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Abstract 
The phenomenon called “The Internet of Things” makes it possible for organizations in the 
public and private-sector to handle resources better, enhance their performances, and to es-
tablish new ways of developing business models. Connected devices can contribute valuable 
knowledge through real-time updates and help with monitoring and/or to analyze how peo-
ple and resources behave through the value-chain. This paper aims to investigate how cur-
rent Smart Environments in public settings are functioning with the data collection in mind, 
and the integrity behind it. We also shed some light on how prepared they are for the new 
GDPR Law. Our goal is to come up with knowledge about how organizations and companies 
are working with integrity and data gathering, when they are transforming their public en-
vironment into a Smart Public Environment. 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare Ted Saarikko vid Umeå universitet för de kunskaper och insikter 
han har tillfört samt det stöd han givit oss under arbetet med följande studie. Vi vill även rikta 
ett stort tack till alla respondenter som tagit sig tid att medverka och bli intervjuade. Utan er 
hade detta arbete ej kunnat genomföras. 
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1. Inledning  
Internet har möjliggjort att digitalisering har blivit en integrerad del av vår vardag (Digitali-
seringskommissionen, 2014). Det har i sin tur medfört en förändrad syn på vilket sätt en digi-
tal verksamhet bör organiseras och bedrivas (Yoo, Boland, Lyytinen & Majchrzak, 2012). Fy-
siska produkter har i många fall förvandlats till helgjutna digitala tjänster. (Yoo et al 2012) I 
sin renaste form skulle Internet kunna beskrivas som en slags mekanism som överför in-
formation, oberoende om det gäller mellan människa till maskin eller maskin till maskin 
(Porter & Heppelmann, 2014).  
  Mark Weiser et al. (1999) föreställde sig tidigt en omgivning där tekniken var invävd i vårt 
alldagliga liv och ständigt närvarande. 
 

“a physical world that is richly and invisibly interwoven with sen-
sors, actuators, displays, and computational elements, embedded 
seamlessly in the everyday objects of our lives and connected 
through a continuous network.” (s. 694) 

 
Weiser myntade samtidigt ett begrepp kallat “Ubiquitous computing”, det vill säga en omgiv-
ning där de flesta fysiska objekt på något sätt har blivit digitalt förbättrade (Karyda, Gritzalis, 
Park  & Kokolakis, 2009). Denna spådom och föreställning börjar sakta men säkert att växa 
fram till verklighet i och med fenomenet “Internet of Things”, förkortat IoT. Nödvändig tek-
nik såsom datorkraft, lagring och trådlös kommunikation, har hittills blivit både bättre samt 
billigare ju längre tiden gått. Benämningen IoT, försöker återspegla den stadigt växande 
kvantiteten av smarta och uppkopplade saker i vår omvärld (Ziegeldorf, Morchon & Wehrle, 
2014; Lee, I.,Lee,K, 2015). Frasen har däremot svårigheter att beskriva helheten i Internet of 
Things (Porter & Heppelmann, 2014). 
   Ser man på möjligheterna med IoT finns definitivt potentialen att hjälpa alla typer av orga-
nisationer inom både den privata och den offentliga sfären. Det tekniken framför allt kan 
bidra med är förmågan att optimera branschers prestanda, hantera tillgångar på ett mer ef-
fektivt sätt samt utveckla nya företagsmodeller (Vermesan & Friess, 2014). Somliga har velat 
påstå att IoT kommer att förändra allting, men det är troligen en förenkling man bör akta sig 
för. En “internetifiering” av våra saker,  leder främst till att fler tekniska möjligheter öppnar 
sig. Ska man hårdra det blir aktörernas marknadsmässiga spelregler oförändrade, visserligen 
kanske i en annorlunda affärskonstellation (Porter & Heppelmann, 2014).   
  De flesta är eniga om att företeelsen IoT tros öka i sin omfattning framöver. Cisco, den ame-
rikanska giganten inom telekommunikation, redovisade en prognos som förutspådde att vi 
skulle se 50 miljarder uppkopplade enheter inom 2020 (Evans, 2011).  
   Som med alla tekniska framgångar leder det till sociala och ekonomiska möjligheter, men 
också risker. En enorm ökning av mer eller mindre osynlig och invävd teknik i vår vardag 
ställer förstås en del frågetecken kring vad det kommer att innebära för den personliga in-
tegriteten (Ziegeldorf et al, 2014).  
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Att ny teknik bär med sig ett arv av integritetsfrågor är inget nytt. I en artikel från Harward 
Law från 1890, kan man spåra ett citat som belyser problematiken med integritet som dåti-
dens nya teknik bringade.  
Warren & Brandeis (1890) skrev följande: 
 

 “Recent inventions and business methods call attention to the next 
step which must be taken for the protection of the person, and for se-
curing to the individual... the right to be let alone”(s.195). 

 
En tänkbar skillnad är att IoT ser att transformera och påverka vårt dagliga liv snabbare än 
någon annan teknologi hittills, enligt EU-kommissionens bedömning. (AIOTI, 2017) 
Smarta offentliga miljöer är inget undantag utan sociala, etiska och juridiska aspekter behö-
ver tas itu med när en sådan miljö upprättas. En värld full av ständig närvarande och inbäd-
dad teknik bär onekligen med sig ett arv av fundamentala problem att ta i beaktning. Utöver 
dess möjligheter att förenkla vardagen för vanliga människor (Karyda et al., 2009). 
   Integritetsfrågan inom IoT är högaktuell i EU, då den nyligen uppmärksammades vid en av 
EU-kommissionens workshops, som ämnades för att diskutera säkerhets- och integritetsfrå-
gor i IoT-miljöer AIOTI (2017). Samtidigt har man beslutat om en ny EU-lag som träder i 
kraft 25 maj 2018, som bland annat innebär strängare hantering gällande lagring av person-
uppgifter och vad som räknas som en personuppgift (European Commission, 2017). 
   Sammanfattningsvis pekar det mesta på att den uppkopplade värld vi vant oss vid, kommer 
gå mot att i framtiden återfinnas ständigt närvarande i alla typer av miljöer. Detta får följder-
na att integritetsaspekten behöver beaktas i en större omfattning än tidigare. 
Det ger också en fingervisning om varför vi behandlar det som ämne i denna uppsats. 

1.1 Problemformulering & syfte 

Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse gällande integritetsaspekter när 
man väljer att koppla upp en offentlig miljö. Komponenterna i en sådan miljö innefattar ofta 
sensorer, trådlösa nätverk och någon form av datalagring. Sensorer i sig har länge använts 
inom industrin och är inget nytt fenomen, däremot har nya tekniska framgångar möjliggjort 
att de kan sammankopplas och generera data på nya sätt.  
   Nya tekniska innovationer leder ofta fram till fundamentala frågor gällande etiska fråge-
ställningar. Den fråga vi därför ämnar söka svar på är; Hur ser medvetenheten ut kring data 
och personlig integritet bland svenska organisationer som arbetar med uppkopplade mil-
jöer? 

1.2 Avgränsning  
Vi avgränsar oss till svenska aktörer som arbetar med en uppkopplad miljö. Vi har valt att 
främst lägga vårt fokus på offentliga platser, där tekniken möter allmänheten. När det kom-
mer till medvetenhet avgränsar vi oss till definitionen som är synonym med underkunnig, det 
vill säga någon som känner till något eller att något sker med någons kännedom (Medveten, 
2016, 6 november).  
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Gällande en offentlig miljö avgränsar vi oss citatet nedanför från ordningslagen och vi väljer 
även att inkludera utrymmen inomhus på allmänna platser, samt i kollektivtrafiken.  
 

“Enligt 1 kap 2§ ordningslagen tillskrivs en offentlig plats: 
1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats 
och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 
upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän tra-
fik.” (SFS 1993:1617) 
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2. Bakgrund 
I denna del presenteras tidigare forskning inom studiens ämnesområde. Vi börjar med att 
belysa svårigheten med att definiera begreppet IoT, sedan diskuterar vi vad en “smart och 
uppkopplad IoT-miljö” innebär. Därefter går vi vidare med att beröra datainsamlingen i en 
uppkopplad miljö. Syftet är kartlägga och förklara tekniken och det rådande forskningsläget. 
Avslutningvis nämns den nya lagstiftningen och lite av konsekvenserna den kan få för aktörer 
som bryter mot stadgarna. 

2.1  Internet of Things - (IoT) 
Internet Of Things, (IoT), är det uttryck som är tänkt att beskriva den enorma mängden 
sammankopplade smarta prylar, som har till uppgift att rapportera och kommunicera med 
både människor och andra enheter (Ziegeldorf et al., 2014; Lee et al., 2015). Men begreppet 
är problematiskt, för även om IoT är ett världsomspännande begrepp, saknas det egentligen 
en absolut definition om vad uttrycket verkligen beskriver.  
   Vermesan et al. (2014) uttrycker svårigheterna med att namnge en så omfattande term. 
Med tanke på dess breda bakgrund med nödvändig teknik, som sträcker sig från sensortek-
nik, kommunikationssystem, data-aggregation till databehandling, är det inte alls märkvär-
digt att det uppstått svårigheter med att komma fram till en entydig definition.  
Sundmaeker, Guillemin, Friess & Woelfflé (2010) beskriver att inom världen av “The Internet 
of Things” tänker man sig att sakerna själva blir aktiva participanter och börjar handla samt 
utbyta kommunikation, med eller utan mänsklig inblandning.  
 För att ytterligare belysa svårigheterna med att komma fram till en slutgiltig definition har vi 
i tabell 1, försökt samla några definitioner. Det visar tydligt att termen är oerhört omfattande 
och hur svår den är att beskriva både kort och koncist. 
 
Källa:                                 Definition: 

 

ITU (uå) 
“Internet of things (IoT): A global infrastructure for the infor-
mation society, enabling advanced services by interconnecting 
(physical and virtual) things based on existing and evolving in-
teroperable information and communication technologies”. 

 

 

IERC (2014) 

“A dynamic global network infrastructure with self-configuring 
capabilities based on standard and interoperable communication 
protocols where physical and virtual “things” have identities, 
physical attributes, and virtual personalities and use intelligent 
interfaces, and are seamlessly integrated into the information 
network”  

Internet 
of Things,2017 ,22 april 
 

“The Internet of things (IoT) is the inter-networking of physical 
devices, vehicles (also referred to as "connected devices" and 
"smart devices"), buildings, and other items—embedded with 
electronics, software, sensors, actuators, and network connectivi-
ty that enable these objects to collect and exchange data.” 
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Gubbi,Buyya,Marusic,& 
Palaniswami. (2013).  
 

“Our definition of the Internet of Things for smart environments 
is interconnection of sensing and actuating devices providing the 
ability to share information across platforms through a unified 
framework, developing a common operating picture for enabling 
innovative applications. This is achieved by seamless ubiquitous 
sensing, data analytics and information representation with 
Cloud computing as the unifying framework.” (s.1647) 

Vermesan  
Vermesan&Friess(Eds.). 
(2014) 
 

“The Internet of Things (IoT) is formed by the networked inter-
connection of everyday objects. It is involving self configuring 
wireless networks of sensors that create a world where every-
thing in it sends information to other objects and to people. This 
world, in which everything is tagged and communicating, pro-
vides information and knowledge that enable us to live better 
lives and to easier solve problems.” (s.1) 

 

AguzziBradshaw,Canning, 
Cansfield,Carter,Cattaneo 
& Stevens.(2016) 

"The Internet of Things enables objects sharing information with 
other objects/members 
in the network, recognizing events and changes so to react au-
tonomously in an appropriate manner. The IoT therefore builds 
on communication between things (machines, buildings, cars, 
animals, etc.) that leads to action and value creation" (s. 18) 

Kopetz, H. (2002) “A smart object, which is the building block of the Internet of 
Things, is just another name for an embedded system that is 
connected to the Internet. The connection of physical things to 
the Internet makes it possible to access remote sensor data and 
to control the physical world from a distance. The mash-up of 
captured data with data retrieved from other sources e.g with 
data that is contained in the Web, gives rise to new synergistic 
services that go beyond the services that can be provided by an 
isolated embedded system.” (s.1) 

Tabell 1. En samling definitioner av Internet of Things 
 

I vår studie väljer vi att utgå från Vermesan et al. (2014) definition av IoT inom ramen för 
denna uppsats. Mycket på grund av att just den förklaringen inkluderar människor i IoT, 
något som vi menar finns ständigt närvarande på ett eller annat sätt i offentligt uppkopplade 
miljöer. Samtidigt är vi medvetna om att definitionerna skiljer sig åt beroende vilken sektor 
de ämnar beröra. Därför tänker vi att man behöver anpassa sin definition utifrån vilket 
forskningsområde eller vilken sektor man talar om.   

2.1.1 Uppkopplad smart miljö  
Begreppet “smart” kan idag hittas inom alla möjliga tekniska områden, allt från  
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smarta telefoner, smarta hem, smart-TV, smarta bilar, till hela smarta städer (Cavada, Hunt 
& Rogers, 2014). 
Konceptets grundstenar vilar enligt Vermesan et al. (2014) på ett utökande av antalet möjliga 
anslutningar, som sedan ges understöd av med hjälp av trådlös kommunikationsteknik. Där 
man tänker sig att styrkan i en uppkopplad miljö blir dess mångsidighet och tillgänglighet. 
   Cavada et al. (2014) nämner i sin artikel om smarta städer att det verkar som att gemene 
man bär på egna subjektiva tolkningar och förväntningar gällande vad prefixet “Smart” fak-
tiskt innebär. Förväntningar och önskemål skiljer sig åt beroende på vem individen är och 
vilken miljö denne befinner i. De två faktorerna påverkar vad som eftertraktas av en smart 
miljö, där man hittar allt från säkerhet, kostnadseffektivisering, automatisering av arbets-
uppgifter etc. (Cook, Das & Sajal, 2005). Värt att nämna är att de flesta organisationer som 
försökt ta fram en gemensam definition av “smarta objektiva termer“, har misslyckats i att 
enas om en förklaring som accepterats globalt. Risken att missförstås eller prata förbi 
varandra ökar markant om man inte kan enas om en gemensam definition (Cavada et al., 
2014). 
Cook et al. (2005) väljer att bryta ner termen “smart environment” genom att dela på smart 
och environment, för att sedan komma med en egen förklaring som kan läsas i citatet nedan. 
 

“A definition of smart or intelligent is the ability to autonomously 
acquire and apply knowledge, while environment refers to our sur-
roundings. We therefore define a smart environment as one that is 
able to acquire and apply knowledge about an environment and also 
to adapt to its inhabitants in order to improve their experience in 
that environment.” (s. 3) 

 
I smarta miljöer verkar trådlös teknik tillsammans med kraftfulla minidatorer, vilket möjlig-
gör att man kan ta fram helt nya innovativa produkttjänster (Vermesan et al., 2014). 
Generellt kan man hävda att smarta miljöer är utrustade med individuellt smarta enheter 
som erbjuder både en varierad och imponerande kapacitet. När dessa genom sensorer och 
trådlös teknik sedan kan knytas till varandra och till omvärlden, blir sedan kapaciteten av 
dessa enheter ännu starkare (Cook et al., 2005). 

2.1.2  Datainsamling i smarta miljöer  
Innan vi kunde tala om dagens smarta och uppkopplade produkter, genererades huvudsakli-
gen data genom interna operationer och transaktioner längs med värdekedjan (Porter & 
Heppelmann, 2014). Förr i tiden bestod så kallade inbyggda system av specialiserade real-
tidssensorer som många av dagens komponenter har sitt ursprung från, då de användes av  
diverse kontrollsystem (Cook et al., 2005). Den stora skillnaden är att datakällorna, nu kom-
pletteras av att få data direkt från produkten, komponenterna blir också tilldelade en roll som 
innebär att de själva observerar och kommunicerar fler uppgifter på ett människoliknande 
vis (Cook et al., 2015). Inom världen av IoT har sensorer bidragit med ett grundläggande stöd 
när det gäller utvecklandet av fler avancerade tjänster för allmänheten (Fazio, Celesti, Pulia-
fito & Villari, 2015). Vilket gör att sensorn är av essentiell vikt när det kommer till Internet of 
Things. 
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Porter & Heppelmann (2014) beskriver att smarta och uppkopplade produkter rent tekniskt 
består av tre kärnkomponenter; fysiska, “smarta” samt olika anslutningskompontenter.   
För att kunna utveckla nya avancerade tjänster i smarta miljöer, måste den data som föds 
under datainsamlingen lagras, bearbetas och slutligen korreleras till delar som kännetecknar 
eller påverkar miljön (Fazio et al., 2015).  Det är alltså av stor vikt att ha kontroll över var och 
hur data samlas in, för att sedan samordna en överskådlig bild av sin data. 
   Internet of Things sammankopplar flera olika teknologier, såsom RFID (Radio Frequency 
Identification), olika trådlösa nätverk och M2M-plattformar (Machine-to-Machine) 
(Vermsan et al., 2014). Där trådlösa nätverk kan sträcka sig från telekombolagens egna 
M2M-moduler till specifika chip för Wifi, Zigbee, 6Lowpan, Bluetooth Low Energy etc (Ver-
mesan et al., 2014). Att smarta miljöer är beroende av data är minst sagt ingen överdrift, då 
de behöver detta råmaterial för att tjäna sitt syfte (Weinberg, Milne, Andonova & Hajjat, 
2015).  Smarta objekt interagerar med den fysiska världen genom att motta information via 
sina sensorer, för att sedan ha en chans att kunna förvarna eller medverka i den fysiska sfä-
ren (Vasseur & Dunkels, 2010). 
   De aktörer inom EU som idag driftar eller planerar att implementera en smart miljö kom-
mer att behöva ta hänsyn till ett nytt EU-direktiv som träder i kraft 25:e maj 2018. Direktivet 
har fått namnet GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att expandera vad 
som är att betraktas som känslig/personlig data. Nedan kan vi utläsa en av paragraferna som 
återfinns i GDPR 
 

 “Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid 
behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras med-
borgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av per-
sonuppgifter. 
Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk 
union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning 
och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden 
samt till fysiska personers välbefinnande.” (EUT L 119, 2016) 

 
Lagen gäller inte enbart IoT, utan kommer även att påverka all digital hantering av personlig 
och känslig data. Aktörer riskerar att få böta upp till €20 miljoner, eller 4% av deras globala 
årsomsättning om lagen inte följs. (Press Release, 2016) 

2.2 Sammanfattning av bakgrund 
Möjligheterna att skapa funktionella och värdefulla IoT-tjänster ser till synes ut att vara obe-
gränsade, men det existerar en viss spänning mellan funktionalitet och integritet.  Tekniken i 
sig kan möjliggöra att exempelvis lokalisering av människors geografiska position ökar i 
kvantitet, vilket exempelvis gör det tänkbart att samla oerhörda mängder av sådana data. 
Med hjälp av insamlad data kan man skapa attraktiva tjänster, men också sälja vidare speci-
fika profiler till tredjeparter. Vi tänker oss ett scenario där man skulle kunna samla in geogra-
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fisk data och sedan kombinera detta med data om exempelvis köpvanor, för att göra oerhört 
lokal och riktad reklam. Då börjar man tumma på den tunna linjen som existerar mellan per-
sonligt anpassade tjänster och människors integritet. 
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3. Teoretiskt ramverk:  
Personlig integritet skulle generellt kunna beskrivas som individens förmåga att kontrollera 
under vilka former deras personliga information samlas in och hanteras. När vi väljer att tala 
om känslig eller personlig data följer vi datainspektionens definition om vad en personupp-
gift kan vara. Datainspektionen (2017) skriver:  
 

“All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 
fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som 
personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på indi-
vider som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga 
namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska 
identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgif-
ter om de kan kopplas till fysiska personer.”  

 

Skydd av den personliga integriteten är av oerhört stor vikt både på individ- och samhällsnivå 
i en väl fungerande demokrati. Det gör att man ofta återfinner delar av integritetsaspekten i  
internationella fördrag, såsom FN mänskliga rättigheter artikel 12, som talar om att var och 
en har rätt till ett privatliv utan godtyckligt ingripande i bland annat privatlivet (Nationerna, 
F 1948). Karyda et al. (2009) poängterar att synen på integritet och hur man hanterar den 
rent juridiskt är kulturellt betingad. Detta då man exempelvis inom Europa skyddar personlig 
integritet genom diverse EU-direktiv, medan man i USA har specifika lagar för varje sektor i 
samhället. I många länder världen över tillämpas dessutom självreglering, där man kan se 
olika tillvägagångssätt i hur hemsidor försäkrar dess besökare om att data blir behandlat på 
ett korrekt vis. Det görs bland annat genom att efterfölja principer från betrodda organisat-
ioner. En del av ansvaret läggs sedan på individen som får försöka ta ett rationellt beslut om 
man väljer att lita på förmedlaren av tjänsten. 
    Tidigare forskning inom detta fält nämner att en helhetsbild angående den kommande 
integritetsfrågan saknas, eftersom IoT som koncept är mycket emergent och sammankopplar 
en rad olika tekniker (Ziegeldorf et al., 2014). Övergripande har forskning inom personlig 
integritet i IoT-miljöer kantats av synen på att det är individen själv som är ansvarig för sitt 
agerande och sin egen integritet. Personlig integritet har också setts som en slags trade-off 
mellan att kunna skapa anpassade och således mer värdeskapande tjänster åt individen (Ka-
ryda et al., 2009). 
   I vår studie kring integritetsperspektiv har vi lokaliserat OECD:s riktlinjer gällande datain-
samling, även kallade “Fair Information Practices” (OECD, 1980). Dessa principer ligger 
bland annat till grund för tidigare EU-direktiv gällande lagar som täcker privatpersoners in-
tegritet. Vi försöker koppla relevanta principer och tittar på hur de förhåller sig till relaterad 
forskning inom detta fält.  Det ska understrykas att även om riktlinjerna ligger till grund för 
bland annat EU-direktiv är de inte lagar (Ikuko OTA, 1990). 
   Rätten till personlig integritet är ansedd att vara en kritisk rättighet för demokratin och 
finns med som en grundpelare i de mänskliga rättigheterna (Karyda et al., 2009). Som tidi-
gare nämnt påpekar (Weinberg et al., 2015) att utan data slutar Internet of Things som kon-
cept att existera. Därför handlar det som vi tidigare skrivit ofta om en avvägning mellan att 
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skydda integriteten och att samla in all tänkbar data. Eftersom den data som genereras inom 
IoT är nyckeln till innovativa funktioner krävs det att man ser över sina rutiner.  
Samtidigt befinner man sig ännu i ett tidigt stadium, där någon global standardisering av 
integritetsskydd för människor inte riktigt existerar. Det som finns idag kan i dagsläget mer 
ses som rekommendationer (Karyda et al., 2009). 
 Nedan tas de åtta OECD-principerna upp och sedan gör vi en sammankoppling till forsk-
ningsläget gällande integritetsfrågor. 
 

3.1 De 8 principerna om fair datalagring 
Princip Vad principen omfångar 

Collection Limita-
tion:  

“Data collectors should only collect information that is necessary, and 
should do so by lawful and fair means, i.e., with the knowledge or con-
sent of the data subject.” 

Data quality:  “The collected data should be kept up-to-date and stored only as long as 
it is relevant.” 

Purpose specifica-
tion: 

“The purpose for which data is collected should be specified (and an-
nounced) ahead of the data collection.” 

Use limitation: “Personal data should only be used for the stated purpose, except with 
the data subject’s consent or as required by law.” 

Security  
safeguards: 

“Reasonable security safeguards should protect collected data from un-
authorized access, use, modification, or disclosure.” 

Openness:  “It should be possible for data subjects to learn about the data control-
ler’s identity, and how to get in touch with him.” 

Individual partic-
ipation:  

“Data subjects should be able to query data controllers whether or not 
their personal information has been stored, and, if possible, challenge 
(i.e.,erase, rectify, or amend) this data. “ 

Accountability: “Data controllers should be accountable for complying with these prin-
ciples.” 

Tabell 2. (OECD, 1980) 
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3.1.1 Insamlingsbegränsning  
“Data collectors should only collect information that is necessary, and should do so by law-
ful and fair means, i.e., with the knowledge or consent of the data subject.” (OECD, 1980). 
  IoT-enheter besitter ofta förmågan att producera stora mängder data, av varierad klassifice-
ring. Vilket t.ex kan handla om användarnas beteende i form av geografiska plats,  
rörelsemönster och preferenser. Detta leder till att integriteten är av stor angelägenhet (Lee 
et al., 2015;Gürses, Berendt & Santen, 2006).  Skydd av användarens integritet är ofta 
kontraproduktivt när det kommer till utveckling av strömlinjeformade tjänster. Samtidigt om 
IoT verkligen ska ta vara på det momentum som byggts upp, krävs det att man lyckas över-
vinna användarnas förtroende i förhållande till säkerhet och integritet (ibid.). 
  Som tidigare nämnt påpekar gärna forskningen inom IoT-fältet dess oerhörda potential. 
Samtidigt som det kan vara svårt att avgöra var gränsen ska dras gällande nytta och risk. Nå-
got som tydligt kan läsas av följande citat från (Borgohain, Kumar & Sanyal, 2015). 
Borgohain et al. (2015) skriver:  
 

“Despite the immense potential of IoT in the various spheres, the 
whole communication infrastructure of the IoT is flawed from the 
security standpoint and is susceptible to loss of privacy for the end 
users.”  (s.2) 

 

Principen menar att användaren bör få inblick i datainsamlingen och möjligen en chans att 
lämna samtycke om man vill delta. Om man väljer att implementera ett stöd för valfrihet och 
samtycke får den tilltänkta användaren en chans att göra ett informerat val. Samtidigt kan 
det uppstå svårigheter, eftersom det då kräver att användaren har god insikt i hur tekniken 
faktiskt fungerar. Det är också av vikt att det framkommer tydligt vilken data som samlas in 
och innebörden det har för den enskilde privatpersonen (Karyda et al., 2009). 

3.1.2 Datakvalitet 
“Data stored only as long as it is relevant” (OECD, 1980). 
Tekniken som står bakom datainsamling och datalagring har över tiden blivit allt billigare. 
Data som är användargenererad har dessutom kommit att bli mer utav en handelsvara, vilket 
bland annat har exemplifierats av företagsmodellerna till Facebook och Google.  
   I nyhetsflödet har det rapporterats att företaget Bose anklagats för att spionera på sina an-
vändare. Via en av sina appar påstås man kontinuerligt registrerat vilken slags musik, radio 
och podcasts användarna lyssnat på. Det gav i sin tur företaget en möjlighet att ta reda på 
mycket om identiteten bakom deras användare och en chans att göra vinster genom att sälja 
informationen vidare till en tredjepart. Förutom att samla in data för att skapa bättre pro-
dukter är detta ett exempel på hur man kan sälja personlig data som en produkt. Man kan 
tänka sig att människors identitet, religion eller politiska åsikter enkelt kan kartläggas genom 
att bland annat analysera vilka podcasts individen lyssnar på (Stempel 2017, 19 april). 
   I EU-kommissionens workshop från den 13:e januari 2017, togs frågan upp om hur länge en 
IoT pryl/produkt behöver och/eller kan förbli uppkopplad i ett IoT ekosystem, på ett tryggt, 
säkert och kompatibelt sätt (AIOTI, 2017).  
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Atzori, Iera & Morabito (2010) skriver om hur personlig data endast bör lagras så länge datat 
används. Sedan borde personlig integritet vara skyddat genom att låta individer styra över 
vilken slags data som samlas in, vem som samlar in den och när detta föregås. Dessutom är 
det viktigt att dessa data enbart används i syftet att tjäna den angivna tjänsten av dess tydligt 
angivna leverantör.  

3.1.3 Specifikation av syfte:  
“Data collected should be specified/announced ahead of the data collection.” (OECD, 1980). 
AIOTI (2017) skriver i sin rapport att transparens är ett av de viktigaste kraven när det gäller 
insamling av personlig data. När en person tar ett beslut om hur behandlingen av sina per-
sonliga data ska gå till ska också individen vara informerad, medveten och entydig i sitt sam-
tycke. Det får medhåll av Atzori et al. (2010) som är inne på samma spår då man menar att 
personlig integritet kan bevaras om individen vet vad för personlig data som samlas in, vem 
det är som samlar in den och när den samlas in. 
   Karyda et al. (2009) understryker att förutom god översikt kring syfte och fördelar med 
insamling av personliga data, rekommenderas att man ständigt överväger om andra lämpliga 
alternativ som inte behandlar dylik känslig data. Samtidigt poängteras att en sådan generell 
specificering av syfte kanske lämpar sig bäst i en statisk miljö, eller när komponenterna och 
deras interaktion är känd på förhand. Problematiken framstår tydligt i en framförallt dyna-
misk IoT-miljö, där en ständig förändring råder och där det kan finnas frågetecken om vem 
som äger det data som produceras (ibid.). 

3.1.4 Restriktivt användande: 

“Personal data should only be used for the stated purpose, except with the data subject’s 
consent or as required by law.” (OECD, 1980). 
Mängden data som genereras av sensorer och enheter när multipla system sammankopplas 
eller anropas, saknar motstycke i mänsklighetens historia (Vermesan et al., 2014). Då en stor 
del av informationen i ett IoT-system kan komma att vara personlig data, existerar det ett 
stort behov av att stödja anonymitet och restriktiv användning av sådan information (ibid.).  
   Weinberg et al. (2015) understryker att IoT handlar om data, och att vi kanske har vant oss 
vid och känner oss någorlunda bekväma med att företag samlar in basal information om vår 
ålder, kön, antal klick på en hemsida eller våra kommentarer via sociala medier. Men när 
användaren plötsligt befinner sig i ett tillstånd av att vara ständigt uppkopplad och övervakad 
mot ett företag, upplever användaren plötsligt något helt annat.  
Sammanfattningsvis poängterar Weinberg et al. (2015) att respekten för individens integritet 
är ett måste, då den enskilde användaren konstant kommer att behöva väga bekvämligheten 
av IoT:s tjänster mot kostnaden för mindre integritet. 

3.1.5 Säkerhetsåtgärder:  
“Reasonable security safeguards should protect collected data from unauthorized access, use, 
modification, or disclosure.” (OECD, 1980). 
Abomhara & Køien (2014) tar upp problematiken som uppstår i en IoT-miljö gällande säker-
heten i autentisering och auktorisering av enheter, när man jobbar med en affärsmodell där 
hundratals miljoner objekt kommer att vara uppkopplade till nätet. 
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Ifall IoT-miljöer inte är säkrade mot intrång och andra säkerhetsrisker kan detta leda till att 
folk vägrar att medverka i kollektiva aktiviteter av rena integritets- och säkerhetsskäl (Riahi, 
Natalizio, Challal, Mitton & Iera, 2014).  
   Även L.Atzori et al. (2010) är inne på spåret att folk antagligen kommer att protestera mot 
IoT, så länge företag inte kan garantera att personlig data hanteras på ett korrekt sätt. De tar i 
sin artikel upp ett konkret exempel om när en återförsäljare annonserade att de tänkte märka 
ett helt klädsortiment med RFID-taggar, vilket ledde till klagomål och misstro mot återförsäl-
jaren. Weinberg et al. (2015) nämner också att säkerhet och integritet är den största frågan 
när det kommer till Internet of Things. Ett intrång inom IoT:s värld riskerar verkligen att få 
förödande konsekvenser. De tar upp skräckexempel som att styrningsmekaniken i en bil blir 
hackad, eller stora identitetsstölder när en databas läcker ut information om dig som individ. 

3.1.6 Öppenhet: 
 “It should be possible for data subjects to learn about the data controller’s identity, and how 
to get in touch with him.” (OECD, 1980). 
Som med de flesta tekniska uppfinningarna krävs en viss social acceptans för att tekniken 
verkligen ska ta fart och lyckas. Ny teknik förändrar vår världsbild, det sociala samspelet 
samt våra relationer till varandra. Med tanke på dagens snabba utveckling riskerar vi att 
hamna i ett läge där glappet mellan ny teknologi och etiska riktlinjer för hur vi får samt bör 
använda den, blir oerhört stort (Marshall, 1999).  
   Då det tydligt finns en viss komplexitet och sårbarhet inom IoT, krävs det att man tidigt 
lägger fokus på användarnas integritet i de första faserna av systemutvecklingscykeln (Gür-
ses, Berendt, & Santen 2006). Principen om openness beskriver att det gäller att vara öppen 
med vilken verksamhet man håller på med, för att på så sätt vinna användarnas förtroende 
(Karyda et al., 2009). Pågår det insamling av personlig data ska man bli informerad och i 
vissa fall ha möjligheten att ge samtycke. Det finns konkreta exempel av system som utveck-
lat för att hjälpa och förvarna användare som kliver in i en omgivning där datainsamling på-
går. PawS och P3P är bara två exempel på sådana system. Det ställer återigen krav på att man 
som användare har tillräcklig förståelse för att kunna fatta beslut om ett deltagande eller ej 
(ibid.).   

3.1.7 Användarmedverkan:  
“Data subjects should be able to query data controllers whether or not their personal infor-
mation has been stored, and, if possible, challenge (i.e. erase, rectify, or amend) this data.” 
(OECD, 1980). Terveen, Hill, Amento, McDonald & Creter (1997) är inne på att det är viktigt 
att bygga upp en slags relation mellan användaren och organisationen. Applikationer kräver i 
många fall av att sina användare delar med sig av potentiellt känslig information om var de 
befinner sig, vilket endast fungerar om den tillfrågade förstår och känner sig bekväm med 
vem som tar del av informationen.  
   Weinberg et al. (2015) understryker att i en allt mer teknologisk verklighet behöver integri-
tetsfrågan bli en mer genomsyrande tankegång genom hela organisationen. Den bör också tas 
i beaktning i varje process som på något sätt vidrör kundbehandling, där man försöker lösa 
kundens problem.  
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  Tittar man på det kommande GDPR-direktivet kommer det att sätta större press på att före-
tag, för att personer kan ta sig an rätten att bli bortglömd och raderad från deras system 
(AIOTI, 2017). 

3.1.8 Ansvar: 
“Data controllers should be accountable for complying with these principles.” (OECD, 1980). 
Den åttonde och sista principen handlar om att ansvariga datainsamlare ska ta ett ansvar 
genom att uppfylla dessa principer. I takt med att smart teknik blir allt vanligare förväntas 
individer skapa en jämn ström av känslig data gällande preferenser, geografisk data samt 
sina handlingar (Karyda et al., 2009). 
   GDPR kommer troligen innebära att produktägare av smarta miljöer pressas ytterligare att 
följa direktiven, speciellt då oaktsamhet potentiellt skulle kunna innebära en stor ekonomisk 
förlust, om man blir dömd för att bryta mot GDPR-lagstiftningen (Press Release, 2016).  
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4. Forskningsmetodik 
Denna del beskriver och redogör vilka metoder samt tillvägagångssätt vi har använt oss av 
under det arbete vi utfört. Första delen behandlar vilken metod vi har nyttjat för att seder-
mera påvisa vald angreppsvinkel och varför vi valt denna. Vidare beskrivs även vilken inter-
vjuteknik som använts samt hur insamlingen av data generellt sett ut. I den allra sista delen 
omnämns metod och källkritik. Där beskrivs bland annat svagheter med vår metod samt 
etiska dilemman vi stött på. 

4.1 Vetenskaplig ansats och metod 
När studiens syfte växt fram kunde vi enas om gemensamma teman samt komma fram till en 
frågeställning. Vi bestämde oss för en kvalitativ ansats, på grund av studiens utformning. 
Hartman (2004) skriver att en kvalitativ undersökning försöker uppnå en förståelse för den 
livsvärld som återfinns hos en enskild eller en grupp varelser.  
   Eftersom vi ville ta reda på ställningar och åsikter kring den data insamlas/skapas i upp-
kopplade miljöer kändes denna ansats lämplig. Vi ville inte ta reda på kvantiteten av den data 
som samlades in eller hur många insamlingar som gjordes. Snarare deras inställning kring 
data de producerat. Hartman (2004) skriver:  

 “Den kvalitativa undersökningen försöker inte kvantifiera resultatet 
genom att fråga hur många eller hur mycket, utan man söker en 
slags förståelse för hur människan upplever sin situation i relation 
till fenomenet”. (s. 273)  

 

Vår metod består till största del av den så kallade intervjumetoden, som är en mycket vanlig 
metod att tillämpa vid kvalitativa undersökningar. Vi genomförde dels intervjuer med en 
person åt gången, men även två gruppintervjuer. Vid tillfällen då mer än en intervjuperson 
deltog var respondenterna alltid kollegor från ett och samma företag. Informella och kvalita-
tiva intervjuer är en användbar metod att tillämpa när det handlar om studier av vissa teman 
(Repstad, 2007).  Då studiens syfte är att ta reda på IoT-aktörers tankegångar kring databe-
handlingen inom en rad olika offentliga miljöer, anser vi därför att metoden är passande. 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av fem semi-strukturerade intervjuer med totalt 8 
personer, som på något sätt var involverade i hanteringen av uppkopplade miljöer. I vår data-
insamling hade samtliga representanter något som skulle kunna beskrivas som en IT-roll i 
respektive verksamhet.  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer  
 Den kvalitativa intervjun är utifrån sett relativt fri, men det är lika viktigt att man förbereder 
sig ordentligt inför den. Det är också viktigt att diskussionen inte lämnar det ämnesområde 
man är intresserad av att studera. Vi gjorde en intervjuguide (se bilaga 1) med tydliga teman 
med det i åtanke, men ändrade ibland några delfrågor för att de antingen inte var relevanta 
eller för att vi i någon tidigare intervju märkt att det fanns ett bättre sätt att ställa frågan på. 
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Grundteman som tidigare valts ut kvarstod dock hela tiden. Det styrks av Hartman (2004) 
som anser att man bör använda en intervjuguide som tar upp teman man har för avsikt att 
diskutera och som hjälper en med ordningen i intervjun. Vi ställde till största del öppna frå-
gor, men valde att precisera om det uppstod förvirring kring vilket område vi undrade över. 
Genom att ställa öppna frågor undgår man som Kvale, Brinkmann & Torhell (2009) menar 
att nämna sina egna åsikter eller intressen.  
Dessutom undviker man att vinkla eller på något sätt påverka svar så att de passar in i sin 
egen världsbild och forskning. 
   Genomgående försöker man kvalitativa undersökningar uppnå en förståelse för den  
omgivning en individ eller grupp verkar inom (Kvale et al. 2009). I linje med det Hartman 
(2004) skriver är intervjun en vanlig och lämplig metod att samla in data till kvalitativa 
undersökningar och därför kändes det naturligt att tillämpa den som vår metod. Vi tilläm-
pade semi-strukturerade intervjuer som Hartman (2004) beskriver innebär att frågor bör 
ställas i en viss ordning, men att den intervjuade har möjligheten att svara på ett mer fritt 
sätt.     

4.2.3 Genomförande  
Det vidtogs ett gäng åtgärder för att intervjun skulle bli så lyckad som möjligt.  
Genom att småprata för att bygga upp ett positivt bemötande kan man på så sätt skapa en 
känsla av tillit (Repstad 2007). Vi inledde samtliga samtal med någon form av avslappnat 
socialt samtal för att mänskliggöra oss som intervjuare. Repstad (2007) menar att valet av 
plats kan påverka resultatet och man ska sträva efter att hålla till på en neutral plats. Allra 
helst ska man infinna sig i en miljö där respondenten känner sig bekväm i. Valet av plats föll 
naturligt eftersom samtliga respondenter valde en lämplig plats och tidpunkt efter egna pre-
ferenser.  
   Mer än hälften bestämde sig för att göra intervjun per telefon, då det ej var logistiskt rim-
ligt, att göra en lång resa enkom för en intervju. I de telefonintervjuer som genomfördes be-
fann sig samtliga respondenter på sina arbetsplatser i en omgivning som var avslappnad. Det 
märktes också på samtalen som uppfattades som naturliga och avspända. 
   Repstad (2007) rekommenderar att man både muntligt och skriftlig informerar responden-
ten att denne kommer att förbli anonym i rapporten. Vid möten ansikte mot ansikte över-
lämnades ett skriftligt informationsblad, samt informerades respondenterna även muntligt. 
Vid telefonintervjuer informerades respondenten endast muntligt. 
   Vi valde att använda sig av ljudinspelaren på vår telefon och samtliga respondenter tillfrå-
gades om det var okej att vi tog upp ljud från intervjun. Kvale et al. (2009) tipsar om att 
bandspelare vid kvalitativa intervjuer är mycket vanligt att använda sig av och fungerar som 
ett värdefullt verktyg vid den senare analysdelen. De tillfrågade informerades också om vilka 
som eventuellt skulle ha tillgång till det insamlade datat och att det skulle raderas efter pro-
jektets avslut.    
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Resp.     Yrke                                                                          Företag / myndighet  

A1 Chef för IT-avdelning Offentlig sektor 1 

A2 systemutvecklare Offentlig sektor 1 

C Chef över IT och tjänster Privat sektor 2 

D Förvaltning och utveckling av fordonsplattform. Offentlig sektor 3 

E Produktägare inom digital skyltning Offentlig sektor 3 

F projektledare, tidigare inhyrd konsult på arbetsplatsen. Offentlig sektor 3 

G Uppdragsledare, projektledare Offentlig sektor 4 

H Teknisk ansvarig för lösningar Offentlig sektor 4 

Tabell 3. Respondenter, numreringen visar vilka som tillhör samma företag/myndighet. 

4.2.3 Urval 
Då mycket av det arbete som bedrivs inom IoT i Sverige ännu befinner sig på ett tidigt test- 
eller forskningsstadie, tog vi hjälp av kunniga personer med insikt i branschen. Vi blev hänvi-
sade till aktörer som på något sätt redan arbetade med tekniken eller som för tillfället höll på 
med implementering av den i sina miljöer. Övriga kontakter kunde knytas genom en för-
medling via en leverantör av IoT-infrastruktur i Sverige.  
  Sedan tog vi kontakt med lämpliga personer inom ämnet och frågade om vi kunde få ge-
nomföra en intervju. Sammanlagt utfördes 5 intervjuer med totalt 8 respondenter.  
Huvudkriteriet var att man skulle vara involverad i uppkopplade miljöer på något vis. 
   En del av vårt urval av respondenter kan påstås vara snöbollsurval, vilket innebär att man 
frågar respondenterna om denne vet någon som skulle kunna vara lämplig för 
undersökningen. De första två intervjuerna var snöbollsurval eftersom vår handledare tip-
sade oss om respondent A1 vilken i sin tur gav oss Respondent A2:s kontaktuppgifter som vi 
tog kontakt med.  
   Hartman, (2004) skriver att det är riskabelt att använda sig utav ett snöbollsurval då det 
finns en risk att det blir en för liten spridning och att personerna man intervjuar är alltför 
lika. För att inte falla i den fällan bestämde vi oss för att själva göra valet av de resterande 
respondenterna. Repstad (2007) håller med om detta faktum och nämner att man som 
urvalsprincip bör ha intervjupersoner som skiljer sig från varandra så mycket som möjligt. 
För att på sätt skildra en bredare bild av fenomenet. Därför försökte vi skildra olika  
uppkopplade miljöer, med organisationer som nyttjar likvärdig teknik inom flera mångsidiga 
branscher.   
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4.3 Dataanalys 

4.3.1 Utskrift av intervjuer 
I den första fasen av analysarbetet genomfördes en fullständig transkribering av samtliga 
intervjuer. Utskrifter beskrivs enligt Kvale et al., (2009) som en översättning från muntligt 
till skriftligt språk, där man slutligen plockar bort det mänskliga beteendet som exempelvis 
intonering och kroppsspråk. Genomförandet av en utskrift anses vara en tolkande process 
som medför både principiella och praktiska frågeställningar. Eftersom vi var lyckosamma och 
kunde spela in samtliga intervjuer, kunde beslut om en fullständig utskrift tas till att börja 
med.  
   Därefter vidtogs det åtgärder för att med försiktighet redigera texten. Utfyllnadsord som 
exempelvis “liksom”, “så att säga”, “ehm” och upprepningar redigerades bort från materialet, 
för att underlätta läsbarheten. Kvale et al. (2009) menar att det inte finns någon korrekt och 
fulländat sätt att genomföra en utskrift när man transformerar från muntligt till skriftligt. 

4.3.2 Analysmetod  
I analysen ser man till att tolka det data man fått ut av intervjuerna (Hartman ,2004) då det 
datamaterial man samlar in är inte självförklarande, utan kräver en tolkning. Repstad (2007) 
menar att analys och tolkning ofta är sammanflätade med varandra vid kvalitativa studier. 
Väljer man att åtminstone i teorin dela upp dessa delar kan analysen ses som den delen där 
man försöker få ordning på sin data, så att mönster och strukturer kan urskiljas. Tolknings-
delen innefattar då den delen som är mer utav en utvärdering av datamaterialet i förhållande 
till den frågeställning som tagits upp i undersökningen.   
   Kvale et al., (2009) - tipsar om verktyg och angreppssätt som gör analysen mer lätthanter-
lig.Det handlar i stora drag om kodning, koncentrering och till största del tolkning av me-
ningar. Där vi med hjälp av kodning och koncentrering skapade en struktur och gjorde 
materialet mer överskådligt. 
   Med hjälp av den fråga vi satt upp som grund för vår undersökning, kunde vi sedan hitta 
gemensamma begrepp som var återkommande och på något sätt utmärkte sig i intervjuerna.   
 För att underlätta arbetet med att strukturera upp vårt material gjordes ett antal tabeller, 
där vi först hittade den meningsbärande enheten, det vill säga ett citat där informanten utta-
lat sig i frågan. I kolumnen till höger arbetade sedan om texten så talspråk, upprepningar och 
dylikt kunde göra texten mer lättförståelig. Sedan sattes en kod, underkategori och en hu-
vudkategori för att enkelt kunna hitta samband mellan informanternas utlägg. Vilket är i linje 
med vad Hartman (2004) menar när han beskriver processen.  
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Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Respondent 1: Aah, det 
är liksom så att jag arbe-
tar på Y och det innebär 
att jag jobbar som X-
chef så att säga, för Z-
avdelningen, så att 
egentligen allt möjligt 
som finns inom X-
området. 
 

 

 

Jag arbetar på Y 
och är X-chef för 
Z-avdelningen. 

X-Chef på 
Z-
avdelning 

X-Chef Yrkesroll 

Tabell 4. Kodning. Vilken arbetsroll har informanten? (fiktivt exempel på kategorisering) 
 
En stor anledning till att denna strukturering gjordes var för att som Repstad (2007) nämner 
inte gå in i fällan att vara för lojal till sitt material och därigenom återge allt en informant 
sagt. Repstad (2007) skriver också vidare att det inte existerar någon forskningsetisk aspekt 
att bara behålla vissa delar av det människor beskrivit.   
Senare i den vidare meningstolkningen jämfördes kategorierna så att vi kunde dra 
samband, se likheter och olikheter mellan de olika respondenternas utläggningar. 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
I detta arbete har det tillämpats forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
Detta för att ta hänsyn till hur man bedriver god vetenskap och hur behandlingen av respon-
denter samt deras respons tas hand om på ett så etiskt och korrekt sätt som möjligt. Denna 
studie efterföljde forskningsrådets fyra krav, vilket beskrivs i kommande stycken.  
  Alla deltagare i studien informerades om våra fullständiga namn, vad vi studerade och fick 
en fullständig förklaring om vår studies syfte. Den tillfrågade informerades också om att del-
tagande i studien var frivillig och att denne när som helst kunde välja att avstå att svara på en 
fråga eller avbryta studien fullständigt. Detta går i linje med informationskravet som konkret 
innebär att informera deltagaren om deras villkor. 
  Vid möten ansikte mot ansikte överlämnades ett informationsblad som behandlade temat 
om vår studie, samt ett samtyckesintyg för att deltagaren i undersökningen skulle få be-
stämma över sin medverkan. Vid telefonintervjuer, introducerades detta muntligt. Denna del 
innefattas av samtyckeskravet, då det kändes viktigt att deltagaren inte kände sig pressad 
eller övertalad att delta i studien. 
  I samtliga intervjuer frågade vi om vi fick lov att spela in intervjun. I linje med konfidentiali-
tetskravet försäkrades det att respondenten skulle förbli anonym och att inga obehöriga 
skulle få ta del av materialet. Detta uppnåddes genom en avidentifiering med kodnamn på 
personer, samt att insamlad data förvarades på ett säkert sätt.     
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  Då insamlade uppgifter enbart ska användas i forskningsändamål följs även nyttjandekra-
vet.  Respondenterna informerades även att materialet skulle raderas efter studiens avslut.     
  Efter intervjun frågade vi om respondenten hade några frågor till oss och erbjöd oss att 
skicka den fullständiga rapporten då den var publicerad och godkänd.  

4.5 Metodkritik 

4.5.1 Intervjuer  
Kvale et al., (2009) nämner att intervjuandet som verktyg vilar på den intervjuandes prak-
tiska förmågor och förnuft. Som kritik skulle man kunna dra slutsatsen att kvaliteten på den 
kunskap som produceras kan variera kraftigt från person till person beroende på erfarenhet 
och färdigheter gällande att genomföra intervjuer. 
   Det finns riktlinjer att följa, men eftersom intervjuer är en social process finns det inga re-
gelrätta metoder man kan följa för att få ett garanterat lyckat resultat. I vår studie vidtogs alla 
rekommendationer vi läst om och vi utgick även från tidigare personliga erfarenheter gäl-
lande att göra intervjuer.  
   När det gäller kvalitativa intervjuer menar Repstad (2007) att det finns stort utrymme för 
missuppfattningar och feltolkningar från forskarens sida vid denna typ av informationsin-
samling. Eftersom man endast kan ta del av människors subjektiva tolkning sätter detta 
också gränser.  
   Vidare gällande urvalet om vem som ska intervjuas, bör man enligt Repstad (2007) utgå 
från att forskaren godtyckligt räknar med att det kan utvinnas relevant information utifrån 
intervjuobjektet. Eftersom man vanligtvis gör färre intervjuer vid en kvalitativ undersökning 
finns det alltså risk att spridningen blir för liten för att få tillräckligt bred data för ändamålet. 
Samtidigt är det svårt eller till och med omöjligt att göra en totalundersökning när man be-
driver kvalitativ forskning, eftersom det är alldeles för tidskrävande.   

4.5.2 Bortfall  
Två organisationer kunde ej medverka i vår studie av olika anledningar. 
Ett lokalt bolag kontaktades efter tips, men svarade med att: “Det här är något vi jobbar på, 
men vi är inte riktigt i den fasen än att vi har någon förankrad vision kring IoT än, så ty-
värr tror jag inte att det skulle ge er så mycket.”  
Det upprättades också kontakt mellan oss och ett annat bolag, som meddelade att de hade 
svårigheter att frigöra resurser för deras uppkopplade lösning. Trots det lyckades vi täcka in 
tillräckligt många olika typer av offentligt uppkopplade miljöer för att göra en relevant studie 
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5. Resultat 
Denna del redogör för det insamlade datamaterial som studien grundar sig på. Totalt inter-
vjuades 8 personer som alla var aktiva inom IT hos respektive organisation. 
   I litteraturen har vi identifierat ett antal gemensamma teman, som senare återkommit vid 
de intervjuer som genomförts. Vi presenterar här resultatet med anknytning till de teman 
som tidigare framkommit och som valts ut.   

5.1 Drivkrafter bakom en uppkopplad miljö  
Samtliga intervjuade fick ange vilken drivkraft som ligger bakom deras uppkopplade miljö. 
Respondenternas svar varierade från att lägga vikt på ökad förståelse av användarbehov 
till att kostnadseffektivisera delar av sin verksamhet.   
 

Resp. #A1 …”... det har också att göra med att vi vill förstå vad man 
använder i vår omgivning och hur det används, så att vi vet när vi 
gör ombyggnationer eller gör renoveringar, vad det är som vi ska 
satsa på..”Resp. #A2..”...Dels är det ju övervakning av värdemaga-
sin, kolla om platser är lediga eller upptagna, och sen det tredje att 
se hur rör sig folk i lokalen, hur används våra utrymmen...,” 

 

Respondent #A1 och #A2 arbetade inom samma organisation, men med två olika arbetsrol-
ler. #A1 beskrev sin arbetsroll som IT-Chef, och #A2 berättade att dennes roll i det här sam-
manhanget handlar om systemutveckling. De beskrev båda att man arbetade med ett IoT-
projekt som berörde två olika delar av sin verksamhet. I den första delen ville man försöka 
uppnå en ökad förståelse om hur flödet såg ut i sina lokaler på vilket sätt personer använde 
deras lokaler. Med hjälp av denna förståelse såg man en möjlighet att bland annat ta fram 
beslutsunderlag om hur man skulle kunna utforma sin miljö bättre, efter besökarnas egna 
preferenser. I den andra delen av projektet hade man planer om att kontrollera klimatet i ett 
värdemagasin, så att man alltid hade optimal luftkvalitet.  
 
Värdet av IoT för möjligheten att kunna analysera och förstå sig på sin drift bättre såg också 
Resp. #C. 
 

Resp. #C …”... det här möjliggör ju att vi kan analysera datat i 
framtiden så kommer vi kunna jobba mycket, vi kan använda det 
här datat till exempel i prediktivt underhåll vi idag använder vi det 
datat till att se till att alla förare till exempelt kör fordonen på ett op-
timalt sätt, när man tittar på miljöpåverkan och minimerar liksom 
bränsleförbrukning och sådana saker.” 

 

Resp. #D Såg IoT och annan digital teknik som en slags mervärdestjänst som stöttade den 
dagliga driften. De upplevde också att kunderna själva efterfrågade och förväntade sig att 
man skulle vara uppdaterade inom ny digital teknik.  
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#D “Det handlar om enkelhet, det ska vara enkelt att resa med oss, i 
kollektivtrafiken, vi ska skapa värde under resan också, så att det 
upplevs som en kortare resa, och det i olika tjänster. “ 
 
 #E ”Sen är det mycket med baskvalitet, att tåg och bussar kommer i 
tid, det bygger man grunden på, sen lägger man på resten…” …” ”jag 
upplever det främst som att kunderna förväntar sig att man ska fin-
nas i de nya kanalerna,” 

 

Respondent #C påpekade också att det på senaste tiden blivit mer kostnadseffektivt att 
koppla upp sig, jämfört med tidigare. Det har i sin tur lett fram till en mer strömlinjeformad 
verksamhet, eftersom data gett nya insikter om hur man bör jobba mer effektivt. 
 

#C “Egentligen är det väl möjligheten till att koppla upp fordon på 
ett kostnadseffektivt sätt och sen också att komponenterna är till-
räckligt tillförlitliga och prisvärda. Det gör ju att, vi har ett stort an-
tal fordon, så gäller det också att det är kostnadseffektiva lösningar 
och att man har tydligt business case och beslutsunderlag på allt vi 
gör, så att vi ser att det finns en besparing att göra till exempel att vi 
kan jobba effektivare på något sätt eller att vi kan införa någonting 
som ger mindre miljöpåverkan” 

 
Gemensamt för #C och #G, H var perspektivet om att en uppkopplad miljö kan vara bidra-
gande till att skära på kostnader, om man kan implementera tekniken på ett kostnadseffek-
tivt sätt. 
 
Resp. #H poängterade att deras teknik varit uppkopplat en längre tid, men med en annan 
teknik. Anledningen till en trådlös uppkoppling via telekomnätet hade mer av ekonomiska 
skäl att göra än främst för att skapa nya funktioner. 

  
#H “De har varit uppkopplade en längre tid, innan använde vi en 
annan teknik, men i takt med att 3G-nätet blivit bättre och fått 
större täckning har vi av kostnadsskäl gått över det till det såklart” 

 

5.2  Datainsamling & datalagring 
Deltagarna i studien fick också frågan om vilken data som skulle samlas in och om den skulle 
lagras samt analyseras på något sätt. Ett genomgående tema bland samtliga respondenter var 
att lagring i uppkopplade miljöer förekom frekvent. Sättet man resonerade i avseende till den 
data som samlades in varierade däremot kraftigt beroende på om det var känslig eller okäns-
lig man talade om det. 
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#D uttryckte att utomstående kunde få ta del av okänslig data genom olika API:er, därför 
samlade man så mycket data som möjligt. Anonym data ansågs generellt vara oproblematiskt 
att tillämpa långtidslagring på. Resp. C pratade mycket om att skicka upp ännu mer data till 
olika molntjänster, för att i framtiden kunna göra predikteringar på stora mängder data. 

 
#D “Det varierar, jag kan bara prata om mitt områdes perspektiv, 
som jag har lite mer koll på, där samlar vi ju in all data vi bara kan 
komma på. Oavsett om vi ett användningsområde för det eller inte. 
Så försöker vi samla in, så kan du få det för egen del och för tredje-
part, vi delar med oss ganska mycket data, utan kostnad. Google tar 
del av en hel del data”  
 
#E ”En del data äger vi men, vad ska man säga, vi har öppna API:er 
för den data som vi vill dela med oss”. 

 

#G och #H påpekade att datan de lagrar och analyserar är fullständigt anonym och därför 
har det inte heller någon integritetsaspekt. Ett spår som även respondent #A1,#A2 är inne på. 
 

#G,H “Vad gäller den datan används de för analyser av flöden och 
det lagrar vi ju länge. Men de är helt anonymt då, så det finns ingen 
integritetsaspekt i det datat... All data som samlats in angående den 
biten har lagrats sedan 2006” 
 
#A “vi kommer att sikta på det här på lång sikt. Det kommer vi 
också kunna använda sen”, 
 

Angående personlig data som kunde kopplas till den personliga individen var samtliga re-
spondenter väldigt restriktiva. Ett genomgående tema var att man i stort sett lagrade väldigt 
lite känslig data överhuvudtaget i sin organisation. 

 
#C “Där tittar vi mycket nu på GDPR som är den nya EU-
lagstiftningen kring de, och ser till lite hur vi kommer kunna 
anamma den, på våra tillämpningar. Men i övrigt så är det att de 
personuppgifter vi lagrar är ganska få, hittills så har det inte varit 
några större utmaningar där överhuvudtaget, men GDPR kan ställa 
till det lite grann för oss men vi har precis inlett den genomlysningen  
så vi har inte kommit fram till något där riktigt än.” 

 
#A vars organisation i nuläget inte samlade in någon känslig information påpekade dock att 
detta var något som de i framtiden skulle kunna få problem med, om de ville utöka sin IoT-
satsning. 
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#A “Våra sensorer alltså vi vet ju inte.. vem det är som passerar, vi 
vet ju inte vem det är som sitter vid ett bort ... Men så vi vet väldigt 
lite om de. Men om man tänker sig lite framåt så finns det ju givet-
vis, ni passerar ju en båge när ni går in vår lokal, där skulle vi 
kunna läsa av erat passerkort och se liksom att det är Fredrik och 
Jakob har kommit in här.. Ja bra då har vi koll på de, var sätter de 
sig nu, a-ha, de sitter där borta ... då börjar det bli liksom tycker jag 
lagstiftningsmässigt känslig information, men vi är ju inte alls där” 

 

5.3  GDPR  
När respondenterna fick ange om man behandlade personlig och känslig data fördes oftast 
samtalet vidare naturligt mot det kommande EU-direktivet GDPR (General Data Protection 
Regulation). Samtliga respondenter angav att de hade koll på att och när GDPR skulle träda i 
kraft. Vidare beskrevs om de trodde att deras ansvarsområden skulle komma att påverkas av 
den och i vissa fall spekulerades det om hur den skulle påverka hela deras verksamhet. 
 
                                    Har kännedom om GDPR?     Antagande om påverkan          

Resp. A1       Ja Inte i nuläget p.g.a. anonym datainsamling  

Resp. A2       Ja ~ 

Resp C      Ja Kommer att påverkas, vet inte specifikt hur 

Resp 
(D,E,F) 

     Ja Kundtjänsten bland annat, men tror inte att man har sett några kons-
tigheter med arbetsbördan det kommer att innebära. Vi har jobbat med 
det ganska länge redan. 

Resp 
(G,H) 

     Ja Nej, kan inte se att den ska ställa till med något 

Tabell 5.  Kännedom om GDPR 
 
Alla respondenterna var väl medvetna om att den nya GDPR-lagen skulle träda i kraft nästa 
år. Sedan skiljde sig perspektiven åt beroende på om man la vikt på tekniken eller om man 
hänvisade till överordnade som höll på att undersöka saken. Genomgående ansåg ingen att 
lagen skulle innebära stora problem inom deras ansvarsområde. Respondent #A1 & #A2 me-
nade att eftersom man inte skulle samla in någon känslig data, fanns det ingen anledning till 
oro. #D Nämnde att deras kundtjänst troligen skulle komma att påverkas, men inte i huvud-
sak deras IoT-område. 
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#A2 ”Våra sensorer alltså vi vet ju inte, vem det är som passerar, vi 
vet ju inte vem det är som sitter vid ett bord, det skulle kunna vara 
en hund” 
 
 #A1 “Vi kan inte se att det är några problem, eftersom det är ex-
tremt anonymt. Man vet ju inte ens om det är en människa som sit-
ter där, det kan vara en varm dator, vad som helst.” 

 
Varenda en av de övriga respondenterna hänvisade till andra enheter i deras organisation, 
vars ansvarsområde var mer inriktat mot det ändamålet. Eftersom utredandet av lagens på-
verkan inte riktigt innefattade deras arbetsroller. 
 
 

#C “Våra jurister jobbar hårt på den, så i dagsläget vet vi inte exakt 
hur vi kommer påverkas, men att den kommer att påverka.” #H 
“Det är på en högre nivå givetvis, men då den är analyserad kom-
mer det att komma direktiv.” 
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6. Diskussion & Analys 
Centralt i det här kapitlet är en diskussion runt den empiriska delen av vår studie. Vi ställer 
sedan empiriskt data i kontext till vårt teoretiska ramverk. Sedan försöker att se samband, 
likheter eller olikheter mellan insamlat material och det rådande forskningsläget. 
Vi kan däremot inte generalisera och hävda att alla offentligt uppkopplade miljöer bedrivs på 
detta sätt. Eftersom en teori inte kan generaliseras till en miljö där det ännu inte empiriskt 
testats (Lee & Baskerville, 2003). 

6.1 Datainsamling i smarta miljöer 
I vår litteraturstudie kunde vi poängtera att sensorer och andra tekniska komponenter har 
funnits sedan en längre tid tillbaka, men att de nu fått utökade möjligheter i och med IoT:s 
förmåga att koppla samman olika komponenter, samt låta produkten själv kommunicera 
(Cook et al., 2004).  
   Flera av respondenternas nuvarande IoT-teknik byggde på att koppla samman redan be-
fintlig teknik, men sedan med hjälp av IoT ta hand om och analysera data på ett helt nya sätt. 
Fazio, et al. (2015) beskriver i sin forskning att inom världen av IoT har sensorer bidragit 
med ett grundläggande stöd när det gäller utvecklandet av fler avancerade tjänster för all-
mänheten, vilket ser ut att stämma överens med våra empiriska data. 
   Resultatet av vår intervjustudie visar att man generellt väljer att koppla upp redan befintlig 
teknik och att kraften ligger i att med enkelhet kunna samla in och analysera datat. Sedan 
skiljer sig de primära drivkrafterna åt genom att antingen fokuseras på analys, kostnadseffek-
tivisering eller mervärdesskapande i form av ett större utbud av tjänster och produkter. Vil-
ket bland annat kan utläsas då både respondent G, H och C talar om att det som är pådri-
vande är att datainsamlingen kan göras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Medan A1/A2 talar 
om vikten av att kunna analysera och lära sig något. 
   I vår relaterade forskning skriver vi om GDPR och vilka konsekvenser och repressalier den 
kan innebära för organisationer som inte följer riktlinjerna (EUT L 119, 2016). 
Resultatet av vår studie visar på att tillfrågade organisationer är väl medvetna om att lagen 
träder i kraft nästa år. Alla bortsett från respondent A1/A2 har personer inom organisationen 
som har till uppgift att utreda eventuella konsekvenser av lagen. Det visar på att kunskapen 
inom de lite större organisationerna ser ut att vara koncentrerad till en viss del av verksam-
heten. Studien visar också på att ingen av de tillfrågade upplever någon anledning till oro 
kring den nya lagen.  
   Det tyder på att den jargong som för tillfället går tydligt pekar mot att organisationerna är 
förberedda på att lagen träder i kraft och känner sig trygga i hur förarbetet genomförs. Däre-
mot har en del insett att lagen kan påverka deras verksamhet beroende på vilka delar av da-
takällorna som senare sammankopplas. 
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6.2 - Integritetsaspekterna i datainsamlingen 
I relaterad forskning menar Karyda et al. (2009) att detta forskningsfält generellt kantas av 
att det är individen själv som är ansvarig för sitt agerande och sin integritet. Sedan väger man 
personlig integritet mot att kunna skapa anpassade och således värdeskapande tjänster åt 
individen. Även Weinberg et al. (2015) påpekar att det ofta handlar om en avvägning mellan 
att skydda integriteten och att förmedla nya tjänster till användarna, eftersom den data som 
genereras inom IoT är nyckeln till innovativa funktioner. 
   I vår studie ser vi att respondenterna lyckas bygga tjänster som skapar mervärde för både 
användaren och de själva, utan att samla in stora mängder personlig eller känslig data. Vilket 
talar emot teorin som ofta placerar individen som ansvarig för individens handlingar och vad 
för data som samlas in på denne. 
   I avsnittet om relaterad forskning presenterades åtta principer om hur en datainsamling 
bör gå till. Eftersom principerna i Fair Information Practices inte är lagar utan mer kan ses 
som rekommendationer, är vi försiktiga med att ordagrant ställa vårt insamlade material mot 
principerna. Vi försöker balansera och väga in så många aspekter som möjligt i bilden. Vi har 
valt att på egen hand gruppera de olika principerna efter dess karaktär, vilket ledde fram till 
tre kategorier; ansvarsskyldighet, syfte och insyn. 

6.2.1 - Ansvarsskyldighet (datakvalitet, säkerhetsåtgärder, ansvar) 
Att vidhålla god datakvalitét innebär att den data man lagrar uppdateras med jämna mellan-
rum och att den hålls relevant. Vilket går i linje med principen om “Data Quality”. Om det är 
konstant data som inte kommer att förändras medför det att datalagringen underlättas, då 
det inte krävs någon inventering av data för att se till så att den fortfarande är relevant. Ett 
exempel på sådan konstant data är historisk temperaturdata som samlats in från en lokal. 
   Det kan dock uppstå problem med datakvalitén när man samlar in personuppgifter eller 
annan känslig information då dessa kan komma att ändras i framtiden. Åtgärder har tagits av 
samtliga respondenter som vill lagra data över en längre tid, utan att oroa sig över att behöva 
radera eller uppdatera data pga. PuL eller GDPR. Därför har man i stort sett valt att bygga 
upp sina IoT-miljöerna med detta i åtanke och därmed medvetet sett till så att sensorer och 
andra datainsamlingsobjekten inte samlar in känslig data. 
   Vi kunde i tidigare avsnitt om relaterad forskning läsa om att ett tema i EU:s Workshop tog 
upp frågan om hur länge en IoT pryl/produkt behöver och/eller kan förbli uppkopplad till ett 
IoT ekosystem på ett tryggt, säkert och kompatibelt sätt (AIOTI 2017). 
 Gürses et al. (2006) hävdar att redan när systemen byggs bör man tänka över integritet, sä-
kerhet dylikt. etc. Vilket principen om security safeguards tar upp. 
   Vår studie visar att respondenter oberoende av sin IT-roll är belysta gällande vilken data 
som samlas in och är införstådda med att man bör vara försiktig med hantering av framför 
allt känslig data. Däremot sitter ofta kunskapen om regelverk i en högre instans inom fram-
förallt stora organisationer, det är därför oerhört viktigt med ett kontinuerligt kommunikat-
ionsutbyte mellan utvecklarna och den som besitter kunskap om lagar och regler. 
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6.2.2 - Syfte (restriktivt användande, specification av syfte, insamlings-
begränsning) 
Enligt Fair Information Principen “Collection Limitation” bör man endast samla information 
som anses vara nödvändig samt alltid göra det på ett lagmässigt och ansvarsfullt tillväga-
gångssätt. Vår studie visar att man bland våra respondenter samlar in väldigt liten mängd 
personlig data i IoT-miljöer, så vi påstår att man tillämpar principen. Då det gäller insamling 
av okänslig data fanns däremot skilda åsikter och tillämpningar. Vissa ser värdet i att samla 
in mer data än de för tillfället kan analysera, en del ser också värdet i att kunna erbjuda andra 
att ta del av det data som samlas in. 
   I relaterad forskning påpekar (Lee et al. 2015) problematiken som uppstår vid insamlingen 
av stora mängder data om användarnas beteende, vilket leder till att integriteten är av stor 
angelägenhet. Men då data som samlades in av våra respondenter till stor del var anonym 
fanns det ingen större integritetsproblematik. 
   I enlighet med Fair information Principles om User Limitation bör man endast använda 
personlig data utifrån ett redan angett ändamål, förutom när man mottagit användarens 
samtycke eller att lagen kräver annat.  
   Det framkom i vår studie att ingen organisation höll på med insamling av personlig data i 
synnerhet. När det väl kom på tal var de tydliga om hur varsamma de var vid behandling och 
insamling av den.   

6.2.3 - Insyn (öppenhet, användarmedverkan)  
Weinberg et al. (2015) påpekar att utan sin data slutar Internet of Things som koncept att 
existera. Vilket varit ett genomgående tema i studien, eftersom alla respondenter vi varit i 
kontakt med har valt att samla in och lagra data från sina miljöer. Det är ingen som förestäl-
ler sig en miljö där man enbart ser på händelser i realtid från ett slags övervakningsperspek-
tiv. 
   Överlag ser de flesta respondenter oproblematiskt på okänslig data som ej kan kopplas till 
individen. En organisation väljer att tillämpa stängda dörrar även till okänslig data, där en-
bart vissa personer har tillgång till det insamlade materialet. En annan respondent, menar att 
man som myndighet har ett ansvar att dela med sig av okänslig data till allmänheten, då den 
kan vara till nytta för någon. Samtliga respondenter samlade in data på en tydligt angiven 
plats, men som vi tolkade hade man inte tydligt skyltat eller på något sätt visat att man sam-
lade in data, (om än oskyldig anonym data). 
   I EU:s rapport från AIOTI (2017) presenterades det att transparens är ett av de primära 
kraven när det gäller insamling av personlig data.  
Karyda et al. (2009) beskrev problematiken med en specificering på förhand i en dynamisk 
IoT-miljö. Vilket går i linje med principen om “Purpose specification” Den gjorda studien 
visar en trend bland respondenterna att man medvetet designat sin IoT-miljö så att man ej 
samlar in personlig data. Därav kan man dra slutsatsen att det inte krävs någon transparens 
eller att organisationerna inte har krav på sig att annonsera att det pågår en datainsamling av 
okänslig data. Man kan alltså i svaren vi fått av våra respondenter se en röd tråd där samtliga 
respondenter är tydliga med att påpeka att de knappt samlar in någon personlig data från 
deras IoT-miljöer.  
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7. Slutsats 

Studiens syfte var att ta reda på hur medvetenheten ser ut kring data och personlig integritet 
bland svenska organisationer som arbetar med uppkopplade miljöer. Vi kan konstatera i vår 
studie att respondenterna har identifierat samt definierat vilken typ av data man samlar in i 
sina miljöer och påvisat ett medvetet resonemang när det kommer till integritetstänkande.  
   Vår studie visar att kunskapen i integritetsfrågor verkar vara koncentrerad till vissa perso-
ner eller delar av organisationen, men att de som är ansvariga för IT har kännedom om pri-
mära problematikområden kring integritet. Angående den kommande GDPR-lagen visar stu-
dien att respondenterna tagit till sig information om det nya direktivet och utreder saken 
vidare där det finns behov. 
   Genom att analysera resultatet i relation till ett redan existerande ramverk, kan vi dra slut-
satsen att de respondenter vi varit i kontakt bör anses ha kännedom och medvetenhet i in-
tegritetsfrågor. Forskningsteorier inom integritetsfältet placerar ofta individen som på något 
sätt ansvarig för sitt handlade. Det empiriska resultatet av vår studie går i viss mån emot 
denna teori, eftersom respondenterna och deras organisationer tar ett stort ansvar genom att 
bland annat bygga applikationer som ej samlar in känslig data i synnerhet. Men som vi tidi-
gare nämnt kan vi inte generalisera och hävda att alla offentligt uppkopplade miljöer bedrivs 
på detta sätt. Av den orsak att en teori inte kan generaliseras till en miljö där det ännu inte 
empiriskt testats.  
   Gällande vidare forskning tänker vi att man bör undersöka riskerna och effekterna med att 
koppla samman flera olika källor av data vid en datainsamling i smarta miljöer. I takt med att 
IoT blir vanligare bör man alltså också lägga vikt på konsekvenserna med okänslig data och 
ständigt ha i åtanke om detta data på något sätt kan sammankopplas för att få fram identifi-
erbar personlig data. Vidare bör man också undersöka det som nämns i EU:s Workshop, det 
vill säga hur länge en IoT produkt behöver och/eller kan förbli uppkopplad till ett IoT ekosy-
stem på ett tryggt, säkert och kompatibelt sätt. 
   Det är framför allt när olika källor till data sammankopplas vi tänker oss att det börjar bli 
komplext om vem som får ta del av vilken data, eller tänker oss stora risker gällande säker-
heten om någon får tag i data från olika datakällor. Hur länge data är relevant och för vem 
det är relevant är också frågor som är oerhört komplicerade att besvara.  
   Om visionen Mark Weiser hade om en ständigt uppkopplad och inbäddad miljö, verkligen 
ska slå igenom på allvar, tänker vi oss att man behöver ha en ständig kontroll över vilken 
klassificering insamlad data har och är införstådd över vilka konsekvenserna blir för integri-
teten ifall flera datakällor kopplas samman.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

Referenser: 
Abomhara, M., & Køien, G. M. (2014, May). Security and privacy in the Internet of Things: 
Current status and open issues. In Privacy and Security in Mobile Systems (PRISMS), 2014 
International Conference on (pp. 1-8). IEEE.  
    
AIOTI. (2017). Report on Workshop on Security & Privacy in IoT.European Commission. 
 
Atzori, Iera, & Morabito. (2010). The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 
54(15),2787-2805. 
 
Borgohain, T., Kumar, U., & Sanyal, S. (2015). Survey of security and privacy issues of In-
ternet of Things. arXiv preprint arXiv:1501.02211. 
 
Cavada, M., Hunt, D. V., & Rogers, C. D. (2014, November). Smart cities: Contradicting defi-
nitions and unclear measures. In World Sustainability Forum (pp. 1-12). 
Cook, D. J., & Das, S. K. (2005). Smart Environments: Technology, Protocols and Applica-
tions. Wiley. 
 
Datainspektionen (2017) .Vad är en personuppgift. Hämtad 2017-03-22 från  
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-
personuppgift/ 
 
Digitaliseringskommissionen. Sverige. (2014). En digital agenda i människans tjänst : En 
ljusnande framtid kan bli vår : Delbetänkande (Statens offentliga utredningar, 2014:13). 
Stockholm: Fritze. 
 
Evans, D. (2011). The internet of things: How the next evolution of the internet is changing 
everything. CISCO white paper, 1(2011), 1-11. 
 
European Commission (2017). Data Protection .Hämtad 2017-04-10 från 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ 
 
EUT L 119, 4.5.2016, s. 1–88 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 
hämtad 2017-04-05 från:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 
 
Fazio, et al (2015). Big Data Storage in the Cloud for Smart Environment Monitoring. Proce-
dia Computer Science, 52, 500-506.    
 
Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architec-
tural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645-
1660. 
 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/


 

31 
 

Gürses, S., Berendt, B., & Santen, T. (2006, September). Multilateral security requirements 
analysis for preserving privacy in ubiquitous environments. In Proceedings of the UKDU 
Workshop (pp. 51-64). 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande : Från kunskapsteori till metodteori (2., [utök. 
och kompletterade] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur 
 
IERC. (2014). Internet of Things. Hämtad 2017-03-28, från 
http://www.internet-of-things-research.eu/about_iot.htm 
 
 
Internet of Things. (2017, 22 april). I Wikipedia. Hämtad 2017-04-23, från  
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things 
 
 
ITU. (uå). Internet of Things Global Standards Initiative. Hämtad 2017-03-28, från 
http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx 
 
 
Kvale, S., Brinkmann, S., & Torhell, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl. 
ed.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Lee, A. S., & Baskerville, R. L. (2003). Generalizing generalizability in information systems 
research. Information systems research, 14(3), 221-243. 
 
Lee, I., & Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and chal-
lenges for enterprises. Business Horizons, 58(4), 431-440. 
 
Karyda, M., Gritzalis, S., Hyuk Park, J., & Kokolakis, S. (2009). Privacy and fair information 
practices in ubiquitous environments: Research challenges and future directions. Internet 
Research, 19(2), 194-208. 
 
Marshall, K. P. (1999). Has technology introduced new ethical problems?. Journal of Busi-
ness Ethics, 19(1), 81-90 
 
Medveten. (2016, 6 november). I Wikipedia. Hämtad 2017-03-29, från 
https://sv.wiktionary.org/wiki/medveten 
 
Nationerna, F. (1948). Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Antagen den, 10. 
 
OECD (1980) Guidelines Governing The Protection Of Privacy And Transborder Flows Of 
Personal Data. Hämtad 2017-04-20 från 

http://www.internet-of-things-research.eu/about_iot.htm
http://www.internet-of-things-research.eu/about_iot.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things
http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx
https://sv.wiktionary.org/wiki/medveten
https://sv.wiktionary.org/wiki/medveten


 

32 
 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderf
lowsofpersonaldata.htm  
 

Ota, I. (1990). Legal aspects of transborder data flows and protection of privacy: contempo-
rary developments in establishing legal regimes over a rapidly emerging field of telematics. 
 

Porter, M., & Heppelmann, J. (2014). How Smart, Connected Products Are Transforming 
Competition. Harvard Business Review, 92(11), 64-+ 
 

Press Release, 2016-04-08(2017-04-20), 
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/40802210533_en.pdf 
 

Repstad, P., & Nilsson, B. (2007). Närhet och distans : Kvalitativa metoder i samhällsveten-
skap (4., [rev.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 
 

Riahi, A., Natalizio, E., Challal, Y., Mitton, N., & Iera, A. (2014). A systemic and cognitive 
approach for IoT security. Computing, Networking and Communications (ICNC), 2014 In-
ternational Conference on, 183-188. 
 

Terveen, L., Hill, W., Amento, B., McDonald, D., & Creter, J. (1997). PHOAKS: A system for 
sharing recommendations. Communications of the ACM, 40(3), 59-62. 
 

SFS 1993:1617. Ordningslag. Stockholm: Justitiedepartementet L4 
 

Stempel, J. (2017, 19 april). Bose headphones spy on listeners: lawsuit 
Reuters. Hämtad 2017-04-20, från  
http://www.reuters.com/article/us-bose-lawsuit-idUSKBN17L2BT 
 

Sundmaeker, H., Guillemin, P., Friess, P., & Woelfflé, S. (2010). Vision and challenges for 
realising the Internet of Things. Cluster of European Research Projects on the Internet of 
Things, European Commision 
 

Vasseur, J., & Dunkels, A. (2010). Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet. 
Elsevier Science. 
 

Vermesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2014). Internet of things-from research and innovation to 
market deployment (pp. 74-75). Aalborg: River Publishers. 
 

 
Vetenskapsrådet, S. (2002). Forskningsetiska principer inom  
humanistisksamhällsvetenskaplig forskning. 
 

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy.Harvard law review, 193-220. 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/4/40802210533_en.pdf
http://www.reuters.com/article/us-bose-lawsuit-idUSKBN17L2BT


 

33 
 

Weiser, M., Gold, R., & Brown, J. (1999). Origins of ubiquitous computing research at PARC 
in the late 1980s. IBM Systems Journal, 38(4), 693-695. 
 

Yoo, Y. J., Boland, R., Lyytinen, K., & Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the 
digitized world. Organization Science, 23(5), 1398-1408. 
Ziegeldorf, J. H., Morchon, O. G., & Wehrle, K. (2014). Privacy in the Internet of Things: 
threats and challenges. Security and Communication Networks, 7(12), 2728-2742. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

34 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Information om respondenten 
• Vad är din yrkesroll? 
 
• Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter/ditt ansvarsområde? 
 
• Kan du berätta lite om din organisation? (Vision, mål) 
 
Bakgrund till projekt/tjänster 
 

• På vilket sätt har er organisation valt att koppla upp sina miljöer? 
 
• När och hur föddes idén till projektet? 
 
• Vilka drivkrafter ligger bakom? 
 
• Vilka möjligheter ser ni och vilka mål har projektet? 
 
• Hur fungerar driften idag? 
Generellt Tema om Datainsamling: 
 

• Tror du det kommer att leda till förändrade arbetsrutiner. 
 
• Vilka utmaningar och direkta hinder har ni stött på än så länge? 
 
• Har ni tittat på lagstiftning gällande sensorer och datainsamling i offentliga rum? 
 
• Hur tänker du/ni kring själva datainsamlingen? 
o Hur förvaltas den data som genereras? 
o Utförs det någon analys datat? Vem/Vilka är det som gör den analysen? 
o Lagras all data som genereras? 
• Vad tror du blir nästa steg för er gällande IoT? 
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Bilaga 2. 
 

Samtycke till deltagande i examensarbete 
 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi undersöker uppkopplade miljöer. 
Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namn-
teckning längst ned. 
 

Medgivande;  
 

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 
att gå till. 
 
• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har bli-
vit tillfrågad och vad syftet med deltagandet är. 
 
• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 
deltagande utan att jag behöver förklara varför. 
 

• Jag ger mitt medgivande till att Jakob Lundström & Fredrik Winter (studenter på 
Umeå universitet) har tillåtelse att lagra och bearbeta den information insamlas under stu-
dien. 
 
• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter (eventuellt betyg-
sättare) som är knutna till studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 
 
 
Umeå den ... / ... 2017 
 

......................................................................................... 
Namnteckning 
 

......................................................................................... 
Namnförtydligande 
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