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Abstract 

The new technological phenomenon Internet of Things (IoT) is steadily growing and has 

become more incorporated into our daily lives. The technology can be found in a variety of 

applications in today's society and has helped to simplify and streamline tasks and processes. 

Analysts estimate that the market for IoT could potentially be worth 11 billion dollars by 

2025. Large technology corporations are spending a vast amount of money to promote their 

IoT products, but we are also seeing companies which normally are not associated with IT 

making an entrance to make their products connected. During the fall of 2016 media reported 

about a big security breach within the IoT that affected security cameras and forced them to 

commit denial of service attacks. This event led us to take a closer look at the IoT and the 

security around the products. The aim of this study is to investigate how developers and 

security experts working with IoT perceive the current state of security and the possible 

threats and risks we face when using the technology. For this study we have used a 

qualitative approach with semi-structured interviews. A total of eight interviews were 

conducted equally divided between developers and security experts. Our results show that a 

common denominator between the respondents' answers was that the lack of 

standardization and platforms for IoT-applications is a problem. However, a unified security 

solution is currently unattainable due to the vast number of platforms present in IoT today. 

Therefore, the use of a standard or platform does not guarantee security. Also, with the 

increasing popularity of IoT, products from developers without the proper knowledge is 

becoming a serious security concern for the IoT.



 

 

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som valde att ställa upp och delta i vår studie. 

Samtidigt vill vi passa på att tacka till vår handledare Ted Saarikko som alltid funnits tillgänglig 

och gett oss vägledning och stöd under denna uppsats.  
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1. Inledning 

The Internet of Things (IoT) eller sakernas internet, är en teknisk revolution som representerar 

framtiden inom data och kommunikation (Madakam, Ramaswamy & Tripathi, 2015). Enligt 

analysföretaget McKinsey beräknas marknaden för IoT-produkter uppgå till ett värde mellan 

3,9 och 11,1 miljarder dollar år 2025 (Manyika, Woetzel & Dobbs, 2015). Detta syns tydligt då 

företag investerar i och marknadsför IoT för ansenliga belopp, vilket bland annat visade sig 

2014 då flera teknikjättar förvärvade företag som inriktat sig inom IoT, exempelvis  betalade 

Google 3,2 miljarder dollar för hemautomationsföretaget Nest (Wortmann & Flüchter, 2015). 

Vidare valde Google att köpa en minuts reklamtid för sin produktserie Google Home under 

årets Super Bowl, vilket kostade dem dryga tio miljoner dollar (Duffy, 2017). 

 Tillämpningsområden för IoT sträcker sig vida, och täcker i princip alla områden i vår 

vardag, även då vi kanske inte tänker på det. När parkeringshusets skylt på utsidan visar det 

exakta antalet lediga platser, eller när din bil har sensorer i varje del av bilen för att analysera 

data och förbättra upplevelsen, från däcktryck till bränsleförbrukning (Borgia, 2014). Dock 

medför den kraftiga ökningen av IoT-enheter inte bara en ökad livskvalitet för användare eller 

produktivitet för företag, den för även med sig en möjlig attackyta för hackare. Under hösten 

2016 uppmärksammades Mirai, som resulterade i den största Distributed denial-of-service 

(DDoS) attacken någonsin. Tidigare har denna typ av attack utförts av datorer som blivit 

infekterad av skadlig kod vilket möjliggjort för en eller flera personer att skicka ut massvis med 

trafik från de infekterade datorerna mot ett gemensamt mål. Detta var dock inte fallet med 

Mirai, där hackare på illegal väg anskaffat sig tillgång till tiotusentals kameror som 

exploaterats för att skicka ut trafik mot en stor DNS-aktör, som understundom tappade sin 

funktion. Då DNS-aktören togs ur bruk drabbades tjänster, som Amazon, Twitter, Spotify och 

Netflix. Intrånget i dessa kameror möjliggjordes på grund av att standardlösenordet för 

inloggning fortfarande var aktivt (Solomon, 2016). 

 I en studie som utfördes av Hewlett Packard 2014 framkom det att 70% av de mest vanliga 

IoT-enheterna hade allvarliga brister i säkerheten, det visade sig att en IoT-enhet i snitt har 25 

säkerhetshål eller risker, som kan äventyra hemmanätverket. Exempel på enheternas 

svagheter är att de inte skickar eller hanterar trafik krypterat, osäkra gränssnitt, bristfällig 

autentisering samt otillräckligt mjukvaruskydd (Lee & Lee, 2015). Internet of Things kan bestå 

av många olika enheter i varierande utföranden som ständigt interagerar med varandra, dessa 

har ofta begränsade resurser i form av processorkraft och minne, vilket leder till att fullgoda 

säkerhetslösningar inte alltid kan implementeras. Detta resulterar i att de har blivit måltavlor 

för attacker och intrång. Lee & Lee (2015) menar på att det finns en mängd olika standarder, 

otillräcklig säkerhet, integritetsproblem samt att det blivit ett snabbt växande problem med 

dåligt testade enheter. I en icke-uppkopplad värld blir påföljderna små om ett misstag sker, 

men om saker är uppkopplade och interagerar med varandra kan ett fel från en enhet påverka 

hela systemet.  

 Under de senaste åren har en rad attacker utförts och potentiella hot upptäckts. Nyligen 

framkom det att en av Mieles diskmaskiner var öppen för intrång tack vare att det 

implementerats en webbserver i enheten. Det möjliggjorde att skadlig kod kunde laddas upp 

och att känslig information potentiellt blivit tillgänglig för angriparen. Än allvarligare är att 

den används i labb- och sjukhusmiljöer. Ett annat synnerligt problem är att månader efter 
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säkerhetshålet upptäckts, har det fortfarande inte åtgärdats, då Miele inte är renodlat IT-

företag, och saknar en avdelning dit man kan rapportera säkerhetshål (Chirgwin, 2017).  

Dessa incidenter var något som vi uppmärksammade och gav oss en direkt anledning att 

fördjupa oss i ämnet, då även IoT som fenomen är något som intresserat oss. Under arbetets 

gång har det framkommit ett ännu större hot mot IoT-enehter än Mirai, nämligen BrickerBot. 

I skrivande stund har detta sabotageprogram drabbat över två miljoner IoT-enheter och gjort 

dem obrukbara. Enligt upphovsmannen bakom programmet så är denna aktion riktad mot 

tillverkare för att belysa hur dålig säkerheten inom IoT egentligen är (Cimpanu, 2017). 

1.1  Syfte 
Denna studie har som syfte att undersöka hur personer som arbetar med utveckling och 

säkerhet inom IoT upplever risker och hot som är associerade med tekniken i fråga, samt vilka 

åtgärder de identifierar för att ta itu med dessa. 

 

1.2 Problemformulering 
• Vilka risker utgör användandet av IoT och hur bedrivs arbetet inom branschen för att 

åtgärda dessa? 

 

1.3 Avgränsning 
För att besvara vår forskningsfråga har vi valt att fokusera på utvecklare av IoT-produkter och 

säkerhetsexperter som arbetar med uppkopplade produkter. Vi beaktar således ett 

professionellt perspektiv snarare än ett användarperspektiv. Vi har valt att ta oss an ämnet ur 

ett socio-tekniskt perspektiv i enighet med informatikämnet.  
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 
Intresset kring IoT som fenomen har legat till grund för denna uppsats. Samhället blir i allt 

större utsträckning digitaliserat och processer effektiviseras till följd av detta. Vad vi än gör, 

vart vi än gör det, så finns det oftast någon form av IoT-enhet i vår omgivning. Under vår 

utbildning har vi kommit i kontakt med kurser som behandlar teknisk innovation och vilka 

möjligheter som skapas i och med detta, men samtidigt har vi observerat att media i allt större 

utsträckning publicerar nyheter om baksidan med tekniken. IoT i kombination med den allt 

mer alarmerande bristen på säkerhet föranledde oss att undersöka detta område med hjälp av 

branschexperter.  

 Vi valde att kontakta både IoT-utvecklare och IT-säkerhetsexperter för att få en nyanserad 

bild av nuvarande och framtida situation inom IoT-säkerhet. Detta särskiljer oss från tidigare 

forskning som gjorts på ämnet, samtidigt som vi anser att det ger en mer rättvis studie när 

båda sidor får uttrycka sina åsikter. 

2.2 Metodval 
När det kommer till val av metod måste vi som forskare ställa oss frågan, kvalitativ eller 

kvantitativ? För att underlätta beslutsprocessen så bör syfte och frågeställning vara fastställt, 

för att på så sätt veta om datan bäst samlas in via intervjuer eller enkäter. En kvantitativ metod 

bygger på att en numerisk relation undersöks, som utgörs av en eller flera mätbara egenskaper. 

Om ett koncept ska nyttjas i kvantitativ forskning måste det vara mätbart. Mätning möjliggör 

att forskaren kan beskriva små skillnader mellan personer i relation till sammanhanget. 

Vanligtvis går detta att urskilja i form av kategorier, men mätning tar detta till en nivå som 

annars är svår att uppnå (Bryman 2012). Valet av metod för kvantitativ forskning består 

mestadels av  enkäter och strukturerade intervjuer (ibid).  

 Genom att välja den kvalitativa metodansatsen så tillåts vi som forskare att komma närmare 

inpå forskningsobjektet och problemet som vi vill undersöka, samt att bidra till en djupare 

förståelse, vilket är en av styrkorna med detta metodval (Holme & Solvang, 1997). Att föra ett 

samtal med ett intervjuobjekt tillåter oss som forskare att ställa följdfrågor om någonting 

oväntat uppkommer under intervjutillfället, att dessutom använda sig av semistrukturerade 

intervjuer bidrar till att samtalen blir flexibla. Då vi inte har en hypotes att utgå från, anser vi 

att den kvalitativa metoden passar bättre för vår frågeställning. Om vi valt att använda oss av 

en enkätstudie hade vi haft stora svårigheter att ens nå ut till ett tillräckligt stort antal 

respondenter, då detta var svårt nog med en semistrukturerad intervjustudie. En strukturerad 

studie hade fungerat med antalet respondenter vi kom i kontakt med. Dock hade resultatet 

blivit lidande då vi fokuserade på intervjuobjektets erfarenheter, tankar och syn i anknytning 

till ämnet, vilket är den kvalitativa studiens signum (Bryman, 2012). 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

För att samla in data till vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Repstad (1999) så karakteriseras en semistrukturerad intervju av flexibilitet. Bryman 
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(2012) påpekar även att den semistrukturerade intervjuformen underlättar för intervjuaren 

om frågor behöver omformuleras eller ställas på ett annat sätt. Genom att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa mer öppna frågor som baserade sig på teman, till 

våra respondenter. Då vi inte bara var ute efter generiska svar, tillät även denna intervjuform 

att personen i fråga gavs möjlighet att uttrycka och yttra sig mer detaljerat. Vi hade två 

intervjuguider som baserades på vilken yrkestillhörighet intervjuobjektet tillhörde. Tanken 

från vår sida var att beroende på yrkeskategori, basera intervjumanuset kring de frågor vi fann 

mest relevanta för de nämnda yrkestillhörigheterna. Gemensamt för de båda var att vi utgick 

från en tematisk indelning av frågor. Vidare bestämde vi oss för att inte ha en strikt hållning 

till vårt intervjumanus, då det inte föll sig lägligt dels på grund av att respondenten händelsevis 

kan svara på en efterföljande fråga utan att den hunnit beröras. Men även då vi ville ha 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor för att komma djupare in på ämnet som behandlades. 

För att testa vår intervjuguide så genomfördes en pilotintervju, detta för att ge oss en 

fingervisning om vilka frågor som kunde anses vara mer väsentliga för vår studie än andra, 

vilket Holme & Solvang (1997) menar på är poängen med att utföra en pilotstudie. 

2.3.2 Genomförande 

Enligt (Repstad, 1999) så är fysiska intervjuer att föredra då det kan få respondenten att känna 

sig mer komfortabel i intervjusituationen. Bryman (2012) tillägger även att kroppsspråk, 

gester, tonlägen går att observera vid ett fysiskt möte. Av de totalt åtta intervjuerna som 

genomfördes så användes Skype till sju av intervjuerna. Detta på grund av logistiska skäl då 

respondenterna befann sig utspridda över hela Sverige. Vi lyckades dock boka in en fysisk 

intervju på en respondents arbetsplats.  

 Vid varje intervjutillfälle inleddes samtalen med mer generella frågor kring 

respondenternas arbete och bakgrund för att skapa en familjär stämning (Repstad, 1999). 

Under intervjuerna som inte utfördes på plats upplevdes inga problem att hålla samtalen 

flytande, trots att vi inte befann oss i samma fysiska rum som respondenten. En positiv aspekt 

med att utföra intervjuerna på distans kan eventuellt vara att vi som forskare inte direkt kunde 

påverka respondenterna med vår närvaro. Innan detta moment skulle utföras hade vi studerat 

skillnaden mellan att utföra intervjuer på plats, gentemot via telefon. Bryman (2012) nämner 

att telefonintervjuer skiljer sig på en rad punkter. Dels gör sig känsliga ämnen inte lika bra när 

en intervju utförs via telefon, samt att en telefonintervju sällan blir hållbar när längden 

överskrider 25 minuter. Utöver dessa två nämns även att det blir svårt att använda visuella 

hjälpmedel. Då vi inte hade några känsliga frågor i vårt intervjumanus, samt att vi inte tänkt 

använda oss av visuella hjälpmedel ansåg vi att en telefonintervju inte skulle påverka vår 

datainsamling negativt.  

 Den föreslagna intervjulängden till våra respondenter, estimerades till 25 minuter, enligt 

Brymans ovan nämnda rekommendation. Den faktiska tiden för intervjuerna uppmättes dock 

till mellan 27 och 60 minuter. Majoriteten av respondenterna reflekterade inte överhuvudtaget 

på samtalslängden, vilket antyder att de var vana att hålla i längre samtal via telefon eller över 

Skype. Under stundom kom respondenterna på sig själva med att den estimerade 

intervjulängden på 25 minuter överskridits, och att den i själva verket hade överskridits med 

råge, och respondenterna var nära att missa andra inbokade möten. Trots detta höll våra 
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intervjuer sammantaget hög kvalitet. Detta styrktes ytterligare då intervjuerna transkriberades 

och vi kunde notera att svarens beskaffenhet var oförändrade intervjun igenom. 

2.3.3 Litteraturstudie 

Inledningsvis gjordes en omfattande sökning som vi ansåg skulle passa vårt ämnesval och 

frågeställningar. Vi använde oss av Umeå universitetsbibliotek (UB) för att göra sökningar 

efter vetenskapliga artiklar. Senare valde vi även att inkludera Google Scholar för att ytterligare 

bredda oss när vi gjorde våra sökningar. Eftersom IoT är ett relativt nytt fenomen och mycket 

har hänt de senaste åren, så valde vi att bara fokusera på artiklar som var publicerade efter 

2010 i första hand, för att inte riskera att utdaterad information hamnade i vår studie.  Till en 

början använde vi sökord som ”iot” och ”iot technology” för att få en grundläggande bild av 

hur IoT fungerar. För att komma vidare och komma in på säkerhetsaspekten utökades 

sökningarna med termerna ”iot security”, ”iot risks”, ”iot threats”. Dessa sökningar gav oftast 

en oerhörd mängd med resultat, vilket gjorde att mycket tid lades på att ögna igenom och 

filtrera ut de vetenskapliga artiklarna som innehöll relevant information för vår studie. Efter 

en tid kunde vi dock upptäcka ett generellt mönster i den tidigare forskningen som gjorde det 

enklare att hitta bra artiklar fortsättningsvis.  

 Vi hade dock en viss svårighet att hitta ett teoretiskt ramverk som passade vårt syfte och 

frågeställningar, då många förekom med en datavetenskaplig koppling. Ett par modeller 

hittades till sist och vi bestämde oss för att en av dem stod ut från mängden och kändes mest 

relevant för vårt studie. Detta ramverk lägger stor vikt på att lösa problemet med bristande 

eller helt utebliven säkerhet inom IoT genom ett samspel mellan nivåer, noder och spänningar. 

Efter en rigorös genomläsning av ramverket, fortskred arbetet med att hitta mer relevant 

information som underbygger detta ramverk. Efter vårt val av teori, så lades mycket tid på att 

finna liknande studier för att hitta inspiration och relevant information med starka kopplingar 

till ämnesvalet. 

2.3.4 Urval 

Till denna studie har vi har valt att använda oss av ett målstyrt urval, då det är mest passande 

för vår metod. Ett målstyrt urval syftar till att på ett strategiskt sätt välja respondenter. Detta 

för att urvalet ska vara så relevant som möjligt till de forskningsfrågor som vi har utformat 

(Bryman, 2012). Holme & Solvang (1997) menar också på att det kan vara kritiskt att komma 

i kontakt med rätt personer för studiens resultat.  

 Då vi var ute efter att ta reda på hur det rådande säkerhetsläget inom IoT såg ut, var det 

viktigt att våra respondenter hade god insikt i antingen utveckling, eller säkerhetsaspekten av 

IoT. Med detta i åtanke så beslutade vi oss för att närma oss de mer etablerade och 

välrenommerade företagen i det initiala skedet, där svaren till stor del uteblev. Vi var då 

tvungna att ändra strategi och efterfråga antingen personer som var nämda på diverse listor 

över högst rankade utvecklare och säkerhetsexperter. Vi kom även i kontakt med IoT-sveriges 

hemsida vilket resulterade i att vi fick ett större urval på framförallt utvecklare inom IoT-

segmentet, då detta var i särklass svåraste gruppen att få respons av. I fallet med 

säkerhetsexperterna så använde vi oss till viss del av Computer Swedens lista över ”Sveriges 

främsta säkerhetsexperter” vilket utföll i en hög grad av respons. För att inte riskera att få 

enkelspåriga svar, samt att erhålla en bättre bild av hur tankegångarna går inom de båda 
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yrkeskategorierna, beslutade vi att ha en jämn fördelning av utvecklare och säkerhetsexperter. 

Vi ställde inga krav på ålder eller position inom deras organisationer. För att den empiriska 

datan skulle vara representativ fanns dock kravet att respondenten skulle ha fem års erfarenhet 

av utveckling eller säkerhet kopplat till IoT. Vi betraktade att någon som är ny på området 

eventuellt inte var i besittning av den kompetens som vi ansåg var nödvändig för att besvara 

våra frågor. 

 

Respondent Arbetsroll Intervjuform Längd(min) 

A Utvecklare Skype 35:16 

B Utvecklare Skype 27:21 

C Utvecklare Skype 38:27 

D Säkerhetsexpert Skype 59:23 

E Säkerhetsexpert Skype 42:45 

F Säkerhetsexpert Fysisk träff 45:23 

G Säkerhetsexpert Skype 48:07 

H Utvecklare Skype 35:18 

Tabell 1. Lista över studiens respondenter 

2.3.5 Dataanalys 

För att få en tydligare bild av vad som sagts under intervjuerna, valde vi att transkribera vårt 

inspelade material. Enligt Hartman (2004) är detta vanligt förekommande vid ljudinspelade 

intervjuer. Han nämner även att transkriberingen hjälper till för att motverka våra begränsade 

minnen så att en korrekt ordbild kan återges från varje intervju. Det sistnämnda hade vi i 

åtanke och valde att skrida till verket omgående efter att intervjuerna genomförts.  

 Vidare delar (ibid). upp analysen i två steg. Inledningsvis görs en kodning av materialet, 

vilket gynnar det andra steget, tolkning. Kodning beskrivs av som en metod för att möjliggöra 

organisering och gruppering av likartad kodad data till kategorier då de delar karaktärsdrag. 

Det innefattar även att kunna arrangera text i en systematisk ordning, där systemet består av 

att klassificera och kategorisera materialet. När koder appliceras i omgångar på kvalitativ data, 

möjliggörs det att data segregeras, grupperas, omgrupperas och till sist kan kopplas ihop igen 

för att visa en helhet och mening med materialet (Saldana, 2015). Då vi tillämpade detta 

arbetssätt kunde vi gå från en stor mängd ostrukturerad data till ett hanterbart material. Vi 

blev tvungna att göra om denna procedur tre gånger innan vi hade kommit fram till en kodning 

som representerade vår data på ett strukturerat och kategoriserat sätt. Det sistnämnda är 

något som (ibid). beskriver som cykler. Vidare beskrivs att det är sällan en utövare av detta 

arbetssätt får en korrekt kodning första omgången, utan tvingas iterera och reflektera fram 

mönster för att slutligen efter ett antal cykler, hitta rätt.  

 Vi var väldigt noga med att avgränsa våra kategorier så att det inte fanns några oklarheter 

om vart kodningen hade sin plats. Det är nämligen något (Bryman, 2012) beskriver som en 
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vanlig fallgrop forskare råkar ut för när de kodar sin kvalitativa studie. Vi tog en intervju i taget, 

och till att börja med utgick vi från de teman som intervjumanuset delats in i för att fördela 

kodningen, senare lades nya teman till allt eftersom intervjuerna transkriberades, och slutligen 

återfanns tre kategorier med tillhörande koder. 

2.4 Etik 
Till denna studie har vi följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Innan varje intervju påbörjats så har vi varit 

noggranna med att belysa de fyra forskningsetiska principerna för respondenten. Detta i ett 

preventivt syfte så att personen i fråga blivit korrekt informerad och förstått innebörden av hur 

vi kommer att behandla datan, samt att få tillåtelse av deltagaren till att spela in samtalet. De 

fyra principerna består av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

 Informationskravet uppfylldes genom att informera om att deltagandet i studien var 

frivilligt och att intervjun kunde avbrytas när personen i fråga kände för det. Samtyckeskravet 

innebär att deltagaren i studien gav sitt medgivande att ställa upp och delta, vi upplyste även 

att respondenterna inte skulle påverkas negativt om de skulle ändra sig och välja att inte delta. 

För att uppfylla konfidentialitetskravet informerades alla deltagare att deras identiteter och 

personuppgifter skulle förbli anonyma. För att ge en mer konkret bild av detta förklarade vi att 

deltagarens namn skulle bytas ut mot en siffra eller bokstav när vi påbörjade transkriberingen 

och att de inte skulle gå att identifiera vem som sagt vad i vår forskning. Ytterligare så erbjöd 

vi varje respondent att få titta på det transkriberade materialet och om så ville, godkänna det 

som sagts under intervjun. När det kom till nyttjandekravet så informerade vi respondenterna 

att svaren vi fått av dem endast kommer att användas inom denna forskning och inte i något 

annat syfte eller sammanhang. Varje intervju avslutades med att vi frågade om respondenten 

var intresserad av att se det slutgiltiga resultatet av vår forskning. 

2.5 Metodkritik 
Det går att rikta kritik mot urvalsmetoden som vi använt oss av, det vill säga ett målstyrt urval. 

Vi noterade att många av våra förfrågningar som skickades ut till företag via e-post i sin tur 

skickades vidare internt. Detta för att meddelandet skulle nå den personen på företaget som 

ansågs mest lämpad att svara på vår förfrågan. Vidare är ämnet som vi valde att skriva om 

relativt nischat, vilket resulterade i att vi var tvungna att utöka vår sökradie för att hitta 

respondenter som hade en IoT-koppling. Faktorer som avstånd, tid men även ekonomi fick till 

följd att alla intervjuer utom en, genomfördes via Skype. I den bästa av världar hade vi 

självklart önskat att få besöka varje respondent på respektive arbetsplats för att skapa oss en 

bättre bild av personen i fråga. Därav går det delvis att rikta kritik mot utförandet av 

intervjuerna, samtidigt så var Skype dock inte något som våra respondenter var främmande 

för.  

 Ljudkvalitén på de inspelade materialet kan däremot diskuteras, då den varierade kraftigt 

mellan respondenterna. Det kunde hända att ljudbilden försämrades till den mån att det inte 

gick att höra vad som sades, vilket resulterade i att vi fick be dem att återupprepa vad de nyss 

sagt. Det framgick relativt omgående att våra respondenter var vana talare, då tecken på 

nervositet eller blyghet ej uppenbarade sig. Det går det även att rikta kritik mot 

könsfördelningen i denna studie, då alla respondenter som ställde upp var män, då inte någon 



 

 

8 

 

av de kvinnor vi kom i kontakt med kunde medverka. För övrigt var avsaknaden av kvinnor 

inom IT-branschen något våra respondenter tog upp som ett rådande problem. Vi bedömer att 

reliabiliteten för denna studie är hög, då personerna som valt att ställa upp är sakkunniga med 

många års erfarenhet inom sina respektive områden. Av denna anledning anser vi att de bör 

besitta den kunskap som erfordras. 
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3. Relaterad forskning 

3.1 Internet of Things 
Termen IoT härstammar från Kevin Ashton som myntade uttrycket 1999 (Borgia 2014). Även 

om Ashton anses ha myntat termen så råder det delade meningar bakom uttrycket och dess 

innebörd (Madakam, Ramaswamy & Tripathi, 2015). Wortmann & Flüchter (2015) beskriver 

IoT som kombinationen av fysiska och digitala komponenter vilka sammanförts för att skapa 

nya produkter och affärsmodeller. IoT inkluderar även saker som man ofta inte tänker på, allt 

från kläder och möbler till konstföremål (Evangelos, Nikolaos & Anthony, 2011). The 

International Telecommunication Union har valt att definiera IoT på följande sätt 

 

‘‘A global infrastructure for the Information Society, enabling advanced services by 

interconnecting (physical and virtual) things based on, existing and evolving, interoperable 

information and communication technologies’’ (Wortmann & Flüchter, 2015 s.1). 

 

Dock har inte IoT kunnat kopplas till en enhällig definition, men konceptet med tekniken är 

att vardagliga objekt utrustas med teknologiska karaktärsdrag. I föregående inkluderas 

identifiering, sensorer, nätverk och bearbetningsegenskaper vilket tillsammans möjliggör för 

objekten att kommunicera med andra enheter och tjänster över internet för att uppnå sitt syfte. 

De bakomliggande teknikerna i sig är dock inte nya. Radio-frequency identification (RFID) och 

sensornätverk har till exempel tillämpats inom tillverkningsindustrin. Inte heller konceptet 

bakom Machine-to-machine (M2M) kommunikation är ny, och kan liknas vid internets 

infrastruktur där klienter, servrar och routrar kommunicerar med varandra. IoT har blivit 

nästa steg i den tekniska evolutionen där dessa tekniker inkorporerats i olika enheter och 

används i en större skala, där de ingår i nätverk och kommunicerar över internet (Withmore, 

Agarwal & Da Xu, 2014).   

 Analysföretaget IHS estimerar att marknaden för IoT-enheter i drift kommer öka från 15,4 

miljarder enheter 2015 till 30,7 miljarder enheter 2020 och 75,4 miljarder enheter 2025 

(Lucero, 2016). Lee & Lee (2015) menar att marknaden för IoT anses vara ett av de viktigaste 

områdena för framtida teknik och tillskansar sig uppmärksamhet från näringslivet. Vidare 

beskriver de att många organisationsprocesser har förändrats efter introduktionen av IoT. Det 

har möjliggjort att enheter kan kommunicera med varandra, vilket medfört att organisationer 

i en allt större utsträckning kan följa utvecklingen, från tillverkning tills att produkten 

återfinns på hyllan hos återförsäljare.  

 Fitnessbranschen har lanserat flertalet produkter som anammat IoT-tekniken i form av 

aktivitetsarmband och biometriska kläder som kan räkna steg, förbrukade kalorier samt puls 

(Weinberg, Milne, Andonova & Hajjat, 2015). Dessa kan räknas in i den syn som Withmore et 

al., (2014) har, då den kan underlätta och förbättra livskvaliteten för människor genom att 

automatisera enklare uppgifter som annars kräver mänsklig handpåläggning. Men även att 

beslutsfattandet kan flyttas från människan till maskinen. 

3.2 IoT arkitektur 
Enligt Wu, Lu, Ling, Sun & Du (2010) så består den grundläggande och generellt accepterade 

IoT-arkitekturen av tre skikt, perceptions-, nätverks och applikationsskiktet. De menar dock 
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på att IoT skiljer sig från Internet och kommunikationsnätverk, och att dessa tre lager inte är 

tillräckliga för att bistå till en fullt grundläggande arkitektur. Författarna väljer då att inkludera 

två ytterligare lager, affärslagret och processlagret, samt byta benämning på nätverkslagret till 

transportlagret. 

 

 

Figur 1. Teknologier i deras tillhörade arkitektur. Anpassad efter Kolias, Stavrou, & Voas 

(2015) 

3.2.1 Perceptionslagret 

Perceptionslagret är det mest ytliga lagret som har till huvuduppgift  att samla in data (Aazam, 

Khan, Alsaffar & Huh, 2014). Exempel på data kan vara temperaturer eller platsen som 

enheten befinner sig på. Denna data samlas in med hjälp av olika sensorer. Det kan bland annat 

handla om RFID, infraröda sensorer och 2-D streckkodsläsare (Wu et al., 2010) men även GPS 

(Aazam et al., 2014). När informationen samlas in omvandlas den till digitala signaler som 

hanteras av nästkommande skikt. Ju mindre tekniken blir, främst sensorer, desto mer 

möjliggörs implementationer i allt fler produkter (Wu et al., 2010). 
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3.2.2 Transportlagret 

I nätverkslagret tillhandahålls grundläggande stödtjänster vilka möjliggör att dataöverföringar 

kan göras över sensornätverk (Matharu, Upadhyay & Chaudhary, 2014). Här återfinns ett 

nätverk där ett kommunikationscenter, nätverkshanteringscenter, och ett intelligent 

processcenter ingår. Överföringen sker genom allehanda nätverkstekniker, till exempel WiFi, 

Bluetooth, infraröd eller 3G/4G. Stor vikt ligger vid detta skikt då antalet IoT-produkter 

ständigt växer vilket ökar betydelsen för att tekniker och protokoll ska klara av att utföra det 

som krävs (Wu et al., 2010).  

 Nätverkslagrets uppgift är inte bara relaterat till driften av nätverk, utan förhöjer även 

färdigheten för informationshanteringen. För att exemplifiera detta har Yang et al., (2011) valt 

att ta upp en mobilbetalning. I detta exempel inleds nätverksskiktets roll genom att bekräfta 

informationen som kommer från en RFID-enhet, för att vidare transportera denna 

information till bankens nätverk. Således har inte nätverkslagret enbart funktionen att 

förmedla data, då den även validerar inkommande information. 

3.2.3 Proceslagret 

Uppgiften för detta lager är att lagra och behandla den data som inkommit från 

transportslagret (Wu et al., 2010) men även att hantera tjänster och spara informationen i 

databaser (Khan, Khan, Zaheer & Khan, 2012). Utöver detta tillhandahålls tjänster och en 

säker autentisering till användarna (Matharu et al., 2014). Baserat på resultaten från 

databerabetningen fattas beslut automatiskt (Aazam et al., 2014).  

 Wu et al., (2010) menar på att tillkomsten av detta lager kan härledas till den markanta 

ökningen av IoT-enheter, vilket resulterar i att stora mängder data genereras, utan detta lager 

skulle datan bli svår att lagra och hantera. Matharu et al., (2014) belyser att molnlagring blir 

allt viktigare för att hantera dessa datamängder. Vidare menar Wu et al., (2010) att detta lager 

förenklar för nya tekniker som är lämpade för IoT att tillkomma i framtiden. 

3.2.4 Applikationslagret 

Applikationslagret agerar inom lagren genom att bearbeta och visa informationen som skickats 

från perceptionslagret via nätverkslagret (Wu et al., 2010). Den huvudsakliga uppgiften för 

detta lager är att upptäcka och tillhandahålla tjänster (Yang et al., 2011). Detta lager är det vi 

oftast ser som visuellt synligt genom en applikation eller webbaserad lösning. Författarna 

nämner platsbundna tjänster, som anpassar sig beroende på vart användaren befinner sig som 

ett konkret exempel. Applikationslagret är oerhört viktigt då utveckling av applikationer är ett 

måste för att IoT ska fortsätta få en storskalig tillväxt (Wu et al., 2010). Yang et al., (2011) anser 

även att applikationslagret är ett stort steg framåt för IoT då det möjliggör att många olika 

teknologier sammanförs genom färgstarka applikationer. 

3.2.5 Affärslagret 

Aazam et al., (2014) menar på att affärslagret handlar om att profitera på de tjänster som 

tillhandahålls. Med hjälp av dataanalyser kan företagen skapa meningsfulla tjänster som 

successivt förbättras genom vidare analys av den insamlade datan. Vidare ser författarna att 

insamlad information ska ses som kunskap, och genom en effektiviserad användning skapas 

vishet. Detta leder i sin tur till en ökad förtjänst för tjänsteleverantören samt 
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skapar underlag för framtida affärsideér.  

 Wu et al., (2010) menar på att IoT-teknologin i sig inte längre räcker för företag. Därför 

behövs ett lager som hanterar innovation och val affärsmodeller för att skapa en långsiktig 

utveckling. Porter & Heppelmann (2015) belyser även detta fenomen och menar på att 

tillverkning inte längre slutar vid produktionen av produkten. Detta lager har ingen direkt 

koppling till IoT-teknologier, utan kan kortfattats sägas bestå av tjänster för IoT-ekosystem 

och dess plattformar (Serrano et al., 2015). 

3.3 IoT-teknologier 
I denna sektion har vi valt att inleda med en förklaring av RFID, vars största 

användningsområden är identifiering (Rawat, Singh, Chaouch & Bonnin, 2014). Vidare behövs 

en integration med en teknologi för att det ska bli en IoT-enhet, vi fortsätter då med att belysa 

två lågenergiteknologierna som lämpar sig för IoT. Andra förekommande teknologier som vi 

inte valt att förklara vidare är: MQTT, XMPP, RESTFUL services, CoAP, AMQP, WebSockets, 

SOAP, EBHTTP, ALLJoyn, Thread, DTLS, TCP, UDP, Z-WAVE, uIP, RPL, 6LoWPAN, 

OnOcean, UMTS, 820.16 WiMAX, 802.11, 802.15.4, NFC, IrDA, Weightless-X, WirlessHART, 

GPRS, GSM, UMTS (Kolias et al., 2015). 

3.3.1 Radio frequency identification 

RFID är en teknologi för att läsa information med automatisk identifikation över radiovågor. 

I RFID inkluderas en tagg, en läsare och en värd (Chawla & Ha, 2007). Den vanligaste typen 

av tagg är passiv RFID, som inte har något inbyggt batteri, utan inväntar en signal från en 

RFID-läsare för att få ström och därmed kunna skicka data tillbaka till läsaren. Passiva taggar 

innefattar bland annat pass, passerkort och elektroniska tullar. Dock finns det även aktiv 

RFID, som tvärtemot föregående har ett inbyggt batteri och kan initiera en signal med läsaren 

på egen hand utan att läsaren ber om att upprätthålla en initial kontakt. Vanliga 

användningsområden för aktiv RFID är att samla in temperatur eller tryck från sensorer och 

ses ofta i sjukhusmiljöer och i tillverkningsprocesser (Bello, Zeadally & Badra, 2017). 

3.3.2 Zigbee 

Zigbee är ett öppet trådlöst nätverksprotokoll som karakteriseras av låg strömförbrukning, 

interoperabilitet och hög motståndskraft. Tekniken bakom ZigBee baserar sig på en 

meshtopologi av sammankopplade produkter som samverkar, oavsett om en enhet slutar 

fungera så fortsätter de andra enheterna att kommunicera med varandra (Ndih & Cherkaoui, 

2016). Andra karaktärsdrag innefattar låga kostnader samt att protokollet fungerar utan en 

centraliserad infrastruktur.  

 ZigBee-standarden har genomgått en revidering och heter numera ZigBee IP, där 

kravspecifikationen är anpassad för IoT-miljöer (Bello et al., 2017). Detta har medfört att 

ZigBee ofta väljs som grund till IoT-enheter. ZigBee och Wi-Fi-nätverk (802.11) använder sig 

dock av samma frekvensband vilket medföra problem med kommunikationen från ZigBee-

enheter (Ndih & Cherkaoui, 2016). 
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3.3.3 Bluetooth och BLE 

Bluetooth är en trådlös nätverksteknik som möjliggör trådlös kommunikation och är vanligt 

förekommande när det kommer till kommunikation för ljuduppspelning. Nackdelen med 

Bluetooth är att dessa kontinuerliga strömmar av data förbrukar en stor mängd batterikraft, 

vilket inte är optimalt i en IoT-miljö, samt att mängden data IoT-enheter skickar och tar emot 

är avsevärt mindre än vad Bluetooth är designad för.  

 För att lösa detta problem togs Bluetooth Low Energy (BLE) fram (Chang, 2014). BLE är en 

krympt variant av Bluetooth-protokollet som lämpar sig bra inom områden där låg 

energiförbrukning premieras, exempelvis för IoT-enheter. (Raza, Misra, He & Voigt, 2017). 

BLE har främst två funktioner som gör den bättre anpassad för IoT än klassiska Bluetooth. 

Först och främst går BLE ner i ett viloläge när den inte aktivt sänder eller tar emot data. Vidare 

upprättas anslutningen mellan två enheter mycket snabbare än klassiska Bluetooth. Dessa två 

funktioner gör att energiförbrukningen sjunker avsevärt, vilket i sin tur gör att enhetens batteri 

får en synnerligen längre livslängd (Chang, 2014). 

3.4 IoT-användningsområden 
Borgia (2014) har valt att kategorisera in IoT i tre stycken domäner, industri, hälsa och 

välmående samt den smarta staden. Hon påpekar dock att domänerna inte är isolerade från 

varandra och väljer att exemplifiera detta med spårning. Inom industridomänen så tillämpas 

spårning på föremål som fraktas medans det inom hälsodomänen går att spåra leveranser av 

läkemedel. 

3.4.1 Industri 

Borgia (2014) har valt att bryta ner denna domän i tre områden. Det rör sig om logistik och 

product lifetime management (PLM), jordbruk samt den industriella processen. 

Med hjälp av RFID-tekniken så kan varulager effektivisera sin arbetsprocess genom att få en 

bättre överblick på vad som finns i lagret och göra automatiska beställningar när lagersaldot 

understiger en viss gräns. Vidare så har RFID möjliggjort att övervaka varje steg inom 

försörjningskedjan, allt från tillverkning av produkten tills att den befinner sig hos 

återförsäljaren.  

 Boriga (2014) menar på att IoT-tekniken kan reducera över- och underproduktion genom 

att analysera data som skickas ut från smarta hyllplan och produktionen kan anpassas därefter. 

Inom jordbruksindustrin kan IoT-lösningar underlätta vid övervakning och identifiering av 

djur. Om ett djur skulle vara sjukt eller smittat kan det lättare isoleras från de friska och på så 

sätt förhindra smitta (ibid). Gardašević et al., (2017) anser att IoT-övervakning främjar hela 

produktionen och förbättrar kvalitén samt underhållet av jordbruket. Detta kan exempelvis 

ske genom system som tillhandahåller data över de tillgängliga resurserna och hur de bäst skall 

nyttjas. Borgia (2014) påpekar även att mikrochip kan samla data om djuren. Informationen 

kan exempelvis bestå av djurets kroppstemperatur, veterinärbesök, vacciner, 

sjukdomshistorik men även fungera som upplysning om dess ursprung för att förhindra 

eventuella bedrägerier.  

 Den fjärde industriella revolutionen eller Industrie 4.0, kan härledas till den teknologiska 

utvecklingen i form av IoT, Wireless Sensor Network (WSN), big data, molntjänster, 

inbäddade system samt mobilt internet. Ursprungligen så kommer termen Industrie 4.0 från 
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den tyska regeringen som en del av deras High-Tech Strategy 2020 Action Plan (Wang, Wan, 

Li & Zhang, 2015). Mourtzis, Vlachou & Milas (2016) menar på att IoT-tekniken möjliggjort 

för industrier hitta nya affärsmodeller för samskapande. Genom att samla in och analysera 

data kan företag optimera sina arbetsprocesser. Vidare så förklarar författarna att 

framtidstänkande företag kan profitera på datan och skapa övertag mot sina konkurrenter via 

dataanalys. Borgia (2014) påpekar även att avancerade IoT-system med hjälp av RFID kan 

minska materialspill vilket resulterar i sänkta kostnader och därmed ökade vinstmarginaler 

för företag och återförsäljare. 

3.4.2 Hälsa och välmående 

I denna domän återfinns hälso- och sjukvården samt självständigt boende enligt (Boriga, 

2014). Hennes exempel på tillämpningsområden inom hälso- och sjukvården är bland annat 

enheter med sensorer som kan övervaka blodtryck, hjärtfrekvens, temperaturer, 

kolesterolvärden etc. Läkare kan med hjälp av Body Area Networks (BAN) som utgörs av 

wearables (kroppsnära teknik) fortsätta övervaka sina patienter trots att de inte längre 

befinner sig på sjukhuset. Wright & Latrina (2014) definierar wearables som elektronisk 

utrustning vilken blivit inkorporerad i kläder och accessoarer. Exempel på detta kan vara 

glasögon, klockor och kläder men även aktivitetsarmband (Wei, 2014). Karaktärsdrag som 

dessa produkter begåvats med är bland annat att räkna steg, övervaka hälsan och förmedla 

meddelanden. De mest populära produkterna inom detta segment är aktivitets och fitness-

produkterna, dessa kommer ofta i form av ett armband som användaren tar på sig, enheten 

kommunicerar sedan med exempelvis en smartphone och en tillhörande app. Genom denna 

kommunikation kan armbandet skicka data till appen och användaren avläsa diverse värden 

som enheten samlat på sig (Wright & Latrina 2014).  

 I den andra kategorin som Borgia (2014) valt att inkludera under hälsa och välmående 

återfinns självständigt boende. Det första tillämpningsområdet är äldreomsorg och personlig 

assistans. Hossain & Muhammad (2016) belyser vikten av IoT och i synnerhet Industrial 

Internet of Things (IIoT) då äldreomsorgen blir allt viktigare i takt med att befolkningen i snitt 

är äldre än den någonsin varit. Hälso IIoT-enheter har potential att rädda upp till 50 000 

människoliv per år i USA genom att förhindra fel som begåtts på sjukhuset. Genom att få 

möjligheten att övervaka i realtid så kan läkare spara data från sina patienter för pågående 

behandling.  

 Hassanalieragh et al., (2015) beskriver en framtid där en hälsokontroll föregås av några 

dagars användande av hälsoarmband eller liknande typer av IoT-produkter. Under denna tid 

sparas en mängd data ner om patientens välmående för att sedan laddas upp det till en databas. 

När det är dags för det fysiska läkarbesöket har läkaren en stor kvantitet av data att tillgå. 

Många patienter lever idag med en ständig hälsoövervakning, och föredrar att detta sker i 

hemmet snarare än i en sjukhusmiljö (Hussain, Wenbi, da Silva, Nadher & Mudhish 2015). 

Borgia (2014) påpekar även att hälso- och livsstilstjänster kommer vara av vikt. Hon 

exemplifierar detta med att användare får positiv respons när de gått en viss sträcka eller 

förbränt en viss mängd kalorier under en promenad. Genom att bli uppmuntrad av responsen 

så kan användarna motiveras till att fortsätta med detta beteende. 
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3.4.3 Smarta städer 

I denna domän hittar vi smart mobilitet och turism, smarta elnät, intelligenta hem samt 

offentlig säkerhet och övervakning av omgivningen. Vidare menar Borgia (2014) att IoT inom 

detta område kan hjälpa till att öka bärkraften för våra städer och livskvaliteten i människors 

alldagliga liv, där stor vikt läggs på energieffektivitet.  

 Inom smart mobilitet ger IoT möjligheter, främst med sensorer. Exempelvis kan data om 

trafik samlas in och delas med övriga trafikanter. Ett annat exempel är parkeringssensorer som 

möjliggör att personer som är på väg att parkera vägleds till en ledig plats.  

Smart turism kan definieras som ett system där det tas tillvara på smart teknologi i form av att 

skapa, hantera och leverera intelligenta turisttjänster eller upplevelser. Först och främst sker 

detta via en konstant informationsdelning samt medskapande av värde (Gretzel, Werthner, 

Koo & Lamsfus, 2015). Park, Kim & Kim (2014) definierar det smarta elnätet som ett nästa 

generations elnät där energieffektivitet optimeras och utbyter information mellan leverantörer 

och konsumenter genom att integrera informations- och kommunikationsteknologier med det 

befintliga elnätet. Vidare förklarar Borgia (2014) smarta elnät som en byggsten för att realisera 

energihantering som är ett krav för en hållbar miljö. Författaren menar även att det smarta 

elnätet kan göra elproducenter till kunder då vanliga användare bidrar till elproduktion genom 

solpaneler eller turbiner. Allt detta knyts samman med hjälp av IoT och smarta system där allt 

går att mäta och kontrollera. Enligt Gangale, Mengolini & Onyeji (2013) har konsumenter 

tillhandahållits ett större informationsflöde gällande deras energiförbrukning vilket ämnar för 

att upplysa och öka medvetenheten.  

 Kamilaris et al. (2011) beskriver det intelligenta hemmet som hushållsprodukter som blivit 

bestyckad med mikroprocessorer och en förmåga att kommunicera trådlöst, om än begränsat. 

Ur, Jung & Schechter (2013) lyfter fram produkter som bland annat digitala badrumsvågar, 

lampsystem och elektroniska dörrlås. Kamilaris et al. (2011) har även kylskåp och 

kaffemaskiner som exempel på produkter som ingår in det smarta hemmet. Vad dessa 

produkter har gemensamt är de ansluts till hemnätverket och att de delvis går att styra med 

hjälp av smartphones med tillhörande appar. Ur et al., (2013) menar på att denna nya teknologi 

kan underlätta för användarna.  

 Offentlig säkerhet och övervakning av omgivningen, som är den sista punkten under 

domänen, används för att garantera allmänhetens säkerhet, samt att planera för 

nödsituationshantering på bästa sätt (Borgia, 2014). Författaren nämner videoövervakning av 

städer vilket underlättar för polisen och andra myndigheter att samordna sitt agerande. Vidare 

går hon in på att tillförlitlig information saknas om platsen som ett utryckningsfordon 

anländer till. Med hjälp av sensorer, kameror och andra IoT-teknologier kan området 

kartläggas och en helhetsbild kring händelsen finnas tillgänglig. Fraga-Lamas, Fernández-

Caramés, Suárez-Albela, Castedo, González-López (2016) anser att IoT är ett krav för att 

kommunikationen mellan myndigheter upprätthålls samt att all relevant data finns tillgänglig 

omedelbart. Även vid större katastrofer där infrastruktur ofta blir lidande ökar kravet på att 

kommunikationen kan upprätthållas mellan alla inblandade parter. 

3.5 Säkerhet och risker inom IoT 
Med den konstant ökande mängden uppkopplade enheter i form av IoT så blir vikten av 

säkerhet större, då IoT blivit en viktig del av vår vardag (Chasaki & Mansour, 2015; Singh, 
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Pasquier, Bacon, Ko, & Eyers, 2016). En av utmaningarna med att säkra upp IoT-enheter beror 

enligt Chaudhuri (2016) på hårdvarubegräsningar. Dessa begränsningar består i många fall av 

hårdvara som inte är kraftfull nog att hantera kryptering då det ställer högre krav på enheten 

i form av beräkningskraft och minne. Detta bekräftas av Chasaki & Mansour (2015) som 

tillägger att de knappa resurserna som många IoT-enheter har försämrar möjligheten för IoT-

enheter att inneha operativsystem som kan motverka intrång eller använda antivirusprogram. 

Rehiman & Veni (2016) menar att hårdvarubegränsingen blivit ett stort problem för IoT-

produkter, vilket resulterat i undermålig säkerhet i form av bland annat kryptering och 

lösenordshantering. Vidare förklarar Singh et al., (2016) att IoT-tjänster många gånger endast 

utvecklats med sitt egna tillämpningsområde i åtanke, utan att beakta konsekvenserna som 

samspelet mellan IoT och dess direkta omgivning kan uppbringa. 

 En annan aspekt är enligt Kolias et al., (2015) samt Maras (2015) att företag är snabba att 

anamma IoT-tekniken och lansera nya produkter så fort som möjligt, vilket har resulterat i att 

säkerheten ofta åsidosatts. Maras (2015) väljer att exemplifiera detta med IoT-produkter som 

används inom sjukvården och som skapats för att underlätta och förbättra livskvaliteten för 

dess användare. Hon belyser att dessa tillverkare inte reflekterat över att deras IoT-enheter 

kan bli komprometterade, och i värsta fall få fatala följder om fel personer får tillgång till 

enheterna. Detta styrks av (Kolias et al., 2015) som menar att användare för första gången 

måste överväga de potentiellt livsfarliga konsekvenserna med att använda vardagliga objekt 

som berikats med anslutningsmöjligheter. Vidare är många enheter inte hanterade eller 

övervakade av användare, till exempel energimätare och trådlösa sensorer. Detta gör att 

enheten kan vara mottaglig för fysisk påverkan och blir en väg in i enheten eller nätverket 

(Chasaki & Mansour 2015).  

 En rad svagheter inom IoT har uppdagats, där bland andra Charlie Miller och Chris Valasek 

demonstrerade under ett säkerhetsevent i Las Vegas att de kunde ta kontroll över en Toyota 

Prius och en Ford Escape då viss kommunikation mellan bilens sensorer inte var krypterad 

(Kolias et al, 2015). Enligt säkerhetsföretaget Symantec förutspås även att ransomware 

kommer att hitta in till IoT-enheter, då det är en lukrativ marknad för kriminella 

organisationer. De väljer att likna säkerheten kring IoT med ett hus utan ett larm eller 

vakthund och belyser hur attraktivt detta har blivit för kriminella (Wood & Nahorney, 2016).  
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4. En systematisk och kognitiv strategi för IoT-säkerhet 

Då IoT expanderar i snabb takt ökar mängden data som behandlas och därmed blir vikten av 

säkerhet allt mer påtaglig. Internet of Things saknar en gemensam standard och använder sig 

av en mängd olika tekniker och regler. Detta skapar en konflikt mellan alla inblandade parter 

och därför är behovet av en lösning av yttersta vikt. Riahi, Natalizio, Challal, Mitton & Iera 

(2014) föreslår ett ramverk för att komma till bukt med dessa problem. 

 

Modellen består av fyra stycken nivåer, skydd, åtkomst, säkerhet och cyber-säkerhet. Inom 

dessa nivåer pågår ett samspel mellan noder som består av personer, processer, det 

teknologiska ekosystemet samt intelligenta objekt. Dessa noder interagerar inom nivåerna 

med hjälp något som författarna har valt att kalla spänningar, som kategoriseras enligt 

följande: integritet, tillit, pålitlighet, säkerhet, ansvar samt självförsvar. Varje nivå består av 

en triad av sammankopplade noder där spänningarna utgör länkarna, noderna emellan. (Se 

figur 2) 

 

Figur 2. Nivåer med tillhörande noder samt spänningar som kopplar dessa samman. 

Spänningarna symboliserar både samarbete men även konflikter och stor vikt måste således 

läggas för att förstå dem och säkerhetsbehoven. De dynamiska förbindelserna mellan noderna 

är komplexa då omgivningen och förutsättningarna för IoT-enheter kontinuerligt förändras. 

 Författarna väljer att exemplifiera skillnaderna mellan noder och spänningar genom 

följande scenario. En husägare som i detta fall agerar människan, sensorer och ställdon 

representerar de intelligenta objekten, kommunikationskanalerna med tillhörande protokoll 

motsvarar det teknologiska ekosystemet och fjärrövervakningen av värmeelementet blir 
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således processen. I detta fall måste husägaren identifiera den korrekta sensorn för att ges 

möjlighet att justera temperaturerna i hemmet. Sensorn i sin tur måste kunna lita på 

användaren bakom kommandot och därmed reagera i enlighet med instruktionerna som 

skickats. För att ytterligare säkra systemet måste det finnas behörighetsnivåer för att särskilja 

användare som besitter rättigheterna till detta och vice versa. För att upprätthålla systemets 

integritet så skall ingen annan än de behöriga personerna ha tillgång. Systemet måste även ha 

inbyggda skyddsmekanismer som förhindrar att människor och egendom kommer till skada 

vid användning. Slutligen måste enheten kunna reagera enligt föreskrifter när något oväntat 

sker, till exempel vid fysisk påverkan eller ett obehörigt intrång via nätverket (ibid). 

4.1 Nivåer 
Då nivåer endast agerar som en behållare för samspelet mellan noder och spänningar ges dessa 

bara en övergripande förklaring. 

4.1.1 Skydd 

När en person anammar IoT-teknologin måste den givna processen som bland annat kan 

inkludera att analysera, lagra eller fördela data, kunna utföras på ett säkert och pålitligt sätt. 

När man använder sig av detta tillvägagångssätt krävs det att integritetskraven i IoT-

ekosystemet efterföljs (ibid). 

4.1.2 Säkerhet 

Inom IoT så sammankopplas all utrustning och objekt tillsammans genom olika teknologier 

och nätverk. Detta har lett till att användare kan använda teknologin och dra fördel av nya 

tjänster och tillämpningar. För att undvika intrång och attacker på grund av bristande 

behörighetsnivåer är det av största vikt att kunna identifiera entiteter som interagerar i miljön, 

möta integritetskrav för användare och data, och att solida funktioner inom 

förtroendehantering finns stipulerade (ibid). 

4.1.3 Åtkomst 

IoT-enheter kan interagera tillsammans med personer samt enheter inom sitt nätverk, och 

lagra information relaterad till specifika processer. Interaktionen måste utvecklas så att IoT-

enheten korrekt identifierar andra intelligenta objekt, att den tar hänsyn till människors 

säkerhet och utrustning samt att lämpliga behörighetsregler tillämpas för varje entitet. 

Författarna påpekar att detta är av särskild vikt i ubikvitära miljöer där förekomsten av 

människor och objekt inte kan kontrolleras (ibid). 

4.1.4 Cyber-säkerhet 

Målet med denna nivå är att till största möjliga mån garantera att IoT-enhetens säkerhet är 

tillräcklig för att motstå angrepp från omvärlden. Att reproducera alla möjliga scenarion en 

IoT-enhet kan komma att befinna sig i för att uppnå önskvärd nivå av säkerhet anses vara en 

svår uppgift. En förutsättning för att denna nivå skall kunna realiseras är att utrustningen och 

dess kommunikation är tillförlitlig samt att funktioner för förtroendehantering i enheterna 

som kommunicerar är implementerad (ibid). 
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4.2 Noder 
Detta ramverk är konstruerat av fyra stycken noder eller aktörer, nämligen personer, 

processer, teknologi samt intelligenta objekt. Intelligenta objekt har en viktig roll i detta 

ramverk, men då förklaringen av dess innebörd är väldigt basal, återges den bara en kort 

tillhörande text i avsnittet nedan. 

4.2.1 Människan 

Bekymmer gällande säkerhet beror alltid på människors intressen och medvetna eller 

omedvetna beteenden. Människan anses vara den mest basala noden, då människor alltid är 

inblandade i alla processer som orsak eller följd och i vissa fall både och. Dock är det väldigt 

svårt att kontrollera och befatta sig med människor, då de besitter olika förväntningar, 

beteenden och tekniska förkunskaper. Som en följd av dessa faktorer ställer denna nod höga 

krav på människans kunskaper inom säkerhet, vilket innefattar risker, val, färdigheter etc. 

 Människor behöver kunna utföra vissa uppgifter som är kopplade till säkerhet, till exempel 

att kunna göra säkerhetsbaserade förändringar i ens nätverk av IoT-enheter. Då IoT befinner 

sig i en komplex miljö, spelar denna nod en viktig roll vid hantering och förbättring av 

säkerheten. Av denna anledning behöver människan, utöver det som tidigare skrivits, kunna 

analysera IoT i sin helhet, skärskåda dess fördelar och begränsningar samt utnyttja teknikens 

utveckling för att hitta lämpliga lösningar (ibid). 

4.2.2 Processen 

Denna nod handlar om ett sätt att utföra uppgifter inom IoT-miljön enligt specifika 

säkerhetsvillkor. Processen måste ligga i enlighet med säkerhetslinjer för att uppnå en 

tillräcklig standard av säkerhet på olika nivåer inom arkitekturen. Riahi et al., (2014) hänvisar 

till Federal Financial Institutions Examination Council’s (FFIEC) som har definierat fem 

punkter man bör ha i åtanke när en säker process skall utföras: 

 

1) Riskbedömning av informationssäkerheten 

2) En strategi för informationssäkerhet 

3) Implementation av säkerhetskontroller 

4) Övervakning av säkerheten 

5) Övervakning och uppdatering av säkerhetsprocessen 

 

I praktiken behöver en säker process leva upp till policys, standarder, strategier, procedurer 

samt regleringar. Dock behöver det göras kompromisser beroende på komplexiteten hos 

processen och dom tilltänkta säkerhetsvillkoren.  

 För att utveckla går det att måla upp ett scenario där ett hem innehar en mängd IoT-

produkter där det exempelvis går att styra belysningen, se om fönster är stängda  eller om 

dörren är låst. Denna information och styrning tillhandahålls via en kontrollenhet, exempelvis 

en applikation till en mobiltelefon som är uppkopplad mot hemnätverket. Detta anses vara ett 

simpelt nätverk med låga säkerhetsbehov. Om det däremot adderas en komponent, som gör 

det möjligt att styra detta utanför hemnätverket blir processen och säkerhetsvillkoren således 

mer komplexa. Vilken grad av komplexitet hos processen och säkerhetsvillkor som måste 

uppfyllas bör därför anpassas beroende på situationens natur (ibid). 
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4.2.3 Det teknologiska ekosystemet 

I denna nod har Riahi et al., (2014) valt att utgå ifrån de fem rekommendationer som ges av 

Kiely & Benzel (2008) inom IT-säkerhet och applicerat den i kontexten för IoT. 

 

1) Säkerhetsdesign och konfiguration 

2) Identifiering och autentisering 

3) Intern enklav 

4) Avgränsad enklav 

5) Fysisk och miljö 

 

Beslut som innefattar ovanstående element kan beröra kommunikationsinfrastruktur och 

protokoll, systemarkitektur, åtkomstkontroll etc. Här uppstår en kompromiss mellan 

säkerhetsvillkor, tekniska restriktioner samt teknologiska framsteg för att säkerställa att en 

lämplig nivå av säkerhet och prestanda upprätthålls. För att möta det stora utbudet av möjliga 

IoT-applikationer behövs ett ramverk som stödjer ihopkoppling av applikationer, kontroll, 

routing och säkerhet. Ett extensivt, återanvändbart och tillgängligt ekosystem rekommenderas 

starkt och är en nyckelfaktor för utvecklingen av IoT-enheter och applikationer. Författarna 

nämner en rad punkter där ett genomtänkt val måste göras, dessa punkter innefattar 

dataformat, datainnehåll, applikationskrav, fysisk infrastruktur samt val av tekniker (ibid). 

4.2.4 Intelligenta objekt 

Denna nod refererar till ett objekt, som kan vara till exempel en sensor eller kamera. För att 

göra detta objekt intelligent behöver den förses med elektroniska komponenter för att kunna 

interagera med omgivningen. Detta gör att den får möjligheten att samarbeta, dela och utbyta 

information om sin omgivning samt att reagera på specifika händelser och agera därefter. 

Författarna påpekar även att dessa objekts genomträngande karaktär måste tas i beaktning vid 

utformningen av säkerhetsrutiner (ibid).    

4.3 Spänningar 
 

Spänning / 
Domän 

Identifiering Integritet Tillit Säkerhet Ansvar Pålitlighet Självförsvar 

Hälsa och 
välmående 

Identifiering 
av personal 
och patienter 

Patientinform
ation måste 
hållas skyddad 

Patienter 
måste våga 
anförtro sig 
till sjukhus 
gällande 
integritet 

Att sjukhus kan 
försäkra 
patienternas 
säkerhet under 
hälsoaktiviteter 

Korrekt 
inställda 
enheter som 
behandlar 
hälsa 

Anslutningens 
pålitlighet när 
fjärr-
diagnostik 
utförs 

En enhet som 
tillhandahåller 
larm om en 
olycka inträffat 

Smarta 
städer 

Identifiering 
av personal på 
företag  

Ekonomisk 
information 
bör behandlas 
varsamt 

Att säkerställa 
att nya 
enheter tillhör 
samma ägare 

Att tränaren 
efterföljer 
klientens 
hälsoparametrar 

Styrenheter 
för den 
personliga 
miljön 

Säkerställa 
elektriciteten 
så att tjänster 
kan fortskrida 

Förutspå 
katastrofer och 
skicka larm 

Tabell 2. Exempel vad en spänning kan innebära inom en domän enligt Riahi et al., (2013).  
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4.3.1 Integritet 

Integritet är en spänning som författarna anser finns mellan noderna människan och det 

teknologiska ekosystemet. Då intelligenta objekt ständigt närvarar i vår vardag har frågan med 

avseende på integritet blivit ofrånkomlig. Den insamlade datan måste skyddas, men det behövs 

även åtgärder för att motverka eventuella missbruk av tekniken. Riahi et al., (2014) hänvisar 

till Aggarwal & Philip (2008) som belyser tre områden när det kommer till dataintegritet. 

 

1) Datainsamling: Då IoT inte är en teknik i sig, utan en vision så finns det inga 

föreskrivna standarder att efterfölja, vilket resulterar i att IoT-enheter särskiljer sig 

från varandra på flera punkter. Till exempel så använder sig enheterna av olika tekniker 

och besitter varierande hårdvara, vilket författarna anser blir ett problem, då denna 

öppenhet kan skapa problem för integriteten. 

 

2) Datahantering och delning: Användningen av IoT resulterar i att stora mängder data 

skickas mellan IoT-enheter och nätverk. En stor del av datan som skickas består av 

information kopplad till människor, vilket gör att den måste skyddas på ett säkert sätt. 

Trådlös kommunikation är något som kännetecknar IoT-enheter, därför är det av extra 

vikt att vidta försiktighetsåtgärder, då information annars kan komma att avslöjas. 

Vidare menar författarna att infrastrukturen och säkerhetsåtgärderna varierar kraftigt 

mellan olika nätverk. 

 

3) Datasäkerhet: Tiden som insamlad och bearbetad information finns sparad på IoT-

enheterna varierar, vilket kan innebära ett potentiellt hot mot integriteten. Därför 

anser författarna att skyddsmekanismer behöver implementeras för att förhindra att 

detta sker. 

4.3.2 Tillit 

Den andra spänningen i ramverket är tillit. Denna är kopplad mellan det intelligenta objektet 

och det teknologiska ekosystemet. Författarna har valt att utgå ifrån två olika definitioner av 

tillit för att förstå denna spänning bättre. 

 

"Trust is the extent to which someone is willing to depend on something or somebody in a 

given situation with a feeling of relative security, even though negative consequences are 

possible" (McKnight & Chervany, 1996 citerad i Riahi, Natalizio, Challal, Mitton & Iera 2014, 

s. 5). 

 

"an approach to making decisions about interacting with something or someone we do not 

completely know, establishing whether we should proceed with the interaction or not" (Etalle, 

den Hartog & Marsh, 2007 citerad i Riahi, Natalizio, Challal, Mitton & Iera 2014, s. 5). 

 

Riahi, et al., (2014) identifierar fyra olika koncept från den första definitionen, nämligen 

beroende, tillförlitlighet, nytta och risk. Vidare relaterar de den andra definitionen till 

förtroendehantering. Dessa två definitioner ger underlag för att kunna gå in djupare på: 1) 

säkerhetsparametrar i form av policys och säkerhetsreferenser 2) förtroenderelationer. 
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I kontexten för IoT så påpekar författarna dock att enheterna har olika hårdvarubegränsningar 

vilket medför svåra tekniska val. Det resulterar i att förtroendehanteringen måste tas i extra 

beaktning, då IoT-enheterna kan komma att behöva uppdatera sin behörighetsnivå under 

deras livscykeler.  

 För att konceptet bakom IoT överhuvudtaget skall fungera så krävs det att människor 

förlitar sig på att tekniken i sig är säker, vilket även påverkar andra teknikrelaterade aktiviteter. 

Vidare föreslår författarna tre olika modeller för förtroendehantering, regelbaserad, ryktes- 

eller rekommendationsbaserad och socialt nätverksbaserad. I den regelbaserade modellen 

används åtkomstkontroll, säkerhetspolicys och verifiering med hjälp av digitala certifikat. För 

den ryktes- och rekommenationsbaserade modellen tillämpas rankning av noden som grundas 

på rykte och erfarenhet. I den sista modellen som baserar sig på sociala nätverk skall följande 

aspekter tas i beaktning, integritet, vänskap, ärlighet samt rykte och rekommendationer (ibid).    

4.3.3 Identifiering 

Denna spänning existerar mellan människan och det intelligenta objektet. Identifiering av IoT-

enheter är en utmaning, då alla enheter skall vara sammankopplade oavsett om de används 

tillfälligt eller permanent. Att identifiera och lokalisera en enhet kan således skapa problem för 

hela ekosystemet, då säkerhetslösningar måste kunna identifiera enheter för att kunna utgöra 

ett skydd.  

 Författarna tar upp tre forskningsområden som relaterar till hur identifiering av enheter 

skall göras för att överkomma ovannämnda problem. Första området som omnämns är 

enskilda mot multipla identifierare, där stor vikt ligger på att undersöka om en unik 

identifierare i form av IPV6 kan användas globalt. I nästa forskningsområde ställs identifierare 

mot nätverksadresser, där identifierare representerar en unik referens som objektet tilldelats, 

till skillnad från nätverksadressen som ändras beroende på vilket nätverk du befinner dig i. I 

det sista området ligger fokus på namnmatchning och upptäcktsmekanismer, vilket handlar 

om att översätta en adress som i sin tur ger information om objektet (ibid).    

4.3.4 Pålitlighet 

Pålitlighet är en spänning som kopplar det teknologiska ekosystemet och processen. 

Författarna väljer att definiera mjukvarupålitlighet enligt ANSI, “Sannolikheten av felfri 

mjukvarudrift under en specifik period av tid i en specifik miljö” (Radatz, Geraci & Katki, 

1990). Denna spänning pekar på data- och kommunikationshantering. Pålitligheten kommer 

in som en garant för att information ska finnas tillgängligt över tid genom effektiva sätt att 

hantera lagring av data. För att säkerställa detta behövs redundans som tillhandahålls genom 

flera vägar att nå datan. Risken blir annars att information blir otillgängligt om man gjort sig 

beroende av en kanal och den inte skulle fungera på ett korrekt sätt Riahi et al., (2014). 

4.3.5 Säkerhet 

Säkerhet är en spänning som finns mellan människan och processen. Då IoT märker av en 

växande skara enheter i världen har autonoma system blivit allt vanligare. Mjukvaran i dessa 

system kan vara orsaken till oförutsägbart eller planlöst beteende, vilket kan få allvarliga 

konsekvenser. Det är därför av största vikt att en sådan situation kan kontrolleras för att 

undvika systemkollaps eller i värsta fall, personskador. Författarna menar att dessa 
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oförutsägbara händelser är något som kan få människor att avstå från att utföra kollektiva 

aktiviteter, då det finns en rädsla för sin integritet och säkerhet. Vidare menar dom att det bör 

läggas ett stort fokus på denna spänning för att undvika oväntade problem (ibid). 

4.3.6 Ansvar 

Ansvar har sin plats i ramverket som en spänning mellan det intelligenta objektet och 

processen. En IoT-enhet bör kunna hantera anslutningar från andra enheter men samtidigt 

kunna avgöra vilka rättigheter dessa anslutningar ska disponeras. Därför kan det sägas att 

denna koppling har ett starkt sammanband med autentisering och rättigheter. Kan inte IoT-

enheten dela ut rättigheter som överensstämmer med den inkommande anslutningen tar den 

således inte sitt ansvar (ibid). 

4.3.7 Självförsvar 

Denna spänning återfinns i alla plan där det intelligenta objektet är närvarande, då den är hårt 

kopplad till själva IoT-enheten. Det är vanligt förekommande att IoT-enheter befinner sig på 

avlägsna eller svårtillgängliga platser. Dessa enheter kan då bli oskyddade och bli föremål för 

fysiska attacker på grund av begränsningar som dålig åtkomlighet av trådlös kommunikation, 

avsaknad av ett kraftfullt förtroendehanteringssystem och ett icke tillräckligt fysiskt skydd av 

enheten. Potentiella risker som kan uppstå till följd av detta delas in två kategorier, integritet 

och säkerhet. Risker som tillhör integritetskategorin är: inventeringsattacker, kartläggning och 

spårning. Säkerhetsrelaterade risker är: återspelningsattack, tagg-förfalskning, kloning, man-

in-the-middle attack, ddos-attack, reverse engineering av taggar etc.  

 För att kunna motverka dessa risker behöver enheten utrustas med försvarsmekanismer. 

En lösning författarna nämner är ett Intrusion Detection System (IDS). I standardutförandet 

jämför IDS enhetens nuvarande beteendemönster med hur den vanligtvis beter sig i ett fel- 

och intrångsfritt läge. Självförsvar handlar således om att IoT-enheter ska ha förmågan att 

skydda sig själv när något som inte ingår i enhetens normala tillämpningsområde sker (ibid).  
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5. Resultat och analys 

Detta avsnitt är uppdelad i tre teman: Den generella säkerheten hos IoT-produkter idag och 

vilka risker för de med sig; vilket fokus som läggs på säkerhet vid utveckling; samt 

standardisering och plattformar. Dessa tre teman identifierades under analysarbetet som 

utgick från vårt intervjumaterial. 

5.1 Den generella säkerheten hos IoT-produkter idag och vilka 
risker de för med sig 
Då respondenterna förklarar säkerhet kring IoT-enheter var det svårt att inte utgå från hur 

läget ter sig idag. Denna information känns även mest naturlig när den kan sättas i en 

kontext som kopplas till den tid vi lever i just nu. Vi sammanfogar detta med vilka risker som 

dagens säkerhetsläge för med sig. 

 

Ett flertal respondenter uttryckte att IoT i grund och botten är en dator även om det enligt 

branschens mening innebär någonting nytt. Withmore et al., (2014) förklarar att IoT endast är 

en förlängning av tidigare existerande tekniker där komponenter blivit försedda med lösningar 

som möjliggör uppkoppling mot ett lokalt nätverk eller ut mot internet. Respondenterna 

menar dock att användare inte relaterar IoT som en dator utan går efter branschens 

marknadsföring, att det är någonting helt annat.  

 Skillnaden jämfört med en dator är att IoT-enheter finns överallt i vår vardag (Evangelos et 

al., 2011; Wei 2014). På grund av detta har IoT-enheter möjlighet att kartlägga vår vardag samt 

samla in information som är av en känslig natur (Wright & Latrina 2014; Borgia, 2014). Detta 

överensstämmer med vad Riahi et al., (2014) påpekar i sin spänning gällande integritet på alla 

tre punkter: datainsamling, datahantering och delning men även datasäkerhet. Således har ett 

flertal av våra respondenter i enlighet med (ibid). belyst hur viktigt det är att förstå att vikten 

för säkerhet är lika stor inom IoT som för vanlig IT. 

 

Jag ser att vi är i samma läge idag, med IoT, som vi var vid smarttelefoner för 10 år 

sedan, när dom gjorde sitt intåg på marknaden. Och vi har inte lärt oss av våra 

misstag. För en telefon var en vanlig dator, och en IoT-prylar är en helt vanlig 

dator, med precis samma säkerhetskrav som en datorklient, men vi har inte hunnit 

ikapp där än, och sen kan jag nog nästan tycka att utmaningen är större med IoT. 

Med telefoner så fanns det inte jättemånga olika operativsystem, men med saker 

finns det oändligt många system som kan kopplas upp.  (Respondent A) 

 

Enligt en större majoritet av respondenterna lider IoT-marknaden idag av ett flertal olika 

brister, vars påföljd blir att säkerheten inte alls når upp till den nivå där den bör vara. I 

spänningen tillit som återfinns i Riahi et al., (2104) påpekas att IoT-enheter kan ha 

hårdvarubegränsningar vilket eventuellt kan påverka säkerheten på flera olika sätt, vilket även 

styrks av (Chasaki & Mansour, 2015; Chaudhuri, 2016).  

 En av de gemensamma faktorer som nämnts till detta fenomen tycks vara att tillverkare 

väljer att använda sig av billiga lösningar som i sin tur resulterar i att hårdvaran blir 

undermålig i dessa IoT-produkter. Ovannämnda respondenter menade att konsekvenserna av 
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detta får till följd att den begränsade hårdvaran inte klarar av att tillämpa olika typer av 

säkerhetslösningar. Bland dessa nämner våra respondenter i enlighet med (Chasaki & 

Mansour, 2015; Chaudhuri, 2016; Rehiman & Veni 2016) oftast kryptering, som motverkar att 

informationen som skickas och tas emot blir läsbar i klartext för någon obehörig som avlyssnar 

trafiken. 

 

Det finns jättemånga skräckexempel på där det inte är kryptering över huvud taget, 

utan det är kommunikation i klartext och inte ens något skydd på den saken man 

vill använda. (Respondent A) 

 

Klart är att billiga produkter inte har kapacitet att implementera säkerhet. 

(Respondent F) 

 

Fyra av de tillfrågade respondenterna påpekade att med billiga IoT-produkter handlar det ofta 

om att snabbt lansera en produkt för att sedan gå vidare till nästa. Denna utvecklingsprocess 

saknar tankar kring säkerhet och eventuella brister, samt att säkerhetshål som upptäcks efter 

lansering lämnas därhän. Detta tankesätt är någonting som Kolias et al. (2015) beslyer, att 

tillverkare av IoT-produkter vill lansera dem så fort som möjligt, vilket resulterat i att 

säkerheten kan ha fått en lägre prioritet. Vidare går detta arbetssätt starkt emot dom krav som 

Riahi et al., (2014) målar upp i flera av sina noder, där höga krav på både människan, en säker 

process samt dom fem kategorierna för att uppnå en tillräcklig säkerhetsnivå i det teknologiska 

ekosystemet. 

 

Det är svårt att säga något helt generellt där, ett stort problem är inte bara billiga 

IoT-produkter, utan det är tyvärr väldigt vanligt att det finns många enheter som 

inte går att patcha eller uppdatera. Så hittar man grejer får man slänga dom. 

(Respondent C) 

 

Respondent D menar att en vanlig tankegång hos användare är att det inte finns någon fara 

med att en utomstående part kan få tillgång till exempelvis en uppkopplad tvättmaskin som 

kan befinna sig i användarens hemnätverk. Det användaren inte tänker på är att den enheten 

kan användas som en språngbräda för att komma åt andra enheter i nätverket, det vill säga att 

det är en väg in till något annat, mer väsentligt. Denna typ av förkunskaper om tekniska don 

och säkerhet är något Riahi et al., (2014) anser högst nödvändig för att människan ska kunna 

vara en del av IoT-ekosystemet.  

 Respondent C menar att enheter som komprometterats även kan användas till att bli del i 

ett botnät som utnyttjas för att begå överbelastningsattacker eller tillskansa sig processorkraft 

för olika ändamål. Riahi et al., (2104) belyser problematiken kring detta i sin spänning 

självförsvar. IoT-enheterna måste vara medvetna om sin roll och vilka uppgifter den ska utföra. 

Enheten måste kunna reagera när något oförutsett sker. Respondent E är inne på detta område 

då han nämner vitlistning. Till skillnad från antivirusprogram där huvudfunktionen är att 

blockera något som anses vara skadligt, fungerar vitlistning som ett självförsvar då bara 
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erkända kod får exekveras. Således ges inte enheten möjlighet att utföra något som inte ingår 

i dess ordinarie arbetsuppgifter. 

 

Jag är förvånad att inte fler överbelastningsattacker som den då miljoner kameror 

hackades och blev en del av ett botnät hänt tidigare. Bristerna som utnyttjas är inte 

några nya grejer, dom har funnits sedan alltid. (Respondent C) 

 

Det är väl kanske ett problem med riskbedömning, man vet inte om att det kan 

hända, att man tänker att det inte är så farligt. För att hacka den här kaffemaskinen 

så måste du ändå vara i lokalen. Men det är inte så svårt att komma in i lokalen och 

stå vid kaffemaskinen, det är ju där man hamnar som besökare. Bara att stoppa in 

ett usb-minne eller liknande och sedan har man tillgång till maskinen och med stor 

sannolikhet en väg in i nätverket. Det är inte så svårt som man tror. (Respondent 

C) 

 

Konsumenter kanske tror att tillverkarna levererar säkrade produkter. 

(Respondent H) 

 

Det framkommer tydligt av respondenterna att det finns en diskrepans mellan konsumenters 

antaganden att IoT-produkter inte kan utgöra en säkerhetsrisk och den verklighet vi lever i. 

Ett flertal respondenter uttrycker att konsumenter stirrar sig blind på produktens funktioner 

och litar på att tillverkaren tillhandahåller en säker produkt. Detta överensstämmer med vad 

Maras (2015) skriver, då konsumenter ser IoT-produkter som någonting som förbättrar 

vardagen, utan att för den delen reflektera över säkerheten. Inom cyber-säkerhetsnivån som 

är en av fyra beståndsdelar i Riahi et al’s., (2104) ramverk beskriver de problematiken med att 

testa IoT-enheter och vilka scenarios de kan tänkas utsättas för, men att det behövs för att 

skydda sig mot externa angrepp. 

 

Ja alltså när det gäller IoT finns det inga krav på säkerhet som kommer från 

lagstiftning, än så länge då. Så, speciellt konsumentprodukter, det är high 

chaparall, dom ska vara billiga och snabba och utveckla, och då blir det ingen 

säkerhet helt enkelt. (Respondent A) 

 

Det som respondent A påpekar ovan är ett bra exempel på vad Riahi et al (2104) tar upp under 

sin nod processen, nämligen att lagstiftning är av stor vikt för att IoT-säkerhet ska kunna 

garanteras. Däremot ansåg respondent F att ansvaret delvis ligger hos inköparna och 

konsumenterna och att det är upp till dem att skaffa sig information kring IoT-produkten i 

fråga före ett eventuellt köp. De ska även vidta nödvändiga åtgärder efter att produkten blivit 

installerad i nätverket för att produkten inte ska utgöra en säkerhetsrisk.  

 Exempel på åtgärder som föreslogs var att byta lösenord på enheterna. Dock menade 

respondenten att konsumenterna måste börja ställa hårdare krav på tillverkarna. Detta 

påstående fick också gehör från respondent E som berättade att konsumenter antar att 

produkterna i fråga är utrustad med adekvat säkerhet ända fram till dess att det publiceras 
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nyheter som berättar motsatsen. Trots detta ansåg han att konsumenterna inte lyckats ställa 

företagen till svars på ett effektivt sätt och menade att det behövs lagstiftning inom detta 

område.  

 En annan aspekt att ta hänsyn till är produktens ursprung, då oseriösa tillverkare 

nödvändigtvis inte tar hänsyn till de lagar som finns, vilket respondent G påpekar. Återigen 

går detta att koppla till människan som ingår i Riahi et al’s., (2104) ramverk. Forskarna menar 

på att människor till viss del skall kunna utföra aktiviteter som är kopplade till säkerhet. Vilket 

i detta fall skulle vara ett byte av standardlösenordet som produkten levereras med. Problemet 

är dock, som Riahi et al., (2104) påpekar, att människan har olika tekniska förkunskaper och 

förväntningar, vilket gör att det hela blir en aning motsägelsefullt då författarna även skriver 

att människan måste besitta en viss teknisk kunskap där säkerheten inkluderas, då IoT är 

komplext. 

 Integritet återfinns i Riahi et al’s., (2104) ramverk, där de valt att kategorisera in det i tre 

områden. Datainsamling, datahantering och datasäkerhet. Riahi et al., (2104) anser att det 

behöver utvecklas fler applikationer som tar hänsyn till människors integritet och menar att 

kontroll av data är viktigare än insamling av den. Vidare beskrivs att användare behöver få 

möjligheten att skydda sin data istället för att förlita sig på att tillverkarna gör det. 

 

Det är nog upp till varje tillverkare välja vad man samlar in från sina kunder och 

hur man använder datat. I vår del av världen har vi ju lagkrav på vad man får samla 

in och hur det ska lagras och får användas, men om du köper en billig enhet från 

exempelvis asien kanske man tar liten eller ingen hänsyn till sådana lagkrav. 

(Respondent G) 

 

Alla våra respondenter belyser den kommande EU förordningen General Data Protection 

Regulation (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Denna förordning kommer att 

förändra hur företag och organisationer behandlar och lagrar användaruppgifter om sina 

kunder. Respondent B och D belyste att de ekonomiska konsekvenserna blir enorma om detta 

påbud inte efterföljs. För att ge organisationer tid att anpassa sig, råder en frist tills dess att 

det tidigare nämnda datumet infaller.  

 Denna lag kommer att möjliggöra för användare att begära ut all informationen från ett 

företag där data finns sparad om personen i fråga. Utöver det, kan användaren kräva att alla 

sparade uppgifter tas bort i dess helhet ur företagets informationskällor. Vidare ansåg ett 

flertal respondenter att GDPR kommer att förändra hur många företag samlar in data då dom 

inte vill riskera böter som slår hårdare ekonomiskt än vad informationen samlat på sig är värd. 

Respondent E poängterade dock att debatten kring IT-säkerhet redan har gjort att många 

företag börjat prioritera säkerhets- och integritetsfrågan högre upp på sin agenda. Vidare 

berättade han att om en incident skulle ske där integritetskänslig information läcker ut så kan 

detta komma att resultera i konkurs. 

 

Sammantaget så anser ett flertal respondenter att IoT bara är en förlängning av M2M, vilket 

även den tidigare forskningen medger. Vidare beskriver samtliga respondenter samt 

litteraturen att IoT-enheter typiskt inte besitter den nödvändiga och basala säkerhet som 
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erfordras. Respondenterna påpekar även att konsumenter i deras mening inte är införstådd i 

vilka potentiella risker det finns med IoT-produkter på marknaden. Dock är det inte endast 

tillverkarna som ska stå till svars när det kommer till säkerheten, ansvaret ligger även till viss 

del hos konsumenterna. Nästa år träder GDPR, som enligt en majoritet av respondenterna 

gynnar konsumenter ur ett integritetsperspektiv, i kraft. Det blir då möjligt att begära ut eller 

begära att den information som finns sparad om konsumenten tas bort. 
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5.2 Vilket fokus läggs på säkerhet vid utveckling 
Något som var av stor vikt för oss var att få en större insikt i utvecklingsprocessen för IoT-

enheter. Vidare ville vi få en klar bild av när i processen säkerhet kommer upp på agendan. 

 

Riahi et. al (2104) använder sig av en lista bestående av fem punkter under spänningen 

processen där riskbedömning, strategi, säkerhetskontroller, övervakning samt övervakning 

och uppdatering av säkerhetsprocessen återfinns. Dessa punkter bör uppfyllas för att det ska 

kunna räknas som en säker utvecklingsprocess. Dock påpekar (ibid). att denna process måste 

relateras till vilket användningsområde produkten kommer att agera i, och därmed kan 

kompromisser göras i fall där säkerheten inte är lika nödvändig.  

 Respondent F menar på att stora organisationer så som Volvo Cars oftast tänker mer på 

säkerhet och har välutvecklade processer där säkerhet får ett allt större fokus. Detta 

överensstämmer med vad respondent B, som representerar en stor organisation, sade. Han 

förklarar att stor vikt läggs på säkerhet hos dem, och att det i utvecklingsprocessen finns 

återkommande säkerhetskontroller för att validera detta. 

 

Att vara med under designprocessen hade varit det optimala, men det är inte 

jättevanligt. Företag kommer inte till oss och säger - “Vi ska planera en ny produkt, 

var med på våra  designmöten och hjälp oss planera säkerheten.” Det är mer att 

produkten börjar bli färdigt och någon känner att dom behöver köra en 

säkerhetsgranskning innan dom släpper den. Det är rätt vanligt att man ser mellan 

fingrarna. Om man hittar några allvarliga grejer så gör dom ett försök att fixa det, 

men är det mindre allvarliga brister så är man så nära release att man inte bryr sig. 

(Respodent C) 

 

Vidare förklarar respondent F att ett stort antal, ofta mindre företag, inte har en fullständig 

koll på hela processen och att säkerhetsfrågan inte hamnar i fokus på samma sätt. Alla 

respondenter från säkerhetsbranschen säger att det är kunden som bestämmer när de i rollen 

som säkerhetsexperter inkluderas i projekten. Respondent C berättar att hans roll som 

säkerhetsexpert kan komma in under många olika skeden inom loppet av en 

utvecklingsprocess, men oftast är det sent i processen. Där menar han att deras arbete går ut 

på att under en till två veckor, undersöka produktens säkerhetsnivå och delge kunden en 

rapport. Respondent G uttrycker att det är sällan de har mandat att gå in och omprioritera i 

kundens backlog för ett projekt. Så uppgiften blir att utbilda och upplysa projektägaren om vad 

som bör göras i första hand.  

 Två respondenter nämner att ett vanligt misstag som märkts av när de kommit in sent i ett 

projekt är riskbedömningen uteblivit och därav fick inte implementationen av säkerhet någon 

större plats i budgeten. Således kan vi se en koppling mellan ett sent inträde av 

säkerhetsexperter i projekt med att de säkerhetsstandarder likt vad Riahi et al., (2104) påpekat 

ovan, inte tagits i beaktning. 

 

Om säkerhet, först, om man tänker på säkerhet först i slutet på processen, och 

försöker lägga på processen så kan det hända två saker, eller det händer alltid två 
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saker, det blir aldrig som man har tänkt sig, lanseringen blir senarelagd, för det 

fanns ingen bra lösning att lägga på, alternativt, lanseringen av tjänsten är 

viktigare än säkerhetsaspekten, så man har lanserat tjänsten utan säkerhet, det är 

det som händer. Så för att det ska bli bra, så måste säkerhet vara med från början, 

i designfasen, inte som någonting man kommer på i slutet, vi lägger på säkerhet i 

efterhand, säkerhet måste finnas med som ett medvetet, som en medveten 

hantering i början av designfasen, security by design, det krävs. Och det ser jag inte 

mycket av. (Respondent E) 

 

Vidare framkom under våra intervjuer, att det utöver ovanstående, existerar en rad olika 

anledningar till varför säkerhet inte får lika stor prioritet under utvecklingsprocessen. 

Respondent G medgav att om ett projekt hade tidsbrist så kunde kund- eller 

verksamhetsnyttiga funktioner prioriteras före säkerhetsfunktioner, vilket gjorde att det blev 

svårt för de inblandade i projektet att förmedla vikten av att säkra produkten före produkten 

skulle lanseras. 

 

Absolut, så är det ju, vad ska man säga, vi brukar prata om time to market eller 

time to cash. Man ser en stor besparing genom att stoppa in teknik som förenklar 

arbetet på något sätt, När man väl ser det, och det har tagits ett beslut, vill man 

komma dit ganska snabbt, och så tänker man, säkerheten kan vi ta sen. 

(Respondent D) 

 

Respondenterna från säkerhetsbranschen återkom vid upprepade tillfällen till att många 

företag, i deras ögon ansågs jäkta ut med sina produkter på marknaden, trots att de ännu inte 

var mogna för det. Detta överensstämmer med vad Kolias et al. (2015) skriver. Som en 

konsekvens av detta belyser många respondenter att många företag som vill lansera en produkt 

inte besitter kunskap kring hela produktkedjan.  

 Respondent H berättar att företag ofta har en produkt som fungerar bra, men saknar en 

modul som gör att den blir uppkopplad. Utan att inneha kunskap om uppkopplade enheter, 

tillförs en sådan modul i alla fall, vilket överensstämmer med Singh et al., (2016). Så länge 

produkten fungerar som den ska, anses det vara tillräckligt för en lansering. Respondenten 

påpekar dock att det sällan reflekteras över att enheten övergick från något de hade expertis 

inom, till ett helt nytt område med uppkopplade enheter, där säkerhetskraven är mer 

krävande. 

 

Det blir oftast så, IoT är så hett nu att alla ska göra IoT-prylar. Företag som 

klassiskt utvecklat produkter som inte varit uppkopplade tänker att nu ska vi 

slänga på en wifimodul och bygga en cloudlösning. Men då har dom ingen koll på 

hur man gör en cloud, webb eller backend-lösning. Då bygger de in alla klassiska 

brister som man tycker borde vara fixade för liksom, borde inte existera längre. Då 

dyker dom upp igen. (Respondent C) 
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Sammanfattningsvis har flera respondenter uttryckt att det ofta saknas kunskap om hela 

utvecklingsprocessen när det kommer till IoT-lösningar, men även att produkter jäktas ut på 

marknaden i ett för tidigt skede. Detta leder till att säkerhetsaspekten antingen glöms eller 

prioriteras bort av ett flertal anledningar. Alla våra respondenter som representerar 

säkerhetsbranschen, upplever att det sällan händer att dom får vara med i designfasen, utan 

allt som oftast kommer in sent i projekt för att testa produkten. 

5.3 Standardisering och plattformar 
Standardisering och plattformar var något som fick ett stort utrymme i våra intervjuer. Det 

blev tydligt att detta tema är något som spelar en stor roll i hur säkerhetlösningar tillämpas. 

 

Det finns ett tydligt stöd från våra respondenter gällande vikten av att en plattform finns 

tillgänglig bland IoT-enheter. Detta är även något Riahi et al., (2014) anser vara en 

nyckelfaktor för utvecklandet av IoT. Två av respondenterna nämner att detta även är något 

som förbättrar säkerheten avsevärt, då användaren inte behöver öppna upp sitt nätverk ut mot 

internet för att IoT-enheterna ska kunna fjärrstyras. I dessa fall kopplas enheten upp med hjälp 

av https-protokollet mot tillverkarens egen plattform istället. Dock medför inte plattformar 

bara positiva aspekter, då respondent E menar att en användare kan bli inlåst i en proprietär 

plattform där många andra produkter på marknaden inte fungerar.  

 Vidare medger flera respondenter att det inte går att prata om en generell säkerhetslösning 

då det återfinns en oerhörd mängd plattformar som använder sig av olika lösningar. Således 

blir detta ett tudelat problem då avsaknad av en plattform anses vara ett säkerhetsproblem, 

men samtidigt är inte en plattform en unison lösning då många utvecklar egna lösningar vilket 

medför ovannämnda problem. 

 

Nä, alla har ju egna grejer, egna modeller, det är ju det som gör det så osäkert. 

(Respondent F) 

 

Om man tittar i folks hem vad dom använder för olika produkter från olika 

varumärken, man väljer ju inte ett märke allting i sitt smarta hem, man kanske 

snarare har en tendens att välja något som fungerar ihop med en plattform, till 

exempel Apple Home Kit, Google Home eller Amazon Alexa. Så vi måste kunna 

vara anpassningsbara för dom olika kontexterna. (Respondent B) 

 

Respondent A väljer att bygga vidare på ovanstående med att de stora aktörerna agerar på eget 

bevåg, där de sätter reglerna och att det resulterar i en osäkerhet hos utvecklare att välja vilken 

standard de vill anamma. Således har utvecklare som inte ingår bland dessa stora aktörer inte 

något att säga till om och kan tvingas göra valet att frångå en öppen standard för att anpassa 

sig efter någon större aktör. Konsekvenserna om inte utvecklare ansluter sig till standarden 

kan bli stora, då dom riskerar att missa stora affärsmöjligheter om standarden visar sig vara 

potent påpekar respondent C. Som tidigare nämnt menar Riahi et al., (2104) att en plattform 

är en nyckelfaktor för IoT, vilket delvis överensstämmer med vad våra respondenter uppgivit. 

Det som skiljer sig är att ett flertal respondenter menar att en plattform i sig inte är tillräckligt, 

utan den behöver använda en öppen plattform. 
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På sikt så kommer det bara att vara, vad ska man säga, öppna plattformar som 

kommer finna när man börjar få miljarder grejer uppkopplade, då blir det mer och 

mer viktigt att grejer ska fungera tillsammans. (Respondent H) 

 

En och samma säkerhetslösning som går att använda på alla saker, vi kommer 

förmodligen aldrig att komma dit, vad som måste ske är en standardisering. 

(Respondent E) 

 

För att en process ska anses vara säker, ska den enligt Riahi et al., (2014) kunna efterfölja 

standarder, vilket våra respondenter också anser. Dock menar Respondent A och E att den 

standard för säkerhetslösningar som används till mångt och mycket idag inte är tillräcklig, 

utan att vi med hjälp av standardisering behöver förändra hur säkerhetsprogramvara fungerar. 

 Vidare anser (ibid). att det område är något som det behövs mer forskning inom, för att 

hitta en lämplig lösning, så att både proaktiv och reaktiv säkerhet inkorporeras. Detta är något 

respondent E håller med om, och säger att säkerhetslösningar har sett likadana ut i all tid, 

oftast i form av att en incident avgett ett larm som något skall reagera på. Han menar att det 

inte fungerar att alltid reagera i efterhand, för då har själva incidenten redan skett. Dock säger 

han att den typ av proaktiv säkerhet, ofta i form av antivirusprogram inte heller är en 

fungerande lösning, då den bygger på att programmakaren håller sina databaser för vad som 

innefattar skadlig kod uppdaterad. Denna lösning kommer aldrig att vara säker då dessa 

databaser uppdateras först efter att farlig kod har  

 identifierats och användare blir drabbade tills det faktum att databasen har uppdaterats. 

Respondenten nämner att många verktyg som har använts i andra syften, har hittat ett nytt 

användningsområde genom att vara en del av en plattform som övervakar och analyserar 

säkerheten. Han målar upp ett scenario där istället för att en administratör kommer på 

morgonen och tittar igenom eventuella larm som inkommit under natten, ska systemet kunna 

hantera detta själv. Genom att många olika verktyg hämtar in data och analyseras, kan 

anormala mönster eller avvikelser upptäckas, för att sedan utföra den nödvändiga åtgärden 

som direkt kan motverka det som anträffats. 

 

Vi måste installera ekosystem och bygga en säkerhetsplattform där en 

underliggande säkerhetsprodukt inte är lika viktig längre, men där vi kan jobba 

med integration och ännu viktigare, automation! Vi kan inte gå ut och agera på 

enskilda larm, alltså varje säkerhetslösning spottar ut larm hela tiden. 

(Respondent E) 

 

Summeringen av respondenternas syn på standardisering och plattform är att det just nu råder 

en stor avsaknad av standardisering som försvårar möjligheten att göra fullgoda 

säkerhetslösningar som fungerar på alla IoT-enheter. Fortsatt ansågs att det reaktiva arbetet 

med säkerhet måste övergå mer mot det proaktiva.  
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion med utgång från resultatet av det analyserade 

materialet med koppling till den relaterade forskningen. 

6.1 Den generella säkerheten hos IoT-produkter idag och vilka 
risker för de med sig 
Under intervjuerna som genomförts i denna studie har respondenterna vid upprepade 

tillfällen påpekat att IoT bara ett ett buzzword som i deras ögon är någonting som marknaden 

skapat för att sälja mer produkter. När det kom till faktorer som kan påverka säkerheten så 

påpekades att undermålig hårdvara kan äventyra säkerheten om tillverkarna valt att använda 

sig av det i sina produkter. En förutsättning för att IoT skall fungera i praktiken är dock att 

enheterna är strömsnåla för att inte påverka batteritiden i alltför stor utsträckning, vilket 

eventuellt skulle kunna vara en anledning till att många IoT-enheter inte besitter den 

nödvändiga säkerheten som erfordras. En annan konsekvens av att inte använda tillräcklig 

hårdvara är att vissa IoT-enheter inte går att uppdatera i efterhand, om exempelvis en allvarlig 

säkerhetsbrist skulle upptäckas, vilket bekräftas i vår analys.  

 Ett väldigt tydligt och relevant exempel på detta är BrickerBot, som tidigare nämnts i 

uppsatsens inledning. Under 2017 har IoT-enheter med undermålig säkerhet drabbats av 

denna skadliga programvara och konsekvenserna har inneburit att många av de infekterade 

produkterna blivit obrukbara. Upphovsmannen bakom den skadliga programvaran motiverar 

syftet med att alldeles för många IoT-produkter som florerar på marknaden idag har bristande 

eller ingen säkerhet överhuvudtaget.  

 Ett tydligt mönster som framförallt kunde identifieras från säkerhetsbranschens sida var 

att innovation och möjligheter ofta premieras framför säkerhet, vilket också överensstämmer 

med forskningen. Detta har resulterat i att aktörer som agerar inom IoT-segmentet valt att 

saluföra enheter med helt oacceptabel kvalitet i den ständigt pågående kapplöpningen om att 

bli först ut med en ny innovativ produkt. Detta är något som vi har uppmärksammat då vi ofta 

besöker olika crowdfunding-plattformar, där entreprenörer som sällan har något etablerat 

varumärke bakom sig, bland annat väljer att visa upp sina uppkopplade alster inom exempelvis 

hemautomation. Graden av innovation bakom produkterna är ansenlig, men hur är det 

egentligen, prioriteras innovation alltid före säkerheten? Hur ska vi som konsumenter veta 

vilka säkerhetslösningar som egentligen används i en produkt? Till skillnad från 

innehållsförteckningen på närmsta livsmedelsprodukt är det inget som finns tydligt 

specificerat. En eventuell lösning på detta problem skulle vara att införa lagstiftning som 

tydligt redogör för enhetens hårdvara och säkerhet, så att användare kan bilda sig en 

uppfattning före ett potentiellt köp. Dock så kan även denna åtgärd används i motverkande 

syfte, då personer som utvecklar skadlig programvara lättare får information om vilka IoT-

produkter som kan attackeras. 

 Ett annat karaktärsdrag som präglar IoT-enheter är dess nära relation till människor och 

hur dessa “osynliga” datorer samlar på sig kritisk information utan att vi ens tänker på det, 

vilket får en direkt påverkan på vår integritet. Respondenterna har förvisso belyst GDPR som 

kommer att träda i kraft nästa år. Men vilken effekt kommer det att ha på sikt? Ett tänkbart 

scenario skulle vara att en IoT-produkt skulle få ett enormt genomslag på en crowdfunding-
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plattform och säljas i stora volymer, är då konsumenten som valt att köpa produkten eventuellt 

införstådd i att lagar som finns inom EU inte gäller om produkten exempelvis härstammar från 

asien? Då blir frågan hur vi skall komma runt detta väldigt relevant och aktuell, även om GDPR 

ännu inte trätt i kraft.  

 Konsumenter måste komma till insikt att en uppkopplad pryl möjliggör ett potentiellt hot 

mot integriteten, men även nätverket som den är ansluten till, vilket på sikt kan få katastrofala 

följder om inte enheten är säker. Här anser vi att den relaterade forskningen som menar på att 

användaren bör ha vissa tekniska förkunskaper gällande IT-säkerhet inte står i paritet med hur 

verkligheten ter sig.  

 Studiens respondenter har problematiserat IoT-produkter inom både konsument- och 

företagssegmentet, men på det stora hela så har det enligt dem varit bristfällig säkerhet inom 

dom båda kategorierna. Detta har fått oss att fundera om det skulle behövas speciella 

klassificeringar för IoT-produkter beroende på i vilket sammanhang de tänkt användas till, då 

respondenternas indikationer antyder att så inte är fallet. 

6.2 Vilket fokus läggs på säkerhet vid utveckling 
Denna fråga är betydligt svårare att få klar bild över. Resultatet och analysen i vår studie pekar 

på att detta är ytterst kontextbelagt. Vi anser oss identifiera en gemensam nämnare nämligen, 

ekonomi. Alla utvecklingsprojekt är bundna av en budget och det verkar allt som oftast vara 

säkerheten som blir lidande. Vi drar genast paralleller till att en riskbedömning har varit 

felaktigt gjord eller inte utförts över huvud taget. Är det värt att rasera ett varumärke på grund 

av att det sparades in på säkerheten för att hålla budget? Ett dåligt långsiktigt tänkande och 

ett alltför stort fokus på budget antar vi är två anledningar varför säkerhetsimplementationer 

inte får den plats som behövs i ett utvecklingsprojekt, i synnerhet då vi i en allt större 

utsträckning lever i ett uppkopplat samhälle. Resultatet visade att säkerhetsbranschen enbart 

konsulteras vid behov och oftast med en väldigt snäv tidsram. Utöver detta fanns det näst intill 

ingen möjlighet att gå in och ändra i projektets backlog för att prioritera 

säkerhetstillämpningar högre än andra utvecklingsrelaterade funktioner. Hur ska 

säkerhetsexperter kunna göra sitt jobb när de oftast kommer in sent i projekten och sällan har 

möjlighet att göra några ändringar så länge inte någon stor brist återfinns?  

 En annan aspekt är att säkerhetsexperter sällan frambringar goda nyheter, då deras jobb 

går ut på att testa och finna fel i produkter. Kan det vara så att tillverkare är medvetna om 

brister i sin produkt men väljer att inte blanda in en extern part för att testa produkten, för att 

undgå att denna information sprider sig uppåt i leden. En lösning på detta, om än drastisk, 

vore att göra säkerhetstestning från en tredjepart obligatorisk. Detta för att vi står inför en allt 

mer uppkopplad värld, och dessa enheter kommer trots allt hantera väldigt känslig 

information. Främst när det kommer till sjukvården där tillämpningar blir allt vanligare, och i 

värsta fall kan få fatala följder. Således bör vi utforma hårdare krav på att utveckling av IoT-

enheter som hanterar denna sorts data, där säkerheten måste vara i fokus. 

6.3 Standardisering och plattformar 
En stor del av vårt empiriska resultat, samt den relaterade forskningen kan kopplas till att ett 

viktigt utgångsläge för att IoT-enheter erhålla tillräcklig säkerhet, är att standarder följs och 

plattformar återfinns. Dock verkar meningen skilja sig på vilket sätt plattformar och 
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standarder ska användas. Det ramverk vi har valt att utgå från pekar på att plattformar är ett 

måste för att lyckas. Våra respondenter ansåg till en stor del detsamma. Dock ansåg de att det 

inte räcker där, då många företag väljer att utveckla sina egna plattformar och standarder. Det 

får till konsekvens att det blir omöjligt att applicera en säkerhetslösning som fungerar unisont. 

 En respondent förutspådde att på sikt är det bara öppna plattformar som kommer att 

existera då IoT-enheterna kommer att uppgå till miljarder i antalet. Detta anser vi är en 

intressant syn då det idag existerar en mycket stor mängd plattformar. Vår reflektion blir 

direkt att det inte låter realistiskt med tanke på hur det ser ut övrigt inom IT-sektorn. Tittar vi 

tillbaka på datorer och telefoner i allmänhet, så kan vi tycka att plattformar och standarder 

används till viss mån, men inte i någon full utbredning. Ska du utveckla en mobilapp räcker 

det inte med att skriva koden en gång, utan den behöver anpassas till iOS, Android och 

Windows. Detsamma gäller vid utveckling av programvara till en dator, om den ska fungera på 

respektive operativsystem. Vill du ladda din telefon hemma hos en nära vän, otur, vännens 

telefontillverkare använder sig av en proprietär, annan typ av standard för 

laddningskontakten. Om vi inte har kommit längre inom dessa områden som för övrigt funnits 

mycket längre än fenomenet IoT, hur kan vi då förvänta oss att det ska bli någon skillnad? 

 Denna fråga blir ännu starkare när några respondenter redogör för hur många billiga 

enheter som finns på marknaden idag, där säkerhet och ansvar från tillverkaren inte ingår i 

dess beskrivning. Tar vi det smarta hemmet som exempel, där vi får agera konsumenter, kan 

mycket relateras till att vara en kostnadsfråga. Vill vi använda stora, erkända plattformar, som 

antagligen innehar en adekvat säkerhetslösning, kostar det därefter. Detta får till följd att vi 

som konsumenter i regel tittar efter alternativa lösningar som erbjuder liknande funktioner till 

ett lägre pris. Vad som då händer är att vi som konsumenter högst sannolikt väljer att stödja 

billigare produkter som oftast inte har en lämplig säkerhetslösning, således tillåts tillverkarna 

av billigare produkter att arbeta på samma sätt som tidigare. En respondent uttrycker att 

konsumenter kanske är av uppfattningen att tillverkarna levererar säkra produkter. Vi väljer 

att ta det ett steg ytterligare och menar att gemene man förmodligen inte reflekterar över 

säkerhet nämnvärt över huvud taget vid anskaffandet av en IoT-produkt.  

 En annan respondent går in på hur större aktörer utformar egna plattformar och standarder 

utan hänsyn till omvärlden. Vilket för oss in på ett av dom största företagen i världen, Apple. 

Här återfinns både standarder och plattformar som har ett stort antal användare. Apple är ett 

bra exempel på vad ovannämnda respondent tar upp, nämligen ett företag som skapar egna 

standarder som andra aktörer tvingas anamma för att inte hamna på efterkälken. Således har 

vi inte bara en problematik där utvecklare av billiga produkter lämnar standarder, plattformar 

och säkerhet därhän, utan större aktörer som låser in användare och utvecklare i egna 

lösningar, även om säkerheten anses var god. Frågan blir då om vi i slutändan kommer tvingas 

vara instängda i proprietära lösningar, eller om öppna standarder och plattformar kommer får 

ett större erkännande? 
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7. Slutsats 

Uppsatsen syfte är att skapa en ökad förståelse för hur säkerheten inom IoT ter sig, samt vilka 

hot och risker de medför. För att belysa dessa aspekter valde vi att utgå från branschens 

uppfattningar. Det har således framkommit flera viktiga aspekter som måste tas i beaktning 

för att säkerställa IoT, i förhållande till det rådande läget som det omgärdas av för tillfället.  

 Ett återkommande problem enligt våra respondenter har varit att många av dagens IoT-

enheter innehar knappa resurser vilket har fått till följd att säkerheten antingen är 

undermåliga eller till och med obefintligt. Skyddsmekanismer som exempelvis kryptering av 

datan kan således var obefintligt. Vidare så problematiserade respondenterna kring tillverkare 

som vill lansera sina produkter och lösningar på marknaden så fort som möjligt, vilket kan få 

grava konsekvenser i form av utebliven säkerhet. Dessutom visar vårt resultat att 

säkerhetsaspekten kommer in sent i utvecklingsfasen. Detta leder till att produkter inte 

genomgår någon rigorös säkerhetsutvärdering innan lansering, då verksamhetsnyttiga 

funktioner prioriteras före säkerhet. I många fall väljer tillverkare att lansera sina produkter 

även om mindre brister uppmärksammats, så länge inte dessa varit av en kritisk natur. Vidare 

belystes att ett vanligt förekommande problem är att tillverkare inte har kunskap om hela 

processen, och väljer att utveckla en produkt där inte alla kunskapsområden innefattas.  

 I vår analys har vi även funnit att plattformar och standardiseringar är en nyckelfaktor för 

att kunna leverera en säker lösning. Det framgår dock i resultatet att införandet av 

ovannämnda inte är tillräckligt i sig, det behövs en öppen standard- och plattformslösning, då 

det i dagsläget är omöjligt att skapa en säkerhetslösning som fungerar unisont. Analysen 

påvisar likaså vikten av lagstiftning, för att kunna garantera säkerhet och integritet för 

användare. Problematiken visade sig vara att även om vi omges av en lagstiftning i vårt 

närområde, så betyder det inte att en tillverkare som härstammar utifrån behöver ta hänsyn 

till den. Något som antas få ett stort genomslag är GDPR som syftar till att förbättra 

användarnas villkor för integritet inom den Europeiska Unionen. I de fall företag har samlat 

in information om en användare ges möjligheten att begära ut samt kräva att få insamlad data 

om sig, raderad.  

 Vi vill lyfta fram vikten av att liknande studier bör göras, där en avgränsning mot 

standardisering och plattformar ska återfinnas, för att komma till rätta med vilken typ av 

standard och plattform som behövs. Det behöver även förklaras i vilket skede säkerhet bör 

komma in i en utvecklingsprocess för att åstadkomma högsta möjliga nivå av säkerhet. Vi anser 

att mer forskning behövs på hur övergången till öppna standarder och plattformar skall ske, 

samt vad som krävs för att det ska vara en möjlighet.  
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Bilaga - Intervjuguide 

Intervjufrågor till säkerhetsexperter 

 

Tema 1: Inledande frågor (Bakgrundsinformation om respondent) 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Vart arbetar du? 

• Vilken befattning har du?  

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat med säkerhetslösningar? 

• Har någon av dessa lösningar handlat om IoT? 

 

Tema 2: Säkerhet 

• Hur stort fokus ligger på säkerhetsaspekter generellt hos IoT-produkter? 

• Anser du att det skiljer sig runt den aspekten när det kommer till konsumentprodukter                                            

kontra företagslösningar? 

• Hur viktig anses den personliga integriteten vara vid utveckling av nya IoT-lösningar?  

• Vilka eventuella säkerhetsrisker ser du kan utgöra ett seriöst hot när det kommer till 

IoT-produkter? 

• Vad gör ni för att motverka dessa säkerhetsrisker? 

• Har IoT-tekniken förändrat säkerhetstänket och skapat nya hotbilder? 

• Arbetar ni runt något ramverk gällande säkerheten? 

• I vilket skede fångar ni upp risker? 

• Hur ser riskmedvetenheten och kunskapen kring säkerhet ut generellt hos utvecklarna 

av IoT-produkter? 

• Finns det konflikter mellan er och dem? 

• Är ni överens på någon punkt? 

• Har ni något utbyte/samarbete sinsemellan? 

• Ransomware, vad händer om du blir utlåst från din bil eller ditt hem? 

• Ställs det högre krav på konsumenter idag med mängden produkter som finns 

tillgängliga, främst lösenord och säkerheten i sitt hemmanätverk? 

 

Tema 3: Framtiden 

• Hur ser du på framtiden gällande IoT? 

 

Tema 4: Återkoppling 

• Har vi glömt att fråga någonting kritiskt, eller vill du tillägga något som inte blivit sagt 

under intervjun? 

• Om information skulle behöva förtydligas eller kompletteras, kan vi då återkomma till 

dig? 
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Intervjufrågor till IoT-utvecklare 

 

Tema 1: Inledande frågor (Bakgrundsinformation om respondent) 

• Kan du berätta lite om dig själv? 

• Vilken befattning har du?  

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat med IoT-lösningar? 

 

Tema 2: Utveckling 

• Vilken arbetsmetod använder ni er av vid utveckling av IoT-produkter? 

• Har du några synpunkter på dessa modeller/metoder? 

• Vilka besitter kompetensen rörande säkerhet, anställda inom företaget eller externa 

konsulter? 

• Vilka tekniska lösningar använder ni er av i IoT-produkter och hur kommunicerar 

dom? 

• Hur arbetar ni med uppdateringar av programvara? 

• Vilka säkerhetsåtgärder har ni inbyggt i era IoT-produkter? 

• Är det vanligt att man utvecklar egna plattform eller protokoll?  

• Om ja på ovanstående, är det ett bra sätt att minimera risken för att bli drabbad av 

intrång på olika sätt. 

• Finns det specifika krav innan utvecklingsprocessen drar igång? 

• Hur hanterar man utvecklingen och säkerhetsaspekterna när IoT-produkter i många 

fall är strömsnåla och inte speciellt kraftfulla? 

• Arbetar ni runt något ramverk gällande säkerheten? 

 

Tema 3: Säkerhet 

• Hur stort fokus ligger på säkerhetsaspekten vid utvecklingen och vilka är dom största 

utmaningarna? 

• På vilket sätt är säkerheten en del av mjukvaruutvecklingen när det kommer till IoT-

produkter? 

• Hur går processen till för att hitta säkerhetshål? 

• Hur riskmedveten är ni?  

• I vilket skede fångar ni upp risker? 

• Hur håller ni er uppdaterade på det området? 

• Finns det konflikter mellan er (utvecklarna) och säkerhetsbranschen? 

• Är ni överens på någon punkt? 

• Har ni någon form av utbyte med varandra? 

• Vilka krav ställs på användare för att upprätthålla säkerhet kring era IoT-produkter? 

 

Tema 4: Framtiden 

- Hur ser du på framtiden gällande IoT? 
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Tema 5: Återkoppling 

• Har vi glömt att fråga någonting kritiskt, eller vill du tillägga något som inte blivit sagt 

under intervjun? 

• Om information skulle behöva förtydligas eller kompletteras, kan vi då återkomma till 

dig? 


