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Abstract 

Our everyday lives are getting more and more connected with the web, and with that emerges 

the so called Internet of Things paradigm. The main objective of digitalizing the physical en-

vironment is to streamline everyday tasks whether it is on an individual basis or on an in-

dustrial basis. The purpose of this study is to examine the security and privacy issues related 

to the Internet of Things and the challenges the industry faces when developing IoT-solutions. 

We carried out interviews with four respondents whom all were active in the IoT-industry. 

The result of our study shows that the ubiquitous nature of technology put more at stake, 

resulting in the industry having to responsibly handle security and privacy related issues in 

a different way than before. Also, because of the Internet of Things still being in such an early 

developmental stage, there are standardization issues at hand that complicates the develop-

ment of IoT-solutions. 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Göran Landgren som har väglett oss under upp-

satsens utförande och Robin Norrman som har försett oss med idéer samt kontaktuppgifter till 

personer inom branschen. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till alla de som har varit involverad 

i vårt arbete på ett eller annat sätt, som har bidragit med sin kunskap inom området och som 

har ställt upp på intervjuer.  
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1. Inledning 

Scenario: 

 

Panik uppstår när du inser att du inte har hört väckarklockan på morgonen. Du har endast 

jobbat på kontoret i två veckor och du vill verkligen inte komma försent till morgonmötet. 

Klockan är 7:28 och du brukar vanligtvis åka hemifrån 7:15 på grund av morgontrafiken. 

Du springer till bilen och kör iväg samtidigt som du muttrar diverse svordomar. Någonting 

som du inte har tänkt på är att du sitter i en bil som kommunicerar med sin omgivning och 

andra trafikanter. Den ger dig därför direktiv på vilken rutt som är snabbast att ta baserat 

på hur trafiken ser ut just nu. Du anländer till parkeringen klockan 7:58, nu är det endast 

din fysiska kvickhet som avgör om du hinner i tid till morgonmötet klockan 8:00. 

 

Scenariot ovan är ett exempel på fenomenet Internet of Things (IoT). Antalet IoT-tillämp-

ningar ökar idag i omfattning och år 2025 beräknar man att IoT kommer att ha en ekonomisk 

inverkan på mellan 2,7 till 6,2 biljoner dollar årligen (Manyika et al, 2013). Men vad är då IoT? 

IoT kan man kortfattat säga är kombinationen av digitala och fysiska komponenter för att 

skapa nya produkter och tjänster (Wortmann & Flüchter, 2015). Detta är bara en förklaring på 

vad IoT betyder. Ett annat sätt att beskriva IoT är då vardagliga objekt som till exempel kylskåp 

och aktivitetsarmband kopplas upp mot internet (Maras, 2015). Ytterligare en definition av IoT 

är när smarta objekt uppfattar dess omgivning, reagerar på den och utför eventuella åtgärder 

med eller utan människans handlande (Gaura et al, 2013). Det finns med andra ord många 

förklaringar på vad IoT är och dess möjligheter är otaliga. Med IoT kan man skapa smarta hem, 

smarta samhällen, smarta transporter och mycket mer. Idag tillämpar bland annat säkerhets-

branschen IoT. Ta till exempel säkerhetssystem till villor, där varje kamera, larm, med mera, 

är uppkopplad till internet för att både de boende ska kunna se om larmet går och varför, men 

även larmföretagen för att på det här sättet ge en komplett trygghetsservice (Wortmann & 

Flüchter, 2015). I trafiken ser man möjligheter där bilar, bussar och tåg tillsammans med sen-

sorutrustade vägar och järnvägar ska skapa bättre förutsättningar för trafikanters navigation 

och säkerhet (Atzori et al, 2010). Även inom sjukvården ser man stora möjligheter med lös-

ningar som till exempel övervakning av patienters kroppstemperatur samt kontroll av patien-

ters blodtryck (Islam et al, 2015). 

Om IoT slutligen finns överallt kan detta påverka vår säkerhet både i samhällen men även 

på individnivå. Säkerhet inom IoT är ett väldigt stort problem eftersom den idag är bristfällig 

eller saknas (Maras, 2015; Sicari et al, 2015; Suo et al, 2012). I och med detta kan attacker på 

IoT-system påverka stora delar av infrastrukturen. Ett angrepp mot IoT-lösningar kan följakt-

ligen orsaka personskador eller till och med dödsfall (Sadeghi et al, 2015). Ett exempel på sä-

kerhetsproblematiken är att bilstölder blir lättare att utföra på grund av att bilar har nyckellösa 

system, vilket kan underlätta för organiserad brottslighet. Det här betyder att man kan bära på 

nyckeln i fickan och bilen låses upp på grund av de utsända signalerna som nyckeln ger med 

sig. Dessa signaler kan då obehöriga personer fånga upp med hjälp av teknisk utrustning, bilen 

kan således låsas upp och köras iväg av dessa personer på bara några sekunder. Bilen fraktas 

därefter, allt som oftast, utomlands för att minska chansen att bilen återses (Auto Motor & 
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Sport, 2016; Björklund, 2013; Stjerna, 2011). Denna säkerhetsproblematik samt hur den per-

sonliga integriteten påverkas vid en ökad digital närvaro i den fysiska världen är anledningen 

till att vi finner IoT intressant och varför vi har valt att behandla det som ämne i denna uppsats. 

1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att utifrån ett säkerhets- och personligt integritetsperspektiv 

undersöka fenomenet IoT. Vi kommer att studera branschens åsikter gällande säkerhets- och 

personliga integritetsfrågor i samband med utveckling av IoT-lösningar. 

1.2 Frågeställning 

Vad finns det för säkerhetsaspekter samt vilka personliga integritetsaspekter uppstår vid ut-

veckling av IoT-lösningar? Hur ser branschen på dessa aspekter? 

1.3 Avgränsning 

Forskning inom ämnet IoT har pågått sedan millenniumskiftet och har behandlat utmaning-

arna som finns relaterade till säkerhet, tillit och personlig integritet på IoT-plattformar. Tillit 

bygger på att man har en säker produkt och skyddar sina kunder, utan den grunden är det svårt 

för kunder att ha tillit för produkten eller tjänsten. Vi valde att inte behandla tillit i den här 

uppsatsen eftersom vi inte kommer att prata med slutanvändare eller kunder utan med utveck-

lare som skapar IoT-lösningar. Skapar dessa utvecklare inga säkra produkter eller exempelvis 

tänker på vilken information som sparas om användaren finns det ingen tillit. Därför avgrän-

sade vi oss till säkerhet och personlig integritet, eftersom forskning menar på att det finns bris-

ter idag inom dessa områden och att organisationer inte tänker på konsekvenserna vid utveckl-

ing av IoT-lösningar. Därför har vi valt att intervjua personer inom branschen som jobbar med 

detta för att skapa oss en förståelse av hur det faktiskt ser ut idag och hur de arbetar med frågor 

angående säkerhet och personlig integritet inom IoT. 

1.4 Rapportöversikt 

Kapitel 2, Metod, visar hur vi har gått tillväga under arbetets gång med alla de aspekter det 

innefattar, från val av metod, sökning av litteratur, intervjustudiens genomförande, databear-

betning samt kritik riktad mot vårt tillvägagångssätt. Kapitel 3, Relaterad forskning, tar upp 

vad Internet of Things innebär, vilka tillämpningsområden som finns för IoT, informationssä-

kerhet samt säkerhets- och personliga integritetsaspekter runt IoT. Kapitel 4, Resultat, be-

handlar den information vi fick genom utförd intervjustudie. I Kapitel 5, Analys, sätter vi oss 

in i vad intervjustudien har gett oss i relation med vad som sägs i litteraturen. I Kapitel 6, Dis-

kussion, besvaras vår frågeställning. I Kapitel 7, Slutsats, berättar vi vad vi har tagit med oss 

efter utförd studie samt förslag på framtida forskning. 
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2. Metod 

Det var aldrig något tvivel på vilken metod vi skulle använda oss av i vår undersökning. Ef-

tersom det ämne vi valde att skriva om är relativt nytt, lutade vi hela tiden mot en av de två 

metodtillämpningar (kvalitativ och kvantitativ). Vi ansåg att den metod vi valde var bäst läm-

pad och var den metod som skulle ge oss den information vi ansåg oss behöva för att besvara 

vår uppställda frågeställning. 

2.1 Metodval 

Vi valde det kvalitativa tillvägagångssättet då vi bestämde oss för vilken metod vi skulle till-

lämpa under vårt arbete. En kvalitativ metod har som syfte att ge forskaren en djupare förstå-

else för det område som undersöks genom att låta sig se världen utifrån respondentens per-

spektiv (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden skulle kunna användas om vi hade 

velat ha ett mer generaliserbart resultat, men vi vill med denna studie istället nå en djupare 

förståelse. Vi ansåg att information som skulle genereras via ett kvantitativt tillvägagångssätt 

inte skulle vara rättvis för vår undersökning. 

Eftersom den kvalitativa metoden kräver att forskaren förstår de problemområden som re-

spondenten tar upp under intervjun (Holme & Solvang, 1997), utförde vi en litteraturgransk-

ning som gav oss en bättre förståelse för de problem som tas upp i det vetenskapliga området. 

Detta skapade även bättre förutsättningar för att ställa relevanta och välformulerade frågor 

under intervjutillfällena. 

Frågeformuläret (se bilaga 1) inför intervjuerna har vi utformat i enlighet med vad Holme 

& Solvang (1997) rekommenderar. De menar på att en intervju inte ska inledas med kontro-

versiella frågor då undersökningssituationen kan bli låst. Således inleddes intervjuunderlaget 

med faktafrågor som har liten betydelse för det problemområde vi ämnade att undersöka. 

Detta gjordes för att starta intervjun på ett sådant neutralt sätt som möjligt. I enlighet med 

författarna avslutade vi även intervjuunderlaget med några oproblematiska frågor. 

2.1.1 Litteraturgranskning 

Inledningsvis började vi med att söka efter litteratur som vi ansåg var intressant och som skulle 

ge oss en bättre bild över aspekterna som vi ville undersöka i vår studie, men även för att skapa 

oss en bra bild över vad IoT faktiskt innebär. Vi har främst använt oss av Umeå universitets-

biblioteks hemsida vid sökningar av vetenskaplig litteratur, men även Google Scholar samt 

ACM1 har använts till en mindre grad. Då vi har sökt efter relevant vetenskaplig litteratur har 

vi för det mesta använt kombinationen av orden ”internet of things” följt av ord som exempel-

vis ”security”, ”privacy”, ”surveillance”, etcetera. Dessa sökningar har i många fall gett oss 

hundratals, och vissa gånger tusentals, resultat vilket har gjort att vi har varit tvungna att spe-

cificera våra sökningar ännu mer för att kunna filtrera bort litteratur som vi har ansett inte 

varit relevant för vår studie. Enbart en sökning av ”internet of things” på Umeå universitets-

biblioteks hemsida gav oss ca 17 000 resultat. Vi har även funnit vetenskaplig litteratur i refe-

renslistor i andra vetenskapliga artiklar samt relevanta artiklar från elektroniska källor. 

                                                           
1 The ACM Digital Library is a research, discovery and networking platform. Taget från: 
http://dl.acm.org/ 
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2.1.2 Urval 

Eftersom det ämnesområde detta arbete handlar om är relativt nytt tog vi hjälp av personer 

som har insikt i branschen. Dessa kontaktpersoner hänvisade oss sedan vidare till personer 

inom branschen som skulle vara av intresse för oss att intervjua. Då Holme och Solvang (1997) 

antyder att fel personer i urvalet kan leda till komplikationer för hela undersökningen var vi 

noga med att vara tydliga med vilken expertis vi ville att personerna vi kontaktade skulle be-

sitta. 

 Efter att vi hade fått namn och kontaktuppgifter kontaktades dessa personer antingen via 

mejl eller telefon där vi presenterade syftet med vår undersökning och frågade om en intervju 

skulle kunna få genomföras. Sammantaget utfördes tre intervjuer av varierande karaktär med 

fyra respondenter. 

2.1.3 Genomförande 

Vi utförde intervjuerna på en plats som bestämdes av varje enskild respondent. Intervjuerna 

utfördes på olika sätt och var inte den andre lik. Den första intervjun vi utförde gick efter den 

mall vi hade formulerat inför intervjuprocessen där alla frågor ställdes i den följd som var i 

underlaget. Det förekom även följdfrågor som inte står med i intervjuunderlaget. Denna inter-

vju spelades in med hjälp av en diktafon och intervjun utfördes på ett mer strukturerat sätt till 

skillnad från de resterande. 

Den andra intervjun var mer ostrukturerad i sin karaktär. Respondenten fick se på det in-

tervjuunderlag vi hade tillhands och svarade därefter på de frågor som denna person hade kun-

skap om. Underlaget för intervjun följdes således inte i detalj men vi fick några av frågorna 

besvarade. Under denna intervju fördes det anteckningar och ingen inspelning utfördes på 

grund av att intervjun inte var planerad samt att vi inte ville avbryta när respondenten väl hade 

börjat prata. 

Den tredje och sista intervjun utfördes med två respondenter samtidigt, vilket Holme och 

Solvang (1997) benämner som en gruppintervju. Denna intervjuform leder till att diskussion 

förs mellan människor vilket i sin tur leder till en utveckling av uppfattningar och åsikter. Un-

der intervjun lät vi respondenterna prata fritt om deras åsikter på problemområdet. Vi hade 

vårt intervjuunderlag placerat framför oss vilket gjorde att vi kunde se till att vi fick våra frågor 

besvarade, utan att vi rent tekniskt ställde frågorna till respondenterna. Vi ansåg att genom att 

låta respondenterna få föra konversationen på deras villkor gav det oss ännu mer intressant 

information än vad vi skulle få vid ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Denna intervju spe-

lades in. 

I och med att vi hade gjort en litteraturgranskning på förhand hade vi skapat oss en bra 

grund inför intervjuerna vilket ledde till att vi hade en förståelse för vad respondenterna pra-

tade om, det öppnade även upp för mer naturliga följdfrågor. Det var dock viktigt för oss att 

inte låta oss påverka respondenterna. Holme och Solvang (1997) menar på att man inte ska 

tvinga på de uppfattningar om ämnet som man själv har på den personen som intervjuas. Utan 

man ska ha en objektiv ståndpunkt. 
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2.1.4 Forskningsetik 

Eftersom den personliga integriteten hos respondenterna är någonting vi har värnat om under 

intervjuprocessen och behandlingen av den insamlade informationen, har vi tagit del av Ve-

tenskapsrådets (2002) krav för forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsveten-

skaplig forskning. Dessa krav gav oss en bättre förståelse för vad som är viktigt att ta upp med 

vardera respondent inför intervjutillfällena. 

Vi var tydliga med att respondenternas medverkan behandlas högst anonymt och att det 

inte ska gå att identifiera vardera person utifrån vad denne har sagt, detta är någonting som 

Holme och Solvang (1997) lägger stor vikt på. Vi har under behandlingen av råmaterialet varit 

noggrann med att anonymisera alla respondenter, exempelvis inte skriva ut namn i transkri-

beringen om sådana förekom under intervjuerna. Även i resultatkapitlet har vi varit noggrann 

med att anonymisera och filtrera bort all information som möjligtvis kan kopplas till medver-

kande parter. 

2.2 Databearbetning 

2.2.1 Transkribering 

För att på lämpligast sätt återge vad som sades under intervjuerna valde vi att transkribera de 

två intervjuer där ljudinspelning skedde. I vår transkribering har vi enbart redovisat vad som 

uttryckligen sades av respondenterna i ord, vi har därför inte inkluderat skratt och liknande i 

vår transkribering. Om en respondent muntligen har betonat ett särskilt ord har detta återgetts 

i transkriberingen för att ge oss en känsla av att någonting är viktigt. Den information som 

utvanns i transkriberingsprocessen samt de anteckningar som fördes under intervjuerna gav 

oss goda förutsättningar inför analysarbetet. 

2.2.2 Kodning och analysmetod 

Under vår granskning av den vetenskapliga litteratur som finns om problemområdet identifi-

erade vi ett antal aspekter som vi ansåg var intressanta att understryka. Vi valde sedan att ställa 

upp respondenterna och de aspekter vi hade identifierat i en och samma tabell (se figur 1). Det 

här gav oss således en bättre överblick då vi sedan gick igenom de transkriberade och anteck-

nade intervjuerna för att se om dessa aspekter, eller aspekternas innebörd, nämndes av re-

spondenterna i intervjuerna. Vi gick systematiskt igenom intervjuerna och varje aspekt som vi 

hade identifierat hade varsin unik färgkod för att det lättast och mest effektivast skulle gå att 

särskilja på var i intervjuerna respondenterna hade pratat om de specifika aspekterna. Om re-

spondenterna nämnde aspekterna, eller pratade om någonting som låg inom ramarna för vad 

aspekterna betyder, deklarerades det i tabellen. 
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Figur 1. Uppställda respondenter tillsammans med aspekter vi identifierade under vår litte-

raturgranskning utgjorde vår analysmetod. 

2.3 Metodkritik 

”När det gäller att studera samhället står vi inför en komplex och mångfaldig verklighet. 

Det skulle vara märkligt om vi med hjälp av ett enda metodredskap skulle kunna fånga 

denna verklighet – det kan vi inte heller.” (Holme & Solvang, 1997, s. 76) 

 

Vi hade som utgångspunkt uppfattningen att vi inte skulle kunna samla in alla aspekter inom 

ramarna för problemområdet vi ämnade att undersöka, det var en självklarhet. Vi fick även 

under intervjuprocessen undran hur vi hade valt att avgränsa ämnet eftersom det är otroligt 

brett och det är många perspektiv som måste tas i beaktande. Vi förstår att med den tiden vi 

hade till vårt förfogande för detta arbete lyckades enbart ett fåtal aspekter och exemplifieringar 

utvinnas ur det stora område som är IoT. 

Det bästa för oss hade varit att få tag på fler personer inom branschen att intervjua, och en 

stor bidragande faktor till varför vi endast har pratat med fyra respondenter kan högst troligt 

bero på tidpunkten då vi hörde oss för. Vi hade kunna varit ute tidigare med att leta efter re-

spondenter. Vi ansåg att vi ville ha materialet klart för oss, såsom intervjuunderlag samt litte-

raturgranskningen, innan vi började leta, detta för att vi ville ha en god förståelse för ämnet. 

Vi var dock inte medvetna om vilken tid det skulle ta från dess att respondenter kontaktades 

till dess att vi fick göra våra intervjuer. Detta skulle kunna effektiviseras genom att ta kontakt 

med respondenter även då vi inte kände oss fullkomligt redo för intervjuer. Det skulle även 

förminska den stressnivå vi kände av under en period. 
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Vi måste dock påpeka att bristen på respondenter inte har skadat vår undersökning som 

helhet då vi var ute efter att få veta hur personer inom branschen ser på problemområdet. Visst 

skulle vi troligtvis ha fått ta del av fler intressanta synvinklar om vi hade pratat med fler re-

spondenter, men i det stora hela har respondenterna gett oss det vi har behövt för att slutföra 

vår studie. 

Vad gäller genomförandet av intervjuerna kan eventuell kritik riktas mot vår tydlighet i 

sammanhanget samt vår förberedelse. En respondent hade exempelvis en kort stund till sitt 

förfogande där denne kunde prata med oss. Resultatet blev mer av ett spontant samtal än en 

strukturerad intervju. Följden av detta var att vi inte var beredd på att ta oss an intervjurollen 

och inspelningsverktyget var inte redo för att spela in. Vi fick därför föra anteckningar för att 

sedan fylla ut i efterhand med hjälp av våra minnesbilder. Dock kände vi inte att vi ville rubba 

samtalets rytm genom att avbryta och fråga om vi kunde spela in samtalet. Detta då vi ansåg 

att samtalet skulle kunna övergå från att ha ett bra flyt till att helt plötsligt bli stelt om ett 

inspelningsverktyg var närvarande.  



8 

 

3. Relaterad forskning 

3.1 Internet of Things 

Termen Internet of Things (IoT) myntades år 1999 av den brittiske entreprenören Kevin 

Ashton, vid den tiden tillhörande forskargruppen Auto-ID Labs, som hade visionen att internet 

är kopplad mot den fysiska världen via ubikvitära (allestädes närvarande) sensorer (Karimova 

& Shirkhanbeik, 2015). Under år 2014 var den uppskattade siffran på installerade IoT-enheter 

16 miljarder och siffran väntas stiga till 50 miljarder under år 2020 (Weinberg et al, 2015). 

McKinley Global Institute identifierade i sin rapport (Manyika et al, 2013) IoT som en av de 

teknologier vars ekonomiska inverkan under år 2025 har potentialen att vara massiv. De be-

räknar en siffra mellan 2,7 till 6,2 biljoner dollar årligen. 

Den grundläggande idén bakom IoT är att föra samman den fysiska världen med den digi-

tala, och således göra teknologin ubikvitär i en större utsträckning. Detta görs genom att inte-

grera fysiska objekt in i informationsnätverk för att tillhandahålla oss människor med avance-

rade och intelligenta tjänster (Yan et al, 2014). Även nya möjligheter för affärsmodeller uppen-

barar sig (Wortmann & Flüchter, 2015). Den mobila och ubikvitära tekniken som tidigare be-

skrevs som ”varsomhelst, hursomhelst, och närsomhelst” blir under IoT förlängd till ”vadsom-

helst, vemsomhelst, och vilken tjänst som helst” (Chabridon et al, 2014). Riahi et al (2014) 

menar på att IoT är en global vision snarare än en specifik teknik. 

3.1.1 IoTs grundläggande arkitektur 

Den fundamentala arkitekturen bakom IoT består, enligt Tsai et al (2014), av tre skikt, per-

ceptions-, nätverks- samt applikationsskiktet, som går igenom de grundläggande beståndsde-

larna för IoT. Jing et al (2014) benämner nätverksskiktet som transportskiktet, vilket har 

samma innebörd. Matharu et al (2014) har även inkluderat ett fjärde skikt, mellanprogramva-

ruskiktet. Vi har valt att inkludera dessa fyra skikt som den grundläggande arkitekturen bakom 

IoT (se figur 2). I övrigt tar litteraturen upp en variant av arkitekturen där fem skikt presente-

ras, bland annat av Bandyopadhyay och Sen (2011), även Tsai et al (2014) nämner en femla-

gersarkitektur av IoT. Där har tillträdesskiktet inkluderats, men eftersom detta skikt är i nära 

samarbete med nätverksskiktet har vi valt att inte inkludera det som en fristående komponent 

i arkitekturen. 
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Figur 2. Den grundläggande arkitekturen för IoT (Figuren baseras på Tsai et al, 2014, s. 

2203-2204; Matharu et al, 2014, s. 56 & s. 58). 

Perceptionsskiktet har som huvudsakliga syfte att samla in information (Jing et al, 2014; Mat-

haru et al, 2014) med hjälp av teknologier i form av RFID2, WSN3, GPS4, med flera. Dessa sam-

manfogas i enheter som är placerad ute i den fysiska världen. Perceptionsskiktet är det lager 

som ligger i botten av arkitekturen bakom IoT och som möjliggör för IoT-baserade tjänster och 

applikationer. 

 Skiktet som ligger ovanpå perceptionsskiktet är nätverksskiktet. Nätverksskiktet har ansva-

ret att samla ihop det data perceptionsskiktet har genererat, för att därefter se till att korrekt 

data skickas vidare till korrekt destination (Matharu et al, 2014). Data förflyttas via trådlösa 

nätverk som Wi-Fi, 3G, Bluetooth, etcetera. 

 Mellanprogramvaruskiktet tjänar som ett gränssnitt mellan hårdvaran i botten och appli-

kationsskiktet överst i arkitekturen, och fungerar således som ett dubbelriktat skikt (Bandyo-

padhyay & Sen, 2011). Dess ansvar är enhets- och informationshantering, samt datafiltrering, 

åtkomstkontroll, med flera. 

 Applikationsskiktet, som ligger överst i den nämnda arkitekturen, presenterar all den in-

formation som har genererats i de föregående skikten. Detta görs vanligtvis genom tjänster och 

                                                           
2 RFID (Radio Frequency IDentification) är en teknik som används för att läsa information från min-
nen, sensorer och transpondrar. Tekniken har ett läsavstånd från 1 cm upp till 100 m. 
3 WSN (Wireless Sensors Network), är spatialt autonoma sensorer i syfte att kontrollera fysiska eller 
miljörelaterade förhållanden. 
4 GPS (Global Positioning System) är ett satellitnavigeringssystem. 
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applikationer som sedan nyttjas inom olika användningsområden, exempelvis inom tillverk-

ning, logistik, sjukvård, utbildning, med flera (Matharu et al, 2014; Bandyopadhyay & Sen, 

2011). 

3.1.2 Cloud och Fog computing 

I detta avsnitt kommer vi kortfattat att gå igenom vad cloud computing respektive fog compu-

ting innebär eftersom dessa tekniker är en fundamental del av IoT och dess informationshan-

tering. Dessa två tekniker återfinns i mellanprogramvaruskiktet i den grundläggande arkitek-

turen för IoT. 

Cloud computing: En ofta refererad definition av vad cloud computing är tillhandahålls 

av National Institute of Standards and Technology (Mell & Grance, 2009). De beskriver cloud 

computing som följande: 

 

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network ac-

cess to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, stor-

age, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with mini-

mal management effort or service provider interaction.” (s. 2) 

 

Sadiku et al (2014) benämner cloud computings fördelar som bland annat ubikvitär nätverks-

åtkomst och platsoberoende resursförbindning. 

Fog computing: Fog computing är ett begrepp på det paradigm som tar databehandlings-

processen till ”kanten av nätverket”, fog computing är i själva verket cloud computing men 

“nära marken” (Stojmenovic et al, 2015). Figur 3 illustrerar fog och cloud. Fog computing in-

nebär att data som samlas in via sensorer behandlas i nära anslutning eller precis vid sensor-

platsen. Fog computing innebär låg latenstid från dess att data samlas in till dess att beslut tas, 

detta på grund av att informationen finns ”på plats”, till skillnad från cloud computing där data 

förflyttas upp till ”skyn”, inom cloud computing är latenstiden således ett problem (Sadiku et 

al, 2014). 

 

 

Figur 3. Bilden visar fog och cloud. (Stojmenovic et al, 2015, s. 2). 
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3.1.3 Tillämpningsområden för IoT 

I detta avsnitt ska vi ge exempel på olika tillämpningsområden för IoT som har identifierats i 

litteraturen. 

Sjukvård: Ett område för tillämpning av IoT-lösningar är inom sjukvården (Islam et al, 

2015). IoT-lösningar förväntas reducera kostnader och öka livskvaliteten hos de som använder 

sig av tjänsterna, där applikationer kan användas i syfte att utföra hälsoövervakning där pati-

enten inte behöver vara lokaliserad på sjukhuset. Även inom äldrevården har IoT-lösningar en 

stor potential. IoT kan förbättra förutsättningarna för att upptäcka hälsoproblem i tid genom 

att kolla efter avvikelser i den information som genereras (Jara et al, 2013). Islam et al (2015) 

ger exempel på applikationer där en patients glukosnivå i blodet kontrolleras för att se dess 

mönster hos patienten. Detta kan således hjälpa patienten att planera sina måltider, aktiviteter 

och medicinering. Ett annat exempel är hur hjärtats slag övervakas hos en patient för att upp-

täcka avvikande hjärtrytm. 

Städer: Ett annat tillämpningsområde för IoT är inom städers infrastruktur, det vill säga 

smarta städer. Konceptet smarta städer har potentialen att förbättra de traditionella publika 

tjänsterna såsom transport, belysning, övervakning, underhåll av allmänna utrymmen, sop-

hantering, med flera. Exempelvis är sophantering ett område där signifikanta ekonomiska och 

miljömässiga förutsättningar möjliggörs genom smarta avfallsbehållare som detekterar mäng-

den avfall i behållaren. Detta medför chansen att optimera sophämtningen samt att utöka kva-

liteten av återvinningen (Zanella et al, 2014). Ett annat exempel som Kamel Boulos och Al-

Shorbaji (2014) nämner är hur parkeringssituationen i städer kan förbättras genom samspelet 

mellan en parkeringssöktjänst som utför sina sökningar i realtid och nätverksuppkopplade 

parkeringsplatser. Detta skall således minska utsläppet av kolmonoxid då trafikanter snabbare 

kan lokalisera lediga parkeringsplatser (Zanella et al, 2014). 

Fordon: Bilar och dess förmåga att kommunicera med varandra är någonting som Ben 

Jaballah et al (2015) benämner som Internet of Vehicles (IoV). Detta innebär att information 

angående trafik och vägförhållanden kan delas mellan de olika fordonen i trafiken. Detta 

skapar en berikad körupplevelse för användare av tjänsterna. Även nödbromsning och andra 

handlingar kan distribueras mellan fordon. 

Hushåll: Då man kopplar upp hushållsapparater såsom luftkonditionering, kylskåp, disk-

maskiner, med flera, skapas det bättre förutsättningar för exempelvis energikonsumtionen i 

hemmet (Gubbi et al, 2013). Fabian och Feldhaus (2014) beskriver att ”smarta kylskåp” ska 

hålla reda på de produkter som finns inuti kylskåpet genom att skanna av streckkoden för varje 

produkt då dessa placeras däri. 

Kroppsnära teknik: På engelska ”wearables”, kan klassificeras i två kategorier: passiv 

kroppsnära teknik och aktiv kroppsnära teknik (Cirani & Picone, 2015). Den passiva varianten 

av kroppsnära teknik karaktäriseras av att det inte krävs någon mänsklig interaktion, då appli-

kationernas åtaganden sker automatiskt. Inom den passiva kroppsnära tekniken finns exem-

pelvis hjärtmonitorer och stegräknare. Aktiv kroppsnära teknik är däremot teknologi som sam-

spelar med människans handlingar. Här inkluderas exempelvis smarta armbandsur och 

smarta glasögon som blir allt vanligare, samt aktivitetsarmband. 
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3.2 Säkerhet och personlig integritet 

3.2.1 Informationssäkerhet 

Det finns tre olika aspekter av informationssäkerhet. Dessa är fysisk säkerhet som till exempel 

lås på dörrar, organisatorisk säkerhet som är vem som har tillgång till vad och logisk säkerhet 

som är exempelvis kryptering (SIG Security, 1998). 

Fysisk säkerhet: Fysisk säkerhet går att fördela i tre IT-utrymmen. Dessa utrymmen är 

datorhall, datorrum och kopplings-/kommunikationsrum. Datorhall är en lokal som är avsedd 

till IT-drift samt att förvara större mängder IT-utrustning. Datorrum är en lokal som inte är 

avsedd för IT-drift men kan vara anpassad för det, samt förvara en mindre mängd IT-utrust-

ning. Kopplings-/kommunikationsrum är en lokal för kommunikationsutrustning som till ex-

empel routers och switchar. I rummet förvaras inte hårddiskar, disketter eller liknande tek-

nologi. Något som organisationerna oftast glömmer när de ska placera ut IT-utrymmena är att 

källare kan vara olämpliga på grund av att de som regel är närmare vattenkällor och riskerar 

därför vid läckage eller översvämning att förstöra både tekniken men även sparad data. Några 

andra faktorer som är viktiga att ta med vid placering av IT-utrymmen är byggnadsmaterialen 

som finns i byggnaden, till exempel om något material är skadligt för teknik. För att skydda 

byggnaden och IT-utrymmena från inbrott används både mekaniskt skydd och elektroniska 

skydd. Exempel på mekaniskt skydd är lås, förstärkta dörrar och galler. Elektroniska skydd är 

inbrottslarm, detektorer och kameraövervakning. En annan åtanke som organisationer ska ha 

är var en byggnad placeras geografiskt sett på kartan, vilket är viktigt för att skydda data, ef-

tersom vägar eller byggnader i närheten kan transportera eller förvara farligt material som kan 

orsaka brand eller explosion. Skog som ligger i närheten kan även orsaka brand eller falla på 

byggnaden och där gäller det att tänka hur man ska undvika detta eller vad man gör om det 

sker. Därför är det vanligt att man de senaste åren har data sparat på mer än en plats just för 

att inte förlora allt vid till exempel olyckor. Tillträdesskydd är också en del man som organi-

sation använder sig av för att skydda IT-utrymmena. De lösningar som är vanligt idag är me-

kaniska lås som öppnas med fysisk nyckel, kodlås som öppnas med PIN-kod och passerkon-

trollsystem som är ett tekniskt system som styr elektroniska lås. Passerkontrollsystem används 

oftast i syfte att kunna spåra tillbaka till en individ om något har skett i IT-utrymmena som 

inte ska ske. De vanliga sätten att identifiera sig är något man vet som oftast är PIN-kod, något 

man har som är något fysiskt som till exempel passerkort och något man är, som till exempel 

fingeravtryck eller iris, vilket är en personlig egenskap. Både i och utanför IT-utrymmena an-

vänds både brandskydd och sektioner för att minska risken att förlora data. En viktig del i IT-

utrymmen är kyla i rummet, då teknik producerar värme som måste transporteras ut ur ut-

rymmet för att inte orsaka skada på tekniken. För att kontrollera dessa risker har man över-

vakning men även larm. Förutom de som har nämnts ovan finns driftlarm, temperaturlarm, 

fuktlarm och många fler. Tillsammans ska de hjälpa till att varna när något händer i eller ut-

anför IT-utrymmena (MSB & Riksarkivet, 2013). 

Organisatorisk säkerhet: Detta handlar om drift och underhåll av IT-system. Med 

andra ord all mänsklig interaktion med IT och de krav som ska ställas på den interaktionen. 

Här gäller det att alla vet vilka regler som finns, varför de finns och konsekvenserna som sker 

om de inte följs. Incidenter sker och ska ge administratörerna redskap för att hantera dessa 

incidenter. Ta som exempel om en dator blir hackad i en organisation ska inte alla system vara 



13 

 

tillgängliga, det är en dålig IT-arkitektur. Därför behövs det möjlighet för att kunna spåra in-

cidenter då man vill förhindra det i framtiden (SIG Security, 1998). 

Logisk säkerhet: Logisk säkerhet är tekniken och mekanismerna som används i system 

för att lösa säkerhetsproblem, det är säkerheten man bygger in i IT-arkitekturen. Ta TCP/IP 

som har funnits sedan åttiotalet och som fortfarande är ett bra val vid transporter av data, 

protokollet skapades dock inte med framtidens säkerhet i åtanke. Vilken nivå på säkerhet beror 

på vad man ska skydda, tid och pengar. Data ska skyddas på olika sätt beroende på om den är 

lagrad, används eller transporteras, eftersom den kan angripas på olika sätt i dessa tre faser. 

När data transporteras mellan punkt A till punkt B använder man sig oftast av kryptering ba-

serad på en matematisk algoritm, detta på grund av att om någon avlyssnar eller fångar upp 

informationen behöver de en nyckel för att kunna läsa meddelandet. Det finns tre typer av 

krypteringar, dessa är symmetrisk kryptering, asymmetrisk kryptering och envägskryptering. 

Vid symmetrisk kryptering har både sändaren och mottagaren samma nyckel för att kryptera 

och dekryptera. Nackdelen med denna typ av kryptering är att man behöver lika många nycklar 

som personer/system man vill kommunicera med plus att risken ökar att någon obehörig får 

tag i nyckeln, även kallat för nyckeldistributionsproblem. Därför skapades asymmetrisk kryp-

tering där sändaren och mottagaren har olika nycklar. Ena nyckeln blir publik och den andra 

blir privat. Även här finns det problem med att hantera nycklar då man behöver veta om en 

viss publik nyckel tillhör den privata nyckeln man har tänkt skicka till. Därför har man gjort 

en infrastruktur för att hantera nycklarna, även kallad Public Key Infrastructure. En myndig-

het vid namn Certification Authority har gjort en hierarkisk nyckelstruktur för att verifiera 

nycklar. Envägskryptering, även kallad hashning, används på filer, där algoritmer räknar ut en 

kontrollsumma på filen. Denna summa har en viss längd medan filen kan ha vilken storlek som 

helst. Det här betyder att en fil ska få samma kontrollsumma hos sändaren som mottagaren 

eftersom en ändring i filen ändrar ett hashvärde. Detta betyder också att två olika filer inte kan 

ha samma kontrollsumma, eftersom det skulle bli en kollision mellan dessa två filer. För att 

ytterligare kryptera filen brukar man kombinera hashning med meddelandeautentisering. Det 

betyder att hashvärdet blir en funktion av nyckeln (SIG Security, 1998). 

Hot och risker: Inom säkerhet ska man skilja på risk och hot. Hot är oönskade händelser 

eller situationer som kan störa organisationens verksamhet medan risk är sannolikheten för 

att det ska inträffa. Det finns olika typer av hot, dessa är bland annat angrepp, avlyssning, 

hårdvarufel, buggar, illasinnade program, bristande rutiner, rena misstag, med mera. För att 

kunna skapa en säkerhetsarkitektur behöver man tänka på vem det är som angriper. Det är 

inte bara människor och myndigheter som är utanför företaget utan även personalen kan vara 

angriparen. Detta leder till att man måste skydda sig genom förebyggande skydd, gränsskydd 

och återställande skydd. Förebyggande skydd påverkar oftast omgivningen och inte systemet 

eftersom det ska försöka reducera de hot som finns. Det kan till exempel ske via autentisering 

där man ska skriva in användarnamn och lösenord. Autentisering är som att skriva PIN-kod i 

ett elektroniskt lås (se fysisk säkerhet). Gränsskydd är mekanismer som förhindrar intrång. 

Till exempel åtkomstkontroll där man bestämmer vem får göra vad med filer, som skriv- och 

läsrättigheter. Samt vad dessa rättigheter innebär. Grännsskydd är även fysiska saker som lås 

på dörrar och annan utrustning.  Det mest vanliga återställande skydd är antivirus eftersom 
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det detekterar virus och försöker eliminerar det innan någon skada har skett. Ett annat exem-

pel är IDS som står för intrångsdetekteringssystem. Det är en mekanism som övervakar system 

för att avgöra om någon händelse i systemet tyder på intrång. Händelserna loggas och utvär-

deras för att vid intrång larma och eventuellt vidta åtgärder (SGI Security, 1998). 

3.2.2 IoT och säkerhet 

Säkerhet inom IoT är ett problem och ett område som kan påverka både individen och sam-

hället om känslig information hamnar i fel händer (Maras, 2015; Sicari et al, 2015; Suo et al, 

2012). Implementation av IoT-lösningar medför risker ur ett säkerhetsperspektiv (Almeida et 

al, 2015). De flesta enheter inom IoT har utvecklats utan säkerhet i åtanke och vi fortsätter att 

upprätta sårbara IT-system, som sedan förhoppningsvis hinner korrigeras innan alltför stor 

skada har skett (Maras, 2015; Smith & Erickson, 2015). I och med detta kan attacker på IoT-

system påverka stora delar av en infrastruktur. Ett angrepp kan följaktligen även förorsaka 

personskador eller till och med dödsfall (Sadeghi et al, 2015). Vissa delar i informationssäker-

het går att applicera på IoT och säkerhet, som till exempel lås och larm. 

Fysisk säkerhet: Autentisering, som till exempel BankID, kan jämföras med passerkort 

som används i passerkontrollsystem. I Sicari et al (2015) tar de upp att autentisering och till-

stånd är viktiga delar för att säkerhetsställa en säker kommunikation mellan IoT-lösningar. 

Utmaningen här är att autentisering och tillstånd kräver minne, kapacitet och batteritid, det 

här betyder att det måste ske på ett sätt som inte slukar dessa resurser som en IoT-lösning har. 

Författarna nämner även autentiseringsprotokoll som kan göras med hjälp av lättviktskrypte-

ring, vilket är logisk säkerhet. 

Organisatorisk säkerhet: Accesskontroll menas med tillåtelse av användning av resur-

ser som olika aktörer har inom IoT. För en organisation är det vem eller vad som har tillgång 

samt under vilka tider. Teknologier och användare skickar data till datasamlare som ska kunna 

identifiera och autentisera användare och objekt som legitima aktörer innan data samlas in 

(Sicari et al, 2015). Vilka som har rätt att utnyttja systemet genom ett användarkonto beskriver 

SIG Security (1998) som autentiseringsprocessen, medan Sicari et al (2015) benämner det som 

accesskontroll. Detta kallas även för auktorisering (SIG Security, 1998). I autentiseringspro-

cessen säger man vilka delar vem har tillgång till och när, det kallas även för “need-to-know”. 

Man brukar tala om “need-to-know” inom underrättelsetjänsten, där man gör auktorisering 

för att ha tillgång till den information man behöver för att kunna utföra sina uppgifter, inget 

mer. Bara auktoriserade personer får ett användarkonto med lösenord. Accesskontroll besk-

rivs däremot som mekanismer som används för att kolla åtkomst till system. Där har man olika 

rättigheter som nämnts i informationssäkerhetskapitlet (SIG Security, 1998).  

Logisk säkerhet: Sekretess, integritet och tillgänglighet är viktiga delar inom säkerhet 

som visar på om en arkitektur är bra. Sekretess betyder att obehöriga inte ska få tillgång till 

information. Obehöriga ska inte heller kunna stjäla information eller avlyssna. Integritet är att 

hindra otillåten modifiering av information, med andra ord ändra, duplicera eller förfalska in-

formation. Det här ska inte blandas ihop med personlig integritet, vilket är om information 

läcks ut kan det vara ett hot mot en individs integritet. Sista är tillgänglighet, det menas med 

att information ska vara tillgänglig för de som är behöriga. Allt det här bestäms i en arkitektur 

om vad man ska använda sig av för att skydda sig, som till exempel protokoll samt hur det ska 
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hanteras (SIG Security, 1998). Däremot är protokoll och algoritmer som finns i det tradition-

ella nätverket svårt att direkt applicera på IoT utan modifikation (Li, 2012). 

Hot och risker inom IoT: Säkerhetsrisker är inget nytt inom utvecklingen av informat-

ionssystem. För IoT-lösningar är det fler risker inom området jämfört med andra områden 

inom informationsteknik och i dagsläget saknas säkerheten helt eller är bristfällig inom säker-

hetsåtgärder inom IoT (Almeida et al, 2015). 

 

“Ur säkerhetssynvinkel räcker det att det finns en enda olämplig bugg för att ett system 

ska vara vidöppet för en angripare.” (SIG Security, 1998. s.2) 

 

IoT har mer säkerhetsbrister än informationssystem då det finns fler accesspunkter kopplade 

till internet. Ju mer punkter, teknologier och användare som är inblandade i IoT, desto fler 

brister finns det, vilket ökar riskerna för en attack. På grund av den information som finns 

tillgänglig via IoT är informationssäkerhet viktigt för att förhindra att en obehörig får tillgång 

till information som de inte ska ha (Maras, 2015). 

 

 

Figur 4. Den grundläggande säkerhetsarkitekturen för IoT (Figuren baseras på Tsai et al, 

2014, s. 2203-2204; Matharu et al, 2014, s. 56 & s. 58; Suo et al, 2012, s. 648-649). 

IoTs säkerhetsarkitektur: Suo et al (2012) och Matharu et al (2014) går igenom IoTs arki-

tektur och det som behöver finnas i varje skikt för att skapa säkerhet (se figur 4). I percept-

ionsskiktet finns teknologi som till exempel GPS och RFID-läsare. IT-säkerhet går inte direkt 

att applicera på IoT då många teknologier i IoT har begränsad styrka, lagringskapacitet och 

mindre batteritid än vad servrar och datorer har. Det gör att man behöver en lättviktskrypte-

ring i perceptionsskiktet, som inte tar mycket kapacitet. Det är även här man behöver tänka på 

fysisk säkerhet eftersom dessa teknologier oftast finns på platser som är utanför organisation-

ens lokaler. Det betyder att teknologierna finns i mer oförutsägbara och tuffa miljöer, till ex-

empel att förhindra stölder och skador som teknologin kan utsättas för. Skador är allt från vad 

en människa kan orsaka men även vädret och miljön som teknologin ska existera i. Det ska 



16 

 

även finnas ett säkert sätt att samla in data och skicka den vidare krypterat för att förhindra 

att någon obehörig som avlyssnar inte ska kunna läsa av informationen direkt. Det här försöker 

man även hindra genom att blockera RFID-taggar för att göra det svårt för obehöriga att få 

tillgång till sensorerna. Däremot är det lätt att hindra signalen från sensorerna genom att 

skicka ut radiosignaler. I nätverkslagret finns det nätverk, satellit, infrastruktur och protokoll 

som delvis innehåller säkerhet. Därför behöver man skapa mekanismer som på något sätt au-

tentiserar noderna, krypterar och ser till att kommunikationen kan hållas säker samt stabil 

(Suo et al, 2012; Matharu et al, 2014).  

I mellanprogramvaruskiktet finns exempelvis cloud och fog computing som fungerar som 

en brygga mellan olika plattformar inom IoT (Sicari et al, 2015). I skiktet behövs antivirus för 

att se till att både användare och teknologier inte samlar på sig illasinnad programvara. Även 

komma på ett säkert sätt hålla både saker och användare uppkopplade mot cloud utan att ris-

kera att läcka ut information som kan vara känslig. En bra arkitektur på IoT har oftast en säk-

rare anslutning. Dessutom behövs det sätt att kunna återskapa data om något händer för att 

ge möjlighet att hämta data på nytt och inte förlora den. 

Sista skiktet är applikationslagret där datadelning är en av de viktiga sakerna som behöver 

skyddas där integriteten och accesshantering spelar roll. För att försöka skydda både inform-

ationen som flödar samt individen behövs autentisering för att man ska veta att man kommu-

nicerar med rätt person eller teknologi som nämnts tidigare. På det här sättet skyddas indivi-

den och ens integritet. En utmaning är att finna balans mellan kontroll på informationen, sam-

tidigt inte hindra informationen från att komma fram (Suo et al, 2012; Petroulakis et al, 2012; 

Matharu et al, 2014).  

Säkerhets- och standardiseringsproblematik: Suo et al (2012) tar upp att ingen har 

riktigt kommit på hur säkerheten ska fungera i IoT i praktiken. Idag prövar sig organisationer 

fram och skapar sina egna lösningar, vilket leder till att det finns flera sätt för IoT-lösningar 

att kommunicera, detta är en problematik eftersom teknologier inte kan kommunicera på alla 

sätt som finns. Det som skulle underlätta är att etablera standarder för IoT för att på det sättet 

uppnå en högre säkerhetsnivå än den som finns idag. Kortfattat är utmaningarna inom säker-

het, när det kommer till IoT, allvarliga och det är viktigt att etablera en säkerhetsstruktur. 

3.2.3 Personlig integritet 

Det är ett faktum att webben idag håller reda på våra rörelser, exempelvis vilka sökord vi an-

vänder och vilka webbsidor vi besöker. Det är dock någonting som användare själva har möj-

lighet att påverka genom att vara återhållsam i sitt användande av internet. Återhållsamheten 

är emellertid någonting som sätts på prov då miljöer runtomkring oss blir alltmer IoT-base-

rade. Tekniken blir ubikvitär och användaren har inte längre samma möjlighet som tidigare 

att ”sluta använda” eller ”hålla tillbaka”. I och med IoT dyker nya perspektiv upp på de integri-

tetsaspekter som sedan tidigare finns under vad som benämns som webb 2.0. Ur ett personligt 

integritetsperspektiv inom IoT finns det ett antal aspekter som CompTIA5 har identifierat i sitt 

forskningssammandrag (2015), av dessa anser vi att följande är intressanta för vår studie: 

ägandeskapet av insamlad data, användningen av insamlad data, och rätten att som individ ha 

                                                           
5 Computing Technology Industry Association är en ideell branschorganisation. De förser IT-industrin 
med certifiering. 
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möjligheten att vara anonym. Fortsättningsvis ska vi reda ut vilka problem och risker som IoT 

medför för dessa personliga integritetsaspekter. 

Ägandet av data: Då kostnaderna för att lagra data minskar ökar således mängden data 

som kan lagras, det finns därför ett behov av att tillämpa lösningar som raderar information 

som inte längre har något användningssyfte (Atzori et al, 2010). I dagens läge finns det inte 

tillräckliga teknologiska lösningar som garanterar att den personliga integriteten tas tillförlit-

ligt om hand genom hela processen, från insamling av data till dess att informationen raderas. 

Endast då den personliga integriteten skyddas kan förtroendeingivande IoT-lösningar upprät-

tas (Perera et al, 2015a). Man har identifierat tre stycken primära integritetsskyddande mål 

där dessa är olänkbarhet, genomskinlighet och intervenerbarhet (Danezis et al, 2014; Perera 

et al, 2015b). Olänkbarhet syftar till att data förväntas att inte kombineras med annan data på 

ett sätt som kränker den personliga integriteten. Data kan delas mellan flera enheter eller nät-

verk som skiljer sig åt principiellt och praktiskt då det gäller säkerhet (Riahi et al, 2014), vilket 

kan medföra komplikationer för den personliga integriteten. Genomskinlighet menas med att 

användaren ska ha en bra bild över hur data används över tid, exempelvis vilka datakällor som 

kommer att kombineras och vilken typ av information som kommer att samlas in. Intervener-

barhet avser att användaren ska under datas livscykel alltid ha möjlighet att ingripa för att 

upphäva eller ändra sitt medgivande, det vill säga att användaren alltid ska ha kontroll över 

sitt data. 

Användning av data: I en värld där IoT är framstående kommer en signifikant större 

mängd data kunna samlas in (Perera et al, 2015a). Almeida et al (2015) menar att IoT möjliggör 

för en nivå av granskning av individer som inte tidigare har skådats. Litteraturen väcker frågor 

angående spårning och observation av individer ute i den fysiska miljön då IoT gör detta möj-

ligt. Många IoT-baserade lösningar har starka kopplingar till det vardagliga livet hos individer 

(Wu & Zhao, 2014), att följa rörelsemönster och vanor blir således en möjlighet (Almeida et al, 

2015; Fink et al, 2015; Maras, 2015; Wu & Zhao, 2014). Syftet bakom detta kan vara flera (Pe-

rera et al, 2015a), exempelvis ger det bättre förutsättningar för reklamannonsering då intres-

senter känner till lokaliseringsmönster hos sin målgrupp (Fink et al, 2015). Ett sådant använd-

ningsperspektiv kan vara förmånligt för både kunder och annonsörer. Fink et al menar på att, 

i likhet med bloggare som tjänar ekonomiskt på att tillåta annonsering på sina bloggar, kan 

individer agera, som författarna uttrycker, ”walking digital billboards” (s. 30). 

Information som genereras genom IoT-lösningar skulle dock kunna användas för krimi-

nella ändamål. Inte minst finns det en risk för identitetsstöld om någon obehörig lyckas tränga 

sig in i en enhet som lagrar en individs personliga information (Maras, 2015). Det finns även 

en risk för att information genererad av GPS-system hamnar i fel händer, denna information 

kan följaktligen bestå av vart en individ bor och när han/hon är hemifrån (Gaura et al, 2013), 

vilket kan möjliggöra för bättre förberedelser vid intrång (Fink et al, 2015) i det personliga 

hemmet. 

Anonymitet: Då IoT-miljöer innehåller sensorer finns det ingen individuell kontroll över 

vilken information som delas av användarna själva (Atzori et al, 2010). Det här är ett problem 

och en utmaning att komma underfund med enligt litteraturen. Atzori et al nämner även att 

det uppenbarar sig integritetsproblem för de som inte använder sig av IoT-baserade tjänster. 

Anonymitet är ett perspektiv som en IoT-baserad värld måste ta i beaktande. Valmöjligheter 
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om vilken information som är öppen för insamling, vem som har rätten att samla in informat-

ion, samt när detta sker är någonting som användare själva ska kunna kontrollera (Maras, 

2015). Men i och med att IoT skapar en högre grad av teknologisk närvaro är detta en aspekt 

som är synnerligen svårhanterlig. Denna funktionalitet är i nuläget inte fullkomligt applicerbar 

inom IoT (Yan et al, 2014). Tekniker för dataanonymisering inom IoT skulle vara väldigt kom-

plicerat att implementera (Riahi et al, 2014). 

Dataminimeringsprincipen: Riahi et al (2014) lägger stor vikt på att IoT-lösningar ska 

prioritera datakontroll framför datainsamling, det vill säga ta hänsyn till dataminimerings-

principen. Dataminimeringsprincipen bygger på att endast den mest relevanta data samlas in, 

och således minimerar intaget av den råa data som annars genereras, detta benämner Gaura 

et al (2013) som “edge mining”. Edge mining innebär att data behandlas i nära anslutning eller 

vid exakt position där data samlats in. Detta tillvägagångssätt passar väl in på vad som beteck-

nas som fog computing. Fog computing är, till skillnad från molnet uppe i skyn, ett moln i nära 

förbindelse med marken (Bonomi et al, 2012) där databehandlingsprocessen sker ”på plats” i 

själva objekten (Makker, 2015). 

En ny EU-förordning om dataskydd beräknas vara formellt antagen under april eller maj 

2016 för att under 2018 ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL) (Comformics, 2016). 

Förordningen innehåller tydligare rättigheter för enskilda individer där personuppgifter ska 

kunna raderas på begäran samt att man som enskild individ har rätten att begära åtkomst till 

sina personuppgifter då dessa ska förflyttas från exempelvis ett socialt nätverk till ett annat, 

det betyder rätten till ”dataportabilitet” (Datainspektionen, 2016). 
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4. Resultat 

Vi ska i detta kapitel redovisa datamaterialet som vi har samlat in genom våra intervjuer. Vi 

har i litteraturen identifierat ett antal aspekter som var intressant för vår studie, inom säkerhet 

är dessa fysisk säkerhet, organisatorisk säkerhet, logisk säkerhet, hot och risker samt säker-

hets- och standardiseringsproblematik, och inom personlig integritet är dessa dataminime-

ringsprincipen, olänkbarhet, genomskinlighet samt intervenerbarhet. 

4.1 Säkerhet 

4.1.1 Fysisk säkerhet 

Respondent A beskriver att man i deras IoT-lösningar måste användaren eller en teknologi 

autentisera sig beroende på situationen. Vid exempelvis uppdateringar kan kunder med käns-

lig utrustning eller information använda PIN-kod för att endast under bestämda tider tillåta 

uppdatering av mjukvaran, koden används då som autentisering. Lösenord används även i fall 

där obehöriga inte ska kunna läsa av data. 

Respondent D nämner att det är viktigt att se att korrekt data skickas, vilket görs genom att 

kryptera data. Data ska valideras för att ingen ska kunna skicka falsk information utan att det 

märks av, vilket respondenten menar är viktigt för industrin. Vidare menade Respondent C att 

data som inte kommer fram är ett mindre problem, det är någonting som går att rätta till. Det 

blir däremot ett större problem om man inte märker att ett värde är falskt, då fattas det beslut 

utifrån det falska värdet. 

4.1.2 Organisatorisk säkerhet 

Respondent A nämnde att tillsammans med deras kunder går de igenom sina säkerhetsrekom-

mendationer samt hur det ska fungera i speciella fall. Vidare ansåg respondenten att access-

kontroll och skyddandet av information är de mest kritiska aspekterna inom IoT för att för-

hindra att information förstörs, påverkas eller ändras på något sätt. 

4.1.3 Logisk säkerhet 

Wi-Fi, Bluetooth samt krypterat mobilnät är kommunikationssätt för de IoT-lösningar som 

Respondent A nämner. I deras fall finns även återuppspelningsskydd som gör att det inte går 

att repetera ett kommando flera gånger under en kort tidsperiod då det annars löper en risk 

att någon spelar in data. Respondenten nämner att de i deras infrastruktur har centraliserad 

uppdatering för att möjliggöra automatisk uppdatering av tusentals enheter samtidigt. Lagring 

av data krypteras i vissa fall, menar respondenten. Ett exempel där det inte är möjligt med att 

kryptera lagrad data är databas med geokodning6. Vidare nämner respondenten att man i de-

ras fall har obligatoriska krypteringar för att förhindra att obehöriga ska kunna läsa av data om 

de lyckas fånga upp den. Detta kompletteras med certifikathanteringar och lösenord. 

 

 

 

                                                           
6 Geokodning betyder att fakta, till exempel bild eller artikel, kopplas till en geografisk plats på jorden 
genom koordinater. 
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”Jag skulle säga att de flesta trådlösa systemen idag eller så går ju med någon form av 

kryptering. Sen är det väl kanske inte så hög kryptering som vi har kört på dom näten på 

slutet men… ja det är ju i alla fall… det ligger ju alltid någon krypteringsnyckel på gre-

jerna.” (Respondent D) 

 

Respondent C och Respondent D menar att det alltid finns en krypteringsnyckel på teknolo-

gier, däremot är det ett problem att användaren väljer nyckel själv. Har de exempelvis nyckeln 

”hej123” blir det inte säkert även om det är en 128-bitars kryptering. Respondenterna tror att 

detta beror på okunskap men även att man som användare helt enkelt inte bryr sig om det. En 

annan aspekt som Respondent C var inne på var om avlyssning inom IoT. Då det inte är en 

omöjlighet att hacka information är det dock en svår uppgift, särskilt om det är en liten mängd 

data som skickas, då har man ingen data att arbeta med. Respondent D tillägger även att man 

måste hitta av exakt tidpunkt när data skickas för att detta ska vara möjligt. Både Respondent 

C och Respondent D tror att denna del av säkerheten inte är något större problem. 

4.1.4 Hot och risker 

Respondent A säger att man alltid ska fundera på möjliga attacker då det alltid finns nya hot 

som kan dyka upp. Identifiering av krypteringsförbättringar, nyckelhantering, sårbarheter i 

system/arkitektur och störa ut servrar är aspekter som måste behandlas. Vidare menar respon-

denten att det är en stor risk med att företag inte riktigt funderar på säkerheten, utan vid en 

annalkande deadline kan säkerhetsaspekten bli någorlunda förbisedd då företag inte vill gå 

över tiden. Respondenten menar att företag hoppas på att uppdateringar7 fixar de befintliga 

säkerhetshålen innan dessa upptäcks av obehöriga. Därför anser respondenten att det är vik-

tigt att genomföra en genomgång av alla system regelbundet. Det handlar om vad man lagrar, 

vart det lagras, placeringen av servrar, programvaror och allt annat som är inblandat. Respon-

dent D var också inne på detta, att då utvecklingen ska gå fort leder det till att buggar uppen-

barar sig. Respondenten sade fortsättningsvis att man oftast får problem då dessa buggar ska 

fixas, eftersom produkterna redan är implementerade eller har kommit ut på marknaden. Man 

försöker lösa detta genom uppdateringar, det går i vissa fall med IoT, men oftast är det mycket 

data som ska färdas över nätet, vilket det inte är byggt för. 

Det Respondent C ser som en risk är att man som användare tror att saker och ting alltid 

kommer att fungera, detta avgörs av hur beroende samhället blir av den trådlösa uppkopp-

lingen. Respondenten menar att man blir sårbar om ingenting i ens liv fungerar om den tråd-

lösa uppkopplingen ligger nere. Det blir dessutom intressant för de som vill förstöra då det är 

både väldigt enkelt och billigt. Respondent D håller med om detta och menar på att det kan 

föra med sig komplikationer då man på ett effektivt sätt vill styra exempelvis lampor och dör-

rar, och således koppla upp dessa objekt. Respondenten fortsätter med att det går att störa ut, 

vilket leder till att teknologin slutar att fungera, och då krävs det att teknologin kan skötas 

manuellt eller att en timer sätts in, beroende på vilken specifik teknologi det är. Respondent C 

höll med om detta och menar i sin på tur att de som konstruerar dessa lösningar förhoppnings-

vis tänker på hur viktigt det är med att ha någon form av backup-lösning. Det kan till exempel 

                                                           
7 Uppdatering, även kallad Service Pack, släpps av programvaruutvecklare för att uppdatera och korri-
gera funktioner i program som är felaktiga eller för att rätta till upptäckta säkerhetsproblem. 
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vara gatubelysning som kan både styras med IoT-lösningar och som backup ha en timer som 

är inställd på ett klockslag. Fortsättningsvis sade respondenten att nu då IoT exploderar i om-

fattning kommer det att finnas otaligt många produkter, och dessa produkter har i sin tur kod 

i sig, och i koden kommer det finnas buggar. Respondenten menar att detta är en säkerhetsrisk. 

Om kod är bristfällig leder detta till att det öppnas upp möjligheter för att hacka de specifika 

produkterna. Respondenten menar på att det då inte spelar någon roll om det finns kryptering 

eftersom det då finns en annan väg att ta in. Fortsättningsvis menar respondenten att då saker 

blir mer komplex öppnas det upp fler vägar för obehöriga att ta sig in. 

4.1.5 Säkerhets- och standardiseringsproblematik 

Respondent A nämner att en problematik med IoT är att det är mycket större än det tradition-

ella internet. Respondenten nämnde att inom IoT kan till och med kylskåpet övervaka dig då 

alla tar hem apparater som kommunicerar med internet. Det här menar respondenten gör det 

nästintill omöjligt att egentligen veta exakt vad apparaterna kan göra, vilken data som samlas 

in av dessa apparater. Det här gör att brandväggar i detta fall inte skyddar användaren, till 

skillnad från det traditionella internet. Ett stort problem är då företag säljer IoT-produkter 

som installeras med utan någon direkt eftertanke på vad dessa produkter egentligen kan göra. 

Det är ett stort problem, menar respondenten. Fortsättningsvis undrar respondenten om före-

tag själv ska hantera detta eller om myndigheter måste blandas in, ett alternativ som nämns är 

någon form av certifikat. Avslutningsvis ställer sig respondenten frågan hur man brandväggar 

IoT. Personligen vet respondenten hur man skyddar enskilda IoT-produkter, men inte ett 

smart hem. 

Respondent C nämner att i bilbranschen har man inte tänkt till. Bilnyckeln är krypterad och 

den är inte lätt att hacka. Det är således enklare att bara stjäla nyckeln från dess ägare. I den 

så kallade ”keyless”-funktionen sniffar man efter nyckeln och förstärker signalen, det resulte-

rar i att nyckeln inte behöver dekrypteras. Då kan någon bara kliva in och åka iväg eftersom 

bilen fungerar tills dess att man stänger av motorn.  

Fortsättningsvis tar Respondent C upp att radiobanden är långsamma att förändra, alla vill 

ut med trådlösa sensorer men banden som alla använder är smala, följden blir att alla trängs 

på en väldigt liten yta. Respondenten tror dock att detta kommer att förändras. Inom televis-

ionen går det mot trådbundet istället för trådlöst och televisionen har ett stort område inom 

etern. Det skulle kunna frigöras men det går långsamt. Wi-Fi var exempelvis i början 2,4 giga-

hertzband och nu är det uppe i 5 gigahertz. Enligt respondenten borde Wi-Fi ha mer, men alla 

vill ha mer och det finns bara en kaka, en resurs. I vissa fall är det specificerat från till exempel 

Post- och telestyrelsen (PTS) om att små teknologier, till exempel sensorer, får enbart prata 

0,1 % av den totala tiden. Sedan är det upp till sensorerna att följa det här, men det finns i 

regelverket. 

 

”Då inser man också ganska snabbt att det inte går att skicka hur mycket data som helst 

och går inte att göra vad som helst på dom banden.” (Respondent D) 

 

Det här säger respondenten kan vara en viss fördel för de som arbetar med IoT, då det kanske 

kommer fler sådana band som har begränsningar till hur mycket som får skickas, för att för-

hindra att det inte ska bli en större mängd objekt som ska skicka samtidigt. Ta exempelvis 
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stillbilder, det är stor skillnad jämfört med att skicka värdet av en temperatur. Men detta driver 

allting framåt, säger respondenten. 

 

”IoT-branschen. […] den är inte väldefinierad idag. Den är ju extremt omogen kan man ju 

säga.” (Respondent C) 

 

Respondenten säger att det är ett krig mellan standarder och att alla skapar sina egna standar-

der, det leder till att det finns väldigt många olika sätt att göra samma sak på. Respondenten 

fortsatte med att nämna hur mobilvärlden har samlat ihop sig, och till skillnad från IoT-bran-

schen är en mogen bransch. Det gör det svårt för utvecklare att veta vad man ska satsa på då 

man inte kan göra allt. I slutändan blir det förhoppningsvis en de facto standard. Respondent 

D instämmer och säger att Wi-Fi var i samma situation, där det krävdes att man hade samma 

utrustning för att teknologin skulle kunna kommunicera med varandra. Det är någonting som 

tillslut löste sig. Respondent C talar om att mobilnätet hade problem med olika standarder 

men att det tillslut var Sverige som drog igång arbetet mot standardisering. Anledningen till 

att det gick bra var på grund av att det var statligt styrt. Regeringen bestämde sig för att ut-

veckla och uppdraget var specificerat till hur det skulle fungera samt vilken aktör som skulle 

utföra uppdraget, Ericsson. I USA, menar respondenten, gjorde man ett eget “copy-paste” vil-

ket ledde till att man inte kunde resa med sina mobiltelefoner i landet då det var olika nät och 

olika operatörer. Det Ericsson skapade blev tillslut en världsstandard, de tänkte ut allting och 

var tidigt ute. Respondenten lade även till att intresseorganisationer tillslut brukar prata ihop 

sig. 

Respondent D fortsätter med att säga att IoT-branschen inte har råd att ha olika standarder, 

det är för mycket pengar och man kan inte göra som Sverige har gjort de senaste åren, det vill 

säga att byta ut basstationer och liknande. Det är väldigt kostsamt. Ett problem med IoT, me-

nar respondenten, är att det är billigt att göra saker vilket kan leda till att vem som helst kan 

producera lösningar, således kan små organisationer bygga upp ett helt nät. Det är ett problem 

eftersom vem som helst kan skapa sin egen standard. 

 

”Alla såna här små batteridrivna grejer dom är ju gjord för att ligga och dra ingen ström, 

så dom sover ju hela tiden. Dom lyssnar ju inte på radiotrafik. Förutom kanske just precis 

när dom sänder, dom sänder någon millisekund någon gång i timmen eller något sånt 

där. Och så lyssnar dom någon millisekund, ’vill du något mer?’. Visst, det går att göra 

sånt system som går att uppdatera men om uppdateringen då tar en timme då är ju bat-

teriet slut sen, det batteri som skulle räcka i tio år.” (Respondent C) 

 

Respondent C säger att batteridrivna sensorer inte lyssnar på trafiken förutom då de, i någon 

millisekund, sänder och eventuellt lyssnar på kommando. Batteritiden på dessa sensorer skulle 

därför slukas om de skulle gå igenom en uppdatering. 

Respondent D fortsätter med att säga att då man applicerar fler och fler sensorer ute i den 

fysiska världen reduceras följaktligen utrymmet i etern. Arkitekturen utvecklas på ett sätt där 

sensorerna ska vara strömsnåla och när dessa sensorer vaknar ska dom skicka sitt paket utan 
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att behöva lyssna på omgivningen. Det blir ett problem då data inte kommer fram på grund av 

att många sensorer kommunicerar samtidigt. Det pratar helt enkelt i munnen på varandra. 

4.2 Personlig integritet 

4.2.1 Dataminimeringsprincipen 

Respondent A nämnde ett flertal gånger under intervjun att insamling av mer data än nödvän-

digt är någonting som deras organisation inte gör. Det ska finnas ett syfte och ett tydligt an-

vändningsområde för den information som samlas in, annars finns det ingen mening med att 

samla in data. Respondent B styrkte detta genom att säga att insamlingen av data oftast har ett 

gott syfte men att man samtidigt måste se till att inte samla in information som inte behövs. 

4.2.2 Olänkbarhet, genomskinlighet och intervenerbarhet 

Principen att inte länka ihop flera olika datakällor var någonting som Respondent A nämnde, 

att det finns vissa situationer där man verkligen inte ska samla in information. Information 

kan således utvinnas på ett sätt som kränker den personliga integriteten om det inte finns tyd-

liga direktiv på när det inte är lämpligt att samla in information. Detta var en aspekt som Re-

spondent B bekräftade. 

 

”GPS-navigatorn spelar ju in vart du är, vart du har varit.” (Respondent A) 

 

Respondenten fortsatte konstaterandet med att polisen kan plocka ut GPS-navigatorn ur bilen 

och se var individen har varit. Ett liknande exempel nämndes av Respondent C: 

 

”Om man sniffar så trillar det ju in en massa data där man ser precis vilka andra access-

punkter den här telefonen har varit kopplad till.” (Respondent C) 

 

Respondenten menade med detta citat att en övergripande bild kan skapas om vilka platser en 

användare har befunnit sig på över tid. Detta på grund av att användares telefoner och dess 

Wi-Fi hela tiden letar efter nätverk. Om en accesspunkt sätts upp någonstans går det alltså att 

se vilka andra mobilnät en specifik telefon har varit kopplad till. Det finns således möjligheten 

att lokalisera individers rörelsemönster genom att se vart deras personliga enhet har varit. 

Detta är någonting som gemene man oftast inte tänker på. Eftersom många inte tänker på det 

finns det heller ingen koll från individens sida. Avslutningsvis nämnde respondenten att ett 

sätt att förhindra att sin telefon ställer sig i riskzonen för att kopplas till tidigare tidpunkter är 

att göra en rensning i telefonens historik. 

 

“Det man inte loggar själv loggar någon annan åt en.” (Respondent A) 

 

Respondent A nämnde under intervjun att det är svårt att skydda sig från att bli loggad då det 

finns en hel uppsjö av utrustning runtomkring. Det för med sig att individen har dålig koll på 

vad informationen som utelämnas används till. Även om man själv inte har en telefon som är 

inställd på att spåra sin lokalisering finns det allt som oftast enheter i närmiljön som gör det. 



24 

 

Det är därför svårt att skydda sig mot det. Respondenten nämnde även hur exempelvis Fa-

cebook har jobbat med ansiktsigenkänning på bilder med mera, vilket också är en form av 

loggning. 

Fortsättningsvis berättade Respondent A att i deras sätt att arbeta finns det alternativ för 

användaren när denne inte vill att information ska samlas in. I vissa lägen vill man absolut inte 

att data ska samlas in och då ska användaren ha den friheten att påverka. 
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5. Analys 

I litteraturen urskiljde vi nio aspekter som vi tycker är relevanta och för att se vilka aspekter 

som respondenterna tog upp skapade vi en tabell (se figur 5). 

 

 

Figur 5. Figuren visar de aspekter vi identifierade i litteraturen ställda mot responden-

terna. En markering betyder att respondenten berörde aspekten eller aspektens innebörd 

under intervjun. 

5.1 Säkerhet 

I litteraturstudien beskrivs användning av PIN-kod eller lösenord som autentisering, något 

som MSB och Riksarkivet (2013) tar upp i informationssäkerhet, att identifiera sig med hjälp 

av något man vet, exemplet som användes var PIN-kod som är samma sak som lösenord föru-

tom att PIN-kod oftast består av siffror. I vår intervjustudie kom det även upp att både använ-

darna men även teknologi behöver autentisera sig mot IoT-lösningar, antingen med lösenord 

eller PIN-kod för att både validera data som skickas men även för att ge tillåtelse till systemet. 

Det Sicari et al (2015) och SIG Security (1998) säger är att autentisering och att få tillstånd att 

vara i systemet är viktiga delar inom säkerhet för att säkerhetsställa kommunikationen mellan 

användare, teknologier och IoT-lösningar. Det här leder till en utmaning, menar Sicari et al 
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(2015), att autentisering och att få tillstånd inom IoT-lösningar kräver minne, batteri och be-

räkningskapacitet. Det här betyder att det behöver skötas på ett sätt som inte slukar dessa re-

surser. Det här kom upp under intervjustudien att en del teknologier inom IoT-lösningar har 

dessa begränsningar och det sätter ramen för vad som är möjligt för lösningen. Även Suo et al 

(2012), Petroulakis et al (2012) och Matharu et al (2014) tar upp i säkerhetsskikten för IoT att 

säkerheten behöver anpassas till teknologierna med dessa begränsningar eftersom de har fler 

begränsningar än vad till exempel en databas har. Det här betyder även att hot som misstag, 

buggar och liknande försöker man lösa genom uppdateringar, enligt respondenterna. Det är 

ett problem relaterat till teknologiers begränsningar. En del teknologier, till exempel hushålls-

apparater, har inte de begränsningar med batteritid eller bandbredd som sensorer har. Det gör 

att uppdatering för sensorer är en utmaning där det inte finns tillräcklig bandbredd eller 

strömförsörjning som räcker till för att kunna utföra en uppdatering, det betyder att de istället 

får bytas ut om de inte fungerar. I litteraturen beskriver Maras (2015) och Smith och Erickson 

(2015) att de flesta teknologier inom IoT utvecklas utan tanke på säkerheten och man håller 

tummarna för att brister hinner korrigeras innan något händer, som är grunden till varför tek-

nologierna inom IoT behöver uppdateras. Det här styrker Almeida et al (2015) med att säga att 

i dagsläget saknas säkerheten helt eller har brister även om det inte är nytt inom utvecklingen 

av informationssystem. En del av problemet är att snäva deadlines gör att man gör nödlös-

ningar som inte alltid går att fixa när dessa produkter väl är implementerade.  

Sicari et al (2015) och SIG Security (1998) menar på att accesskontoll samt auktorisering 

används både i och av organisationer för att hantera tillåtelse av användning av resurser. Det 

här sker oftast genom användarkonto när en användare vill få tillgång till IoT. I intervjustudien 

kom det fram att det finns flera sätt att hantera tillåtelse av IoT och därför behöver man an-

passa efter situationen. Detta för att förhindra obehöriga från information och att obehöriga 

inte ska förstöra information eller ändra den på något sätt. Inom branschen förekommer det 

återuppspelningsskydd som ska förhindra att obehöriga spelar in information. I åtkomstkon-

trollen bestämmer man vem som har skriv- och läsrättigheter vilket kan kompletteras med 

intrångsdetekteringssystem för att avgöra om en händelse är ett försök till intrång eller inte 

(SIG Security, 1998). I resultatet kom det fram att även om obehöriga får tillgång till inform-

ation krypterar man den i alla fall när den skickas mellan olika punkter i IoT-lösningarna. 

Detta är någonting som Suo et al (2012) och Matharu et al (2014) säger är viktigt att ha, inte 

bara i nätverket, men även i vissa fall vid lagring av data. Respondenterna tog upp att förutom 

obligatorisk kryptering för att förhindra eventuell avlyssning måste krypteringen också ha en 

påverkan på att säkra data. Där det talades om exemplet med bilindustrin där bilnyckeln är 

krypterad men det spelar ingen roll så länge man fångar upp signalen kan man låsa upp bilen 

och åka iväg. Det är ett problem som Maras (2015) tar upp att ju fler accesspunkter en IoT-

lösningar har desto fler brister finns vilket betyder att även om det finns ett skydd kan det 

finnas en annan väg in. Krypteringsnyckel enligt resultatet blir heller inte säkrare än det ord 

man väljer som användare.  

En annan problematik inom IoT är att man vill använda sig av trådlösa nätverk och har på 

vissa orter i Sverige gjort att man är beroende av mobilnät, det här framgick under intervju-

studien. Viktiga saker måste vara trådbundet eftersom det trådlösa går att störa ut. Man kan 

göra det svårt att avlyssna men däremot är det lätt att hindra signalen från att komma fram 
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genom att skicka ut radiosignaler (Suo et al, 2012; Matharu et al, 2014), vilket är en anledning 

till varför respondenterna talar om backup-lösningar där det finns möjlighet till sådana alter-

nativ som till exempel gatubelysning som kan styras av timer. Sicari et al (2015) beskriver 

backup när det gäller data och att det är viktigt att kunna återskapa data eller möjlighet att 

hämta den på nytt, detta för att den inte ska vara förlorad på grund av att anslutningen går ner. 

Den mest kritiska utmaningen med IoT är att det saknas etablerade standarder och idag 

skapar organisationer sina egna lösningar eller går ihop i kluster, till exempel alla som bor i en 

stad kan tillhöra ett kluster. Det här gäller både kommunikationen mellan teknologier inom 

IoT men även säkerhetsstrukturen och för att IoT ska kunna vara överallt behöver man eta-

blera standarder (Suo et al, 2012). Det styrks av resultatet som säger att problemet är att det 

är enkelt att skapa till exempel egna nät och dessutom billigt vilket gör att alla kan göra det. 

Det gör att alla utvecklar sina egna lösningar och man kan inte som organisation utveckla tek-

nologier som kan kommunicera med allt när det inte finns standarder, vilket gör IoT-bran-

schen till en omogen bransch. Däremot är hushållsapparater enklare eftersom Wi-Fi finns i de 

flesta hem och är en etablerad standard som man kan använda sig av i hushållens IoT-lös-

ningar. Sedan är frågan hur man skyddar dessa typer av IoT-lösningar, eftersom att skydda en 

IoT-produkt inte är detsamma som att skydda apparater i hushållet. Respondenterna avslutar 

med att de tror att en orsak till varför det inte finns standarder är att det inte är som det var 

med Sverige och mobilnätverk där regeringen styrde vem som skulle göra arbetet. Något måste 

ske och frågan är vem som kommer att styra denna framtida standard. 

5.2 Personlig integritet 

Riahi et al (2014) understryker att kontroll över insamlad data ska prioriteras istället för enbart 

insamlingen av data, det vill säga att samla in data utan någon vidare eftertanke angående 

användningssyftet. Det framkom under vår intervjustudie att datakontroll är oerhört viktigt 

och någonting man som aktör inom IoT-branschen måste ta hänsyn till. Atzori et al (2010) 

nämner att i och med kostnadsminskningen av datalagring kan en större mängd data samlas 

in. I en värld där IoT är en framstående paradigm kommer det finnas större möjligheter att 

samla in data, och det i en signifikant större mängd än tidigare (Perera et al, 2015a). Det finns 

då ett behov av att data som inte används raderas över tid (Atzori et al, 2010). Det här var 

ingenting som nämndes under vår intervjustudie, det vill säga på vilket sätt radering av data 

förekommer och till vilken utsträckning. Någonting som dock framgick var att användare 

själva ska ha möjlighet att påverka vilken data som är tillgänglig för insamling och när, det här 

ser vi går under aspekten intervenerbarhet. Eftersom litteraturen som nämner frågan om da-

taradering är sex år gammal i skrivandets stund, är det inte omöjligt att denna aspekt har varit 

under utveckling och är någonting som tas i beaktande. Dataradering kan jämföras med gall-

ring hos myndigheter där information i arkiv efter en tid förstörs. Varför dataradering uteblev 

från resultatet kan dock ha att göra med de frågor vi ställde under intervjuerna. 

Konceptet ”edge mining” eller dess innebörd behandlades inte av respondenterna under vår 

intervjustudie, där insamlad data behandlas i nära anslutning eller vid den exakta ursprungs-

platsen för data. Det framgick inte under vår intervjustudie om data behandlas på plats, i ob-

jekten själv (Makker, 2015). Detta är ett tillvägagångssätt som minskar riskerna för att den 

personliga integriteten kränks då information förflyttar sig inom ”rummet” (Riahi et al, 2014). 
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Återigen kan sättet vi framförde våra intervjufrågor ha att göra med att detta inte var någonting 

som nämndes. Vi vet inte om fog computing är en vedertagen teknologi inom branschen eller 

om den tekniken blir mer och mer vanlig. Froelich (2014) anser dock att fog computing är en 

teknik som kommer väl till hands då antalet enheter inom IoT-sfären bara ökar, därav blir det 

påfrestande för cloud computing att hantera information på ett kvalitativt sätt eftersom cloud 

computing förlitar sig mycket på distribuerad databearbetning samt bandbredd mellan en-

heten och servern. Resultatet av vår intervjustudie visade att bandbredd frigörs långsamt, ex-

empelvis att Wi-Fi var 2,4 gigahertz men i nuläget är det 5 gigahertz. Eftersom fog computing 

utför sin process i nära anslutning till slutanvändaren är bandbredden således inte ett problem. 

Intervjustudien visade på att då fler enheter kopplas upp minskar utrymmet i etern. Kompli-

kationen vid cloud computing blir att utrymmet tillslut når sin gräns. Det här är en aspekt som 

går in under säkerhetsproblematiken för IoT. 

Data bör inte kombineras med data från andra källor som kan resultera i att den personliga 

integriteten kränks, detta är någonting som Danezis et al (2014) samt Perera et al (2015b) 

nämner under de tre primära integritetskyddande målen. Vår intervjustudie visade att det 

finns en klar bild av hur lätt det är att, genom data, utvinna exempelvis rörelsemönster hos 

användare. Eftersom mobila telefoner hela tiden söker efter nätverk att koppla upp sig mot 

registreras denna information vilket i sin tur kan skapa en överblick över var den specifika 

enheten har befunnit sig över tid, vilket görs genom att placera ut accesspunkter. Om man 

ställer det mot vad Fink et al (2015) nämner där aktörer inom annonsering kan dra nytta av 

lokaliseringsmönster hos sin målgrupp inser vi den stora potentialen inom reklambranschen 

som IoT medför. Dock tycks användare tveka inför avsiktlig delning av sin egen lokaliserings-

information. Fortsättningsvis menar De Montjoye et al (2013) att endast fyra spatiotemporala 

sensorer krävs för att unikt identifiera 95 % av individerna i ett rum. Det här kan ses som en 

säkerhetsrisk, som även diskuterades under intervjustudiens genomförande med responden-

ter, om obehöriga tar del av den informationen. Rörelsemönster extraherade ur exempelvis en 

GPS-navigator kan leda till identifiering av adress på vilken en specifik individ bor (Gaura et 

al, 2013). Om personer med brottsliga intentioner får ta del av denna information kan det leda 

till att den personliga säkerheten befinner sig i riskzonen. 

Maras (2015) nämner att användare ska ha möjligheten att själv bestämma när och vilka 

andra aktörer som ska få samla in personlig information samt vilken information som ska 

åskådliggöras. Vår intervjustudie resulterade i att vi fick en kännedom av att målgruppen i 

specifika sammanhang har en möjlighet att bestämma över detta. Ovarsam datainsamling kan 

annars leda till att känslig och säkerhetskritisk information samlas in. Vi inser att detta kan få 

farliga följder och eftersom IoT möjliggör för en större granskning av individer (Almeida et al, 

2015) kan ovarsamhet leda till kontroversiella skandaler, exempelvis individuella rörelse-

mönster och köpvanor. Det var även någonting som framfördes under samtal med responden-

ter, att skandaler kan uppdagas förr eller senare. Men här ser vi även att det finns ett ansvar 

hos användaren och inte bara hos branschen som samlar in data. Dock går det lite emot vad 

Yan et al (2014) samt Riahi et al (2014) menar med att anonymisering inom IoT är svårt att 

implementera. Men det är såklart inte förvånande att man jobbar mot att skapa en betryggande 

miljö för användare då den information som behandlas kan vara av en väldigt känslig natur. 
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För att man som användare ska känna att ens data är under sin egen kontroll ska det finnas 

möjlighet att som användare kunna påverka. Det framgick under vår intervjustudie att det 

finns en uppfattning att vi användare inte riktigt vet vad det är vi godkänner i avtal för att 

kunna använda diverse tjänster. Följden av att inte godkänna avtal är att vi inte får tillgång till 

de mobiltjänster vi vill ha tillgång till, och det är någonting användare inte är redo att avstå 

ifrån. Vår litteraturgranskning visade att det planeras en ny EU-förordning som ska införas 

under år 2018, vilket ska ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL) (Comformics, 2016). 

EU-förordningen ska ge enskilda användare en ökad kontroll av sina egna personuppgifter, 

där man ska kunna begära att uppgifter raderas eller förflyttas (Datainspektionen, 2016). Det 

här går någorlunda ihop med vad Atzori et al (2010) menade med att data ska raderas med 

tiden, om den inte används. Dock kan man se här att de skiljer sig åt en aning, där EU-förord-

ningen låter användarna själva bestämma samtidigt som Atzori et al menar på att information 

som har passerat sitt ”bäst före”-datum raderas. 
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6. Diskussion 

Det här arbetet har tagit fram utmaningar som finns med IoT utifrån ett säkerhets- och per-

sonligt integritetsperspektiv. Både litteraturen och intervjuer har tagit upp problematik som 

finns idag samt vad som saknas inom IoT. I det här kapitlet kommer vi att diskutera det vi har 

kommit fram till utifrån litteraturen och resultatet. 

 Vi valde att dela upp diskussionen utifrån utmaningar inom IoT respektive viktiga aspekter 

inom området (se figur 6). Det vi anser vara utmaningar är aspekter inom IoT som idag inte är 

fullkomligt lösta. Med viktiga aspekter anser vi vara sådant som aktörer inom IoT-branschen 

bör ta i beaktande vid utveckling av IoT-lösningar. 

 

 

 

 

Figur 6. Figurerna visar vår uppställning på diskussionen. 
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6.1 Utmaningar som finns vid utveckling av IoT-lösningar 

Efter utförd studie har vi identifierat ett antal utmaningar som har med säkerheten och den 

personliga integriteten att göra vid utveckling av IoT-lösningar. Nedan ska vi behandla dessa 

för att besvara vår frågeställning. 

Buggar, illasinnade programvara och liknande är hot inom IoT. Under studiens gång fram-

gick det att utveckling av IoT-lösningar inte alla gånger har den kvalitet av säkerhet som man 

skulle önska. Då företag inte vill missa viktiga deadlines riskeras säkerhetsaspekten i lösning-

arna att förbises, vilket i längden kan skapa stora problem. Under studien framgick det att 

företag släpper sina produkter för att sedan skicka ut uppdateringar som då ska åtgärda de 

brister produkterna har. Då är det bara en fråga om att de brister som finns åtgärdas innan 

obehöriga upptäcker och utnyttjar dom. Det här är någonting som även litteraturen har be-

handlat och således styrker detta påstående. Åtgärdandet av buggar i programvara är även ett 

problem då produkter har implementerats, vilket kan försvåra processen att utföra uppdate-

ring på dessa produkter. 

Bandbredd kom upp under intervjustudien och efter att ha fått tagit del av den informat-

ionen anser vi att det är en utmaning utifrån ett säkerhetsperspektiv, då det begränsar IoT 

samt gör det ostabilt. Detta gör att det i sin tur inte är tillgängligt för behöriga, som har tagits 

upp i säkerhetskapitlet. Det som kom upp under intervjustudien och som vi inte var medvetna 

om är att bandbredden är låg jämfört med vad man förväntar sig för datamängder, om det inte 

blir specificerat som det är för vissa teknologier idag. Det skulle mätta bandbredden och då 

behöver de ta bredd från något annat område, som till exempel televisionen. 

En annan utmaning som studien visade oss var att det idag inte finns några etablerade stan-

darder inom IoT, vilket kan tyckas skapa en osäkerhet hos organisationer. Om man drar paral-

leller till hur mobilvärlden såg ut tidigare finns det liknelser, där man tillslut samlade ihop sig, 

samma gäller för Wi-Fi. Det blir ett problem då många olika aktörer kan bygga upp varsitt 

nätverk med olika principiella standarder, där en verklighet kan bli att man inte kan resa med 

sina IoT-teknologier eftersom de kommunicerar på olika sätt i olika delar i Sverige eller i värl-

den. Ett annat sätt att tolka standarder är vad teknologin ska klara av, till exempel ska tekniken 

kunna användas både i extrem kyla och i länder där det är varmt/fuktigt. Alltså, ska teknologin 

anpassas efter där man bor eller ska den kunna användas var som helst utan komplikationer? 

Dessa påståenden kan vara anledningar till varför problematiken med frånvaro av standarder 

har dykt upp både i litteraturen, men även under intervjustudien. 

Vidare tycks det även finnas en uppfattning om att användare har dålig koll på vad det är vi 

godkänner i diverse avtal. Litteraturgranskningen gav oss information angående en ny förord-

ning som ska hjälpa användare att i efterhand kunna begära att personuppgifter raderas eller 

förflyttas, men samtidigt väcker det frågor kring hur arbetet för organisationer och utvecklare 

som jobbar med dessa uppgifter kommer att se ut i framtiden. Hur blir arbetsbördan? Eller 

blir den oförändrad? Det framgick även under intervjustudien att det är väldigt lätt att anordna 

och utföra så kallad ”sniffning” av mobila enheter eftersom dessa allt som oftast letar efter 

nätverk i närheten. En utmaning som vi ser här är hur användaren själv ska kunna påverka och 

bestämma över den data som användaren ger med sig. Behöver man som användare kunskap 

inom området för att kunna skydda sig eller ska man som användare ha rätten att aktivt avsäga 

sin medverkan inom IoT-lösningar? Och i sådana fall, behöver man göra det för varje IoT-
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applikation eller för varje organisation eller beror det på var man befinner sig? Litteraturen 

påpekade att anonymitetslösningar har implementerats men att dessa lösningar inte håller nå-

gon hög kvalitet, de är väldigt svåra att applicera i en IoT-värld. 

6.2 Viktiga aspekter vid utveckling av IoT-lösningar 

Viktiga aspekter inom IoT både enligt litteraturen men även vad intervjustudien har visat är 

bland annat autentisering och validering. Särskilt för industrier är validering av data en prio-

ritering för att man inte ska fatta beslut baserad på falska uppgifter. Det skulle till exempel 

vara att man skickar ut sophantering innan soptunnan är fylld, smarta soptunnor tas upp i 

tillämpningsområden för IoT. Nu är det här inte lika allvarligt som andra situationer kan vara, 

däremot beskriver exemplet att beslut tas utifrån det data man har, i det här fallet att soptun-

nan är full. Idag, baserat på resultatet, finns det validering i en del IoT-lösningar, det är även 

ett mindre problem om data inte når fram, då kan man lösa problemet, det är svårare att lösa 

ett problem om man inte vet om att det inte fungerar som det ska. 

Accesskontroll och kontrollsystem, för att bestämma vem och vilka teknologier har tillgång 

till vad, är en annan viktig aspekt. Vi som författare anser att det gäller att man funderar på 

dessa typer av kontroller innan implementation, eftersom det påverkar samhället och dess in-

divider, detta baseras på vad litteraturen säger men även resultatet där branschen har det i 

sina lösningar.   

I resultatet kom det fram att kryptering är viktigt, vilket litteraturen håller med om, däremot 

framgick det i resultatet att har man någon form av kryptering blir det svårare för obehöriga 

att hacka sig in och läsa information. Det kan liknas med cykelstölder, har man ett lås på cykeln 

blir det svårare att stjäla cykeln även om det inte är omöjligt och tar längre tid. Poängen är att 

det gör att en del obehöriga låter bli att försöka läsa information. En viktig aspekt på kryptering 

som intervjustudien nämnde, men inte litteraturen, är att det är värre när krypteringen inte 

fyller en funktion som med “keyless”-funktion som vissa bilar har, där krypteringen inte spelar 

någon roll eftersom det är mycket enklare att skicka tillbaka signalen till bilen för att öppna 

den än att dekryptera en nyckel. Det här anser även vi vara viktigt att tänka på vid utveckling 

av IoT-lösningar eftersom finns det en lättare väg in kommer obehöriga att välja den. Samma 

sak gäller om man inte har återuppspelningsskydd eller att det inte används på rätt sätt, som 

förhindrar att samma kommando utförs flera gånger under kort tid för att hindra obehöriga 

att fånga upp data. 

IoT är osäkert eftersom trådlös teknik används vilket kan störas ut, detta tas upp i resultatet, 

och det är därför viktigt med backup-lösningar. Ett exempel på detta är smarta lösningar för 

dörrar, vad händer om en dörr inte fungerar som den ska vid brand eller liknande situationer 

där det handlar om liv och död? Där är det viktigt att man kan stänga av IoT-lösningen för att 

dörren sedan ska fungera som en vanlig dörr. Ett annat exempel är en smart spis, om den slutar 

att fungera kan man inte laga mat. Det här är två exempel som trycker på hur viktigt det är 

med backup-alternativ till IoT eller smarta teknologier.  
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Dataminimeringsprincipen är någonting som framgick var av stor betydelse. Det finns 

ingen anledning att registrera sådan information som inte har något syfte eller användnings-

område. Vi fick, genom intervjustudien, reda på att dataminimeringsprincipen är viktig att 

hålla sig fast vid då otydliga direktiv vid insamlingsprocessen kan leda till att känslig personlig 

information avslöjas eller att känslig säkerhetsinformation uppdagas. 
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7. Slutsats 

Uppsatsens syfte är att ge en bild av utmaningar med IoT ur ett säkerhets- och personligt in-

tegritetsperspektiv, utifrån branschens synvinkel. I analysen kom det fram att alla teknologier 

inom IoT-lösningar inte kan uppdateras på samma sätt och det är ett problem i de fall där 

organisationer gör snabba lösningar för att hinna klart till deadline. Det här bidrar även till att 

fler buggar kan finnas och särskilt när det finns fler accesspunkter uppkopplade. Utmaningen 

innebär att man behöver upprätta standarder inom IoT, vilket skulle gynna organisationerna i 

längden eftersom ingen kan göra allt. All uppkoppling av olika objekt som vi användare bär 

runt på gör också att det finns data att samla in om våra vardagliga liv som behöver skyddas 

för att man inte ska veta allt om en användare. I resultatet har vi även funnit begränsningar 

som IoT har och som kan påverka utvecklingen, till exempel bandbredd. Vi har även funnit att 

litteraturen säger att kryptering saknas eller är bristfällig, men vi får inte samma uppfattning 

av branschen. Därför anser vi att studien har besvarat frågeställningen och gett en överblick 

till utmaningar som finns med IoT utifrån ett säkerhets- och personligt integritetsperspektiv. 

Vi anser även att branschen bör försöka etablera standarder och att de eller regeringen/EU 

eller liknande bör sätta krav, alternativt certifikat på säkerheten med personlig integritet i 

åtanke. Resultatet ska beaktas med en försiktighet med tanke på studiens struktur samt gene-

raliserad överblick på IoT som baseras på tre kvalitativa intervjuer med fyra respondenter. 

7.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har vi kommit fram till rekommendationer, en av dessa är att det behövs 

mer fördjupad forskning inom området. En rekommendation är att i framtiden titta på hur den 

nya EU-förordningen påverkar branschen. En annan är att genomföra en användarstudie och 

titta på förtroendehantering/tillit, vilka krav som vi användare har på IoT-lösningar för att vi 

ska lita på dessa. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 

 Vilken befattning har du? 

 Hur länge har du jobbat inom detta företag? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du jobbat inom IT-branschen? 

 Hur länge har du jobbat med IoT-lösningar? 

Teknik/kommunikation 

 Vilka tekniska lösningar använder ni er av i IoT? 

 Vilka tekniska säkerhetsåtgärder har ni inbyggt i IoT? 

 Hur kommunicerar IoT med varandra i erat fall? 

 Hur arbetar ni med uppdateringar av programvara? 

Studierelaterade frågor 

Vid utveckling av IoT-lösningar: 

 Vilka säkerhetsrisker anser du är mest kritiska? 

 Vilka utmaningar anser du är svårast att hantera? 

 Hur arbetar ni med de säkerhetshot som finns? 

 Hur arbetar ni med de säkerhetsrisker som finns? 

 Vilka skillnader ser du finns inom säkerhetsaspekten mellan det traditionella internet 

och IoT? 

 Vilka risker uppenbarar sig, anser du, för den personliga integriteten? 

 Hur jobbar ni med den personliga integriteten? 

 Hur anser du att den personliga integriteten i IoT påverkas? 

 Vilka skillnader för den personliga integriteten ser du finns mellan det traditionella 

internet och IoT? 

Reflektion över framtiden 

 Hur tror du att IoT kommer att vara i framtiden? 

Avslutande frågor 

 Är det någonting du skulle vilja tillägga? 

 Har du några frågor till oss? 

 Om vi skulle behöva ställa några kompletterande frågor, kan vi då återkomma till dig? 


