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Abstrakt 
Något som har blivit en stor fråga på sistone där arbetsgivare tvingats ta 

ställning är huruvida anställda har tillåtelse att använda sina privata enheter 

på arbetet eller inte. Användandet av smarta telefoner och surfplattor i 

privatlivet har på bara några år ökat relativt drastiskt. I och med detta så har 

viljan också blivit större bland arbetare att kunna utnyttja sina privata enheter 

även i arbetslivet. Detta fenomen kallas för Bring Your Own Device och 

implementationen av detta kan orsaka vissa problem och kan exempelvis 

påverka nätverkssäkerheten. Arbetet ämnade, att genom en 

enkätundersökning, undersöka hur pass vanligt det var att man tillät privata 

enheter i arbetet bland Sveriges kommuner och landsting. Det ämnade även 

undersöka vilka skyddsåtgärder som hade utförts för att skydda den 

resterande delen av infrastrukturen om man valt att tillåta BYOD. Resultatet 

från enkätundersökningen visar på att frågan ofta har lyfts bland 

organisationerna. Däremot har de oftast valt att inte införa BYOD på grund 

av olika anledningar såsom säkerhet, kostnader och brist på resurser. Har 

organisationerna istället valt att införa BYOD så har enheterna oftast 

separerats från de övriga nätverket på grund av säkerhetsskäl. 
 

Nyckelord 
Bring Your Own Device, BYOD, Säkerhet, Nätverk, Kommuner, Landsting 

 

Tack 
Tack till vår handledare Jacob Lindehoff som visat intresse och kommit med 

konstruktiv kritik under arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka samtliga 

som svarat på den enkätundersökning som genomförts. Utan några svarande 

hade inte arbetet varit möjligt att genomföra.  
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Abstract 
An ongoing question which have been brought into consideration lately is 

whether employees should be given the permission to bring their own devices 

to their jobs or not. The numbers of people using smartphones and laptops 

have been growing and with that, the will to make use of those devices at 

work. That phenomenon is called Bring Your Own Device and the 

implementation of it can cause network security related problems. This essay 

was written with the intentions to find out how many of the municipalities 

and counties that have allowed people to bring their own devices. The 

intentions was also to investigate which security actions that have been taken 

into consideration when securing the rest of the network from the brought 

devices.  This was performed by sending out a survey. The result that the 

survey gave proves that BYOD have often been taking into consideration 

among the organizations. It also proves that many have chosen to not 

implement the phenomenon because of reasons like problem with the 

security, the costs, and the lack of resources. An overrepresented majority of 

the organizations who have chosen to implement it have decided to have the 

private devices in a separate network to secure the rest of the network 

infrastructure.   

 

Keywords 

Bring Your Own Device, BYOD, Security, Network, Municipalities, 

Counties 
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1 Introduktion 
Detta avsnitt innehåller en kortare inledning som förklarar bakgrunden till 

ämnesvalet och dess tidigare forskning. Vidare förklaras också det syfte och 

de frågeställningar som användes som grund för arbetet. Arbetet innefattar en 

undersökning om kommuner och landstings inställning till begreppet Bring 

Your Own Device och vilka eventuella skyddsåtgärder som har vidtagits för 

att säkerställa säkerheten i nätverket. 

 

1.1 Inledning 
Användandet av så kallade “smarta enheter” såsom Android-telefoner, 

iPhones och surfplattor har ökat drastiskt på senare år. En undersökning [1] 

visar att antalet smarta telefoner per person har ökat från 1% under 2006 till 

hela 22% under 2013. Likaså har antalet surfplattor ökat från 2% till 6% 

mellan år 2011 till 2013. 

 

I samband med att användandet drastiskt ökat så ökar också behovet av att 

ständigt vara uppkopplad. E-postkonton, sociala medier och liknande har 

blivit en allt större del av vår vardag. Att hela tiden kunna vara kontaktbar är 

något som blir allt viktigare.[2] 

 

På grund av detta behov så blir en nätverksuppkoppling en absolut 

nödvändighet. Många med smarta enheter använder sig av abonnemang som 

innefattar en viss datamängd att surfa för. Detta gäller dock inte samtliga 

användare som istället måste förlita sig på trådlösa nätverk. 

 

Av just dessa anledningar önskar därför många användare att de ska kunna 

ansluta sina enheter, till exempel telefoner eller surfplattor, till företagets 

nätverk för att på så vis kunna få en nätverksuppkoppling. En del kanske 

använder sina privata enheter för att kunna lösa någonting inom sitt arbete.[3] 

 

I och med att de anställda tar med sig sina privata enheter och ansluter dessa 

till företagets nätverk så förstår man snabbt att detta kan leda till problem. 

Artikeln [4] redogör exempelvis för hur Sollentuna kommun ej tillåter BYOD 

på grund av krångel med licenser till Office-paketet. Likaså skulle en 

borttappad eller stulen mobiltelefon enkelt leda till att obehöriga skulle kunna 

få åtkomst till ett företags nätverk, med tanke på att de flesta moderna enheter 

automatiskt kommer ihåg tidigare anslutna nätverk. 

 

Denna typ av användning av privata enheter har bidragit till begreppet Bring 

Your Own Device, vilket är det område som detta arbete handlar om. Fokus 

från författarna kommer att ligga vid att undersöka kommer och landstings 

åsikter och åtgärder inom fenomenet Bring Your Own Device. [5] 
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1.2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet Bring Your Own Device 

berör mestadels de nya perspektiv inom säkerhet som fenomenet medför. 

 

I arbetet “Risk Management in the Era of BYOD” behandlas ett antal 

frågeställningar som måste tas i beaktning för att införa en BYOD-policy. För 

att reda ut dessa frågeställningar presenteras en modell, så kallad Risk 

Management Quintet för att redogöra för fem olika aspekter som berör 

BYOD. [6] 

 

Även i “New security perspectives around BYOD” utförs ett liknande arbete 

där man undersöker metoder och modeller för att handskas med BYOD. [7] 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Arbetets syfte är att undersöka hur kommuner och landsting ställer sig till 

fenomenet BYOD. Detta innefattar dels hur pass utbrett det är i 

organisationer runt om i landet men även vilka åtgärder ur ett 

säkerhetsperspektiv som har vidtagits. Undersökningen kommer således ge 

en djupare förståelse över hur organisationer ser på detta. 

 

Följande frågeställningar är det som arbetet kommer utgå ifrån: 

 

 Hur pass vanligt är det att kommuner och landsting tillämpar en 

policy för BYOD? 

 Om policies och säkerhetsåtgärder tillämpas, vilka är dessa? 

 

1.4 Avgränsning 
Arbetet avser endast undersöka vilka säkerhetsåtgärder som organisationer 

tillämpar samt hur stor utbredning fenomenet har. Arbetet avser således inte 

undersöka de skydd som finns och för- och nackdelar med dessa, utan riktar 

sig enbart mot vilken syn kommuner och landsting har.   

 

1.5 Målgrupp 
Den målgrupp som arbetet riktar sig emot är främst de företag, kommuner 

och landsting som antingen redan har, eller funderar på att implementera 

BYOD i sin IT-miljö. Detta på grund av att det resultat som undersökningen 

ger kan visa på hur utbrett fenomenet är och om en implementation har 

utförts. Vilka skyddsåtgärder som vidtagits är också något som kan vara av 

stort intresse.  
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2 Teori & teknisk bakgrund 
Här förklaras de begrepp och tekniska termer som undersökningen behandlar. 

Detta för att ge en djupare förståelse över arbetet. 

 

2.1 Bring Your Own Device 
Bring Your Own Device, förkortat BYOD, är ett begrepp som refererar till att 

anställda som tar med och använder sina egna enheter på företaget. Detta kan 

vara enheter så som smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer. [8] 

 

I och med användandet av egna enheter på företag så introduceras nya 

utmaningar ur ett säkerhetsperspektiv och därför brukar man prata om så 

kallad BYOD-security. För att säkerställa att företagets nätverk inte på något 

sätt utsätts av de enheter som tagits med så brukar man därför upprätta en 

säkerhetspolicy för dessa. [8] 

 

2.2 Smarttelefon 
En smarttelefon är en enhet som till skillnad från en traditionell telefon har ett 

flertal utökade egenskaper. Det finns egentligen ingen definition för vad som 

betecknas som en smarttelefon men generellt så innehar en sådan enhet de 

egenskaper som beskrivs nedan. 

 

 Operativsystem - Ett mer generellt operativsystem så som Android 

och iOS. 

 

 Applikationer - Appar med mjukvara för utökad funktionalitet.  

 

 Webbåtkomst - Teknologier som Wi-Fi, 3G och 4G. 

 

 QWERTY - Ett tangentbordsformat likt de tangentbord som används till 

PC och bärbara datorer. 
 

 E-post - Hanterar kontakter och post från e-postkontot.[9] 

 



 

  4 
 

2.3 Surfplatta 
En surfplatta är en sorts enhet som skulle kunna förklaras som ett mellanting 

mellan en smarttelefon och en bärbar dator. Utseendemässigt så liknas dessa 

oftast med en smarttelefon, fast “ett par storlekar större”, då den oftast 

innehåller endast ett fåtal hårdvaruknappar och en större skärm med 

pekfunktioner. Allt som oftast har surfplattan inga lösa delar såsom mus och 

tangentbord, utan pekskärmen ses oftast som tillräcklig för de behov som 

surfplattorna anses behaga.[10] 

 

Trots namnet surfplatta så kan en sådan enhet utföra så mycket mer än att 

bara surfa på Internet. Till exempel så används bland annat surfplattor för att 

hantera mail, sköta presentationer inom yrkesvärlden och liknande. 

Anledningen till att en surfplatta är såpass mångsidig är tack vare det stora 

utbudet av olika små applikationer (så kallade appar). Dessa kan man enkelt 

ladda hem och installera på sin enhet för att på så vis få utökad funktionalitet. 

[11] 

 

Just produkten pekdator har funnits under en längre tid. Det är dock inte 

förrän Apple släppte sin surfplatta vid namn “iPad” som det stora 

genombrottet kom. En undersökning visar till exempel att i Maj 2013 så ägde 

34% av amerikanerna över 18 år en surfplatta. Detta till skillnad från samma 

månad under 2010 där 3% ägde en.[12] 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som använts för insamling av 

data till arbetet och vilka tankar som fanns bakom valet av proceduren. 
 

3.1 Ansats och urval 
För att samla in information från kommuner och landsting utformades en 

enkätundersökning. Uppsatsen har använt sig av IEEE Explore och Google 

för att samla in nödvändig kunskap om begreppets innebörd. Denna kunskap 

är sedan återgiven i kapitel 2 “Teori & teknisk bakgrund”. Teori inom 

området som anses självklar har utelämnats eftersom den målgrupp som 

uppsatsen ämnar rikta sig emot redan besitter denna kunskap. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
För att kunna samla in data på ett enkelt sätt så ansågs en enkätundersökning 

vara det bästa alternativet. Detta för att det ansågs lättare att få svar från en 

stor mängd organisationer med en undersökning gentemot traditionella 

enskilda intervjuer. Enkätundersökningen utnyttjade en så kallad blandad 

metodansats. Detta eftersom den bestod av både ja- och nej-frågor samt 

frågor där de svarande själv fick motivera sina svar. 

 
3.2.1 Utformning av enkäten 

Den enkät som utformades tillämpade en metod som klassades som blandad 

metodansats. Detta eftersom enkätundersökningen tillämpade både en 

kvantitativ och en kvalitativ metod. Den förstnämnda i och med att enkäten 

innehöll frågor med ett antal förutbestämda alternativ där de svarande fick 

välja emellan dessa. Undersökningen ansågs även vara kvalitativ eftersom en 

del av frågorna möjliggör för de svarande att själva motivera sina svar.[13] 

 

I början av enkäten bifogades en kort sammanfattning om syftet och 

bakgrunden till arbetet tillsammans med en kort förklaring om hur de 

svarandes uppgifter hanterades. Detta för att ge de svarande en tydligare 

förklaring om varför arbetet utförs och för att de ska vara säkra på att inget av 

de svar som kom in kunde kopplas mot specifika svarande. Denna 

introduktion kallas för missivbrev och det brukar rekommenderas att denna 

hör ihop med enkätens förstasida. [13] 

 

Själva enkäten utformades på ett sådant sätt att det i början fanns ett antal 

gemensamma frågor för att få en överblick över de svarande och dess 

organisationer. 

 

Vidare delades enkäten upp i två olika delar. Den ena där endast de som har 

implementerat BYOD fick svara, och den andra där endast de som inte tillåter 

begreppet fick svara. Detta är för att arbetet ämnade ställa följdfrågor på både 

om man tillät egna enheter eller om man inte gjorde det. Arbetet ämnade 
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undersöka hur vanligt det är att egna enheter tillåts i nätverken samt vilka 

skyddsåtgärder som utförts. Om de svarandes organisation inte tillåter BYOD 

så avser enkäten också ställa frågor på varför de inte gjorde det. Detta ansågs 

ej kunna lösas smidigt på något annat sätt än att göra en tvådelad enkät. För 

att se den utskickade enkäten i sin helhet, se bilaga 1. 

 

I och med att olika kommuner och landsting kan ha utfört många olika typer 

av skyddsåtgärder så har flervalsfrågorna minskat i antal och istället ersatts 

av textrutor. Tack vare detta gavs möjligheten för de svarande att tydligare 

förklara sina resonemang gentemot ett antal flervalsfrågor.[13] Samtliga 

frågor gjordes även obligatoriska. Detta för att de svarande inte skulle kunna 

lämna en fråga obesvarad på grund av att den ansågs vara besvärlig. Om den 

svarande inte haft något bra svar på frågan så har den istället fått motivera 

varför. 

 

3.3 Undersökningens genomförande 
Enkäten skapades och skickades ut med hjälp av programvaran Limesurvey. 

Limesurvey är en programvara baserad på öppen källkod och som tillåter lite 

mer avancerade funktioner gentemot traditionella enkäter. Till exempel så 

tillåter programvaran att man kan kontrollera vilka som har svarat och inte 

(svaren är dock anonyma).[14] 

 

Totalt skickades 296 enkäter ut till olika kommuner och landsting inom 

Sverige. Dessa skickades ut via e-post till den IT-ansvarige på varje 

arbetsplats. Om den IT-ansvariges e-postadress ej hade hittats sändes enkäten 

istället till den generella e-postadressen för kommunen eller landstinget. I 

samtliga e-post som sändes ut förklarades det att om mottagaren ej var den 

IT-ansvarige så skulle enkäten istället vidarebefordras till denne. 

 

Den enkät som skapades skickades ut den 6 maj 2014 och var tillgänglig för 

att besvaras till och med den 14 maj 2014. Innan enkäten stängdes så 

kontrollerades antal svar. Detta för att säkerställa att antalet svarande 

motsvarade ett tal som kunde anses som tillräckligt för att få ett bra resultat. 
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3.4 Analys av insamlad data 
För insamling och bearbetning av de svar som kom in på enkäten användes 

Microsoft Excel. Utifrån Limesurvey exporterades en excel-fil innehållandes 

samtliga inkomna svar. De ofullständiga enkäterna rensades bort manuellt 

och sammanställning av svaren utfördes sedan. För att räkna ut hur många 

som svarat på de olika alternativen på flervalsfrågorna så användes formeln 

=COUNTIF i Excel, eftersom den beräknar hur många gånger ett visst värde 

förekommer. Resultatet av detta sammanställdes sedan som cirkeldiagram för 

att på så vis ge en enkel överblick av hur många som svarade vad. 

 

Motiveringsfrågorna hanterades till skillnad från flervalsfrågorna manuellt 

eftersom dessa var kvalitativa. Samtliga svar har genomgåtts manuellt för att 

sedan grupperas ihop i kategorier för en enklare överblick över de svar som 

enkäten resulterade i. Endast de vanligaste kategorierna har ansetts tillräckligt 

intressanta för denna undersökning då det ej ansågs rimligt att kunna 

sammanställa samtliga svar på ett bra sätt.
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4 Resultat 
Detta avsnitt visar de resultat som sammanställts utifrån den 

enkätundersökning som genomförts. Av de 296 kommuner och landsting som 

enkäten skickades ut till så besvarades den av 124 stycken. På grund av att 

enkäten var uppdelad i en gemensam del och två andra delar beroende på 

svar, så varierar antalet svarande mellan de olika avsnitten.  

 

4.1 Enkätens gemensamma frågor 
Enkätens första del bestod av frågor som alla kommuner och landsting kan 

svara på oavsett om de har valt att implementera BYOD eller ej.   

 

Den första frågan avsåg samla in information om hur bekant begreppet är för 

de som svarat på enkäten. Resultatet presenteras nedan i figur 4.1. 

 

I figur 4.1 framgår det att 76% av de 124 svarande helt och hållet hade en 

uppfattning av vad Bring your own device är för begrepp. 19% var i hög grad 

medvetna om begreppets innebörd samtidigt som 4% svarade “Till viss del” 

på samma fråga. 1% uppgav att de inte alls hade en uppfattning om 

begreppets innebörd och det var ingen som svarade “I liten grad” på frågan. 

 

 
Figur 4.1: Medvetenhet om begreppets innebörd. 

 

  

76%

19%

4% 1%

Är ni medvetna om vad begreppet Bring Your 
Own Device innebär?

Helt och hållet I hög grad Till viss del Inte alls I liten grad
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Nästföljande fråga i enkäten behandlade huruvida de svarande är medvetna 

om de eventuella riskerna som BYOD kan komma att medföra. Resultatet av 

denna fråga presenteras nedan i figur 4.2. 

 

Av de som har svarat på enkäten så uppgav 24% att de helt och hållet var 

medvetna om de risker som finns. 61% svarade att de i hög grad var insatt i 

de eventuella riskerna begreppet tillför, medan 15% medgav att de bara till 

viss del kände till detta.  

 

 
Figur 4.2: Medvetenhet om de eventuella risker som finnes.  

61%
24%

15%

Känner ni att ni är medvetna om vilka eventuella 
risker som kan finnas med BYOD?

I hög grad Helt och hållet Till viss del I liten grad
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Den tredje frågan som ställdes var hur många anställda de som svarat på 

enkäten har. Detta för att se hur pass stora kommunerna och landstingen som 

valt att svara är. Figuren 4.3 visar resultatet av denna fråga nedan. 

 

Den information som går att hämta från resultatet nedan är att majoriteten av 

de som svarat bestod av relativt stora kommuner och landsting. Många av de 

som har svarat på enkäten, närmare bestämt 37% av dessa bestod av fler än 

2000 anställda. 
 

 
Figur 4.3: Antalet anställda i de svarandes organisationer. 
  

37%

17%
15%

14%

12%

2%2%1%

Hur många anställda har ni?

Fler än 2000 1000-1499 750-999 1500-1999

500-749 250-499 100-249 0-99
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Den sista frågan på den del av enkäten med de gemensamma frågorna var 

huruvida de svarande har implementerat BYOD i sin miljö eller inte. 

Resultatet av detta redovisas nedan i figur 4.4. 

 

Av de 124 som valde att svara på enkäten så uppgav 85% att de inte hade 

implementerat BYOD i sin IT-miljö. Resterande 15% uppgav att de hade 

gjort det. 

 

Figur 4.4: Huruvida de svarandes organisationer har implementerat BYOD eller inte. 
 

  

85%

15%

Har ni implementerat BYOD i er IT-miljö?

Nej Ja
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4.2 Om Bring Your Own Device var implementerat 
Om de svarande på enkäten svarade “Ja” på frågan om BYOD var 

implementerad i deras IT-miljö så visades dessa frågor som syns nedan. Detta 

på grund av att följande frågor endast var relevanta för de som använde sig av 

begreppet, vilket innefattar 15% av det totala antalet svarande enligt resultatet 

i figur 4.4. 

 

Den första frågan som ställdes på denna del var att kontrollera vilka som 

tilläts utnyttja egna enheter på nätverket. Det vill säga om samtliga fick, eller 

om det bara var enskilda avdelningar. Resultaten visas i figur 4.5 nedan. 

 

Resultaten från frågan visar att 72% av alla som tillät egna enheter på 

nätverket tillät att samtliga, inklusive konsulter och inhyrda anställda hade 

möjlighet att utnyttja sina privata mobiltelefoner och liknande. Samtidigt 

erhöll 22% av organisationerna möjlighet till att använda privata enheter på 

endast enskilda avdelningar. Till sist visar resultatet också att 6% av de 

svarande tillät anslutning för endast sina egna anställda. Inhyrda anställda 

såsom konsulter tilläts ej att bruka privata enheter på nätverket. 

 

 
Figur 4.5: Vilka avdelningar som tillåts utnyttja privata enheter i sitt arbete.  

72%

22%

6%

Vilka tillåts utnyttja egna enheter på ert nätverk?

Samtliga (inklusive inhyrda anställda, t ex konsulter)

Enskilda avdelningar

Samtliga (exklusive inhyrda anställda, t ex konsulter)
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Fråga nummer två som ställdes i den här delen av enkäten var huruvida de 

anställda hade full tillgång till det övriga nätverket med privata enheter eller 

inte. Resultatet av denna fråga redovisas nedan i figur 4.6. 

 

Merparten av de svarande, närmare bestämt 89% uppgav att de anställda inte 

hade full tillgång till det övriga interna nätverket med sina privata enheter. 

Samtidigt svarade 5% att de anställda hade tillgång, medan 6% medgav att de 

inte visste.  

 

 
Figur 4.6: Huruvida de privata enheterna har givits full tillgång till det övriga interna nätverket eller 

ej. 
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Nästa fråga som ställdes var om de som implementerat BYOD har vidtagit 

någon särskild åtgärd för att skydda den övriga delen av nätverket. Utfallet av 

denna fråga resulterade i det som nedan redovisas i figur 4.7.  

 

89% av de svarande angav att åtgärder vidtagits för att skydda det övriga 

nätverket medan 11% svarade nej på samma fråga.  

 

 
Figur 4.7: Huruvida någon typ av skyddsåtgärd utfördes vid införandet av BYOD eller ej. 
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Om svaret på ovanstående fråga var “Ja” och ingen åtgärd hade vidtagits för 

att skydda det övriga nätverket så fördes man vidare till en fråga där den 

svarande fick motivera detta. Frågan som ställdes var “Förklara kortfattat vad 

som utfördes för att skydda ert resterande nätverk”.  

 

Av de 16 stycken som svarade att de implementerat BYOD inom sin IT-

miljlö uppgav 12 stycken att de hade löst problemet genom att separera näten. 

Detta genom att de privata enheterna är skilda från det övriga nätverket. En 

svarande uppgav att problemet löstes genom åtkomst via en tjänst vid namn 

Citrix med krav på tvåfaktorsautentisering.  

 

De motiveringar som framställdes bland de svarande var bland annat 

följande:  

 
“Vi har skyddat de interna näten. Har man en privat enhet kommer man endast 

åt ett s.k. besöksnät, hotspot-nät.”  
 
“All åtkomst sker via Citrix med krav på tvåfaktorsinloggning.” 
 
“BYOD finns i eget separat nät där det krävs ett användarnamn och lösenord 

skapat från vårat centrala AD. För gäster och konsulter används voucher med 

begränsad tid upp till max 15 timmar.” 
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Om istället svaret på frågan i figur 4.7 var “Nej”, det vill säga om ingen 

skyddsåtgärd hade utförts så visades en textruta och texten “Förklara 

kortfattat varför ni ej valde att utföra någon skyddsåtgärd”. Eftersom det inte 

var mer än 11% av de som svarade på denna fråga så resulterade det i endast 

två motiveringar till varför skyddsåtgärder ej utförts. De motiveringar som 

skrevs var enligt följande: 

 

“Vi ansåg att vi hade tillräckligt mycket skydd i vårt nätverk. Att gå till nästa 

nivå av skydd kostar för mycket” 

 

“Är endast aktiverat på skolnätet” 

 

Till sist så ställdes frågan “Av vilken anledning valde ni att implementera 

BYOD inom er IT-miljö”. Även denna fråga var ställd på ett sådant vis att de 

svarande fick ange motiveringar. Inga fasta svarsalternativ fanns alltså 

tillgängliga. 

 

Denna fråga fick 18 svarande. Svaren var varierande, men den allra 

vanligaste anledningen var på grund av efterfrågan/krav från verksamheten. 

Sedan framkom det även en del andra anledningar. Till exempel att det 

ansågs kunna öka verksamhetsnyttan om det skedde under kontrollerade 

former. 

 

Några av de svar som kom in var bland annat: 

 

”Exempelvis så har våra politiker med sig datorer till sammanträden och då 

vill vi ha dem separerade från våra övriga nät.” 

 

”Fler olika. Kostnadseffektivitet. Önskemål från verksamheterna. 

Bättre/bredare tillgång till tjänster.” 

 

”Många har mobiler, läsplattor m.m. speciellt i grundskolan. Med dessa 

enheter vill man också komma åt Internet.” 
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4.3 Om Bring Your Own Device inte var implementerat 
Om svaret på frågan om BYOD var implementerat i IT-miljön var “nej” så 

visades de frågor som syns nedan. Detta innefattar 85% av samtliga svarande 

enligt det resultat som figuren 4.4 visar. 

 

Den första frågan på denna del var om planer på att implementera BYOD 

fanns. Det vill säga att det ansågs vara intressant att undersöka om det 

möjligtvis var så att det var på gång, men att det ej hade hunnit genomföras 

när enkäten skickats ut. 

 

Resultaten på frågan syns i figur 4.8. Detta visar att 49% av de som ej 

implementerat BYOD inte heller hade några planer på att göra det. 34% hade 

däremot planer på att införa detta i framtiden samtidigt som 17% säger att de 

inte visste. 

 

 
Figur 4.8: Huruvida planer på att införa BYOD finns eller ej.  
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Nästföljande fråga avsåg kontrollera om det fanns någon anledning till att de 

svarandes organisationer valt att inte införa BYOD. Detta eftersom det ansågs 

vara intressant att undersöka om det fanns anledningar bakom beslutet, eller 

om det bara inte hade blivit av. Resultaten från frågan syns i figur 4.9. 

 

Av samtliga som besvarade denna fråga så svarade 74% att det fanns en 

anledning till att möjligheten till BYOD ej hade införts vid den tidpunkt som 

enkäten skickades ut. Samtidigt svarade 20% att någon anledning inte hade 

funnits medan 6% inte visste. Vilka anledningar som fanns fick de svarande 

själva skriva i nästföljande fråga. 

 

 
Figur 4.9: Om någon specifik anledning ligger bakom beslutet att ej införa BYOD. 
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Den sista frågan som ställdes var riktad till de som svarade att det fanns en 

specifik anledning till att de inte har valt att implementera BYOD. Frågan 

som ställdes var utformad på följande sätt: Förklara kortfattat varför ni valt 

att ej implementera BYOD-för att få de svarande att motivera sina beslut.  

 

För att sammanställa resultaten delades svaren upp i olika kategorier 

beroende på vad de svarande uppgett. De vanligaste kategorierna av svar som 

uppkom var att inget behov funnits, problem med säkerheten, höga kostnader, 

avsaknad av tid/resurser för att genomföra det, att man planerar att införa det 

samt övriga anledningar.  

 

Av de 104 som svarade så uppgav 20% att inget behov funnits för att 

implementera BYOD i IT-miljön vid undersökningens tidpunkt. En anledning 

till detta var för att de svarande helt enkelt ansåg att efterfrågan inte har varit 

tillräckligt hög för att ett sådant beslut skulle anses som motiverat. Dessutom 

uppgav en del att andra frågor var högre prioriterade för tillfället.   

 

Några av de motiveringar som gavs var: 

 

“Det har inte funnits en efterfrågan i verksamheten.” 

 

“Ej ett prioriterat område i dagsläget.” 

 

“Det finns inte med som en prioriterad insats i vårt pågående 

utvecklingsarbete och detta i sin tur beror dels på att BYOD inte efterfrågats 

och dels på att vi inte utrett hur en sådan implementation ska genomföras.”  

 

Den vanligaste anledningen av alla hamnade inom kategorin säkerhet. 35% 

av de 104 svarande angav att säkerhetsproblemen var en avgörande anledning 

till varför man inte valt att införa möjligheten till privata enheter. Till 

exempel så angav en svarande att det lagmässigt inte fanns möjligheter att 

erbjuda BYOD på ett sjukhus på grund av den höga nivå av sekretess som 

krävdes. 

 

Av de svar som angavs är dessa ett par exempel på motiveringar: 

 

“Har så här långt saknat stöd för BYOD, utifrån ett säkerhets perspektiv, i 

våra nätverk.” 

 

“Verksamheten hanterar känslig data och personuppgifter vilket vi och våra 

kunder inte anser det vara ekonomiskt eller säkerhetsmässigt försvarbart att i 

den miljön etablera stöd för BYOD.” 

 

“Vi kan inte hantera de säkerhetsproblem som uppstår.” 
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Av de 104 som svarat på frågan uppgav 10% att anledningen till att man valt 

att inte implementera BYOD är på grund av kostnadsskäl. Där var faktorer 

som omställningskostnader, licenser och service av enheterna avgörande. 

Exempelvis uppgav de svarande att på grund av de rådande licensreglerna så 

skulle man tvingas betala extra avgifter för de privata enheterna. 

 

Ett antal motiveringar som de svarande uppgav som anledningar till detta var 

följande:   

 

“I dagsläget för dyrt att installera den bakomliggande miljön för att på ett 

effektivt sätt leverera den funktionalitet som efterfrågas.” 

 

“Osäkerhet kring kostnader, hantering/licenser/support/virusskydd och 

tveksamheter kring vilket "värde" det skapar ytterst för 

kommunmedborgarna.”  

 

“Inga avtal om vad som t.ex händer om enheter går sönder i tjänsten. 

Licensregler. Vem skall serva/laga den privata enheten.” 

 

En annan vanlig anledning till att valet fallit på att inte implementera BYOD i 

sin miljö var på grund av brist på tid. Man har helt enkelt ansett att det inte 

finns tillräckligt med resurser för att genomföra detta. Av de 104 som svarat 

så uppgav 12% att detta var en anledning. Avsaknaden av kompetens är bland 

annat en bidragande orsak. 

 

Två motiveringar som angetts som svar på frågan är:   

 

“Det är en resurs- och kompetensfråga.” 

 

“Resurstid för utredning och säkerhetsanalys saknas.”  
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Det fanns också ett flertal andra anledningar utöver de ovan nämnda. Till 

exempel så svarade 8% att de var på väg att införa BYOD, men att det inte 

var gjort vid enkätens tidpunkt. Övriga svar utöver dessa kategorier har 

grupperats i kategorin “Övrigt”. 

 

Resultatet av denna fråga efter analys redovisas nedan i figur 4.10. 

 
Figur 4.10: Sammanfattning av respondenternas motiveringar om varför BYOD ej har implementerats.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras det resultat som framkommit efter att arbetet har 

utförts. Först diskuteras resultatet av enkäten, följt av en reflektion över 

arbetet. 

 

5.1 Enkätens resultat 
Sammanställningen av de svar som gavs i enkätundersökningen visar på en 

del intressanta resultat. Det visade sig att en stor majoritet av de som svarat 

på enkäten har en tydlig bild av BYOD och dess innebörd. Samtidigt visade 

undersökningen på att det fanns en viss brist på kunskap av de eventuella 

risker som tillkommer med implementeringen av BYOD. Detta var också en 

av många anledningar som uppgavs till varför man valt att inte införa det. 

 

Det visade sig att en övervägande del hade valt att inte tillämpa BYOD i sin 

IT-miljö. Många ansåg att de säkerhetsproblem som skulle uppstå var för 

svåra att hantera medan andra helt enkelt inte tyckte sig se något behov. Trots 

detta så tyder undersökningen på att intresset hos många finns, men att man 

har valt att inte gå vidare med frågan i dagsläget.   

 

Man skulle kunna ponera att många har valt att begränsa vilka som tillåts 

utnyttja sina egna enheter, till exempel att detta endast gäller IT-avdelningen. 

Undersökningen visar dock på att de flesta kommuner och landsting som 

hade implementerat BYOD i sin miljö givit tillåtelse för samtliga anställda att 

utnyttja sina enheter. Det visade sig också att de allra flesta av de svarande 

inte hade givit de anställda tillgång till det övriga nätverket med sina privata 

enheter. Istället har man valt att lösa detta med hjälp av separerade nätverk 

eller liknande. 

 

5.2 Reflektion av arbetet 
Vad gäller enkätens utformning så har det givits synpunkter på den. Dels så 

uppgav en svarande att hen ansåg att frågorna inte var tillräckliga sett till 

verksamheten. Detta eftersom BYOD-konceptet man utvecklat tar hänsyn till 

och handlar om mer än bara nätverket i sig och således inte gav utrymme för 

att beskriva komplexiteten i det hela. Detta är något som hade kunnat 

formuleras bättre eftersom arbetet inriktar sig mer specifikt emot nätverkets 

infrastruktur.  
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6 Slutsats  
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som har dragits efter att arbetets 

resultat har bearbetats. Utöver slutsats ges förslag till vidare studier som 

skulle kunna vidareutveckla resultatet från detta arbete. 

 

6.1 Slutsats av arbetet 
Slutsatsen som kan dras av detta arbete visar på att fenomenet Bring Your 

Own Device inte är särskilt vanligt bland Sveriges kommuner och landsting. 

Kunskapen om fenomenet finns och frågan har ofta lyfts, men allt som oftast 

med resultatet av att man valt att ej tillåta användning av privata enheter på 

arbetet. Främst på grund av att man anser att säkerhetsfrågan ej kunnat lösas 

på ett bra sätt. 

 

De skyddsåtgärder som har tillämpats bland de organisationer som tillåter 

användning av privata enheter på nätverket är oftast via separata nät. 

Kommunerna och landstingen vill oftast inte att de anställdas privata enheter 

ska anslutas till den redan befintliga infrastrukturen. 

 

6.2 Vidare forskning 
Detta arbete har endast riktats mot att undersöka hur pass vanligt fenomenet 

Bring Your Own Device är hos kommuner och landsting i Sverige. 

Undersökningen har endast tagit reda på hur pass vanligt det är, samt vilka 

olika skyddsåtgärder som utförts. Ett exempel på arbete som skulle kunna 

vara intressant är att göra en praktisk undersökning om olika skyddsåtgärder. 

Detta för att få svar på vilka åtgärder som fungerar bäst och hur de påverkar 

den övriga infrastrukturen.  
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