstagarens privata 

kommunikation som kan auktorisera frågor om intrång. Datainspektionen har en utgångspunkt 

när det gäller hur arbetsgivaren tar av information från anställda. Arbetsgivaren skall aldrig 

övervaka sina anställda i smyg. De får alltså inte spionera på sina anställda. 

 

Då kommer vi genast in på en intressant aspekt. Hur ska verksamheten kunna skydda sin 

information? Information som verksamheten av olika skäl vill skydda skulle kunna vara 

källkoder, konditorns hemliga kakrecept eller verksamhetshemligheter. Sådan information vill 

arbetsgivare ha kontroll över och får inte lämna verksamheten. Denna typ av information får 

därmed inte finnas på anställdas enheter. Om anställda plockar med sig information hem för 

att jobba vidare på under kvällen, uppkommer frågan om vad anställda har för 

säkerhetsåtgärder hemma? Har de ett öppet trådlöst nätverk som de är uppkopplade på 

samtidigt som de arbetar med den informationen? Det kan innebära stora problem för 

verksamheterna. Arbetsgivaren måste således tänka på hur känslig verksamhetens information 

är. En riskanalys bör göras samt en informationsklassificering. Det innebär att arbetsgivaren 

sätter sig ner och listar vilka tänkbara hot som kan finnas mot informationen. Hur känslig 

informationen är och om den behöver hanteras på olika sätt. Beroende på vilken verksamhet 

som bedrivs, behövs mer eller mindre säkerhet mot känslig information. Enligt 

säkerhetsskyddslagen finns det tre klasser av känslig information. Där klass ett är den 

känsligaste och farligaste informationen för läckage. Sedan blir klass två och tre mindre 

känsliga. Beroende på hur känslig informationen är och vad den angår för ämnesområden 

samt vad det är för verksamhet som bedrivs är inte alla verksamheter lämpade för Bring your 

own device. När det gäller sekretesskyddad information bör verksamheter vara tveksamma till 

att godkänna BYOD. Sekretesskyddad information är sådan information som exempelvis rör 

rikets säkerhet och hälsouppgifter. 

 

Molntjänster 
Molntjänster är en smidig uppfinning på många sätt och vis, men det finns saker 

verksamheterna måste fundera över innan de väljer att använda en molntjänst. Först och 

främst bör arbetsgivaren fundera över vad de tänkt använda molntjänsten till. 

Informationsklassificeringen blir viktig här och information som omfattas av sekretsslagen 

bör inte finnas på molnet. Ett annat problem är att verksamheten inte riktigt vet var sin 

information finns. Var lagras informationen lokalt? Själva molntjänstidéen är att jag som 

arbetsgivare lämnar över min information till en leverantör, och sedan vet arbetsgivaren inte 

vad leverantören gör med min information utan det levereras till mig som en tjänst. Sedan vet 

arbetsgivaren inte heller om den leverantören har en underleverantör, och i vilket land denne 

befinner sig. Här kan personuppgiftslagen spela en roll. För personuppgiftslagen säger att den 

som behandlar eller ansvarar för personuppgifterna skall göra detta på ett lagligt sätt och 

enligt god sed. Om arbetsgivaren då har en leverantör i en molntjänst kan denne inte veta vem 

som faktiskt behandlar uppgifterna. Då kan arbetsgivaren inte uppfylla det kravet med att ha 

personuppgiftsbiträdesavtal med den som utför behandlingen och då bryter arbetsgivaren mot 

personuppgiftslagen. 

 

Frågan om vem som äger dyker då upp här igen, vem äger den data som sparas på molnet? 

Det måste finnas ett avtal med molntjänstleverantören och om det är arbetsgivaren som har 

avtal med leverantören är det arbetsgivaren som äger datan. Då är den information som 

arbetstagaren genom sin enhet lägger upp på molnet tillhörande arbetsgivaren. Men om 

avtalet gäller enheten, tillhör informationen arbetstagaren gällande villkoren som finns och då 

är arbetsgivaren inte involverad överhuvudtaget.  
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Policy 
Dessa ovan beskrivna problemställningar kan undvikas med hjälp av en policy. En policy är 

arbetsgivarens instruktion till de anställda om vad som gäller på arbetsplatsen. Det är ett 

avgörande dokument gällande bring your own device. I en policy kan arbetsgivaren informera 

de anställda om vem som äger enheterna och vem som äger informationen i enheterna, 

exempelvis att arbetsgivaren äger allt arbetsrelaterat. För att en policy skall bli gällande krävs 

det att arbetsgivaren förhandlar med facket enligt 11 § MBL. Om arbetsgivaren klargör 

situationen från början för arbetstagarna med hjälp av en policy undviker arbetsgivaren 

ovanstående problem. Datainspektionen har en utgångspunkt gällande arbetsgivarens 

hantering av information vilket handlar om att arbetsgivaren aldrig får övervaka sina 

anställda. De skall i förväg ha möjlighet att veta vilken information arbetsgivaren behandlar 

och varför, exempelvis gällande brandväggar och virusskydd. Arbetsgivaren är även skyldig 

att informera anställda om behandling av personuppgifter och om detta inte görs bryter de mot 

personuppgiftslagen och får då kritik från datainspektionen. Därför är information ut till dem 

anställda en viktig del där policyn fungerar som ett instrument för att få ut den informationen. 

Finns det ingen policy är det för arbetstagare som att köra mitt på motorvägen utan 

hastighetsskyltar, hur kan polisen ta en för fortkörning då? Polisen har inte talat om för 

arbetstagaren hur fort de får köra, hur kan polisen då ge fortkörningsböter? Det är precis 

likadant här, om arbetsgivaren inte talat om för arbetstagaren hur denne skall ansvara för 

saker och ting kan arbetsgivaren inte heller hålla arbetstagaren ansvarig. Det är alltså viktigt 

att upprätta en policy innan arbetsgivaren öppnar upp för BYOD. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån vad som presenterats under teorin och 

empirin. Detta sammanfattas under fyra rubriker som belyser studiens forskningsfrågor. 

 

 

5.1. Anledningar till BYODs uppkomst 

 

Nedan följer en analys kring ämnena mobilitet, generation Y som anses vara anledningar till 

BYODs uppkomst samt vad verksamheterna anser vara anledningar till uppkomsten. 

 

 

5.1.1. Mobilitet 

 

Studien visar att unga idag vill vara mobila och flexibla i sitt framtida arbete. Detta på grund 

av att unga vill kunna ta med sig enheter överallt och kunna jobba via enheterna från vilken 

plats som helst. Studenterna tycker att mobilitet och flexibilitet går in i varandra och att det 

inte borde vara ett måste med fasta arbetstider. Detta stämmer överens med att många 

verksamheter idag inte kräver att anställda ska jobba mellan fasta tider och att anställda ska 

kunna jobba i stor utsträckning från vilken plats som helst. Unga som redan är ute i arbetslivet 

tycker också att det är mycket viktigt att kunna vara mobil i sitt arbete. Däremot har de inte 

krav på att verksamheter erbjuder mobilt arbete men det har dock framgått från studien att 

generation Y önskar att de skulle få ha ett mobilt arbete, om de själva får valmöjligheten. Det 

visar sig i studien att ledningen tycker det är bra att anställda ständigt är uppkopplade och 

nåbara vilket stämmer överrens med antagandet att verksamheten tjänar mer pengar genom 

detta.   
 

 
5.1.2. Generation Y 

 
Det framgår från Ciscos studie att unga idag är villiga att gå ner i lön för att få den enhet de 

vill ha. Detta är dock inget som har visat sig i studien då 100 % av de unga informanterna 

svarade att de inte kan tänka sig gå ner i lön. Studenterna menar att de skulle bli glada om de 

fick en smartphone genom verksamheten. De menar också att det inte spelar någon större roll 

vilken enhet de sitter på då de antar att verksamheten ger dem enheter som gör att de kan 

sköta sitt jobb. Däremot skulle studenterna om de hade möjligheten vilja välja från vilken 

enhet de sköter sitt arbete ifrån. Enligt Ciscos undersökning skulle 64 % välja att alltid ha 

tillgång till Internet framför att få en bil, vilket också visar sig i denna studie då 100 % av de 

unga informanterna säger att de skulle välja att alltid ha tillgång till Internet istället för att få 

en bil. Från forskningen framställs det att informanterna som tillhör generation Y inte vill leva 

utan sin smartphone för att den har blivit en del av deras liv. Tidigare studier kring generation 

Y påpekar att unga byter mode, stil och följer trender, vilket stämmer överens med vad en 

student i denna studie sa då hon skulle känna sig individuell och inte vara en av tusen på 

arbetet. Att just generation Y skulle vara en av anledningarna till att BYOD har slagit igenom 

i Sverige är svårt att avgöra. Studenterna och de som har varit ute i arbetslivet i inte mer än ett 

par år säger att de inte ställer krav på arbetsgivaren gällande att själva få välja enhet. 
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Konsulten hos IT-företaget nämnde dock att hon kommer ställa höga krav på sin nästa 

arbetsgivare och även hon räknas till gruppen generation Y. 
   

 
5.1.3. Verksamheternas spekulationer 

 
Varför bring your own device har slagit igenom nu och inte för säg 5 år sedan tror 

verksamheterna kan bero på mode. En verksamhet menar att människor köper den enhet som 

är trendig just nu eller som passar ens personlighet. Detta stämmer bra med hypotesen kring 

generation Y som menar att unga idag vill uttrycka sig genom föremålen de äger och att de 

vill ha det senaste på marknaden. En annan verksamhet tror att det beror på tekniken som har 

utvecklats mycket de senaste åren, med mobila enheter, pekskärmar och billiga abonnemang. 

Detta stämmer överens med den teknik som finns i smartphones och surfplattor som har 

möjliggjort att människor blir mer mobila. 
 

 

5.2. Möjligheter med BYOD 

 

Nedan analyseras de möjligheter som kan följa av BYOD samt vad som tilltalar verksamheter 

och anställda med BYOD. 
Bring your own device anses ha flera fördelar, bland dessa finns ekonomiska fördelar vilket 

innefattar hårdvarukostnader och supportkostnader. IT-företaget menar att de har sparat 

pengar genom att de flesta anställda använder sina egna smartphones även till jobbet. Detta 

gör att verksamheten inte behöver lägga ut 5000 kr per anställd. IT företaget tillåter som sagt 

sina anställda att använda vilken enhet de vill, bara de behärskar enheten sedan innan. Dock 

erbjuder de inte support för enheter som inte erbjuds av verksamheten. Genom att inte erbjuda 

support kan IT-företaget tillåta användandet av vilka enheter anställda vill utan att dra upp 

kostnaderna för verksamheten. Eftersom Macdatorer inte finns i verksamhetens utbud erbjuds 

det ingen support på Macdatorer. Därför har anställda skapat en egen Community där 

information delas kring problem och lösningar. Tillfredställande, produktivitet och mobilitet 

är andra fördelar som BYOD erbjuder enligt teorin, vilket verksamheterna också var överens 

om. Fördelar som finns för både ledning och anställda är frihetskänslan de får av att själva 

välja enhet och var deras arbetsplats ska vara enligt informanterna. De menar att detta får dem 

att arbeta effektivare och att de är nöjdare, vilket enligt teorin kommer spegla sig mot kund. 

Myndigheten tycker att flexibilitet är den största anledningen för tillåtandet av BYOD. Inte att 

tjäna pengar eller göra anställda glada. Detta kan naturligtvis vara en följd men myndigheten 

menar att om en verksamhet inför BYOD för att tjäna pengar har de missat poängen. En 

annan fördel som banken ser är att det systemstöd som kommer behövas för att tillåta BYOD 

även kommer möjliggöra för att mjukvaruuppdateringar kan ske automatiskt och samtidigt till 

alla enheter på banken. Det tyder även på att verksamheterna tycker att BYOD ger fördelar 

som sömlös kommunikation och en väl optimerad affärsprocess. Studien visar att generation 

Y skulle tycka att egenägda enheter skulle vara skönt att ha då de skulle slippa hålla koll på 

samt gå runt med två enheter. En student säger att de verksamheter som har infört BYOD har 

kommit ett steg längre. Studien stämmer även in när det kommer till att verksamheter vinner 

på att anställda alltid är nåbara via enheterna. Dock tycker anställda från IT-företaget och 

generation Y att de omedvetet jobbar mer och att det är svårt att skilja på privatliv och arbetet. 

Att produktiviteten och tillfredställandet har ökat är ingenting som har mätts i studien.  Utan 

detta är något som verksamheterna har berättat. Detta gäller även för kostnadsbesparingar. IT-
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företaget har sett besparingar och banken har gjort en egen ekonomisk analys över detta. 

Författarna har alltså inte genomfört en egen kostandsanalys. 
 

 

5.3. Problemområden med BYOD 

 

Nedan analyseras problem rörande ägande, licenser, abonnemang, kontroll av information, 

skydd av information, molnet, appar och åtkomst som är områden som berörs av BYOD. 

 

 

5.3.1. Ägande 

 

Lagen om avtal säger att den som antagit avtalet är bindande till denne. Den som fysiskt köper 

enheten, den som står på köpekontraktet, dennes egendom är det. Detta innefattar även all 

information som finns på enheten. Studien visar att detta är något som verksamheterna inte är 

helt medvetna om. Verksamheterna anser att det är arbetstagarna som äger enheten men de 

verkar inte riktigt veta vem det är som äger informationen på enheten. Banken tror att de 

skulle kunna ge anställda pengar för att köpa vilken enhet de vill ha och på detta vis ägs 

enheten av banken. Enligt diskussionen med juristen visades det däremot att även om 

verksamheter skulle ge arbetstagaren pengar för att köpa en egen enhet skulle det räknas som 

en gåva eller löneförmån och även då tillhöra arbetstagaren. Om verksamheten vill äga 

enheterna måste då verksamheten själv köpa enheterna om det skall gälla enligt lagen. 

Juristen menar att då försvinner däremot hela idéen med bring your own device, vilket just 

betyder, ta med din egna enhet, alltså att anställda äger enheten. IT-företaget menar att allt 

som är arbetsrelaterat äger verksamheten, vare sig om det finns på anställdas personliga 

enheter eller ej. Lagen motsäger dock detta med att all information som finns på enheten 

tillhör ägaren. Det spelar ingen roll vad för typ av information som finns på enheten. Detta 

betyder att arbetsgivaren ej kan gå in i arbetstagarens enhet för att se vad det finns för 

information på den. Det innebär ett dataintrång enligt lagen. Lagen säger att om någon 

olovligen bereder sig tillgång till en uppgift döms denne för dataintrång. Det innebär då också 

att arbetsgivaren ej heller har rätt att swipea arbetstagarens enhet vid säkerhetsintrång 

förklarar juristen. Inte utan arbetstagarens medgivande. Alla verksamheter i studien tänker sig 

dock försöka spara all information via molnet och på intranätet då ingen information behöver 

sparas lokalt, för att undvika den problematiken om vem som äger informationen. Ett annat 

problem som kan uppstå när enheterna tillhör arbetstagaren som juristen påpekar är gällande 

vem som ansvarar för om en skada skulle ske på enheten. Även om det skulle ske på arbetstid 

och i tjänsten? Det kan vara svårt för arbetstagaren att garantera att skadan skett under 

arbetstid menar juristen. Han säger även att allt handlar om bevisbördan, att kunna bevisa att 

det skett i tjänsten och inte i privatärende. Myndigheten menar att sådana frågor måste 

besvaras innan BYOD kan tillåtas eftersom det kan bli stora diskussioner kring detta med 

arbetstagarna. 

 

 

5.3.2. Licenser 

 

När arbetstagare tar med sig sina egna enheter till arbetet bör arbetstagaren vara medveten om 

vilka licenser denne har på sin enhet menar juristen. Om arbetstagaren som privatperson har 

laddat ner licenser som konsument och använder dessa licenser, bryter arbetstagaren mot 

upphovsrättslagen. Upphovsrättslagen säger att den som har skapat verket har upphovsrätt till 
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verket och bestämmer vilka villkor som gäller för verket. Om licensvillkoret gäller för 

konsumenter och arbetstagaren använder licensen till arbetsuppgifter bryter denne mot lagen. 

IT-företaget menar att de inte har märkt några problem gällande detta och påstår att deras 

anställda inte behöver ladda ner licenser för arbetsrelaterade uppgifter privat. Men detta visar 

inte om anställda ändå gör detta. Myndigheten menar däremot är att det är svårt för dem att 

kontrollera och att det ligger på det personliga ansvaret. Verksamheten behöver inte stå för 

denna problematik enligt lagen utan det ligger på det personliga ansvaret då det är 

arbetstagaren som bryter mot lagen då denne accepterat licensvillkoren. 
 

 

5.3.3. Abonnemang 

 
Abonnemang betalas via en månadsavgift som antingen kan betalas av verksamheten eller 

arbetstagaren själv när det handlar om BYOD. Vem som betalar för abonnemanget samt vem 

som står på abonnemanget kan tyckas vara avgörande för vissa verksamheter när det kommer 

till BYOD. Den som köpt enheten och abonnemanget registreras i nättjänsterna som 

tillhörande den personen. Bring your own device betyder som sagt att ta med sin egen enhet 

till arbetet. När det kommer till smartphones betyder detta bokstavligt att arbetstagare tar med 

sig sina smartphones med tillhörande abonnemang till verksamheten. Detta kan leda till 

komplikationer enligt juristen. Vem representerar arbetstagaren, verksamheten eller sig själv 

som privatperson? Myndigheten menar att det spelar ingen roll vem som står på 

abonnemanget. De anser att det hänger på personligt ansvar, att det beror på vem 

arbetstagaren presenterar sig som. De andra verksamheterna menar däremot att abonnemanget 

måste stå i verksamhetens namn. Att det handlar om en säkerhetsfråga. För om en anställd 

skulle sluta på verksamheten och sedan ha kvar sitt nummer skulle de fortfarande kunna ringa 

ärenden i verksamhetens namn, vilket inte skulle vara acceptabelt för verksamheten. Om 

arbetstagaren står på abonnemanget innebär det således att de blir ansvariga om det skulle ske 

en skada som drabbar verksamheten genom sin enhet förklarar juristen. Verksamheterna 

menar att de har svårt att reglera detta om abonnemanget inte står i verksamhetens namn. 
 

 

5.3.4. Kontrollera information 

 

När det kommer till kontroll vill verksamheterna se till att deras interna system skyddas mot 

yttre hot. Enligt tidigare studier sägs det att genom BYOD har verksamheter märkt av ett 

säkerhetsintrång mot verksamheten och det blir därför allt viktigare att kontrollera sin 

information. Ett sådant skydd kan innebära att installera brandväggar, virusskydd och 

spamfilter på enheter för att skydda intranätet mot detta. Verksamheter kan däremot inte 

kontrollera anställdas enheter utan anställdas godkännande säger juristen. Brandväggar, 

virusskydd, spamfilter och liknande tekniker, skannar och läser av kommunikation på enheter 

för att veta om det är ett virus eller liknande. Detta innebär att om arbetsgivaren skulle göra 

detta på arbetstagares enheter skulle de avlyssna deras kommunikation. För enligt 

brottsbalkens fjärde kapitel får människor ej olovligen via tekniskt hjälpmedel avlyssna 

kommunikation. Detta skulle arbetsgivaren göra sig skyldig till om verksamheten utan 

anställdas godkännande läste av kommunikationen via dessa säkerhetsåtgärder. Studien visar 

däremot inte om  detta är något som verksamheterna är medvetna om. IT-företaget har idag ett 

system som läser av arbetstagares enheter när enheterna kopplas till IT-företagets nät för att 

leta efter potentiella hot. Banken önskar att deras framtida systemstöd skall hantera säkerheten 

genom att upptäcka virus för att sedan radera dessa infekterade program. Detta är även något 

som datainspektionen uppmärksammar förklarar juristen. Arbetsgivaren skall aldrig övervaka 
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sina anställda i smyg, vilket är något de gör om de läser av anställdas privata kommunikation 

via säkerhetsåtgärder såsom brandväggar utan anställdas godkännande. 
 

 

5.3.5. Skydda information 

 

Förutom att kontrollera sin miljö vill verksamheter skydda sin IT-miljö och sin information 

från att läcka ut säger juristen. IT-företaget menar att det är idag för lätt att flytta data och att 

det behöver finnas viss begränsad tillgång till viss information. Studien visar att alla 

verksamheterna tycker att all information inte bör vara tillgänglig via den mobila enheten. De 

menar att det är därför viktigt att klassificera sin information. Klassificering av verksamheters 

information bör delas upp beroende på hur stor skada informationen skulle göra om den kom 

utanför verksamheten. Viktigast att skydda bör vara verksamhetshemligheter och det som är 

verksamhetens kärna anser juristen. Studien visar att detta är något som verksamheterna har 

tänkt på och verksamheterna har olika sätt att klassificera sina data på. Beroende på hur 

känslig data verksamheten har bör det övervägas hur väl BYOD passar för verksamheten 

förklarar juristen. Sekretesskyddad information är exempelvis sådan information som inte 

passar för BYOD eftersom enligt sekretesslagen får inte uppgifter som omfattas av sekretess, 

exempelvis som rör rikets säkerhet eller hälsouppgifter röjas. Verksamheterna bör således 

fundera noga över vad de har för information innan de tillåter bring your own device. 
 

 

5.3.6. Molnet 

 

Juristen anser att verksamheter bör vara försiktiga med att spara information på molnet. Att 

det därför är viktigt att verksamheterna har klassificerat sin information för att kunna 

bestämma vad som är godkänt att spara på molnet. Information som är sekretessklassificerat 

bör exempelvis inte sparas på molnet eftersom det inte får undanröjas enligt lagen och 

eftersom molnet sparar filer tillgängliga via Internet kan detta utgöra en risk. En annan risk 

som finns är när verksamheter inte vet var dess information sparas. Juristen menar att 

verksamheterna inte alltid vet om deras leverantörer har underleverantörer och i vilket land de 

befinner sig i. Det är även viktigt att veta vem det är som äger informationen när data sparas 

på molnet både för anställda och arbetsgivare. Den som har avtal med leverantören är den 

som äger informationen enligt lag. I studien visar det sig att IT-företaget har tänkt på dessa 

problem då arbetstagare inte tillåts att spara filer via ett publikt moln. De andra 

verksamheterna ämnar sig däremot att använda ett internt moln som skulle stödja deras 

verksamhet och på detta vis ha mer kontroll över leverantörer. Det finns dock andra problem 

som verksamheter kan stöta på vid användandet av en molntjänst. Personuppgiftslagen säger 

att den som ansvarar för uppgifterna skall se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt 

sätt, enligt god sed och att de används för de ändamål de samlades in för. Vid användande av 

molntjänster kan inte arbetsgivaren veta vem eller hur personuppgifterna behandlas vilket då 

bryter mot personuppgiftslagen. Arbetsgivaren har alltså ansvar för sina anställdas 

personuppgifter och även exempelvis kunders personuppgifter. Detta är något som 

verksamheterna bör se upp med och skriva kontrakt med sina leverantörer för att ha bättre koll 

på, menar juristen. 
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5.3.7. Appar 

 

Appar är en betydande del av smartphones. Precis som myndigheten påpekar kan inte BYOD 

ha slagit igenom tidigare på grund av faktorer som appar. En smartphone är inte en 

smartphone utan dess appar. Allt eftersom smartphones blir mer och mer populära hittar 

brottslingar nya sätt att få tag på informationen från dem. Ett vanligt sätt är att genom appar 

samla information från enheter. När appar laddas ner måste personen acceptera att appen har 

tillgång till andra tjänster på enheten som exempelvis GPS som visar var enheten befinner och 

genom detta kan alltså skaparen av appen ha tillgång till information på enheten. Det finns 

även appar som körs i bakgrunden på enheten då den samlar in och publicerar personlig data. 

Det är därför viktigt att verksamheter är observanta på vilka appar som anställda laddar ner, 

eller i alla fall har någon sorts kontroll enligt teorin. Studien visar att både anställda och unga 

använder många appar på sina smartphones. Banken inser att appar kan bli ett problem men 

menar att om de får ett systemstöd som skiljer på privat och arbetsrelaterat kan de undgå detta 

problem. De kan även strunta i att upprätta svartlistor, som talar om vilka appar anställda inte 

får ladda ner. 
 

 

5.3.8. Åtkomst 

 

I teorin sägs det att den största förändring som har skett säkerhetsmässigt med mobila enheter 

är att de ständigt är på resande fot och uppkopplade mot olika nätverk. När de mobila 

enheterna inte kan förlita sig på ett nätverk då de är på resande fot samt att information delas 

över allmänna nätverk, är det viktigt att åtgärder tas för att skydda information från att komma 

i fel händer. För att skydda verksamhetsinformationen bör rutiner införas för hantering av all 

media efter dess klassifikation och åtkomstrestriktioner. Enligt studien har alla verksamheter 

löst uppkopplingen till intranätet på allmänna nät genom att koppla upp sig via VPN som 

krypterar informationen. IT-företaget nämner att detta har möjliggjort att de kan komma åt 

informationssystemet även när de sitter utanför kontoret. IT-företaget berättar också att de har 

en inbyggd säkerhetskontroll som letar efter det säkraste nätverket att koppla upp enheten 

mot. De har även kontroll över vilka appar som enheten innehar som regelerar ankomsten till 

intranätet. Denna kontroll består av säkerhetsåtgärder och brandväggar. Bankens mål är att 

vara oberoende av lokaler och kunna jobba från vilken plats som helst. För att detta ska 

fungera krävs ovanstående säkerhetsåtgärder. Andra sätt att skydda sin data är genom 

autentisering. Banken använder idag autentisering genom en kortläsare som finns inbyggd på 

laptopen. Som det ser ut idag kan inte autentisering ske via en smartphone. Hur det kommer 

se ut i framtiden efter införandet av bring your own device, är ännu oklart. Enligt teorin kan 

autentisering via Internet ske med licenser. Det skulle kunna vara en sådan lösning banken 

tänker sig göra. Det som diskuteras på banken i dagsläget är att autentisering ska ske via bank 

ID. Verksamheterna klassificerar också sin information för att säkra sin information 

ytterligare mot dataläckage. I teorin beskrivs det hur inställningar, funktioner och system ska 

installeras och hur inställningarna ska vara för en optimalt skyddad enhet. Dock innebär detta 

att enheten skall ha säkerhetsfunktioner, kryptering och licenser lokalt. Detta är något som 

verksamheterna som inte infört BYOD idag har. Säkerheten sitter alltså i enheten. Detta är 

dock något dessa verksamheter vill komma ifrån och söker därför efter ett molnbaserat 

systemstöd. Det skulle innebära att anställda kan använda vilken enhet som helst och ändå 

kunna ansluta enheten säkert till intranätet. Myndigheten har även en ide om att de konsulter 

som hyrs in till myndigheten ska kunna använda sina egna datorer. Åtminstone till att koppla 

upp sig till ett virtuellt skrivbord, eftersom de i dagsläget måste sitta inne på kontoret på 

myndighetens datorer. 
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5.4. Krav som BYOD trenden ställer 

 

Nedan analyseras de krav BYOD ställer på verksamheter och anställda. Dessa krav 

presenteras under områdena policy och åtgärder. 
  

 

5.4.1. Policy 

 

En policy är ett dokument med en uppsättning regler och riktlinjer för att informera anställda 

om vad som gäller samt hur de skall agera i vissa avseenden. Många problem kan därmed 

lösas med en policy. I en policy kan det till exempel stå förklarat vem det är som äger enheten 

och vem det är som äger informationen på enheten. Lagen säger att innan arbetsgivaren 

beslutar om viktiga förändringar ska de förhandla med gällande arbetstagarorganisation. Detta 

är något som ingen av verksamheterna har nämnt. I studien framkom det att den verksamhet 

som har tillåtit bring your own device inte verkar ha en policy som är framtagen för BYOD. 

De har dock andra policys som är framtagna som berör ämnet men det handlar inte om till 

exempel äganderätt, vilket kan bli ett problem om något skulle hända. Däremot håller de 

andra verksamheterna på att ta fram en policy där allt tydligt ska framgå. Myndigheten vill 

också att det ska framgå vad som händer vid förlust av enhet. En lösning som både banken 

och myndigheten är intresserade av, som kan komplettera en policy, är ett systemstöd som är 

baserat i molnet. Där skulle allt verksamhetsrelaterat sparas i molnet och allt privat lokalt på 

enheten. På detta vis försvinner problemet med äganderätt och säkerhet kring borttappad 

enhet. Enligt lagen får arbetsgivare inte heller övervaka en privatpersons enhet, detta står 

tydligt i brottsbalken. Därför är det extra viktigt att det framgår i en policy vad som gäller. 

Enligt studien kom inga av dessa frågor upp. 
 

 

5.4.2. Åtgärder 

 

Enligt teorin förklaras det att inga nya hot har uppkommit vid införandet av bring your own 

device och detta verkar stämma överens med studien. Banken och myndigheten anser att de 

inte kommer att behöva hantera säkerheten i mobilerna på något nytt sätt vid införande av 

BYOD, än vad de gjorde vid införandet av smartphones. Däremot vill de verksamheterna 

flytta fokus från att ha säkerheten på enheterna till att ha säkerheten i IT-miljön. 

Verksamheterna menar även att övergången till BYOD måste ske stegvis för att anställda ska 

kunna acceptera förändringen vilket är något som banken är orolig över. Kravet som ställs på 

anställda när de får använda vilken enhet de vill är att ingen support kommer erbjudas av 

många verksamheter vilket innebär att de måste vara bekant med sin enhet anser 

verksamheterna. Att ha en viss kontroll på vilka appar anställda laddar ner samt att kryptera 

och använda backup är något som verksamheterna bör tänka på enligt teorin. Hur 

verksamheterna löser detta framgår på olika sätt enligt studien. IT-företaget tillåter sina 

anställda att ladda ner vilka appar som helst. Däremot har IT-företaget ett verktyg som söker 

igenom enheterna då de kopplas mot intranätet. Verktyget består av brandväggar och 

säkerhetsåtgärder som kontrollerar enheten när den kopplas upp mot IT-företagets intranät. 

Om något skadligt upptäcks sätts denna enhet i karantän och kan inte komma åt IT-företagets 

intranät. Det sägs också att ledningen och anställda med hög access inte bör ha något lokalt 

sparat på enheterna utan att de bör spara allt på molnet. Detta stämmer bra överrens med 
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tankarna från verksamheterna som ej har infört BYOD. Deras tankar handlar om att 

klassificera sin information och sedan tillåta åtkomst efter den klassificeringen, där 

information som rör verksamhetens kärna inte kommer få behandlas lokalt via mobila enheter. 

De menar även att all information skall sparas på ett internt moln och att inget skall kunna 

sparas lokalt. IT-företaget jobbar på liknande sätt. IT-företaget jobbar via ett internt moln men 

kan i dagsläget spara ner dokument till enheterna. Anställda får dock inte spara något 

arbetsrelaterat på en öppen molntjänst såsom Dropbox. Verksamheterna menar att en intern 

molntjänst skulle ge mer säkerhet vilket är något som banken pratar om, att ha en sandboxad 

miljö där många säkerhetsrisker kan kringgås. 
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6 Resultat 
 

I detta kapitel presenteras det resultat som studien har genererat. Först förs en diskussion 

kring vissa ämnen utifrån författarnas tankar. Efter diskussionen sammanställs resultatet i en 

slutsats där ett ramverk presenteras för bring your own device. Till sist reflekterar författarna 

över studiens resultat och presenterar förslag på vidareforskning. 
 

 

6.1. Diskussion 

 

Nedan förs en diskussion utifrån författarnas tankar kring delområden gällande: uppkomst av 

BYOD, möjligheter med BYOD, problem med BYOD samt krav för att BYOD skall fungera. 

 

BYOD trendens uppkomst 
I studien har det visat sig att generation Y troligtvis inte har haft stor inverkan på varför 

BYOD har uppkommit här i Sverige. Författarna syftar till att svenska studenter inte verkar 

veta vilka krav de kan ställa på arbetsgivaren gällande vilka enheter de ska jobba ifrån. 

Generation Y säger i studien att de blir nöjda bara de får en enhet att arbeta på som har de 

funktioner som behövs för att utföra arbetet samt att de inte behöva betala för en själv. 

Däremot visade det sig att konsulten som har varit ute i arbetslivet ett tag som har tagit del av 

BYOD kommer ställa höga krav på nästa arbetsgivare. Detta betyder troligtvis att anställda 

som tillhör generation Y, som har varit ute i arbetslivet en längre period, kommer ställa höga 

krav på att själv få välja vilken enhet de skall arbeta ifrån.  

 
Möjligheter med BYOD 
Genom BYOD blir anställda mer mobila och verksamheter mer flexibla, vilket leder till att 

anställda lättare får ta del utav olika tjänster. Vad som har märkts i studien är att 

verksamheterna har talat mycket om att BYOD skulle möjliggöra för ännu mer videomöten. 

Dels på grund av flexibiliteten att anställda lättare kan komma åt tjänsten men också för att 

genom ett molnbaserat intranät kan anställda använda vilken enhet som helst för att använda 

videotjänsten. Detta på grund av att säkerheten sitter i IT-miljön och inte i enheten. Genom att 

anställda blir mer mobila och flexibla blir de nöjda, vilket studien också pekar på. Detta i sin 

tur leder till att anställda blir effektiva och produktiva dels för att de får välja den enhet de vill 

men också följden av att de inte behöver lära sig nya funktioner på enheter. Nöjda och 

produktiva anställda kan tänkas spegla sig mot kund vilket kan leda till att verksamheten får 

bättre rykte vilket i sin tur leder till ökad vinst. Enligt studien framgår det att 

hårdvarukostnader är en signifikant kostnadsbesparing för verksamheterna. Författarna gör en 

lättare beräkning på detta och kommer fram till följande. Säg att varje smartphone kostar 5000 

kr och att verksamheten har 1000 anställda, detta skulle innebära att besparingen på ett år blir 

5 miljoner kronor. Om detta även appliceras på datorer skulle besparingen ligga på 15 

miljoner kronor på ett år om varje dator kostar 15000. Tillsammans är det alltså 20 miljoner 

kronor enbart på ett år. Detta är exklusive alla resekostnader och supportkostnader som också 

kommer sparas in på inforandet av BYOD. Mer vinster för verksamheten kan vara att 

anställda jobbar mer när gränsen mellan privattid och arbetstid suddas ut. Eftersom att 

anställda alltid bär på sina enheter kan de enkelt svara på mail och ta lättare samtal oavsett tid 

på dygnet. Däremot kan detta vara något som anställda ställer sig mot genom att de omedvetet 

jobbar mer och har svårt koppla bort arbete på privattid. Detta skulle kunna tänkas leda till 

utbrändhet och kan då leda till kostnader för verksamheterna. 
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Problem med BYOD 
Att verksamheter ser det som ett problem gällande vem det är som står på abonnemanget 

menar författarna bör kunna lösas oavsett vem det är som står på abonnemanget. Om det är 

någon som har ringt och påstått sig ringa från en viss verksamhet kan då personen i fråga i 

efterhand ringa upp denna verksamhets växel och höra om den personen jobbar på 

verksamheten och om det är rimligt att denne kan ha ringt en. Vidare är det vanligt att 

verksamheter ringer från ett hemligt nummer, ett privatnummer. På detta sätt spelar det heller 

ingen roll vem det är som står på abonnemanget, då den som får samtalet inte heller kan veta 

säkert vem det är som ringer. Detta har inte visat sig vara något problem och är inget som 

författarna tidigare har reagerat på. 
Precis som myndigheten menar är inte en smartphone en smartphone om den inte har appar. 

Därför kan det tyckas att det är viktigt att appar tillåts men då bör apparna vara kontrollerade 

på något vis. Ett bra sätt reglera detta skulle vara att begränsa apparnas åtkomst till intranätet 

för att inte sprida virus, trojaner eller dylikt. Ett annat alternativ är att genom ett molnbaserat 

intranät erbjuda en lista över de tillåtna apparna att ladda ner som passar för alla gränssnitt 

och enheter. Ett molnbaserat intranät är bra av flera anledningar; dels för att skilja på privatägt 

och arbetsägt samt att säkerheten sitter i IT-miljön och inte i varje enhet vilket leder till att 

anställda kan koppla upp sig från vilken enhet som helst. Om det däremot inte finns ett 

molnbaserat intranät är det extra viktigt att säkra åtkomsten till intranätet. Vilket gör det extra 

viktigt att använda VPN samt åtkomstrestriktioner och någon form av autentisering. 

 
Krav som BYOD trenden ställer 
Att en policy är viktigt för BYOD framgår genomgående i studien, däremot anser författarna 

att denna policy bör kompletteras med ett avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är 

viktigt att det finns avtalat vad som sker vid olika händelser såsom förlust av enhet och vem 

som står för kostnaderna om enheten går sönder, förloras eller skadas. Även gällande vad som 

gäller vid privattid och vad som gäller vid arbetstid. Att det finns ett påskrivet dokument 

skyddar både arbetstagare och arbetsgivaren. Det finns förstås andra problem än ovan nämnda 

som skulle lösas via ett avtal. Det är därför viktigt att detta avtal skrivs innan verksamheter 

tillåter BYOD och att jurister bjuds in på ett tidigt stadium för att undvika dessa 

problemfällor. 
 

 

6.2. Slutsats 

 

Nedan presentateras ett ramverk om bring your own device utifrån vad som framkommit ur 

studien. Ramverk i denna studie presenteras utifrån studiens forskningsfrågor i följande 

delområden: Hur trenden har uppkommit, vilka möjligheter det finns för verksamheter och 

medarbetare med BYOD, vilka problemområden verksamheter och medarbetare bör se upp 

med samt vilka krav BYOD ställer på verksamheter och medarbetare. Samt presenteras 

ramverket genom riktlinjer inför tillåtandet av BYOD i slutet av avsnittet. 
 

BYOD trendens uppkomst 

Studien visar att uppkomsten av bring your own device beror på teknik och mobilitet. 

Tekniken har möjliggjort att människor kan bli mer mobila genom utvecklingen av 

smartphones, surfplattor och dess gränssnitt. Funktioner som dessa enheter erbjuder gör att 

människor idag kan vara flexibla i sitt arbete vilket är något som efterfrågas. Med detta 

innebär det att anställda vill ha möjligheten att jobba från valfri plats och på valfri enhet. 

Studien visar även att generation Y också till en viss del har påverkat uppkomsten till BYOD. 
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Generation Y har växt upp med Internet vilket gör att de idag inte vill leva utan sina enheter 

och vill gärna ha möjligheten att uttrycka sig genom dessa enheter. Dock kräver inte svenska 

studenter specifika enheter på arbetsplatsen då de förlitar sig på att enheten de får har de 

funktioner som krävs för att utföra arbetet.   
 
Möjligheter med BYOD 
Anledningen till varför verksamheter hakar på trenden beror på tre huvudargument. 

Ekonomiska fördelar, möjlighet till flexibilitet och att produktiviteten ökar. BYOD kan 

innebära kostnadsbesparingar genom att hårdvarukostnader minskar samt att 

supportkostnaden kan minskas. Detta genom att verksamheterna inte behöver lägga ut 

enhetskostnader på anställda samt genom att inte erbjuda support för alla enheter kan 

kostnaderna minskas. Flexibiliteten innebär att anställda inte blir lika låsta till arbetsplatsen 

och kan jobba från valfri plats vilket gör att anställda blir mer fria i sitt arbete. Flexibiliteten 

medför även att fler videomöten kan utföras på andra platser än på arbetsplatsen vilket är 

ytterligare en ekonomisk besparing då det kan dra ner resekostnader. Produktiviteten ökar 

genom att anställda jobbar bättre när de inte behöver lägga ner tid för att lära sig nya enheter. 

Ytterligare en möjlighet är att via det molnbaserade intranätet kan ledningen enkelt sköta 

uppdatering till olika programvaror som når alla verksamheters enheter. Detta ger en väl 

optimerad affärsprocess som är tids- och resurssparande för verksamheterna. 
 
Problem med BYOD 
Det finns en hel del problem som följer av BYOD som bör utredas för att tillåtandet av 

BYOD ska fungera felfritt i största möjliga mån. Dessa problem är säkerhetsrelaterade och 

påverkas av lagen och för undvika dessa problem bör det finnas en policy. Det löser 

exempelvis den största frågan om äganderätt då verksamheter kan beskriva vem som äger 

vilken information på arbetstagarens enhet. Det ger arbetsgivaren mer kontroll över vad det är 

för information som hanteras på arbetstagarens enhet. Detta undviker i sin tur problem såsom 

dataintrång vid avläsning av arbetstagares enheter och innebär att verksamheten kan hantera 

säkerheten på ett enklare sätt. Eftersom det är anställdas egna enheter följer det att det även är 

dem som står på abonnemanget. Eventuella problem med abonnemanget skulle enkelt kunna 

undgås om telefonnumret skulle visas som dolt nummer då det inte går att spåra 

telefonnumret till någon enskild eller verksamhet. Det blir snarare ett personligt ansvar att 

representera verksamheten på ett ärligt sätt. Personligt ansvar är även viktigt för arbetstagare 

gällande licensproblem. Skulle de utföra arbetssysslor på konsumentlicenser bryter de mot 

upphovsrättslagen och det är arbetstagaren som blir dömd. Inte verksamheten. 
 

Verksamheter vill gärna kunna kontrollera och skydda sin information. Vad som är viktigt att 

tänka på för verksamheten när det gäller detta är att de har informerat sina anställda om vad 

som gäller, exempelvis genom en policy. En viss kontroll bör även finnas med vilka appar 

som anställda tillåts ladda ner. Det är viktigt att anställda läser igenom villkoren som finns när 

apparna laddas ner att apparna inte får åtkomst till något de inte bör få tillgång till. Det är 

även viktigt att verksamheter klassificerar sin information för att bestämma vilken typ av 

information som skall tillåtas åtkomst från anställdas enheter. Detta för att skydda att viktig 

verksamhetsinformation inte skall läckas ut. Viktigaste säkerhetsproblemet gäller just hur 

åtkomst bör skötas från anställdas enheter. VPN verkar i dagsläget vara den säkraste 

lösningen när arbetstagare vill koppla upp sig mot företagets intranät över osäkra nätverk. För 

att ytterligare säkra informationen vid osäkra nät bör någon form av autentisering finnas. 

Information som är sekretsskyddad bör däremot ej tillåtas på enheter över osäkra nät. En 

verksamhet som behandlar sekretessbelagd information rörande rikets säkerhet eller 

hälsouppgifter bör ej tillåta BYOD. Att klassificera sin information blir även viktigt för att 
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bestämma vilken typ av information som kan sparas på molnet. Att spara information på 

molnet innebär en stor risk när arbetsgivaren inte kan vara helt säker på var informationen 

sparas. Arbetsgivaren bör även se till att denne vet hur informationen behandlas på molnet 

och att det finns ett skrivet kontrakt med verksamhetens leverantörer. Detta är viktigt eftersom 

arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagares och kunders personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen och bör då veta hur denna information behandlas på molnet, för att 

handla enligt god sed. 
 
Krav som BYOD trenden ställer 
Policy är som påvisat en viktig del för att bring your own device ska kunna fungera felfritt. 

Policyn ska vara välskriven och där ska det tydligt framgå vad som gäller vid olika händelser. 

Denna policy bör kompletteras med ett avtal underskrivet av båda parter för skydda både 

arbetsgivaren och arbetstagaren. 
 

För att BYOD ska fungera till sitt yttersta krävs det att verksamheter har ett anpassat 

systemstöd samt att de har ett molnbaserat intranät. Verksamheter bör flytta fokus från att ha 

all säkerhet på enheterna till att ha all säkerhet i IT-miljön. Med detta följer att 

verksamhetsinformation ej ska sparas lokalt på enheterna utan istället lägga informationen i 

en sandboxad kontrollerad miljö, ett molnbaserat intranät. Via det molnbaserade intranätet 

kan ledningen enkelt sköta uppdatering till olika programvaror som når alla verksamheters 

enheter. För att anställda lättare ska acceptera övergången till nya system och nya vanor ska 

verksamheten stegvis övergå mot BYOD. Verksamheter bör ha en viss granskning över vad 

anställda laddar ner för appar. Antingen via en websida med ett urval av godkända appar eller 

att brandväggar samt att andra säkerhetsåtgärder granskar enheten, för att leta efter något 

skadligt. Det krävs dock att anställda har godkänt att verksamheten får granska enheterna. 

Detta gör också att verksamheten och anställda lätt kan skilja på privat och arbetsmässig 

information. Ett krav som sätts på anställda i samband med införandet av BYOD är att 

anställda måste kunna sina enheter, dels för att få använda den och dels för att ingen support 

längre erbjuds av verksamheter. 
 

 

Vägledning för införande 

Nedan ges några riktlinjer som verksamheter bör tänka på innan de väljer att tillåta BYOD för 

att det skall fungera optimalt, i möjligaste mån. 

 

1) Det är viktigt att verksamheterna upprättar en signerad BYOD policy eller ett 

kompletterande avtal gällande följande: 

a) Vem det är som äger enheten. 

b) Vem det är som äger informationen på enheten och vilken typ av information det 

gäller. 

c) Informerar arbetstagare om vad som händer när de kopplar upp sin enhet mot 

intranätet. Exempelvis att kommunikation avlyssnas via säkerhetsverktyg såsom 

brandväggar, virusskydd och spamfilter. 

d) Hur arbetstagares personuppgifter hanteras. 

e) Beskrivning om vad som gäller vid abonnemang till enheterna. Hur arbetstagaren 

förväntas representera verksamheten. 

f) Vad som händer vid förlust av enhet eller om skada sker på enheten. Både under 

arbetstid och på privat tid. 
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g) Vilken typ av information arbetstagare har tillgång till via mobila enheter över osäkra 

nät och inom företaget. 

h) Vilka sorts appar som arbetstagare tillåts använda. Finns ingen lista på godkända appar 

bör det tydligt framgå att arbetstagare bör vara aktsamma för vilka typer av appar de 

använder. 

i) Vem som äger informationen som sparas på det interna molnet. 

j) Var arbetstagare tillåts spara arbetsrelaterad information. 

 

2) Verksamheter bör hitta ett anpassat systemstöd samt att använda ett molnbaserat intranät 

för att: 

a) kunna flytta fokus från säkerhet i enheter till säkerhet i verksamhetens IT-miljö. 

b) spara allt verksamhetsrelaterat i molnet för att undvika att något sparas lokalt på 

arbetstagares enheter på grund av säkerhetsskäl. 

c) separera på privatägt och verksamhetsägt material. 

d) uppdateringar av programvaror skall kunna ske automatiskt till alla arbetstagares 

enheter. 

 

3) Åtkomst till intranätet via enheter utanför arbetsplatsen bör skötas via VPN på grund av 

säkerhetsskäl. 

 

4) Det är viktigt att verksamheter klassificerar sin information enligt hur stor negativ 

inverkan följderna blir vid läckage samt vilken typ av information som skall kunna nås 

från vilka platser/enheter. 

 

5) Arbetsgivare bör vara medveten om personuppgiftslagen när det handlar om att spara 

information på molnet samt att det finns ett skrivet kontrakt med molntjänstleverantören 

om exempelvis vem som äger informationen. 

 

6) När verksamheter skall introducera BYOD för arbetstagare bör övergången ske stegvis för 

att arbetstagare lättare ska ta sig an förändringen. 

 

7) Verksamheter som hanterar sekretessbelagd information som rör rikets säkerhet eller 

svenska befolkningen exempelvis hälsovård bör ej införa BYOD. 

 

 

6.3. Reflektion 

 

Syftet med denna studie var att ge en generell bild av bring your own device som fenomen. 

Vilka möjligheter och problemområden som följer av att verksamheter tillåter användande av 

egna enheter samt att se över vilka krav som ställs på verksamheter och medarbetare vid 

införande av BYOD. Studien har uppnått detta genom tydlig avgränsning till att inte göra en 

djupdykning inom något problemområde. Däremot hade det varit intressant att kunna ge mer 

tydliga riktlinjer om vad som krävs av verksamheter samt anställda när det talas om BYOD. 

Eftersom ämnet är nytt har studien använt många Internetkällor till den teoretiska bakgrunden. 

Detta kan viss kritik riktas mot då Internetkällor inte är vetenskapligt baserade och kan ses 

som osäkra. Eftersom källor från Internet ses som mer osäkra än vad publicerade verk gör har 

studien ett omfattande metodkapitel som tydligt följer en grundad teori för att styrka studiens 

trovärdighet. För att få en tydligare bild av hur anställda ser på BYOD skulle intervjuer med 

fler anställda som tagit del av BYOD i verkligheten behövt utföras. Viss kritik kan även ges 
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till val av informanter som representanter för generation Y. Ett bättre val hade varit att 

intervjua unga som varit ute i arbetslivet i cirka fem år, eftersom de har mer erfarenhet av 

arbetslivet och på det viset har bättre inblick på vilken betydelse egna enheter har på 

arbetsplatsen.  
 

 

6.3.1. Vidare forskning 

 

Bring your own device har genom denna studie lagts som en grund för vidareforskning. 

Eftersom det är en ny och uppgående trend skulle det vara intressant att vidare studera ämnet 

när fler verksamheter börjar anamma BYOD. Det finns många möjligheter för vidare 

forskning på ämnet och ett första förslag skulle vara att göra mätningar på ekonomiska 

vinster. Att exempelvis mäta hur mycket mer produktiva anställda blir av att själva få välja 

egna enheter och hur mycket pengar verksamheterna sparar på hårdvaruinköp och 

supportkostnader. Ett biområde som denna studie avgränsade sig mot som skulle kunna 

innebära ett problem är skattemässiga frågor som kan vara intressanta att titta på. Ett annat 

förslag är att se hur det har gått för verksamheter efter att de infört BYOD. Att göra en 

jämförelsestudie med skillnader från före och efter verksamheten tillåtit BYOD. Blev det som 

verksamheten tänkte, vilka fördelar samt nackdelar har verksamheten stött på? Ett tredje 

förslag skulle vara att göra en beteendestudie över användandet av egna enheter. Exempelvis 

att se hur arbetstagare använder sina enheter och hur de uppfattar BYOD. Vilka möjligheter 

och problem som de anser har följt av BYOD och om arbetstagarna har ändrat sitt beteende. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide för IT ansvariga på företag där BYOD tillåts 

 

Bakgrund 

 

Berätta om dig själv och din roll på arbetet. 

 

Vad har du för bakgrund?  

 

Hur länge har du jobbat här? I denna roll?  

 

Leda in på ämnet 

 

Hur flexibla är ni på ert företag? 

- Jobbar ni efter fasta tider? 

 

Har ni märkt att det funnits en efterfrågan från anställda att de vill ha frihet att välja vilken 

enhet de ska ha på jobbet?  

- Hur har detta märkts? 

 

Vad är den största skillnaden på att få ha din privata mobil även till jobbsaker än att ha en 

företagsmobil plus din egna mobil? 

 

Hur kommer det sig att ni har infört Bring your own device/Consumerization of IT? 

- Har ni märkt någon ekonomisk skillnad? 

- Vad tjänar företaget på att ha BYOD? 

 

Varför tror du att BYOD har slagit igenom nu och inte för säg 5 år sedan? 

 

Hur tror du att detta påverkar anställda? 

- Aspekter från företagets sida? 

- Aspekter från de anställdas sida? 

 

Tillåts de anställda arbeta på vilken plats som helst? 

- Hemifrån? 

- Utomlands? 

- Vilka nätverk som helst? 

- Finns det några problem med detta? 

 

Hur sköts åtkomst, har man tillträde till allt från sina mobila enheter? 

- Om nej, hur klassificerar ni informationen? 

- Vilken information tillåts? 

 

Tillåter ni alla typer av mobila enheter?  

- Hur hanterar ni det? 
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Vem äger den mobila enheten, är det ni som företag eller varje anställd? 

 

Vem äger informationen på den mobila enheten? 

 

Vem betalar för abonnemanget på telefonen?  

 

Hur löser ni problemet med att som privatperson har laddat ner olika licenser (exempelvis 

Adobe), men använder det för jobbsyssla? Hur löser ni det problemet? 

 

Vilka är de största hoten ni möter i och med införandet av byod? 

- Appar? 

 

Vad ser ni har blivit den största skillnaden efter ni infört byod? 

 

 

Var det en svår övergång? Gällande system osv? 

- Infrastruktur? 

- Molnet? 

 

Har ni stött på några problem efter införandet av BYOD? 

 

 

Avslutning 

 

Vi har inga fler frågor, är det något du vill tillägga eller fråga innan vi avslutar intervjun? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide för IT ansvariga på företag där de tänkt införa BYOD 

 

Bakgrund 

 

Berätta om dig själv och din roll på arbetet. 

 

Vad har du för bakgrund?  

 

Hur länge har du jobbat här? I denna roll?  

 

Leda in på ämnet 

 

Hur flexibla är ni på ert företag? 

- Jobbar ni efter fasta tider? 

 

Har ni märkt någon efterfrågan från anställda att de vill ha frihet att välja vilken enhet 

de ska ha på jobbet?  

- Hur har detta märkts? 

 

Vad tror du är den största skillnaden på att få ha sin privata mobil även till jobbsaker 

än att ha en företagsmobil plus sin egna mobil? 

 

 

Hur kommer det sig att ni har tänkt infört Bring your own device/Consumerization of 

IT? 

- Vad tjänar företaget på att ha BYOD? 

- Tror ni det blir någon ekonomisk skillnad? 

 

 

Varför tror du att BYOD har slagit igenom nu och inte för säg 5 år sedan? 

 

Hur tror du att detta skulle kunna påverka anställda? 

- Aspekter från företagets sida? 

- Aspekter från de anställdas sida? 

 

OM ni/När ni inför BYOD hur går tankarna kring från vilka ställen anställda skall få 

arbeta på? Varsomhelst? 

- Hemifrån? 

- Utomlands? 

- Vilka nätverk som helst?  

- Finns det några problem? 

 

Hur tänker ni att åtkomsten kommer att skötas, ska man ha tillträde till allt från sina 

mobila enheter? 

- Om nej, hur klassificerar ni informationen? 

- Vilken information tillåts? 
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Skulle ni tillåta alla typer av mobila enheter?  

- Hur skulle ni hantera det? 

 

Vem skulle äga den mobila enheten, är det ni som företag eller varje anställd? 

 

Vem skulle äga informationen på den mobila enheten? 

 

 

Vem skulle betalar för abonnemanget på telefonen?  

- Vem skulle står som ägare på abonnemanget? 

- Om företaget betalar, hur skulle det gå till? 

 

Har ni tänkt på problemet kring att om man som privatperson har laddat ner olika 

licenser (exempelvis Adobe), skulle använda det för jobbsyssla? Hur skulle lösa ni det 

problemet? 

 

Vilka tror du är de största hoten ni skulle möta i och med införandet av byod? 

- Appar? 

 

Håller ni på att ta fram/ har ni tänkt ta fram en policy för BYOD? 

- Om nej, Varför inte? 

- Om ja, vad är det viktigaste som ni skulle ha med där? 

 

Tror ni att det skulle vara en svår övergång? 

- Är er Infrastruktur redo för införande? 

- Hur stor roll skulle molnet spela in för er gällande BYOD? 

 

 

 

Avslutning 

 

Vi har inga fler frågor, är det något du vill tillägga eller fråga innan vi avslutar 

intervjun? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3  

 

Intervjuguide för anställda 

 

Bakgrund 

 

Berätta om dig själv och din roll på arbetet. 

 

Vad har du för bakgrund?  

 

Hur länge har du jobbat här? I denna roll?  

 

 

Leda in på området 

 

Vad betyder mobilitet för dig?  

 

Vad innebär flexibilitet gällande arbete för dig? 

- Har ni flexibla tider?  

 

Finns det någon tydlig skillnad på fritid och jobb för dig? 

- Hur då? 

 

BYOD 

 

Vad gör du på din smartphone idag? 

- Svarar du på mail, kollar facebook osv. 

- Tidsrapportering?  

 

Skulle du göra samma saker på en företagstelefon/egenägd telefon? 

 

Är det vissa arbetssysslor ni inte tillåts göra på era mobila enheter? 

 

Är det någon arbetssyssla du önskar du kunde göra från din mobila enhet? 

 

Tillåts ni arbeta från vilken plats som helst? 

 

Har ni fått en guide om vad ni får göra med er mobila enhet?  

 

Finns det några krav på dig som användare? Kan du ge exempel? 

 

Vad är den största skillnaden på att få ha din privata mobil även till jobbsaker än att ha 

en företagsmobil plus din egna mobil? 

 

Vet du som användare vem som äger informationen på mobilen, är det ni själva eller 

företaget?  

 

 

Får du välja fritt vilken mobil enhet du vill ha?  
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- Hur går det till? 

 

Tillåts du som anställd ladda ner vilka appar som helst?  

- Om nej, hur regleras detta? 

 

Vem betalar för abonnemanget på telefonen?  

 

Varför tycker du det är bra med BYOD? 

 

Avslutning 

 

Vi har inga fler frågor, är det något du vill tillägga eller fråga innan vi avslutar 

intervjun? 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4  

 

Intervjuguide för jurist 

 

Vilka problem kan uppstå kring vem som äger enheten? 

 

Största problematiken kommer antagligen vara vem som äger datan på enheten 

- Vad äger företaget? Allt som är kopplat till företaget? 

(mail, kalender osv) 

- Om företaget äger datan, äger de då allt på datan?  

- Innebär detta att de äger bilder?  

- Kan de swipea all data?  

 

Kan det finnas några skattemässiga problem kring det här?  

 

Vem äger datan som finns i molnet?  

- Äger företaget datan om det sparas på deras servrar?  

- Äger den anställda datan eftersom enheten synkroniseras 

till dennes privata mail?  

 

Vad finns det för problem kring att privatpersoner laddar ner olika licenser (exempelvis 

Adobe) som konsument och sedan tar med det till företaget och arbetar på dessa program?  
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Bilaga 5 

 

Intervjuguide för studenter 

 

Vad pluggar du? 

 

Hur länge har du pluggat? 

 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

Har du en smartphone? 

 

Varför valde du just detta märke? 

 

Vad gör du på din smartphone idag? 

 - mail, sms, bilder, facebook?  

 

Skulle du klara dig utan din Smartphone? 

 

Vad innebär flexibilitet för dig? 

 

Vad innebär mobilitet för dig?  

               - Är det viktigt för dig att få vara flexibel/mobil i ditt framtida arbete? 

 

-  Skulle du vilja ha möjlighet att jobba hemifrån från din framtida arbetsplats? 

eller på annan plats som inte är på arbetsplatsen? 

 

Om du får en mobil från jobbet, kommer du fortsätta använda din privata mobil?  

- Varför/ varför inte? 

 

Om ja, Kommer du använda din privata mobil till jobbrelaterade saker? 

 

Skulle du vilja välja själv från vilken mobil du sköter ditt jobb? 

 

Har du Mac eller pc?  

- Om du på jobbet måste använda en (ett annat märke), hur skulle du ställa dig till det?  

 

Om du skulle ställas för att köpa en egen dator eller smartphone för säg 5000 kr, hur 

skulle du ställa dig inför det? 

 

Skulle du kunna tänka dig gå ner i lön för att välja vilken enhet du vill?  

 

Skulle du ha intresse av att själv få välja från vilken enhet du sköter ditt arbete ifrån, och 

på så vis slippa gå runt med två mobiler och möjligtvis ha två datorer? 

Motivera! 

 

Vad tror du är den största skillnaden på att få ha din privata mobil även till jobbsaker än 

att ha en företagsmobil plus din egna mobil? 
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Vad tänker du på när du hör termen bring your own device? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 6 

 

Intervjuguide för Nyexaminerade som varit ute i arbetslivet i ca ett år 

 

Vad jobbar du som? 

 

Vad har du bakgrund/pluggat?  

 

Har du en smartphone privat? 

 

Varför valde du just detta märke? 

 

Vad gör du på din smartphone idag? 

 - mail, sms, bilder, facebook? osv osv.. 

 

Skulle du klara dig utan din Smartphone? 

 

Vad innebär flexibilitet för dig? 

 

Vad innebär mobilitet för dig?  

     -     Är det viktigt för dig att få vara flexibel/mobil i ditt arbete? 

 

- Har du eller skulle du vilja ha möjlighet att jobba hemifrån, eller på annan plats än 

arbetsplasten? 

 

Har du en mobil du har fått från jobbet?  

 

Använder du fortfarande din privata? 

 

Använder du din privata mobil till jobbrelaterade saker? 

       - Skulle du tänka dig att göra det?  

 

Skulle du vilja välja själv från vilken mobil du sköter ditt jobb? 

 

Skulle du göra samma saker på en företagstelefon som på en egenägd telefon? 

 

Om företaget ger sig t.ex. 5000 kr att köpa en egen dator eller smartphone för, hur skulle du 

ställa dig inför det? 

 

Skulle du kunna tänka dig gå ner i lön för att välja vilken enhet du vill ha, typ 1000? 

 

Skulle du ha intresse av att själv få välja från vilken enhet du sköter ditt arbete ifrån, och på så 

vis slippa gå runt med två mobiler och möjligtvis ha två datorer? 

Motivera! 

 
Vad tror du är den största skillnaden på att få ha din privata mobil även till jobbsaker än att ha 

en företagsmobil plus din egna mobil? 
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Vad tänker du på när du hör termen bring your own device? 

 

 

Vad tror du det finns för fördelar med BYOD för dig? 

 

 

Tack för din medverkan!  
 

 

 

 

 


