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Abstrakt 
 

 
 
Året är 2017 och den ökande användningen av enheter som är kopplade 
mot internet har exploderat okontrollerat. Enheter modifieras i en snabb 
takt för att kunna kopplas samman med syftet att få en mer effektivare 
vardag, i folkmun häftigare enheter och framförallt för att generera en 
ökad försäljning av dessa produkter. Kommunikationsverktygen kopplas 
samman och därmed samlas en stor mängd data på enskilda enheter som 
kan bli sårbara i form av övervakning, intrång och övertagande för syften 
som innehavaren kan vara helt omedveten om. Om individens enhet är 
medverkande i scenariot att stänga ned servern som håller en 
samhällstjänst uppe under en tidpunkt av en allvarlig fysisk attack mot 
Sverige: Vem bär i så fall skulden? Detta kallas överbelastningsattack 
och är en av många potentiella sårbarheter i dagens samhälle.  

 
Internet of Things är ett nytt fenomen som är relativt outforskat med 
många öppna och obesvarade frågor. Forskningen ligger otvivelaktigt 
steget efter. Det gemensamma i forskningsartiklarna är slutsatsen: vi ska 
forskare vidare inom detta område. Alarmerande eftersom enheterna 
redan är närvarande i vardagen. Informationssäkerheten och individens 
personliga integritet är vad som står på spel, och frågan är vad 
individerna är villiga att offra för att ha de senaste produkterna. 

 
Metoden och genomförandet av denna kandidatuppsats har bestått av det 
explorativa tillvägagångssättet. En litteraturstudie av forskningsartiklar 
och personliga intervjuer har genomförts med relevanta individer inom 
området.  
 
Denna kandidatuppsats kommer inte att ge facit på vad som bör göras 
härnäst. Målet är att upplysa om olika problemställningar avseende 
fenomenet Internet of Things. I uppsatsen ligger fokuseringen på att 
generera en beskrivning av hur informationssäkerhet och personlig 
integritet kan påverka skapande och användandet av enheter som är 
uppkopplade mot Internet of Things.  
 
Syftet med denna explorativa studie är att identifiera och beskriva 
faktorer som bidrar med ett framgångsrikt skapande och användande av 
Internet of Things enheter med fokusering på informationssäkerhet och 
personlig integritet. Slutsatserna är att faktorer som påverkar är 
bekräftelse av identitet, standarder, otillgänglig åtkomst samt användar-
kontroll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Internet of things, IoT, Big data, API, Application Programming Interface, RFID, Integritet, Integrity, Informationssäkerhet, 
Information security, Awareness, Säkerhet, Security, Verifiering, Autentisering, Tokenization, Cybersecurity, Integrity detection  
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Förord 
 

 
 
 
Jag vill rikta ett stort tack till de som har varit ett stöd för mig genom 
processen att upprätta min kandidatuppsats. Utan mina respondenter så 
hade denna kandidatuppsats definitivt inte varit möjlig. En fantastisk 
input har ni gett mig; Fredrik Svensson, Carl Kastengren, Anonym och 
Hans Hedblom. Speciellt tack till Hans Hedblom som har berättat om den 
värld han forskar inom.  
 
Stor tack till min hängivna handledare Odd Fredriksson som har erhållit 
mig sitt stora engagemang med pedagogiska och tålmodiga svar på alla 
mina oändliga frågor. Han har konsekvent stöttat mig för att jag ska nå 
mitt mål. Jag vill inte säga att han har gett mig kritik, inte ens konstruktiv 
kritik, jag vill säga att han har gett mig utpekade förbättringsmöjligheter. 
Otroligt värdefullt i en sådan här process.  
 
Tre års studier är den fundamentala grunden för uppsatsen. Pennor har 
försvunnit. Papper som har fått nya notiser. High-five efter genomförda 
tentor. VAB-dagar. Tidiga mornar. Min absolut största motivationskälla, 
min son. Ord behövs inte ens. Tack Samuel Engberg. 
 
Min sambo. Min klippa. Extra energi under denna tid har absolut 
behövts, eller vi kan benämna det som tålamod är vad du har haft. Djupa 
andetag och kärlek kommer man långt på och i detta fall var det en 
kandidatuppsats som skapades. Tack David Magnusson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ni är värdefulla. 
                                
Karlstad, juni 2017 
Patricia Engberg  

 
 
 
 
 
 
 

Success is not final, failure is not fatal: 
it is the courage to continue that counts. 

- Winston Churchill 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Nu för tiden är det populärt att äga och använda enheter som är kopplade mot internet och för företag 
att komma på nya modifieringar av enheter som kan kopplas mot internet. Internet of Things är ett 
relativt nytt fenomen och den information som sprids ut på flertalet enheter vet man inte riktigt hur 
den kan komma att användas mot privatpersonen och organisationer eller vilka obehöriga som lyckas 
få tillträde till den.  
 
En definition av Internet of Things formulerades första gången året 1999 när Kevin Ashton beskrev 
fysiska objekt som kunde vara uppkopplade mot internet via sensorer (Weber & Studer 2016). 
Systemet består av en tredimensionell kommunikationsstruktur som kommunicerar via internet. Under 
2000-talet blev det allt mer utbrett med smarta enheter som kommunicerar med varandra i vardagen. 
Informationen består av de data som privatpersonen eller företaget har inom sin enhet, oavsett om den 
är menad att delas vidare eller inte. Enligt Computer Sweden (2017) kommer 500 000 enheter 
kopplade till Internet of Things att hackas under 2017. Civilekonomen (2016) påtalar att många bolag 
har börjat samla på sig data trots att de inte alltid vet vad de ska användas till. Datainsamlingen är nu 
hög, men vetskapen om hur de data ska förädlas är steget efter.  
 
Computer Sweden (2017) beskriver dagens situation som ett stort fokus på time to market, det vill 
säga tiden det tar från idé eller plan till att produkten är ute på marknaden. Detta koncept är vanligt 
inom branscher där produkter blir omoderna snabbt (Manufacturingterms u.å).Man försöker minska 
time to market så mycket som möjligt. Följden av detta kan bli att företag förbiser säkerhetsaspekten 
för Internet of Things-enheter. Bristande skydd medför att obehöriga via algoritmer med lätthet kan få 
tillgång till tusentals enheter som är kopplade mot Internet of Things (i fortsättningen ibland förkortat 
IoT). Att utöva bevakning, begära tillträde till känslig information, utpressning och 
överbelastningsattacker kan vara en del av målet för personer som inte bör ha tillträde till dessa 
enheter. I oktober 2016 utsattes dns-leverantören Dyn för en överbelastningsattack (DDoS) med 
datatrafik som var 50 gånger större än den vanliga. Tusentals webbkameror hade övertagits och det 
kunde ske genom ett Miraivirus och sårbarheter hos webbkamerorna. Detta ledde till att leverantörerna 
av dessa webbkameror måste tillverka säkrare enheter (Computer Sweden 2017).   
 
Enligt en forskare i datavetenskap vid Karlstads universitet finns det inte någon riktad lagstiftning 
avseende den privata säkerheten för IoT-enheter som är kopplade mot Internet. Det finns ett fåtal 
standarder, men dessa är alltför generella i beskrivning och anger inte konkreta krav på vad som ska 
uppfyllas. Dessa rekommendationer är öppna för tolkning utan konsekvenser för leverantörer om 
dessa inte uppfylls. Det har på senare år gett följder i form av olika attacker och en av de attackerna 
kan vara en överbelastningsattack som innebär att synkroniserat överbelasta en tjänst/nätverk/hemsida. 
Att enheterna försöker få tillträde samtidigt tills dess att hemsidan kraschar. En annan fara är 
manipulering av kod för att bilda ett hot. En av de varianterna kallas ”man-in-the-middle”-attack och 
är när data går en annan väg innan de når slutdestination, och under vägen hinner de bli manipulerad 
av den obehöriga parten. När data kommer fram till destinationen är det inte känt att de är 
manipulerade. Via intrång kan bland annat den obehöriga komma åt webbkameror, babymonitorer 
(Metz 2016) och uppkopplade leksaker (Integritet i fokus 2017). 
 
Techworld.idg (2017) nämner att 2017 är det år när flertalet bolag kommer att begära autentisering via 
mer än bara användarnamn och lösenord. Flervägsautentisering, det vill säga krav på mer komplexa 
lösenordsuppbyggnader och rutiner, kan förhindra att obehörig får åtkomst till enheterna. Apple har i 
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en uppdatering för 2017 gjort ett tillägg till mjukvaran och består av en verifieringsprocess i två steg 
(Apple 2017). Det innebär för användarna att efter de har verifierat sin identitet via användarnamn och 
lösenord blir de inte insläppta innan de har erhållit en kod bestående av siffror som skickas till vald 
enhet, exempelvis mobiltelefonen. Efter att användaren har angett de erhållna siffor ges de tillträde till 
vald sida/tjänst/”community”.  
 
Denna kandidatuppsats kommer att beskriva Internet of Things-fenomenet med informationssäkerhet 
och personlig integritet som främsta fokus. Ett övergripande helhetsperspektiv har valts för att fånga 
det sociala och generella samhällsinriktade perspektivet snarare än något särskilt organisatoriskt 
perspektiv.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna explorativa kandidatuppsats i Informatik är att identifiera och beskriva faktorer som 
påverkar framgångsrik utveckling och användning av Internet of Things-enheter, med fokus på 
informationssäkerhet och personlig integritet.  
 
1.3 Målgrupp 
Uppsatsens huvudsakliga målgrupp är organisationer. För organisationer är det viktigt att få en ökad 
förståelse för vilka data som Internet of Things kan generera, hur Internet of Things-enheterna kan 
användas gentemot organisationen i form av exempelvis överbelastningsattacker. Fokus ligger på 
fenomenet i sig och inte ur något specifikt organisatoriskt perspektiv. Uppsatsen kan även vara 
intressant för privatpersoner. För privatpersoner som målgrupp är det viktigt att få en ökad förståelse 
för vilka digitala fotspår som digitaliseringen ger. 
 
1.4 Metod 
Den explorativa studie som utförts inom denna kandidatuppsats är avsedd att skapa en grundligare 
förståelse för fenomenet Internet of Things. Patel och Davidson (2011) menar att undersökningar 
klassificeras utifrån hur mycket förkunskap som finns när man går in i studien och är det några luckor 
i denna kunskap kan en undersökande ansats väljas. Dessa undersökande studier benämns som 
explorativa. Syftet med tillvägagångssättet är att erhålla mycket kunskap om Internet of Things, men 
eftersom ämnet i sig är brett har kandidatuppsatsens författare valt att avgränsa detta för att nå ett djup. 
Patel och Davidson (2011) påtalar att explorativa studier genererar kunskap oftast utan att ge svar, 
men de ger en grund för vidare studier.  
 
Den slutliga formuleringen av syftet har gjorts efter att litteraturstudien har genomförts. Under 
litteraturstudien har ett antal påverkansfaktorer identifierats. Svenska förhållanden har inte tidigare 
belysts i den befintliga empirin; därför har ett antal intervjuer genomförts för att verifiera de 
påverkansfaktorer som rapporterats i tidigare studier men även för att se om det kan finnas faktorer 
som inte har lyfts fram.  
 
De insamlade data som genererades har noggrant arbetats fram i olika steg. Dels via en litteraturstudie 
som låg till grund för en analysmodell (1.4.3) som använts för att formulera både precisa och öppna 
frågor till respondenterna. Detta avser validitet: att hitta vad det är som ska mätas utefter 
litteraturstudien. Reliabilitet avser tillförlitligheten i den upprättade mätningen och behandlas i avsnitt 
1.4.2 och 1.4.4. 
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1.4.1 Urval av företag och val av respondenter 
För denna kandidatuppsats beaktades deltagandet av respondenter. Vid inledningen av processen 
begärde författaren tillträde till de olika respondenterna, och sonderande intervjuer ägde rum med dem 
det var möjligt. De respondenter som inte gav någon sonderande intervju blev tillgängliga först i slutet 
av skrivandet av kandidatuppsatsen.  

De slutliga deltagande respondenterna bestod av en forskare inom datavetenskap och företrädare för 
tre relevanta företag med olika erfarenheter och inriktningar. Generaliserbarheten är inte hög eftersom 
det endas är fyra respondenterna, men dessa är kompetenta inom sitt område och därmed har de 
gemensamt bidragit med ett djup och viktiga empirisk data till denna uppsats.  

1.4.2 Intervjuer 
Standardisering och strukturering är viktigt att beakta vid intervjuer (Patel & Davidson 2011). 
Standardisering är att tänka på hur mycket ansvar som ges till den som ska genomföra intervjun. Det 
ansvar som avses är formuleringen av frågor och inom vilken prioritet eller ordning dessa ställs. Sen 
måste hänsyn till huruvida frågorna är öppna för tolkning beroende på respondentens erfarenhet och 
inställning. Denna strukturering handlar om svarutrymme. Om en intervju har mycket litet 
svarutrymme kan svaren blir något förutsägbara, men om det är en ostrukturerad intervju lämnas det 
maximalt med utrymme att svara på ställda frågor. Det utformades som en intervjuguide för 
insamlingen av data av respondenterna (se bilaga 8). 

En kvalitativ intervju är att både intervjuare och respondent är medskapare inom samtalet även om 
intervjuaren styr samtalet genom att belysa olika problem (Patel & Davidson 2011). Standardiseringen 
för en kvalitativ intervju är ofta låg. För att lyckas med en sådan intervju bör respondenten få känslan 
av att samtalet är givande och sammanhängande. För att underlätta intervjun är det även 
framgångsfullt om ledaren av samtalet har en kunskap om ämnet som berörs samt att samtalet sker på 
ett sådant sätt att respondenten inte blir hämmad. Att beakta språkbruk, kroppsspråk och gester är ett 
exempel på hämmande faktorer. Inom denna kandidatuppsats har formen av intervjuer skett 
semistrukturerat. Patel och Davidson (2011) påtalar att en lista över specifika teman kan beröras men 
dessa frågor ska erhålla ett stort svarutrymme. Detta leder till att respondentens svar inte går att 
förutsäga. Innebörden är att det inleds med öppna frågor, respondenten svarar, och sen kan följdfrågor 
uppkomma. Utförandet ger ett stort täckningsområde och kan generera information som intervjuaren 
inte hade i åtanke. Författaren för denna kandidatuppsats ställde även mer riktade frågor för att beröra 
alla indikatorer på den skapade analysmodellen (se bilaga 3), men även inom dessa erhölls ett stort 
svarsutrymme. Standardiseringsgraden av genomförda intervjuer har varit låg. Det fanns en lista med 
frågor för vilka punkter som skulle beröras, men utefter samtalets gång kunde vissa av frågorna 
beröras tidigare.  

1.4.3 Analysmodell 
Under författarens litteraturstudie identifierades återkommande variabler som låg till grund för en 
analysmodell (se figur 2). En analysmodell är ett hjälpmedel för att visualisera faktorer som påverkar 
den beroende variabeln, framgångsfaktorer och skapar en god validitet. Faktorerna kan med fördel 
även delas in i indikatorer som både kan vara positiva eller negativa i sin effekt på den beroende 
variabeln. Med hjälp av den skapade analysmodellen kan författaren finna stöd och struktur i vidare 
undersökning samt i kontakt med respondenter. Analysmodellen ger en djupare förståelse för de 
begrepp som har genererats via litteraturstudien. Miles och Huberman (1994) påtalar att en kvalitativ 
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studie börjar med fokus på studiens problembakgrund och därefter hur de data som är insamlad kan 
hanteras samt analyseras. Tillvägagångssättet för att hantera en studie är alltid något modifierad och 
kan inte direkt hänföras på en annan studie. Miles och Huberman (1994) menar att i inledningsfasen 
för att skapa en analysmodell består av att kategorisera generella påverkansfaktorer, exempelvis 
sociala förhållanden. De som ser analysmodellen får en direkt bild över hur förhållandet ser ut och får 
en förutfattad mening om vilka kategorier som har ett samband med varandra. Att visualisera dessa 
kategorier, namnge dem och att sätta dessa i relation till varandra leder till en analysmodell. En 
analysmodell förklarar Miles och Huberman (1994) behandlar huvudämnet som kommer att studeras 
med inkluderade nyckelfaktorer, variabler och förutfattade relationer mellan dessa. Miles och 
Huberman (1994) tror på att resultatet av studien får en mer gedigen grund med hjälp av en 
analysmodell. En klar bild över vad som ska undersökas leder till en mer riktad studie, och 
undersökaren undviker de tvetydliga frågorna och förvirringen om ämnet som kan uppkomma.  
 
1.4.4 Bearbetning av data 
Insamlingen av kandidatuppsatsens data har skett kontrollerat med hjälp av skapad analysmodell. 
Analysmodellen har varit ett stöd för att samla in relevant information av respondenterna och har 
därmed gett en tydlig riktning och struktur. Detta leder till ett bra djup och perspektiv på de 
indikatorer som har uppkommit under litteraturstudien. Efter utförda intervjuer transkriberades dessa 
(se bilaga 2-7). Transkribering innefattar en översättning av det talade språket vid en intervju till 
skriftspråk. Detta för att utomstående ska få en uppfattning om vad som faktiskt avhandlades under 
intervjun och det är även ett stöd för analysen. Transkriberingen under denna uppsats utfördes 
succesivt eftersom intervjuerna ägde rum vid olika tillfällen. Patel och Davidson (2011) påtalar att 
ljudinspelningar vid intervjuer är fördelaktigt eftersom respondentens svar blir exakta, jämfört om det 
bara skulle ske registrering via anteckningar. Nackdelen är att tillstånd krävs för att få spela in och att 
det är tidskrävande att översätta det verbala till text. Patel och Davidson (2011) menar att det tar fyra 
till sex timmar att översätta en timmes intervju. För denna kandidatuppsats har det varit fördelaktigt att 
kunna ha ljudinspelningar som en tillgång eftersom fokuseringen låg på intervjuer av semistrukturerad 
karaktär.  
 
1.4.5 Källkritiskt perspektiv på skrivna källor 
Denna kandidatuppsats hanterar ett fenomen som är relativt nytt och det innebär att de vetenskapliga 
artiklarna inte är heltäckande, därför använder författaren till uppsatsen även hemsidor med trovärdig 
information. Trovärdig i den mån att det är etablerade och branschspecifika artiklar och information 
som har matchats med uppsatsens ämne. Helt eller delvist stöd finns från forskningsartiklar 
genomgående i hela uppsatsen. Denscombe (2009) menar att definiera studiens gränser på ett entydigt 
sätt är att föredra och att därmed bestämma vilka datakällor som ska ingå i fallet. 
 
1.4.6 Etiska överväganden 
Kontakt med respondenter skedde inledningsvis genom att berätta varför författaren skapade kontakt, 
vad syftet var, och om respondenten ville delta inom arbetet. Om respondent tackade ja till medverkan 
fick denne förfrågan om han vill vara anonym. Eftersom en kandidatuppsats är en offentlig handling 
har frågan angående anonymitet varit extra tydlig. Information om att de data som erhålls enbart 
kommer att användas för kandidatuppsatsen. Patel och Davidson (2011) påtalar forskningsetiska 
aspekter som är viktiga att beakta. Det ska finnas balans mellan allmännytta, väsentliga frågor och 
kvalitet. Individer som går med på att medverka ska inte dra nackdel psykiskt, fysiskt, uppleva 
förödmjukelse eller kränkning. Att beakta dess faktorer är mycket viktigt oavsett omfattningen på 
undersökningen. Vetenskapsrådet nämner fyra huvudkrav:  



 
 

9 

1. Informationskrav – Information om syftet ska delges  
2. Samtyckeskrav – Rätt att själv bestämma över sin medverkan 
3. Konfidentialitetskravet – Personuppgifter ska behandlas väl 
4. Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter ska enbart användas för forskning 

 
Oavsett om individen själv lämnar uppgifter eller om dessa är genererade via intervjuer ska denna 
information hanteras på ett sådant sätt att det värnar om personens integritet. Detta relaterar också till 
undersökarens ansvar att innan en intervju eller undersökning sker måste denne ha haft i åtanke vad 
för konsekvenser det kan få för individen (Patel & Davidson 2011). Ur synvinkeln för denna 
kandidatuppsats har respondenterna medverkat ur sina arbetsroller/titlar. Respondenterna har svarat 
utefter erfarenhet och ur företagets medverkan för kandidatuppsatsen syfte. Ledorden är ärlighet, 
respekt, rättighet, värdighet och allt ska ske utan skada för den medverkande. Det härleder från 
övertygelsen om att individer ska skyddas från forskare som kan frestas av möjligheten att bringa 
skada på olika vis bara för att får det resultatet och genombrott de suktar efter. Denscombe (2009) 
menar att det avser både insamlingen, analysprocessen och publiceringen av data. 
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2. Teori 
Inledningsvis kommer de första underkapitel att behandla begrepp som är relevanta för Internet of 
Things (2.1 - 2.4). Detta för att ge en bra grund samt förståelse för det fenomen som 
kandidatuppsatsen behandlar. Begreppen har beskrivits i akademiska rapporter och vetenskapliga 
artiklar. Kompletterande insamling bestod av relevanta hemsidor. Som komplement för läsningen 
finns en ordlista med benämningar och/eller förkortningar i bilaga 1. Från och med nu kommer 
Internet of Things att benämnas med förkortningen IoT. 
 
2.1 API  
Förkortningen API (se bilaga 1) står för applikationsprogrammeringsgränssnitt (Application 
Programming Interface) och hanterar applikationsprogrammens sätt att interagera och kommunicera 
med programvara. Gränssnittet emellan applikationen och biblioteket av kod kallas API. Idag har de 
allra flesta programvaror applikationer som är sammankopplade med andra programvaror och 
gemensamt skapar dessa något som benämns som API:er. Det finns olika typer av API:er:  

• Drivrutins API:er: skrivare och grafikhantering 
• Kommersiella API:er eller högnivå:API:er: mejlfunktioner  

 
Idag används ofta API:er dagligen utan att veta om det, enligt Trafiklab (2017). Vid pendling till 
arbetet/skolan och med en smart telefon som hjälpmedel för busstider. Denna koppling mellan en 
smart telefon och bussapplikation är det API:er som samverkar och kopplar de olika data. Den 
funktionalitet som erhålls kallas ”mashup” (TrafikLab 2017).  
 
2.2 Big Data 
Big Data finns överallt, men termen i sig innefattar mer än bara en stor mängd data, enligt Baesens et 
al. (2016). Dessa författare hänvisar till en definition gjord av Goes (2014) som menar att big data 
består av fyra V samt relationen mellan dessa:  

• ”Volume” (Volym),  
• ”Velocity” (Hastighet) 
• ”Variety” (Variation)  
• ”Veracity” (Sanningsenlig) 

Genom att kombinera dessa skapas essensen i big data. Om endast två av de fyra V:na uppfylls är det 
data, men inte ”big data”; big handlar alltså inte enbart om volume. 
 
Uppkomsten och definitionen av de fyra V:na som Baesens et al. (2016) hänvisar till har 
utgångspunkten att beskriva vad det är. Definitionen hjälper inte till att avgöra avgränsningen, hur 
undersökning eller hur analys ska ske för att underlätta och förbättra beslutsfattande. De fyra V:na ger 
utgångspunkt som avser omfattning, men det hjälper inte till enligt Baesens et al. (2016) att avgöra 
vad som ska göras inom omkretsen. Baesens et al. (2016) argumenterar för att det bör finnas ett femte 
V som kompletterar de tidigare fyra. Det femte V:et står för ”value” (värde) och kompletterar med ett 
affärsperspektiv.  
 
Baesens et al. (2016) fortsätter att beskriva att det finns en alternativ definition som Zhao et al. (2014) 
har tagit upp. Detta avser att Big Data kan definieras genom sitt ursprung i termer av transaktioner 
kontra icke transaktioner, samt intern och externt. Med det menas att i en tid präglad av datahantering 
som oftast leder till affärstransaktioner och involverar aktörer, processer, produkter samt tjänster. 
Dessa data har under de senaste åren blivit allt mer tillgängliga utanför de organisatoriska gränserna. 
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Denna information kan finnas på sociala medier och/eller inom IoT. Dessa data kan i sin tur förvärvas 
antingen internt eller externt och att data som har erhållits externt kan kombineras med intern data. 
 
Baesens et al. (2016) fortsätter att beskriva att big data är sammankopplade från fem källor: 

• Storskaliga affärssystem 
• ”Social graphs” kombinerat med de stora sociala nätverken (Facebook, Twitter, Instagram 

etc.) genererar en stor mängd information om en stor mängd människor via deras digitala 
fotspår. De data kan spåras, sammanställas och analyseras. 

• Mobila enheter erhåller geotaggar (geografiska fotspår om var personen befinner sig) 
• IoT-enheter som kommunicerar med varandra 
• Öppen data (”open data”/”public data”) avser främst information om vädret, kartor och miljö. 

2.3  Autentisering  
IoT-applikationer kan stödja dagliga aktiviteter som ruttplanering, navigation, beslut av 
transportmedel, trafik- och sjukvårdövervakning samt möjlighet att bevaka både äldre och barn 
(Saadeh et al. 2016). För dessa tjänster bör framtidens enheter tillhandahålla säkerhet i form av 
autentisering som en viktig faktor för att uppmuntra användare att använda den nya tekniken. 
Användarna skulle lämpligtvis inte dela data och personlig information om dessa enheter inte ansågs 
följa något skyddsschema för att motarbeta sabotage, enligt Saadeh et al. (2016). Därför är det 
effektivt att använda autentiseringsmetoder för bekräftelse att enheterna har tagit säkerheten i 
beaktning.  
 
IoT består av sammankopplade enheter och Saadeh et al. (2016) vill benämna dessa som objekt. De 
objekt som det rör sig om är givare, ställdon, inbäddade apparaturer, traditionella datorer, smarta 
telefoner etc. För att hantera den sammankopplade kommunikationen mellan dessa föremål har studier 
(Saadeh et al. (2016) visat att man behöver frångå det traditionella IP-protokollet (Internet protokoll i 
form av http) och TCP (transmission control protocol) eftersom detta inte är effektivt för att stödja 
maskin-till-maskin kommunikation (M2M). Standardarkitektur för IoT är fortfarande öppen menar 
Saadeh et al. (2016)  
 
Saadeh et al. (2016) beskriver att IoT bör innehålla tre olika huvudskikt:  

• Det första skiktet är alla fysiska objekt: sensorer, mätare, RFID-system och GPS-system.  
• Nätverkslagret tar hand om kommunikation och sammankopplingar: privata nät (WSN), 

mobila nät och internet.  
• Applikationslagret består av olika applikationer för affärsbehov: begränsad ”application 

protocol” som är ett alternativ för http 
 

Mellan de tre huvudskikten är mellanskikt. Det första skiktet verkar mellan nätverk och 
applikationslager. Denna utför bearbetningen och informationssökning av information. Det andra 
skiktet ligger ovanpå applikationslagret och är ansvarig för den övergripande förvaltningen av IoT-
applikationen och tjänsten. En utökad fyrskiktsarkitektur nämner Saadeh et al. (2016) som en fjärde 
del innehållande av databaser med information om enheter som tillsammans ger kontroll av ”triggers”.  
 
Tvåfaktorsautentisering är en identitetskontroll som använder sig av två skilda variabler och de är 
oanvändbara utan varandra. IT-ord idg (2014) nämner att ett kort med sitt lösenord/kod är ett exempel 
på denna autentisering. Utan kortet är lösenordet oanvändbart, likaså är kortet oanvändbart utan sitt 
lösenord.  
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Tvåstegsautentisering innebär att användningen av mjuka ”tokens” kan vara via både en app, sms eller 
ett telefonsamtal för att verifiera, enligt Techworld.idg (2013). Senaste stora aktören i ledet att 
implementera tvåstegsverifiering är Apple (2017). De refererar till att detta är för att förbättra 
säkerheten för Apple-ID. Det har för avsikt att förhindra att obehöriga ska få åtkomst till 
användarens konto.  
 
Ett certifikat är en elektronisk notarie som verifierar och stämplar ”handlingar” virtuellt.  
Giltighetstiden kan variera och existerar oftast i ett år, därefter måste innehavaren manuellt förnya 
denna (Microsoft 2016). Vid användning skapas en utbytbar teckenföljd (”token”) och det kallas 
certifikat. Denna teckenföljd är oanvändbar för utomstående och innehåller ofta lösenord och 
personuppgifter (IT-ord, 2017). Certifikat avseende IoT-enheter är viktig för utvecklingen av pålitliga 
IoT-system och applikationer (Baldini 2016). Riksdagen (2000) beskriver att ett certifikat innehåller 
uppgifter om innehavaren av certifikatet. Den fungerar enbart med den person som den är tänkt att 
verifiera och det kan exempelvis ske via en nyckel (kod). BankID/Mobilt BankID är ett exempel på ett 
certifikat som är väletablerat inom Sverige. Nordea (u.å) beskriver detta som en personlig elektronisk 
ID-handling och med detta kan individen legitimera sig och godkänna handlingar på internet.  
 
Techworld.idg (2017) tar upp vågen av säkerhetshot som både finns och som väntar. Techworld.idg 
(2017) påtalar att användarna är delvis skyldiga till att ha alldeles för enkla lösenord och varierar 
mycket lite, som exempel sätta 123 efter sina vanliga lösenord. Detta anses enkelt att lösa genom en 
”brute-force”-attack som testar olika kombinationer av ord och siffror. Denna algoritm har svårare att 
lösa användarens lösenord om den är längre och innehåller flertalet olika tecken. Samt att inte ha 
samma lösen och användarnamn år efter år. Ett förebyggande sätt att undvika attack av den sorten kan 
vara multifaktorautentisering, att ta bort användarnamn och lösenord helt eller delvis. Flertalet 
finansiella institutioner och tjänsteleverantörer har verkställt detta och alla bör följa efter, enligt 
Techworld.idg (2017). Ett annat sätt är att använda flera moderna webbläsare till olika aktiviteter – en 
för lek och en annan för seriösa aktiviteter. Den för lek bör vara förinställd på att rensa all information 
(cache, cookies och annat) när webbläsaren stängs ned och ha integritetsplugins som blockerar 
flash/java applets. Dessa är de ”pop-up”s som visar annonser, skripts och annat aktivt innehåll 
(Techworld.idg 2017). 
 
2.4 RFID  
RFID (radiofrekvensidentifiering) är en automatisk identifieringsteknik och uppbyggnaden för den 
tredimensionella kommunikationsstrukturen illustreras i figur 1. Arkitekturen i ett RFID-system består 
av minst en läsare. RFID-etiketter kan också benämnas som taggar (hädanefter kommer de att 
benämnas som taggar). Den tredje RFID-deltagaren är en ”backend”-server och illustreras i Figur 2 
som en databas. Kommunikationen mellan databas och läsare anses säker, men kommunikationen 
mellan taggen och läsaren anses osäkert eftersom den är sårbar för attacker, avlyssning, överbelastning 
och ”replay”-attack, enligt Li et al. (2014). 
 
RFID fungerar enligt Li et al (2014): I initieringsfasen sänder läsaren ett meddelande för att 
kommunicera via taggar, och väntar därefter på ett svar. När taggen tar emot en begäran kommer den 
att skicka tillbaka ett svar. Databasen innehåller all nödvändig information i sitt lager för att verifiera 
taggarna. Kommunikationen sker trådlöst och osynligt för det mänskliga ögat (se figur 1).  
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Figur 1: Förklarande bild över hur RFID-system interagerar.  
Källa:    Modifiering av Li et al. (2014:907)   
 
Li et al. (2014) beskriver att IoT baserat på RFID har ett brett användningsområde. RFID kan 
användas för att effektivisera lagerhållningskostnader för verksamheter. Att kunna beräkna mängden 
varor som kommer in och ut ur lagret, hur mycket som finns just nu i lagret och att kunna hålla koll på 
olika partier är av stor betydelse. RFID kan även användas vid djurövervakning och spårning av objekt 
och/eller enheter. Li et al. (2014) beskriver att studierna av IoT kombinerat integritetsfokus är i sin 
inledande fas på grund av komplexiteten, storskaliga nätverk och tusentals taggar.  
 
Tillsammans med den växande medvetenheten om integritet och dess skydd har några metoder tagits 
fram i form av hashfunktionen och signaturen. Signaturen är ett sätt för att motstå ett angrepp av ”ett 
paket” som sänds mellan taggar och läsare (Li et al. 2014). 
 
Fischer-Hübner och Hedblom (2008) menar att RFIDs användningsområden kan vara spårning, 
autentiseringsverifiering, matchning, processkontroll, åtkomstkontroll, automatiserad betalning inom 
det militära, sjukvård samt affärsapplikationer. Fischer-Hübner och Hedblom (2008) nämner att det 
inte råder någon tvekan om att RFID har påverkat nyttan av teknikens möjligheter. Det innebär även 
en effekt i form att RFID ändrar informationslandskapet på ett sådant sätt att det innebär nya hot inom 
den privata sfären. Det är ett faktum enligt Fischer-Hübner och Hedblom (2008) att RFID-tekniken är 
i sitt förstadium och att tekniken både har begränsningar inom både beräkningskapacitet och kraft. Det 
innebär att det är svårt att applicera välkända krypton som annars skulle användas för att skydda det 
privata.  
 
2.4.1 Prestanda  
Li et al. (2014) beskriver att prestanda är hastigheten för insamlingen av taggarna. När de data som 
taggarna innehåller sänder mellan flera taggar och ska nå en läsare samtidigt sker ofta en datakollision. 
Det innebär att företag måste arbeta med anti-kollisionsmetoder i förebyggande syfte för att undvika 
denna krock. En metod för att undvika en datakollision kan enligt Li et al. (2014) vara att förbättra 
täckningsområdet via att distribuera flera RFID-läsare som överlappar varandra med sin räckvidd. 
Detta garanterar att de flesta taggar kan få tillgång till åtminstone en läsare. Det finns också två olika 
sorter av läsningar för dessa taggar: En tagg har möjlighet att registreras via flera läsare (SMR) eller 
att en tagg räknas av samma läsare flera gånger (TMR). För att utvärdera antalet taggar som cirkulerar 
mer exakt bör läsaren först samla in antalet lediga slitsar, antalet enskilda svarsluckor och antalet 
kollisionsluckor. Metoden är effektiv och ger möjlighet att kunna användas storskaligt (Li et al. 2014).  
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2.4.2 Söka saknade enheter 
Inom ett lager är det ibland nödvändigt att samla information om antalet varor för att kunna bekräfta 
om några varor saknas. Eftersom antalet varor är stort och detekteringstiden är begränsad är det av stor 
betydelse att informationen från taggarna samlas in snabbt. I tidigare metoder låg fokus på att det 
skulle gå snabbt, men nu ligger fokus på noggrannhet och exakthet i den insamlade informationen (Li 
et al. 2014). Viktigt att påpeka är att inläsningen kan sammanställa antalet men kan inte peka ut exakt 
var och vem det är som saknas (Li et al. 2014). Inom korta baslinje-protokoll kan läsaren sända ut ID-
taggar som därefter kort få svar att den fortfarande är i systemet.  
 
2.4.3 Energiförbrukning  
Den energi taggarna förbrukar har blivit allt mer i fokus. RFID kan användas för att spåra djur och 
skulle dessa enheter förbruka mycket energi skulle det vara ohållbart. I beaktning av den stora arean 
och naturen skulle det vara en svår och orealistisk uppgift att byta batterier (Li et al. 2014). Inom 
RFID-system finns det faktorer som påverkar levnadslängden (Li et al. 2014). Dessa faktorer kan vara 
kollision, tomgångslyssnande och täckningsområde.  
 
För att minska upptäckstiden för taggar och förlänga livslängden finns det två primära faktorer som 
avgör (Li et al. 2014). Generellt bör varje enskild tagg kontinuerligt övervaka kanalen efter en lämplig 
slits. Det skulle innebära ett allvarligt problem om en tagg håller koll på en kanal och har viljan att 
överföra, men det inte är framgångsfullt möjligt på grund av avsaknad av ledig slits. En RCA (reader 
collision avoidance) är en lösning som innebär att en läsare försöker att undvika kollision i 
förebyggande syfte. Enligt Li et al. (2014)  är huvudtanken med detta att varje förfrågan tillåts bara de 
stora taggarna att få tillgång till läsaren för övervakning (se om det är någon ledig slits). De andra 
taggarna bör sova för att minska energiförbrukningen och därmed leder det till ökad livslängd på 
batteriet.  När taggar som har tillåtelse att övervaka kanalen har fått kontakt delges dessa taggar en 
tidslucka för att kommunicera (Li et al. 2014). Om taggen inte svarar läsaren inom tidsramen enligt 
protokollet anses denna saknad. Denna typ av övervakning, som benämns detekteringsschema, kan 
inte appliceras inom miljön för mobila läsare.  
 
2.4.4 Identitet 
En varudetekteringsalgoritm finns inom litteraturen. Denna kan inte bara se identifieringen av ett parti, 
den kan också godtyckligt avsluta läsningen inom kort tid och arbetar utan ett beroende av antalet 
taggar. Inom RFID-system sker kommunikationen trådlöst mellan taggar och läsare, vilket innebär att 
kommunikationsvägen är extra utsatt för attacker. Dess kommunikation kan brytas eller manipuleras 
av en attack. Det leder till hur säkerställandet av ett paket eller ett partis fullständighet under 
överföringen anses extra viktigt. Processen för autentisering enligt protokollet för FBDP (Fast Batch 
Detection Protocol) kan beskrivas: Användaren signerar varje paket av taggar, därefter överlämnar 
dessa taggar den signerade informationen till läsaren. Efter att läsaren har fått dessa signerade paket 
läser läsaren av denna och autentiserar dessa. FBDP:s fördelar är (Li et al. 2014):  

• Kan fastställa identiteten på överförda paket  
• Kan stå emot en mängd attacker 
• Beräkningskomplexitetskrav och lagringskrav är låga 

 
Identifikation är ett viktigt forskningsområde inom IoT, enligt Li et al. (2014). Författarna nämner att 
omfattningen och komplexiteten gör att detta område är både viktigt och utmanande eftersom 
aspekterna av analys är många. Vid storskaliga nätverk med tiotusentals taggar – hur ska 
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distributionen av läsarna ske och hur ska de även urskilja alla dessa taggar över area. Energin som 
lagras inom taggarna är begränsad och att uppdatera ett batteri är svårt. Det innebär att utvecklare 
måste skapa effektiva algoritmer för att förlänga livslängden på dessa IoT-enheter. Nästa perspektiv 
avser hur utvecklarna ska skapa säkra algoritmer, undrar Li et al. (2014), och fortsätter att förklara att 
de själva ska genomföra en grundlig forskning om detta.   
 
2.5 Standarder 
Computer Sweden (2017) säger att gemensamma standarder är nyckeln till att återta kontrollen av 
enheter som är kopplade mot IoT. Riktlinjer, rutiner och processer ska öka kvalitén av produkter som 
produceras. Kunderna bör vara medvetna användare och om/när dessa standarder träder i kraft vet 
användare vilka märkningar på produkterna de ska leta efter. Computer Sweden (2017) tar upp att 
National Institute of Standards and Technology precis har skapat en standard för IoT. GSMA, i 
samarbete med Telenor Connextion, (mobiloperatörernas branschorganisation), har också tagit fram 
riktlinjer. En etablerad säkerhetsstandard är ISO 27001 som innehåller säkerhet för 
informationsteknik. 
 
2.5.1 ISO 
ISO står för internationella standardiseringsorganisationen där olika standarder definieras utefter 
bransch, material, produkter och egenheter (ISO 2017b). ISO har publicerat 21 585 olika standarder 
och dessa skapas via en gemenskap av människor som arbetar tillsammans för att utveckla dessa. 
Dessa människor har olika bakgrund samt kunskap och tillsammans röstar de för att komma fram till 
beslut. Från och med det första förslaget till slutgiltiga standarden brukar det ta tre år (ISO 2017a).  
 
2.5.1.1 ISO 27000 
En internationell standard som avser ett effektivt arbetssätt för organisationer att uppnå en bättre 
informationssäkerhet. Värdet för företag idag är i allra största del baserat på information, och det 
gäller idag inte bara IT-företag. Detta är för alla företag som producerar och levererar något fysiskt, 
som exempelvis bilar eller flygplan. Värdet ligger inte i det fysiska tinget, utan i informationen om hur 
detta är tillverkat med sina komponenter och hur det är sammansatt (Senator u.å; SIS 2017). Om 
information sprids från företagets interna kontroll som skulle hållas hemligt kan detta leda till skada 
för företaget. Denna skada kan bestå både ur ett ekonomisk perspektiv, men också personuppgifter kan 
spridas som är olagligt enligt PUL (personuppgiftslagen) (SIS 2017). ISO 27000 serien består av 
flertalet arbetssätt för organisationer att arbeta strukturerat och effektivt för förbättras intern kontroll 
som i sin tur leder till en högre kvalitet av informationssäkerhet. Denna standard kan interageras med 
besläktade system, som 9001 och 14001, enligt SIS (2017). 
 
2.6 Myndigheters beredskap 
Samverkansgrupp för informationssäkerhet (2017a), även benämnt som SAMFI, består av flertalet 
myndigheter som har ett intresse av att ha kontroll och inblick ur perspektivet informationssäkerhet. 
Dessa myndigheter är:  

• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
• PTS (Post- och telestyrelsen) 
• FRA (Försvarets radioanstalt) 
• SÄPO (Säkerhetspolisen) 
• FMV (Försvarets materialverk) 
• CSEC (Sveriges certifieringsorgan för IT-säkerhet) 
• FM (Försvarsmakten) 



 
 

16 

• MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) 
• Polismyndigheten 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är de som ger resurser för att det ska finnas ett 
kansli medan övriga relaterade myndigheter bidrar med resurser utefter förmåga och behov. Denna 
samverkan har flertalet fokusfrågor: hantering av IT-incidenter, nationell och internationell utveckling 
inom informationssäkerhetsområdet, tekniska frågor och standardiseringsfrågor (Informationssäkerhet 
2017a). 
 
Som privatperson, säger SAMFI (Informationssäkerhet 2017b), att individerna hanterar en stor mängd 
information. Den informationen består av både personuppgifter, banksaldon, foton och betyg. 
Informationen privatpersonerna hanterar är värdefull och individerna är rädda om detta. 
Informationssäkerhet (2017b) drar en parallell med att allt ligger framme på ett skrivbord och är för 
alla att åskåda och att det inte är önskvärt för de flesta.  
 
Dagens informationshantering består i stor del av IT-stöd och via internet. Arbetssättet via IT är idag 
inarbetat och är nu ett ”beroende”, men hand i hand med ”internetberoendet” leder det till en risk i 
form av dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. Gruppen eller grupperna som utsätter 
både privatpersoner och verksamheter för attacker är aktörer som kan agera både enskilt och i 
organiserad brottslighet (Informationssäkerhet 2017c).  
 
Informationssäkerhet (2017c) påtalar effekterna av att bli utsatta för en attack ur ett 
verksamhetsperspektiv. Denna effekt och störning kan dels leda till kriser både av förtroende samt 
störningar av system som är relaterat till tillgångar. Informationssäkerhet (2017c) nämner ett exempel 
på detta: om en internetbank smittar av sig till andra sektioner av samhället som har tjänster som är 
baserat av bankautentisering. Detta skulle i sin tur leda till tvivlande individer.  
 
Regeringens ambition, enligt informationssäkerhet (2017c), är att förbättra service och uppmuntra 
demokratiprocessen via IT. Myndigheterna i Sverige är många och de måste känna förtroende för att 
ha viljan att samverka med varandra för att utbyta information. Den bristande informationssäkerheten 
som överhängande risk är en konsekvens som kan leda till att den personliga integriteten inte är säker 
samt att samhällsviktiga verksamheter kan störas. Målet med att använda IT för samhället är för att 
öka effektiviteten och kvalitén men med förutsättningen att det fungerar och med förmågan att 
använda tekniken på bästa sätt.  
 
Sveriges nationella ”Computer Emergency Responce Team” (CERT-SE, 2017a) stödjer samhället med 
att både förebygga och hantera IT-incidenter. De har skapat en hemsida för offentlig sektor och 
privatpersoner (Informationssäkerhet 2017d). Denna hemsida som bedrivs av MSB 
(https://www.cert.se/megamap) sprider information om inträffade attacker, vilken storts hot som har 
inträffat samt vilken stad det har skett i. Denna information inkluderar IP-nummer med de två sista 
siffrorna dolda med tanke på PUL. Publiceringen sker i realtid baserat på dygn och individen kan själv 
markera på en karta vad denne vill undersöka baserat på stad eller by. Hemsidan har MSB skapat för 
att få en kanal för informationsspridning. De har även tjänsten att de skickar ut veckobrev med de 
mest relevanta attack-händelserna nationellt (CERT-SE 2017b) 
 
2.7 Internet of Things  

Definitionen IoT uppkom första gången under året 1999 när Kevin Ashton beskrev fysiska objekt som 
kunde vara uppkopplade mot internet via sensorer (Weber & Studer 2016). IoT är en tredimensions 
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kommunikationsstruktur via internet. Det allmänna syftet är att ansluta information om enheten var 
som helst och när som helst (Li et al. 2014). IoT definieras som en nätverkssammankoppling mellan 
vardagliga föremål som är utrustade med en ”närvarande intelligens” (Xia et al. 2012). Weber (2016) 
menar att hela världen tillsammans genererar 640 terabyte data varje minut och under 2016 kopplade 
5,5 miljoner nya enheter upp sig varje dag. IoT går mot att involvera mer än 20,8 biljoner enheter över 
hela världen till år 2020. Weber (2016) påstår att IoT är the next big thing. Enligt De Cremer et al. 
(2017) kommer det hamna någonstans mellan 20 till 50 biljoner enheter som är ansluta år 2020 – det 
avser allt från spishällar, tandborstar, smarta telefoner och miljoner andra enheter som nu har IP-
adresser. De Cremer et al. (2017) nämner att uppskattningsvis kommer det ekonomiskt uppta 11 % av 
världsekonomin vid år 2025.  
  
Weber (2016) tar upp tre aktuella exempel hur IoT finns hos människan idag:  

1. Smarta telefoner kan använda sensorer för att registrera acceleration, avstånd, kompass och 
GPS. Detta i kombination med anslutningsmöjlighet i form av 4G, Bluetooth eller Wi-Fi. 
Kombineras dessa finns det en IoT-enhet som automatiskt kan räkna ut din plats och rörelser 
för träningsapplikationer. 

2. Om en patient har hjärtarytmier har FDA godkänt ett sensorsystem som kan fjärrläsa 
patientens värden via EKG, hjärt- och andningsfrekvens samt aktivitetsnivå. Dessa data 
skickas i sin tur till berörd läkare som kan utvärdera patientens värden utan att personen i 
fråga behöver avlägga tid att åka på kontroller.  

3. Ett smart belysningssystem som är interagerat i en hel stad har visat sig sänka 
energiförbrukningen med upp till 30 %. Ett system från Echelon kan mäta tid, säsong och 
väderförhållande för att på det mest optimala sättet belysa en stad effektivt.  

 
Weber (2016) fortsätter att beskriva att IoT ligger bakom nästan all ny teknik som kommer ut på 
marknaden idag. Han ger förarlösa bilar som ett konkret exempel eftersom dessa bygger på 
sammankopplingen mellan väg, kartor, väderprognoser och trafikmeddelanden som är ett stöd för 
förarlösa fordon. Weber (2016) menar att det finns tre huvudkategorier av IoT:  

1. Genetisk revolution: korsning av information och biologi 
2. Nanoteknik revolution: korsning mellan information och den fysiska världen 
3. Artificiell intelligens: robotrevolution  

 
Priset för IoT-enheter har sjunkit och utvecklingen av dessa enheter ger en större möjlighet att 
använda IoT för att hantera varor i moderna logistiklager. Kontroller av specifika varor är ibland 
nödvändigt eftersom förlorade varor baserat på stöld eller andra skäl vill organisationer i allra högsta 
mån undvika.  
 
IoT bygger på radiofrekvensidentifierare (RFID). RFID används både inom intelligenta städer, 
transport och lager enligt Li et al. (2014). IoT är enligt Li et al. (2014) en stor nyhet för 
informationsområdet och är därav ett tecken på ekonomisk revolution på grund av de nya sätten att 
effektivisera.  
 
Li et al. (2014) nämner att IoT har resulterat i en oro i den akademiska världen samt industrin och att 
IoT är kärnan i nästa generations internetutveckling. Många olika sorter av enheter kan kopplas upp 
mot internet genom sin radiofrekvens identifiering, enligt Li et al. (2014). Detta innebär att det 
traditionella nätverket har fått flertalet nya objekt att hantera. Det finns dock vissa skillnader mellan 
traditionella nätverk och IoT för informationsinsamling, databasbehandling och applikationer.  

1. IoT är bredare ur det avseende av praktiska tillämpningar  
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2. IoT kan erbjuda mer tjänster: inbäddade kommunikationsmoduler och sensorer 
3. Data är distribuerad. Detta för att lagringsutrymme och behandlingsförmåga av taggar är 

begränsade och för den massiva mängd data som samlas in. Det är viktigt att hitta balansen 
mellan dessa inom IoT 

 
Porter och Heppelmann (2015) lyfter att smarta enheter förändrar värdekedjan till något annat än vad 
världen är van vid. Branscher omdefinierar sig själva i form av förändrade strategier, marknadsföring, 
produktutveckling och tillverkning. Effekten är att de smarta produkterna har en baksida, understryker 
Porter och Heppelmann (2015). Företag har nu i uppgift att skydda miljoner enheter och säkerheten 
måste bäddas in som en första princip i produktdesignen över hela värdekedjan. Tillverkningsindustrin 
har idag fått gå in på en ny mark som gör företagen till både mjuk- och hårdvaruutvecklare. Alla 
organisationers ledningar måste ta ett beslut om deras verksamhet ska ge sig in i den nya världen. Den 
nya IoT-vågen bidrar med helt nya konkurrensfördelar i form av den automatisering enheterna bidrar 
med förändrar företags processer och därmed stöder konkurrensen. Även om enheterna kan ha samma 
fysiska attribut som de alltid har haft har de nu en ny intelligens som består av funktioner som inte 
fanns tidigare. Ett exempel på det är att bilmärket Tesla som kan uppdatera sin mjukvara i fordonen 
med nya funktioner utan att besöka en återförsäljare.  
 
2.8 ”Den mörka sidan” av Internet of Things  
De Cremer et al. (2017) nämner en bloggare vid namn Snyder1 att hen påtalar att eftersom vi idag har 
den bekvämligheten att från hemmets vrå kan nå ut till omvärlden via internetet, innebär det också att 
världen kan nå oss i våra hem. Det är ett problem ur perspektivet personlig integritet. De Cremer et al. 
(2017) tar upp som ett exempel med att i USA kunde främlingar se och lyssna på över 700 stycken 
hemsäkerhetskameror just på grund av dålig säkerhet och krypteringspraxis. Det har bidragit till att 
IoT kritiker har reflekterat över idén (De Cremer et al. 2017) att denna nya värld kommer skapa en 
levande mardröm där allt alltid kommer vara övervakat och öppet för spårning. Detta genom att den 
mängd data från olika enheter kan visa vad personen lagar för mat, hur mycket personen tränar, var i 
huset personen är och vilken väg personen tar till jobbet. Denna information kan i sin tur användas för 
att rikta marknadsföringen mer precist och anpassa allt enligt individen för att företaget ska få sin vilja 
igenom. De Cremer et al. (2017) tar upp att trots den positiva känslan som utvecklingen av IoT bidrar 
med finns det en risk för integriteten inom själva systemet. Det nämner De Cremer et al. (2017) som 
”the dark-side”, den mörka sidan. De Cremer et al. (2017) menar att det tyvärr finns bevis för att oron 
om datainsamlingsprocessen ökar, och förtroendet minskar, samt att avsiktliga skador och metoder för 
att uppnå skador verkar växa. Peter Wiklund från Civilekonomen (2016) nämner att många bolag har 
börjat samla på sig data trots att de inte alltid vet vad det ska användas till. Datainsamlingen är nu hög, 
men vetskapen om hur de data ska förädlas är steget efter. 
 
Slutsatsen De Cremer et al. (2017) tar upp i deras artikel är att IoT-forskning behöver bli mer 
undersökt eftersom de inte tycks ha undersökt varken den långsikt ekonomiska påverkan eller kunders 
inverkan av aktiviteter via den mörka sidan av IoT. För det första, säger De Cremer et al. (2017), att 
framtida forskning främst bör fokusera på hur organisationer ska hantera bättre praxis angående IoT 
och även skapa en motivation till det. För det andra, bör framtida forskning jobba på att identifiera mer 
systematiska beteendemönster relaterat till klassificeringsprogram. Det ska i sådana fall baseras på 
empiriska studier. För det tredje bör forskning identifiera omfattningen av påverkan som IoT har på 

                                                
 
1 Snyder, M. The internet of things: A dystopian nightmare where everyone and everything will be monitored on the Internet 
http://www.washingtonsblog.com/2015/03/42846.html  [2017-05-17] 
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samhällsmiljön samt ekonomin. Intressenter för detta är dels konsumenter, regeringar och flertalet 
tredje parter. För det fjärde bör det undersökas om det är vissa branscher som är mer utsatta än andra. 
Femte anledningen till vidare forskning är att undersöka hur mycket den mörka sidan av IoT är 
relaterat till sidoprocesser (De Cremer et al. 2017). 
 
De Cremer et al. (2017) fortsätter att förklara att det är av stor vikt att vidare forskning sker om IoT. 
Dels för att skapa uppmärksamhet och för att lära sig hantera detta fenomen framgångsrikt. Det leder 
till att leverantörerna av produkter som är kopplade mot IoT kan undvika de skador som den mörka 
sidan tillhandahåller med sitt beteende. Kunder på andra sidan bör ha förståelse för de sociala och 
etniska konsekvenserna av den negativa aspekten av den mörka sidan av IoT.  
 
Datainspektionen har en tidning som ges ut fyra gånger per år (Datainspektionen u.å). Denna tidning 
heter Integritet i fokus och innehåller precis vad som beskrivs. Ur upplaga nummer 1 för året 2017 har 
de en artikel som tar upp leksaker som är uppkopplade mot internet. Det berör främst två leksaker: en 
docka vid namn My friend Cayla och en robot som heter i-Que. De är från samma tillverkare och är 
snarlika varandra innehållsmässigt om än olika utseende för att matcha den normativa könskulturen. 
Cayla blev vald till årets leksak i Sverige och Norge året 2014. I-Que är lite dyrare och innehåller lite 
mer funktionalitet. Dessa leksaker har inbyggd mikrofon, högtalare och kan kopplas via ”Bluetooth” 
samt med en app. Via appen så kan leksaken kommunicera via internet när barnet ställer frågor. Den 
fråga som ställs skickas till ett företag som håller på med röstigenkänning. Denna tredjepart säger sig 
ha rätten att använda de data till vad som helst, även om det är utanför någon koppling till leksakerna.  
Forbrukerrådet (Datainspektionen u.å) har undersökt den tekniska säkerheten och villkoren med 
kommentaren ”en oroande avsaknad av hänsyn till grundläggande konsumenträttigheter och 
rättigheten till privatliv” (Integritet i fokus 2017:7). Företaget som ansvarar för dessa leksaker har 
användarvillkor som gör att de kan ändra villkoren utan att behöva informera konsumenterna. Inom 
dessa villkor ges det även vaga förklaringar avseende vad registreringen av rösten hamnar, hur länge 
detta sparas och vad det senare kan användas till. Uppkopplingen mot Cayla och i-Que saknar all form 
av autentisering vid sin ”Bluetooth”-kommunikation. Det räcker med att befinna sig inom räckhåll till 
enheten och sen är det bara att sammankoppla. När det är sammankopplat kan den obehöriga ringa upp 
leksaken och både tala samt lyssna via leksaken från helt andra platser än vart leksaken befinner sig. 
Forbrukerrådet avslutar sin rapport med att uttrycka en oro ”… det finns fullt med potentiella risker för 
barns säkerhet och välbefinnande när de leker och interagerar med uppkopplade leksaker” (Integritet 
i fokus 2017:7-8). Den norska versionen av Datainspektionen har skickat information till ”Federal 
Trade Commission” (USA:s dataskyddsmyndighet). De måste gå den vägen eftersom leksakerna inte 
är tillverkade inom norden. Generalsekreterare för Sveriges konsumenter sade: 
  

”Det är alarmerande att leksakshyllorna kan innehålla produkter med 
så uppenbara brister i säkerhet och integritet. Här handlar det om 
möjligheter till avlyssning av barnkammaren, dold kamera och 
personlig data som kan säljas vidare och villkor som kan ändras när 
som helst. Nu vill vi att myndigheterna granskar detta.”  

 
              (Integritet i fokus 2017 (1) 7-8)  

 
Standaert (2016) påtalar att Apples största attack berörde 100 miljoner enheter när en kopia av Apples 
Xcode mjukvara blev erbjuden på en fildelningssajt, vilket härledde till att iPhone applikationer blev 
byggda genom denna infekterade mjukvara.  
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Metz (2016) påtalar att Mikael Ståhlberg på den finska säkerhetsföretaget F-Secure (aktör för 
antivirusprogram och datalagring över internet) uttalar sig om att även om ett kapat kreditkort är 
jobbigt, är det inget jämfört om det sker en attack mot ett smart lås och kaparen får tillgång till ett 
hushåll.  
 
Computer Sweden (2017) tar upp att i oktober 2016 utsattes dns-leverantören Dyn för en 
överbelastningsattack (DDoS-attack) som påverkade Dyn för en datatrafik 50 gånger utöver det 
vanliga. Tusentals webbkameror hade övertagits och det kunde ske på grund av ett virus (Mirai) som 
utnyttjade sårbarheter hos webbkameror. Detta härleder till att leverantörerna av dessa webbkameror 
måste tillverka säkrare produkter och information behövde komma ut till användare angående 
riskerna. Experter och analytiker (Computer Sweden 2017) menar att denna attack bara är början av en 
trend som kommer att växa: IoT-enheter är sårbara och kan synkroniseras för att utföra attacker.  
 
Computer Sweden (2017) förutspår att 500 000 enheter kommer att övertas av utomstående under 
2017 för att både utnyttjas för överbelastningsattacker och i sig självs utsättas för attacker. Computer 
Sweden (2017) menar att webbkameror, babymonitorer (Metz 2016) och routrar är särskilt utsatta 
eftersom ”… bristerna ska till stor del bero på slarv och på att tillverkarna har för bråttom. 
Oroväckande många tillverkare bortser från säkerheten när de tar fram nya produkter.” (Computer 
Sweden 2017). Computer Sweden (2017) beskriver det synsätt som tillverkare har – ”time to market” 
– som innebär tiden det tar från idé eller plan till att produkten är ute på marknaden. Det leder till att 
perspektivet för säkerhet sker först när produkten är släppt. IoT-enheter har inga specifika 
säkerhetskrav på sig mer än samma som telefoner och datorer. Attacker påtalar Computer Sweden 
(2017) inte bara kan vara i form av en överbelastningsattack, men även att hemmen kan vara 
övervakade av utomstående. Med det stora antalet enheter som är uppkopplade mot IoT blir det snabbt 
osäkert eftersom de inte riktigt vet i vilken utsträckning dessa kommunicerar med varandra (Computer 
Sweden, 2017).  
 
Metz (2016) nämner att F-Secure har skapat ett system vid namn Sense som övervakar enheter som är 
uppkopplade mot internet. Systemet övervakar nätverkets metadata och även vart data kommer från 
samt hur mycket som är sänt.  Internetleverantörer bör i samverkan med tillverkarna ta ett gemensamt 
ansvar för att se över och spärra om en kamera och/eller en router börjar skicka ut onormala mängder 
data. Detta bör ske genom att leverantörerna har ett system som reagerar samt larmar om de upptäcker 
onormala trafikmönster inom sina nät. Användarna i sin tur behöver veta hur produkterna ska 
hanteras. Det kan ske via förinstallerade protokoll som användarna själva kan ange vilken mängd data 
som ska skickas ut från användarens nätverk.  
 
Olika typer av attacker kan påverka säkerheten för fysiska föremål eller de data som är insamlat 
(Saadeh et al. 2016).  Attacker på det övre lagret (perception) kan lätt skada nätverket eller kontrollera 
”gateways” genom att skada noder och/eller lägga till skadliga sådana. En ”man-in-the-middle”-attack, 
”timing attack” och ”denial of service” (DoS) kan påverka säkerheten för insamlad information. 
”Replay”-attack är en av de huvudsakliga attackerna som påverkar autentisering av fysiska objekt..    
 
Saadeh et al. (2016) tar upp säkerhetsproblem inom nätverkslagret. Dessa problem kan bestå av olika 
attacker som ”man-in-the-middle”, avlyssning, ”DoS”, ”replay”-attack, autentiseringsproblem, 
dataintegritet, sekretess, routers säkerhet och sekretess säkerhet. Effektiv ”end-to-end”-autentisering 
och nyckelhanteringssystem i kombination med datakryptering och integritetteknik kan försvara 
nätverkslagret mot dessa problem. 
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Företaget Telia (2017) erbjuder en tjänst som heter Telia DDoS-protection som marknadsför sig 
genom att beskriva vikten av företags olika internetbaserade tjänster förblir åtkomliga. Åtkomliga ur 
perspektivet att trots de eventuellt blir utsatta för en överbelastningsattack ska kunden kunna arbeta 
som vanligt. Telia hävdar att de även tvättar bort skadlig trafik för att minimera risken att bli utsatt för 
en attack. Det leder till att den legitima trafiken passera ostört med en bevakning av Telia dygnets alla 
timmar.  
 
Saadeh et al. (2016) tar även upp säkerhetsproblem för program. Dessa problem kan bestå av 
identitetsautentiseringsfrågor, exponeringsdata och integritetsskyddsproblem. För att motverka detta 
kan säkerhetsåtgärder vidtas. Det kan bestå av databaskryptering, nyckelhantering, autentisering och 
fingeravtrycksavläsning. Saadeh et al. (2016) har tagit upp att objektidentitet är ett vanligt 
säkerhetsproblem i perception, nätverk och applikationslager. Därför ska det finnas effektiva tekniker 
för autentisering för att skapa en pålitlig kommunikation.  
 
Autentiseringstekniker för begränsad resurs. En autentiseringsmetod för tvingade enheter kan vara 
att använda fingeravtrycksläsare (Saadeh et al. 2016). Denna metod kräver att användarna registrerar 
sina biologiska mätvärden mot en bas-station för att få tillgång till uppgifterna. Detta kräver fyra steg 
för att nå verifieringsprocessen:  
1. Inom uppbyggnadsfasen tilldelar bas-stationen ett unikt ID för att generera en unik 

huvudnyckel(smartkort) för varje sensor inom nätverket. 
2. Inom registreringsfasen registrerar användaren sina biologiska egenheter och blir erbjuden ett 

lösenord till basenheten och till basstationen. 
3. Inom inloggningsfasen anger användaren sitt smartkort och de biologiska ID till terminalen. Om 

detta kan verifieras att vara sanningsenlig får denne ange sitt lösenord för att tillåta smartkortet att 
jämföra identitet och lösenord.  

4. Basstationen autentiserar.  
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2.9 Analysmodell  
I Figur 2 nedan presenteras den analysmodell som författaren har föreslagit efter litteraturstudien för 
att belysa påverkansfaktorer på informationssäkerhet och personlig integritet.  
 

 
Figur 2: Analysmodell över faktorer som påverkar framgångsrikt skapande och användande av IoT-enheter,         
              som i sin tur leder till ökad informationssäkerhet och personlig integritet 
Källa:    Författaren  

 
I analysmodellen har författaren valt att ange de olika indikatorerna med värdena plus (+) och minus  
(-). Dessa representerar hur uppfyllandet av dessa indikatorer har en positiv eller negativ påverkan av 
resultatet. Det är fyra huvudkategorier som innehåller olika indikatorer. Utfallet av dessa är två 
positiva och två negativa kategorier. 
 
Illustrerat via de vänstra fyra pilarna är att verifiering, autentisering, yttre och inre attacker, standarder 
samt energiförbrukning är faktorer som påverkar de enheter som är kopplade mot internet. Varje 
påverkansfaktor har delats in i indikatorer som har genererats utefter litteraturstudien. Dessa 
påverkansfaktorer kopplar mot användning av IoT enheter. Beroende på hur dessa enheter har tagit 
faktorerna och indikatorer i beaktning kommer dessa leda till en ökad informationssäkerhet samt ökad 
personlig integritet (se figur 2).  
 
2.9.1 Verifiering och autentisering  
Betydelsen av att bekräfta identitet och få tillträde till den information som individen är berättigad till 
är avgörande. Det kan bekräftas via autentisering av olika slag. Fingeravtryck är unikt för individen 
och är vardagligt ett sätt att få access till enheter (Saadeh et al. 2016), men det kräver att användaren 
registrerar sin biologisk data. Ett annat sätt för bekräftelse kan avse temporära nycklar som skickas till 
en användares mobiltelefon, och detta sen agerar som en tvåstegsautentisering (Apple 2017). Att 
använda enheter som är sammankopplade med internet leder till en sårbarhet som följer med in i 
individens hem. Computer Sweden (2017) nämner webbkameror är i utsatta, och dessa finns både på 
smarta enheter och datorer. En person som inte ska ha access till personlig information kan utöva 
utpressning (Computer Sweden 2017). 
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2.9.2 Yttre och inre attacker 
Attacker som kan ske är att oönskade personer övervakar samt kommer åt känslig information om 
privatpersonen eller verksamheter. När oönskade individer får åtkomst till enheter kan de använda 
enheterna till överbelastningsattacker mot myndigheter och företag. Det sker genom att de samordnar 
tusentals enheter att besöka myndigheten samtidigt (Computer Sweden 2017).  Yttre och inre attacker 
via manipulering av koder kan ge förödande konsekvenser. Att jobba förebyggande mot detta är av 
stor betydelse (Li et al. 2014; Saadeh et al. 2016; Computer Sweden 2017). Användaren blir även i 
vissa fall blockerad för att kunna nå sina egna enheter om denne inte betalar en lösensumma 
(Computer Sweden 2017). 
 
2.9.3 Standarder 
Enheterna som är uppkopplade enligt den tredimensionell kommunikationsstruktur är många och 
informationen blir distribuerad på flertalet enheter. Nivån av sårbarhet för varje enskild enhet är olika, 
men gemensamt för dessa är internet. Ur säkerhetsperspektiv för tillverkare bör fokus ligga i att skapa 
produkter med lager av säkerhet. Detta kan dels ske via standarder (Saadeh et al. 2016) och grundlig 
undersökning av produkternas sårbarhet (Computer Sweden 2017). Branschstandarder är 
rekommendationer om hur tillverkare bör skapa produkter som är uppkopplade mot internet. Dessa 
standarder kan dels vara branschspecifika och även enligt ISO. ISO är internationella 
standardorganisationen där ett arbetssätt leder till kvalité av produkter eller enheter (ISO 2017b). 
 
2.9.4 Energiförbrukning 
Prestandan kan enligt Li et al. (2014) påverka genom att det kan ske datakollisioner om flera taggar 
försöker nå samma läsare samtidigt. Det kan även påverka i det avseende att energiförbrukningen 
måste hushållas med eftersom det inte är praktiskt möjligt att byta batterier kontinuerligt (Li et al. 
2014; Weber 2016). 
 
2.9.5 Kombinationen av indikatorerna 
När dessa fyra faktorer tas i beaktning kan det leda till en tryggare produkt för användarna och 
verksamheter. Det trygga ligger i att dessa produkter är skapade utefter ramar som bevisar att 
informationssäkerheten och personliga integriteten har varit en del av produkternas skapande. 
Användarna får det bekräftat att det enbart är denne som har åtkomst till de personliga data som finns 
och är ensam om sitt ID (Li et al. 2014). Enheterna användarna har ska, och kan, enbart användas av 
de själva.  
 
  



 
 

24 

3. Genomförande och resultat  
Flera företag blev kontaktade Några ville inte ställa upp på intervjuer om specifika strategier som de 
använder. De värnade helt enkelt om sin egen integritet dock fann författaren tre företag samt en 
forskare som ville diskutera ämnet.  
 
3.1 Respondenter  
Insamlingen av empiri till denna kandidatuppsats skedde genom intervjuer hos tre olika företag och en 
forskare inom datavetenskap (se tabell 1). Det gemensamma för dessa är ett intresse för 
informationssäkerhet och personlig integritet, men även att de på olika håll försöker ligga steget före 
dem som vill få åtkomst till enheter som de inte har rättighet till.  
 

• Redpill Linpro är inom ett område som består av att erbjuda service och stöd för open source 
mjukvara. De erbjuder support, upplärning och råd från professionella konsulter. De har även 
egenutvecklade produkter. Kontaktpersonen är chef över regionen.  
 

• Berotec är experter inom teknik, IT och ledarskap. Bolaget vill bli starkt inom området för IoT 
och mobilitet. Den kontaktperson som har deltagit från Berotec har kunskap om IoT, sensorer 
och kommunikationsstandarden IO-link.  
 

• En forskare som tillhör en forskargrupp på Karlstads universitet och verkar inom 
datavetenskapen. Han är med i Future of identity in the information society, denna 
sammanslutning består av europeiska forskare inom ämnet.  
 

• Företag A har valt att vara anonym. Företaget verkar inom området för informationssäkerhet 
och följer ISO-standarden samt stödjer andra företag att kunna titulera sig med ett certifikat 
enligt relevant ISO. Kontaktpersonen är en produktutvecklare.  

 
 
Tabell 1: En sammanställning av respondenter med tillhörande organisation och roll. 

 
Organisation 

 
Respondents roll 

 
Typ av intervju 

Längd på 
intervju 

(minuter) 

Godkännande 
av 

ljudinspelning 
Redpill Linpro Regionchef Personlig sonderande 20 Ja 

Redpill Linpro Regionchef Personlig 27 Ja 

Karlstads 
universitet 

Forskare Personlig sonderande 21 Ja 

Karlstads 
universitet 

Forskare Personlig 62 Ja 

Berotec Affärskonsult Personlig 48 Ja 

Företag A Produktutvecklare Personlig 30 Ja 
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3.2 Intervjuguide   
 
Nedan visas de frågor som användes vid intervjuerna. Frågorna kopplar direkt mot analysmodellen i 
föregående kapitel.  
 
 
 
Roll? 
Hur jobbar ni med informationssäkerhet?  
Hur ser ni på integriteten mot enheter som är kopplade mot internet?  
Personliga erfarenheter av detta?  
 
Verifiering/Autentisering  

• Hur kollar ni så att den person som försöker få access faktiskt är den som den utger sig för att 
vara?  

• Ur ett lagerperspektiv kan man avläsa vilka enheter med RFID som är inom en viss area, hur 
jobbar ni med detta?  

• Autentisering via fingeravtryck, hur jobbar ni med detta?  
• Anser ni detta med fingeravtryck som säkert?  
• Nycklar som tilldelas(cert/token) och bevisar att den är den, är det något för er?  

 
Yttre och inre attacker 

• Manipulering av kod, är det något som ni har blivit utsatta för? 
• Någon kund till er som har blivit utsatta?  
• Om jag säger belastningsattack, vad säger du då?  
• Erfarenheter kring överbelastningsattacker?  

 
Standarder 

• När ni arbetar, har ni någon standard ni tar hänsyn till?  
• Har ni någon specifik branschstandard inom ert fält?  

 
Energiförbrukning 

• Energi för enheter är en begränsad resurs, hur jobbar ni för att enheterna inte ska bli 
frånkopplade?  

• När flertalet enheter försöker nå samma lyssnare samtidigt, sk. kollision, hur löser ni den 
frågan? 

 
Utifrån min litteraturstudie så har jag hittat några nyckelfaktorer som kan främja upprättandet och 
användandet av enheter som är kopplade mot Iot – bekräftelse av identitet, otillgänglig åtkomst till 
enheter samt standarder.  
Hur ser ni på detta?  
Är det något som bör tilläggas?  
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3.3 Intervjuresultat i korthet  
Hos företaget Redpill Linpro (se bilaga 2 bilaga och bilaga 6) genomfördes två intervjuer med 
Regionchefen. En sonderande intervju och en skarp intervju med riktade frågor. Dessa frågor hade sin 
grund i den skapade analysmodellens beståndsdelar (se bilaga 8) och som formulerades till en 
intervjuguide. Företaget hjälper sina kunder med informationssäkerhet men arbetar traditionellt 
mycket lite med det. De arbetar både med privat och offentlig sektor. Därmed har de hand om 
information som kan vara säkerhetsklassad på olika nivåer. En sådan kund med hög säkerhetsklassad 
information har fysiska personer som är verifierade enligt en säkerhetsgranskning via SÄPO.  En 
annan av deras kund har blivit extra utsatta för attacker efter en publicerad illustration av profeten 
Muhammed. Detta löste företaget med att applicera ”web-cache” för att undvika 
överbelastningsattacker. De arbetar med API-lösningar för att kunna hämta information från olika 
system och det jämställer Regionchefen med dåtidens inlämning av fysiskt ifyllda blanketter. De har 
hjälpt kunder med att implementera lösningar som består av autentisering i form av en inloggning via 
en VPN-tunnel.  

 
Hos företag A erbjöd de mig kontakt med en respondent som är produktutvecklare. Där genomfördes 
två tillfällen av intervjuer (se bilaga 3 och bilaga 4). En sonderande intervju och en skarp intervju med 
riktade frågor enligt intervjuguide. Företaget hjälper organisationer med att nå en bra 
informationssäkerhet. De granskar hur organisationer gör idag och hur de kan förbättras. De utfärdar 
ISO-certifikat till de organisationer som följer 27000 serien.  Vid svar på frågan om de arbetar med 
fingeravtryck nämner produktutvecklaren att de enbart skulle använda sig av detta vid ett scenario att 
de är ”military grade”. Eftersom de inte själva erbjuder några molntjänster rekommenderar de sina 
kunder att använda det som finns tillgängligt i operativ:en, och det består oftast av användarnamn i 
kombination med lösenord och sen certifikat. Produktutvecklaren påtalar även betydelsen av att lägga 
till användarkontroll inom IoT-världen. Att innehavaren av en enhet som är kopplad mot IoT faktiskt 
själva har kontroll på vilken data de vill tilldela en tredjepart. 
 
Forskaren på Karlstads universitet är expert på ” Privacy Enhanced Technology”. Tekniker för att göra 
saker mer integritetsvänliga. Forskaren påtalar (se bilaga 5):  

 
”Vi utbildar folk. Vi har en forskningsgrupp här som forskar en hel 
del, framför allt om teknik och personlig integritet. /../ Vi är med i 
standardiseringsarbetet, främst 27000 serien och vi ingår i 
europaprojekt där man håller på med informationssäkerhet.”  
                               – Forskare vid KaU  

                 (se bilaga 3 och 4) 
	   	  

Forskaren lär ut hur man manipulerar kod för att därmed kunna erhålla kompetensen att faktiskt kunna 
bygga kod som är svåra för utomstående att manipulera med. Manipulation i den mån att lägga till 
eller bygga för att få åtkomst eller skapa virus. Vid frågan om hur de kontrollerar rätt tillträde till rätt 
person svarar forskaren vid KaU att han vill vända på det hela, att hur kontrollen kan ske att den som 
har faktiskt har tillträde har rätten till tillträde. Sen påtalar han att den RFID som finns på passen inte 
är bra gjorda och även om information är krypterad är nycklarna lätta att knäcka. Att han ”bara väntar” 
på att folk sitter på bussen med sina kontaktlösa betalningskort och sitter nära en aktör med en 
läsartelefon och plockar information. Vidare nämner forskaren att han inte skulle använda 
fingeravtryck även om det är ”military grade”. När det gäller certifikat nämner han att det behövs ha i 
åtanke vad de säger, vad de inte säger samt när dessa ska användas eftersom detta också är ännu ett 
tillvägagångssätt att spåra individer.  RFID har forskaren kollat in närmre på och han anser det som en 
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integritetskatastrof eftersom taggarna oftast har en begränsad beräkningskapacitet och att det därmed 
är svårt att implementera effektiva skydd. De är inte designade att ta hänsyn till personlig integritet. 
Vidare menar han att det finns både passiva och aktiva RFID kretsar. De med aktiva är de som 
energiförbrukningen bör tas hänsyn till eftersom de kräver upp-tid i den mån av sensorer. De passiva 
är de som vaknar när en strömkälla tillsätts och dessa finns bland annat inom kontaktlösa betalnings-
kort och pass.  
 
Affärskonsult på Berotec kallar sig för IoT-evangelist och hjälper organisationer att skapa nytta för sig 
själva och sina kunder med hjälp av den teknik som finns inom IoT (se bilaga 7). Han pratar om att 
han rekommenderar att organisationer ska använda sig av vad som finns tillgängligt på marknaden och 
att det faktiskt finns säkerhet inom IoT. Att oron är något överdriven angående riskerna.  
Organisationerna ska enligt affärskonsulten använda de färdiga lösningarna och använda sig av 
implementatörer som vet vad de håller på med. Han och hans parters håller i dagsläget på att skapar en 
produkt som enbart innehåller verifieringen användarnamn och lösenord. Vidare påtalar han att 
individer som köper billiga videokameror på X affär och installerar hemma och sen struntar i att byta 
lösenord eftersom sådant är ”jobbigt” sätter sig i en onödig sitts. Fortsättningsvis menar han att de data 
som en enstaka mätare kan generera kanske inte anses som en avgörande sak för en individ med 
mentaliteten vem vill läsa av detta? Men, i kombination med ett flertal andra data säger det relativt 
mycket mer om en identitet. 
 
Intervjuerna i sin helhet finns transkriberade i bilaga 2-7 och referenser till intervjuer i Analys-kapitlet 
görs genom referenser till dessa bilagor.  
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4. Analys 
Arbetet med informationssäkerhet och personlig integritet varierar bland respondenterna, men 
gemensamt är att de alla är övertygade om att dessa faktorer bör tas hänsyn till. Produktutvecklaren på 
Företag A (se bilaga 3 och bilaga 4) är involverade med att hjälpa andra företag att bli medvetna om 
denna aspekt. Granskning av kunders verksamhet i nuläget leder till råd från Företag A om hur de bör 
göra. Företaget A granskar sina kunders företag via intervjuer, företagets dokumentation och dess 
involverade system. Forskaren på Karlstads universitet (nedan förkortat med KaU) utbildar individer 
och arbetar med standardisering (se bilaga 5). Ett europaprojekt med informationssäkerhet i fokus är 
också en aktivitet som han är med i. Regionchefen på Redpill Linpro (se bilaga 6) påtalar att 
traditionellt arbetar de inte med informationssäkerhet men de hjälper kunder med det. Kunderna för 
Redpill Linpro (se bilaga 2 och bilaga 6) är både offentlig sektor och privata aktörer med information 
som kan vara säkerhetsklassad av olika grad. Affärskonsulten på Berotec menar att det finns 
säkerhetslösningar för enheter inom IoT och att oron angående en problematik är något överdrivet (se 
bilaga 7). Affärskonsulten menar att mycket handlar om att vidta de åtgärder som finns tillgängliga 
och ett användaransvar om att byta lösenord kontinuerligt. Detta påtalar Techworld.idg (2017) att 
användare har alldeles för enkla lösenord. Variationen av tecken är liten och därmed är det enkelt att 
via en algoritm, ”brute-force”, som testar alla möjliga kombinationer av ord och bokstäver. Att ha en 
mer komplicerad kombination av tecken i ett lösenord försvårar en attack. Vidare fortsätter 
Affärskonsulten på Berotec med att förklara att inom sin roll som konsult rekommenderar han sina 
kunder att använda parters som har en god kontroll via ”gate-way”-lösningar och gärna certifikat på 
båda sidor av kommunikationen. Användning av något annat än ”gate-way”-lösningar avråder han 
starkt att använda idag (se bilaga 7).  Detta går i led med vad Saadeh et al. (2016) påtalar om att ha en 
effektiv ”end-to-end”-autentisering.  
 
Användning av olika webbläsare till olika saker är ett förebyggande tillvägagångssätt enligt 
Techworld.idg (2017). Den webbläsare som används för mindre kritiska aktiviteter bör vara 
förinställda att rensa all information (cache, cookies och annat) när webbläsaren stängs ned. Den bör 
även ha integritetsplugins som blockerar pop-up annonser och andra aktiva innehåll. Den webbläsare 
som används för aktiviteter av seriösa ändamål bör således bara användas för detta.  
 
Weber (2016) och De Cremer et al. (2017) är överens om hur många IoT-enheter som kommer att 
finnas uppkopplade år 2020. Antalen i deras spekulationer skiljer sig inte mycket åt: Weber (2016) 
tror 20,8 biljoner och De Cremer et al. (2017) tror 20 – 50 biljoner.  
 

4.1 Autentisering 
Li et al (2014) konstaterar att det nya fenomenet genererar en oro i den akademiska världen. Detta kan 
vara för att enheterna inte har några specifika säkerhetskrav mer än vad traditionella datorer och 
mobiltelefoner har (Techworld.idg 2017). Forskaren inom informationssäkerhet vid KaU menar att 
dessa IoT-enheter har forskargruppen stora problem med eftersom enheterna har en brist i sin 
personkontroll som innebär att det är svårt att hindra enheterna från att gå ut och prata med internetet. 
Om det inte kommer att hända något drastiskt med kontrollen av enheterna kommer det ge 
konsekvenser, nämner forskaren vid KaU (se bilaga 7). Integritet i fokus (2017) menar att de 
uppkopplade leksakerna är en risk för barnen eftersom den inte är någon form av autentisering. Detta 
hade enkelt kunnat lösas genom en tvåstegsautentisering för bekräftelse av att behörig part får koppla 
ihop med sig med varandra Techworld.idg (2013). Li et al (2014) påtalar de även att användar-
villkoren är vaga och ger även rättigheter till en tredjeparts att använda de data som inkommer från 
barnens röst.  
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Forskaren inom informationssäkerhet vid KaU har forskat om RFID och påtalar att detta fenomen är 
ett integritetsproblem. Det beror på att dess information inte uppdateras eller förstörs. Den automatiska 
identifieringstekniken RFID (Li et al. 2014) kommunicerar via taggar och/eller sensorer, som vid en 
begäran skickar tillbaka ett svar till läsaren. Li et al (2014) beskriver att studierna är i ett startskede på 
grund av dess komplexitet, storskaliga nätverk samt tusentals taggar. Dessa tusentals taggar kan råka 
ut för kollision när samma lyssnare (Li et al. 2014) på ett längre avstånd skickar ut radiofrekvensen 
och flertalet taggar svarar, enligt forskaren vid KaU. Det kan undkommas genom att på nära håll läsa 
av en enhet även om detta tillvägagångssätt inte är praktiskt. På ett längre avstånd kan det i praktiken 
lösas genom att skapa en adressering av taggarna som innebär att dessa erhåller en möjlighet att 
sortera informationen när de läses in, menar forskaren vid KaU. Ett annat sätt för att undkomma 
kollision nämner Li et al. (2014) är att förbättra täckningsområdet med att sätta fler läsare som 
överlappar varandra. Detta för att garantera att dessa taggar erhåller åtkomst till åtminstone en läsare. 
 

”Det är inte konceptet i sig som är ett integritetsproblem utan hur det är 
implementerat just nu. Anledningen är att tagarna ofta har så begränsad 
beräkningskapacitet att effektiva skydd är svåra att implementera 
dessutom är de inte designade med hänsyn till personlig integritet.”
                                             – Forskare vid KaU  

                           (se bilaga 5) 
 
De kontaktlösa betalkorten har ett läsavstånd på ungefär 10 centimeter om avläsningen sker enligt 
standard, men om det skickas mer elektricitet via antenner kan den obehöriga parten få tillgång till 
informationen på länge håll menar Forskaren vid KaU (se bilaga 7). Porter och Heppelmann (2015) 
påtalar att RFID förändrar värdekedjan, och det blir därmed de kontaktlösa korten ett exempel på.  
 
Forskaren vid KaU menar att RFID är en integritetskatastrof. Det har sin grund i att dess information 
inte förstörs och att det följer med enheten. Individers inställning att det bara är ett nummer”kan sättas 
i relation med massa andra nummer och därefter har det samlats mycket information om en individ. 
Affärskonsulten på Berotec berättar att kunder till han har inställningen vem är intresserade av att läsa 
min mätare? Detta menar han att det inte är vad det hela handlar om. Frågan ska istället ställas:  
 

”vem är intresserade av att läsa av min mätare? Det är ju inte det de 
handlar om, utan kanske mer vad din mätare kan användas till utöver dig 
själv.”   

       - Affärskonsult, Berotec 
                           (se bilaga 7)  

 
Redpill Linpro arbetar med API-lösningar som hämtar information från olika system. TrafikLab 
(2017) menar att APIer är något som de flesta programvaror idag. Den information som tidigare 
fylldes i med blanketter är idag digitaliserade påtalar Regionchefen på Redpill linpro. Informationen 
kan bestå av en bekräftelse på att den personen utgör sig för att vara är en äkta identitet. Ett problem 
inom detta infinner sig när någon får sin identitet kapad och begär tillträde som den inte har behörighet 
till. Det finns också sociala inloggningar som innebär att när bekräftelser sker via sociala konton 
(Facebook, LinkedIn och Google). Innehållet på dessa mindre känsliga konton består främst av en 
verifierad e-mail, angivet för- och efternamn och anses därmed bestå av icke-känslig natur. 
Känsligheten är inte lika avgörande för att exempelvis få tillgång till en artikel med hjälp av ett 
Google-konto, påtalar Regionchefen på Redpill Linpro. Baesens et al. (2016) benämner delvis dessa 
konton som ”social graphs”. Vid information som har högre klass av känslighet brukar certifikat 
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användas, menar Regionchefen på Redpill Linpro. Baldini (2016) påtalar att certifikat är viktigt för 
pålitligheten av IoT-enheter. På Berotec nämner Affärskonsulten att de idag har ett system på gång, 
men verifieringen inom denna kommer bara bestå av användarnamn och lösenord samt att de har idag 
inga planer på att använda sig av tvåstegs- eller flerfaktorers autentisering. Företag A använder sig av 
de verifikationer som finns inom operativsystemet och dessa brukar innefatta tvåfaktors autentisering 
enligt produktutvecklaren. Det är två enskilda faktorer som utan varandra är oanvändbara (IT-ord 
2014) och därav anses detta som ett säkert sätt om man är försiktig. Apple (2017) införde tvåstegs 
verifiering nyligen och hänvisar till att det är för att förbättra säkerheten på deras produkter.  
 
Forskaren vid KaU tycker att istället för att se ut perspektivet att en person ska bekräfta sin identitet 
för att få åtkomst, ska perspektivet vända håll – att ha en kontroll på att den som har tillträde verkligen 
har rättigheten att ha tillträde. Vid scenariot av en 18 års åldersgräns behöver inte parten veta 
identiteten på personen mer än att den som vill ha tillträde faktiskt är uppfyller kravet på 18 års ålder. 
Aftonbladet behöver inte veta identiteten när en tidning ska köpas mer än att de får ett utbyte av 
betalningsmedel. Forskaren på KaU påtalar att han personligen är mycket försiktig med att verifiera 
sin identitet om han inte med säkerhet vet att han lämnar detta till en part med stark autentisering. Det 
är enligt han lösenord och certifikat. Att detta ska gälla allt på internet som han lämnar ifrån sig. Den 
informationen sker under krypterade förbindelser och via certifikatet skapas ett token (”tokenization”).  
Säkerheten om tokens har premisserna, enligt forskaren vid KaU, att det ska ske under förutsättningen 
att de är bra konstruerade, kommuniceras under krypterade kanaler och har en rimlig livslängd. It-ord 
(2017) beskriver att teckenföljden är utbytbar vilket innebär att den ska vara oanvändbar av 
utomstående.  
 
Företag A arbetar inte med autentisering via fingeravtryck men den produktansvarige anser att det 
finns både bra och mindre bra fingeravtrycksläsare. Normalt sett säger man att om fingeravtryck som 
metod ska användas ska denna vara ”military grade” (se bilaga 3 och 4). Det vill säga att den har 
högsta säkerhetsklassnivån. Produktutvecklaren på Företag A påtalar att det finns en möjlighet att lura 
en fingeravtrycksläsare om det inte har den säkerhetsklassnivån. Forskaren vid KaU menar att det är 
svårt att få ett bra system angående fingeravtryck, men att det även beror på vad som ska skyddas. Det 
stödjs av Saadeh et al. (2016) teori angående att det kan vara ett sätt för att få tillträde till vardagliga 
enheter. Forskaren vid KaU påtalar att de inte arbetar med fingeravtryck och inte ens enligt 
säkerhetsnivån ”military grade”. Vidare fortsätter han att beskriva ett scenario angående Japan och hur 
landet lade ner enorma summor för att implementera denna sorts identifiering på gränskontrollerna. 
Trots detta kom det in obehöriga individer i landet. Forskaren vid KaU tycker inte alls om denna 
metod. Det finns även olika sätt att lagra fingeravtryck bestående platta bilder som visar upphöjningar 
och minutiae. Det sistnämna är registrerade mätpunkter som gör det möjligt att läsa ett finger även om 
individen håller fingret i olika lägen (se bilaga 5).  
 
Forskaren vid KaU använder certifikat i olika sammanhang, men det ska man också vara medveten om 
vad dessa säger och inte säger. När certifikat ska användas respektive inte användas eftersom detta 
också kan vara en möjlighet att spåra individer. Affärskonsulten på Berotec är välbekant med certifikat 
och detta menar han är vanligt men att kunder även tar hänsyn till om de ska köpa eller upprätta 
autentiseringen själva eftersom det finns olika lösningar (se bilaga 7). Redpill Linpro har bland annat 
kunder av en högre säkerhetsnivå där individer fysiskt åker till en geologisk plats för att verifiera sin 
identitet (dessa individer är säkerhetsgranskade av SÄPO), och därefter tilldelas de en digital nyckel 
(se bilaga 6).  
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4.2 Attacker 
Olika attacker mot både företag och konsumenter av IoT-enheter är inte ovanligt. Regionchefen på 
Redpill Linpro exemplifierar detta med när deras tidigare kund Jyllands-posten var den första 
tidningen att publicera karikatyrer av profeten Muhammed (se bilaga 6). Attacker som följde bestod av 
konstanta försök till överbelastningsattacker i form av DDoS och intrång. Saadeh et al. (2016) påtalar 
att sådana attacker påverkar säkerheten för insamlad information och att detta problem uppstår i det 
övre lagret som benämns nätverkslagret. En åtgärd för att skydda sig mot en överbelastningsattack är 
enligt Regionchefen på Redpill Linpro att använda sig av en web-cache. Det innebär att garantera en 
upp-tid för en hemsida. Det ligger ett separat lager av information/sida som redan är uppladdad i form 
av en en kopia. Detta för att undkomma de tre olika leden som vanligen en förfrågan på en hemsida 
består av. Traditionellt sker det en förfrågan via en websida, till en webbserver som senare hämtar 
informationen från en databas. Med hjälp av en web-cache läses hela hemsidan upp i web-cachan och 
den ligger framför webbservern. Funktionen fyller två syften enligt Regionchefen, dels för att snabba 
upp sökningar för besökande på hemsidan men också ett skydd för en överbelastning. Telia (2017) 
erbjuder en sådan funktion som heter Telia DDoS-protection där de tvättar bort smutsiga data och 
undviker överbelastningsattacker. Affärskonsult på Berotec säger att denna form av attack är ”mindre 
trevlig” eftersom det blir en kedja av effekter. Han beskriver det som en sekundärattack i den formen 
att han eventuellt inte skulle vara nåbar vid ett scenario av överbelastning. Produktutvecklare på 
Företag A påtalar att varken de eller deras kunder har varit utsatta. Forskaren vid KaU menar att det är 
svårt att skydda sig emot överbelastning och specifik de distribuerade (DDoS) samt att de är lätta att 
skapa. Kunskapen om att hantera denna sort är bättre men det finns fortfarande en del kvar att göra, 
menar han. Forskaren vid KaU påtalar att den sista DDoS-attacken som gjordes var med just IoT-
enheter – Miraiviruset (se bilaga 7). Detta tar även Computer Sweden (2017) upp och fortsätter med 
att beskriva att detta övertagande av IoT-enheter kan bestå av telefoner och skrivare, bara de är 
uppkopplade mot IoT, och det innebär att dessa kan användas för att uträtta en DDoS-attack. 
Computer Sweden (2016) påtalar hur dessa enheter även kan övervaka privatpersoner i hemme och att 
det snabbt har blivit osäkert eftersom ingen riktigt vet i vilken utsträckning enheterna kommunicerar 
med varandra (Computer Sweden, 2017). Metz (2016) påtalar även att F-Secure har ett system vid 
namnet Sense som övervakar de enheter som är uppkopplade mot Internet och känner av om dessa 
enheter börjar ta emot eller skickar en onormal mängd data. 
 
Produktutvecklare på Företag A påtalar att företaget hjälper deras kunder med att hitta eventuella 
svagheter. Forskaren vid KaU har undersökt kod manipulering och lär även ut hur individer eller 
företag ska kunna skydda sig mot manipulering. Vidare förklarar han att en utlärning sker för att 
kunna utöva kod manipulering inom gruppen forskaren verkar inom eftersom det ger en bra kunskap. 
Han lär även ut hur en bra kodkonstruktion ska byggas för att den inte ska vara lätt att manipulera.  
 
Regionchef på Redpill Linpro förklara att de just nu är i en situation där en potentiell kund (en bank) 
är intresserade av en utav deras produkter på Redpill Linpro. Frågor om säkerhetsaspekten har 
uppkommit från banken. De innebär att banken och Redpill Linpro försöker tillsammans utesluta att 
det kan uppstå en ”man-in-the-middle”-attack. Metz (2016) beskriver att det är när data går en annan 
väg, genom manipulation, innan den når slutdestinationen och attacken sker i det övre nätverkslagret 
(Saadeh et al. 2016). Denna attack skulle kunna uppstå eftersom produkten företaget erhåller består av 
automatiska systemuppdateringar och scenariot att en attack under mottagandet av uppdateringen till 
systemet skulle vara förödande. Trots gedigen undersökningen och diskussion med relevanta parter 
tror Regionchefen på Redpill Linpro att upphandlingen i slutändan kommer bestå av manuella 
uppdateringar med motiveringen att ”…man får ibland välja bort enkelheten till fördel för säkerhet” 
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(se bilaga 6). Vidare fortsätter Regionchefen beskriva att de generellt är mycket förskonade från 
manipulering av kod och spekulerar i att det beror på att de använder sig av operativsystemet Linux.  
 
4.3 Standarder 
Computer Sweden (2017) menar att standarder är nyckeln för att återta kontrollen över IoT-enheterna. 
Denna nämnda kvalité vid skapande bör bestå av bättre riktlinjer, rutiner och processer. 
Standardarkitektur för IoT är fortfarande öppen påtalar Saadeh et al.(2016). ”National Institue of 
Standard och Technology” har skapat en standard för IoT-enheter och i samarbete med Telenor 
Connextion har de skapat riktlinjer för IoT-enheter. Produktutvecklare på Företag A nämner att detta 
är motsvarigheten för SIS (Swedish Institute of Standards) och att det är till för att ha en nationell 
lägsta nivå på krav för de mest kritiska systemen. Det berör bland annat myndigheter som har en 
kritisk infrastruktur. Dessa berörda myndigheter kommer och ska rapportera om de får intrång på 
någon central enhet säger forskaren vid KaU. Det kan ses via hemsidan som Sveriges nationella 
Computer Emergency Responce Team (CERT-SE, 2017a) (https://www.cert.se/megamap) har skapat. 
Den ovan nämnda standard som organisationer kan följa är bra att ha hänsyn till vid avsaknad av 
alternativ som kan består av rekommendationer på mikronivå, enligt Produktutvecklare på Företag A. 
ISO standarder är något Produktutvecklaren på Företag A är involverad inom att ta fram, vilket även 
Forskaren vid KaU är. Dessa standarder tar tre år från förslag till slutgiltig skapad standard enligt ISO 
(2017a). Forskaren vid KaU undervisar om standarder, främst 27000 serien, som innehåller 
rekommendationer om hur en organisation ska jobba med informationssäkerhet för att säkra deras 
egna system. Redpill Linpro är inte certifierade enligt ISO och han vet inte om de arbetar utefter 
någon specifik standard. Regionchefen berättar att företaget har en säkerhetsansvarig, säkerhetspolicys 
och kontinuerliga uppdateringar. Han fortsätter även att förklara att han inte vet om det finns en 
specifik branschstandard inom fältet de arbetar inom. Detta har Affärskonsulten på Berotec tagit 
hänsyn. De arbetar enbart med branschstandarder och anpassar sig åt den riktning kund verkar inom, 
men just ISO och informationssäkerhet skulle han inte påstå att de har sin inriktning mot. Vidare 
fortsätter han att förklara att de i nuläget bygger applikationer som kommer ha hänsyn till PUL 
(personuppgiftslagen) och GDPR (general data protection regulation). 
 
4.4 Energiförbrukning 
SAMFI är en svensk samverkansgrupp bestående av myndigheter med intresse för informations-
säkerhet, nämner informationssäkerhet (2017a). Det är till för att förbättra servicen och uppmuntra till 
förtroendet mellan myndigheter och att skapa en bra samverkan. Detta fokus på informationssäkerhet 
är för att undkomma den risk som finns på samhällsviktiga verksamheter. Även för att nå målet att 
använda IT inom samhället för att uppnå effektivitet och kvalité. Weber (2016) nämner att en nytta för 
ett samhälle är att använda IoT för ett smart belysningssystem som kan känna av säsong, 
väderförhållande samt tid. Denna användning kan leda till en energibesparing upp emot 30 %.  
 
Forskaren vid KaU säger att de flesta RFID-enheter inte har några batterier alls och tar upp exemplet 
med kontaktlösa kort. Han menar att det finns aktiva som innehåller ett batteri och passiva som vankar 
när de får kontakt med en antenn. De aktiva är oftast de som behöver ha kontakt på en längre räckvidd 
och har sensorer av olika former, exempelvis avläsning av temperatur och för att kunna lagra den 
informationen. Li et al. (2014) tar upp att energin som lagras inom taggarna är begränsad och därför är 
det av stor betydelse att utvecklarna arbetar mot att förlänga livslängden på dessa. Affärskonsult på 
Berotec vill benämna batteridrivna enheter som resurssvaga och att det idag arbetas mycket med att 
effektivisera batteritiderna. En del lösningar som är tillgängliga idag har inbyggt i sig att säga till 
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innan de har helt slut på batteri, sista sucken benämner han det som. En batteribackup för en sista 
kommunikation.  
 
För att undvika kollision säger Affärskonsulten att protokoll är vad som skulle lösa frågan, men han 
vill heller inte påstå att han väl insatt i hur RFID kommunicerar fullt ut. Forskaren vid KaU menar att 
en adressering bör komma väl tillhanda och sen fråga var och en av RFID-enheterna. Eller alternativet 
att samla in all information från alla och sen sortera ut informationen. Li et al. (2014) beskriver ett 
annat tillvägagångssätt som är att en RFID-enhet med stora taggar ska få tillgång till en läsare för 
övervakning och resterande ska ligga latent och sova för att minska förbrukningen av energi. När de 
sovande taggarna får tillåtelse för kontakt erhåller de bara en tidslucka för kommunikation. Om taggen 
inte svarar enligt tidsluckan som protokollet tillhandahåller anses denna tagg som saknad (Li et al. 
2014) 
 
Produktutvecklare på Företag A påtalar att användarkontroll är något som bör tas hänsyn till vid 
informationssäkerhet och personlig integritet för IoT-enheter. Med detta innebär det för han att 
individen själv ska kunna styra enheten vad den ska säga och inte säga. Individen ska ha kontrollen att 
faktiskt kunna stänga tillverkaren av produkten ute. I praktiken skulle detta kunna fungera som att 
enheterna från början är väl restriktiva med vad de släpper igenom för data till utomstående, där 
inkluderas även tillverkaren. Sen får individen själv bestämma vad den väljer att ge ut för information. 
Produktutvecklaren på Företag A menar att detta skulle vara en framgångsfaktor. Sen avslutar han 
intervjun med att påpeka att det handlar om ”ordning och reda. Vem som ska kunna komma åt vad. 
Och vem ska man lita på” (se bilaga 4). Forskaren vid KAU avslutar med att påtala att en utomstående 
inte behöver identifiera individen, de behöver bara veta att individen har rättigheten att få tillgång till 
informationen. Forskaren rekommenderar att ha en stark ”accesskontroll” och använd certifikat för att 
få tillgång till enheter. Affärskonsult på Berotec menar att det finns säkerhetslösningar och 
organisationer samt privatpersoner ska se till att använda de lösningar, produkter och integratörer som 
vet vad de håller på med. Se även till vad det är för produkt kontra kostnaden. Är produkten för billig 
för att vara sant är nog fallet precis det, menar Affärskonsulten på Berotec, att vid sådana priser har 
det tagits liten eller ingen hänsyn angående säkerheten.  
 
Weber (2016) påtalar att IoT ligger bakom nästan all ny teknik idag och Li et al. (2014) nämner att det 
resulterar i en oro i den akademiska världen. De Cremer et al. (2017) menar att det är viktigt att vidare 
forskning sker för att skapa uppmärksamhet och för att lära sig hantera fenomenet framgångsrikt.   
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5. Slutsatser 
Syftet med denna explorativa kandidatuppsats i Informatik är att identifiera och beskriva faktorer som 
påverkar framgångsrik utveckling och användning av Internet of Things-enheter, med fokus på 
informationssäkerhet och personlig integritet.  
 
Den övergripande slutsatsen är att informationssäkerhet och hänsynen till personlig integritet påverkar 
mycket lite vid skapandet av produkterna som lanseras på marknaden. Det som påverkar skapandet av 
IoT-enheter är främst branschstandarder för respektive grupp av IoT-enheter. Det är först på 
marknaden som gäller och detta arbetar delvis organisationer som SAMFI, ISO, CERT-SE för att det 
ska bli en ändring på. Följden av att företaget levererar bristfälliga IoT-produkter är att dessa kommer 
ut till privatpersoner som har mindre vetskap om vad de har köpt och har i hemmet. Detta kan dels 
skapa tillitsproblem till leverantörer och samhällsviktiga funktioner, och dels är det ett hot mot den 
personliga integriteten. Skyddet av den personliga integriteten kräver verktyget användarkontroll för 
att individen själv ska få ha rätten att bestämma vilken information denne vill delge leverantören. 
Denna kontroll är idag inte fullgod och information som den enskilda individen vill ha för sig själv 
kan därför hamna någon annanstans. Respondenterna påtalar att data i sina enklaste former kan, när de 
kombineras, säga relativt mycket om en individ.   
 
Bekräftelse av identitet är en faktor som uppmärksammas i teorin och även av intervjupersonerna. För 
att bevisa att individen har rätten att komma åt det skyddade är en autentisering viktig. Dessa 
bekräftelser sker idag säkrast via certifikat. Fingeravtryck kan användas men kontrollen kan 
manipuleras och anses generellt inte som säkert idag. Detta leder till faktorn otillgänglig åtkomst för 
obehöriga parter. Skydd för att obehöriga inte ska komma åt IoT-enheter för att använda dessa i 
tredjeparts-attacker, manipulering av kod, stjäla information eller utöva övervakning. Forskaren vid 
KaU berättar att de därför lär ut hur utvecklare kan bygga kod som inte är inbjudande att manipulera i.  
 
Standarder som idag är relevanta för IoT-enheter är ISO-certifikat, främst 27 000 serien, men även 
branschstandarder. Kännedomen om branschstandarder är utbredd och dessa standarder försöker 
organisationerna att följa. Standarder och lagar främjar skapandet av IoT-enheter, och därmed i sin tur 
leder till en bättre kontroll avseende aspekterna informationssäkerhet och personlig integritet. 
Standarder är ofta generella, öppna för tolkning, och ger inte konkreta krav angående vad som bör tas 
hänsyn till. Notera att det är rekommendationer och inte krav. 
 
En rekommendationsslutsats är att Internet of Things som fenomen är nytt för alla men ändå är 
fenomenet högst närvarande i vardagen.  Privatpersoner bör ta i beaktning vad de släpper in i sina hem 
och vad de i grunden ger tillåtelse till. Privatpersoner bör kontrollera upp- och nerladdningen av data 
på routrar, samt se över kameror och annan apparatur. Det är även av betydelse att privatpersoner 
erhåller en djupare kunskap som användare av de eventuella konsekvenserna dessa IoT-enheter kan 
generera. Om ett företag har lanserat en ny produkt innebär detta inte per automatik att de är säkra ur 
perspektivet informationssäkerhet och personlig integritet. Den personliga integriteten står på spel och 
är därmed insatsen för vad som kan gå förlorad. Vad individer vill skydda blir upp till var och en. 
Andra rekommendationer är att ha god variation av tecken på lösenorden och att inte ha samma 
lösenord på flera hemsidor. Att byta dessa lösenord ofta på de olika sidorna och IoT-enheter är också 
avgörande för att undvika intrång. Individer bör också ha en god kontroll på de enheter som innehåller 
radiofrekvens identifierare (RFID) eftersom dessa är av känslig natur, exempelvis kontaktlösa 
betalningskort och pass. 
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Organisationer som skapar produkter (exempelvis kameror inom hemmet, routrar och bebismonitorer) 
bör ta lärdom av att IoT-enheter används för att attackera en tredje part. Ett ställningstagande om 
användar- och åtkomstkontroll bör vara i fokus. Individer bör själva erhållas möjligheten att 
personligen avgöra vilken information som de vill delge, och framförallt bör dessa enheter vara 
skyddade från intrång. 
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Bilaga 1 Ordlista  
 

API 
Applikationsprogrammeringsgränssnitt. Utbyte av information med valt 
program, och en specifikation om hur olika applikationsprogram kan 
interagera och vara läsbar. Utgörs av ett länkat bibliotek (IT-ord 2017) 

Autentisering En identitetskontroll av äkthet. Verifiering av uppgiven identitet. Detta sker 
oftast via lösenord, ett token eller certifikat (IT-ord 2017) 

 
Big data 

Stora datamängder. Detta är i den volym att det oftas avser terabyte och 
petabyte. Bearbetningen är så omfattande att traditionella databasmetoder för 
analys (data mining) är svåra (IT-ord 2017) 

 
CERT-SE 

Sveriges nationella Computer Emergency Responce Team är upprättat av 
MSB och agerar för att både förebygga och hantera IT-incidenter (CERT-SE, 
2017a). 

 
DDoS 

Distributed Denail of Service. Överbelastningsattack. Flertalet IoT-enheter 
har övertagit för att synkroniserat överbelasta en tjänst/nätverk/hemsida med 
målet att krascha denna (Computer Sweden, 2017).  

IoT Internet of things – Sakernas internet. Enheter och/eller sensorer som 
kommunicerar med it-system via internet (IT-ord 2017) 

 
ISO 

Internationella Standardiseringsorganisationen. Representanter av nationell 
standardiserings institutioner som arbetar för att gemensamt komma fram till 
standarder (wikipedia, u.å:a). 

 
Man-in-the-middle 

Man-i-mitten-attack. Komma åt datorer men utan att faktiskt ha 
direktkontakt. Vid anropen som går ut på internet så omstyrs destinationen till 
en annan hemsida, innan den kommer åt det tilltänka målet (IT-ord 2017) 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndighet i Sverige som 
hanterar kriser och olyckor (IT-ord 2017) 

NIS-direktivet Ett direktiv på EU-nivå att ha en gemensam nivå säkerhet för 
informationssystem och nätverk (Regeringen, 2016 ). 

PUL Personuppgiftslagen är en lag inom dataskyddsförordningen. Detta innehåller 
all information som är kopplad till en levande person (IT-ord 2017) 

 
RFID 

Radio-frequency identification – radiofrekvens identifierare. RF ettiketer för 
kontaktlös överföring av data. Vanligen ett chip som består av ett 60-tal 
siffror (IT-ord 2017) 

 
SAMFI 

Samverkansgrupp för informationssäkerhet. Grupp av Svenska myndigheter 
som har ett samarbete förr att arbeta med it-säkerhet. Ansvarige är MSB (IT-
ord 2017) 

SIS Swedish Institute of Standards är en fristående ideell förening som utarbetar 
standarder (Wikipedia, u.å:b). 

 
Token 

Tokenization – Tokens. Data i en teckenföljd som är utbytbar, men känslig, 
och är oanvändbar för utomstående. Dessa innehåller ofta lösenord eller 
personuppgifter (IT-ord 2017) 

 
  



 
 

41 

Bilaga 2 Sonderande intervju med Redpill Linpro  

 
2017-02-24 Regionchef Fredrik Svensson Redpill Linpro  
 
Digitaliseringen är nästa våg. Problemet kan vara att de flesta inte vet vad detta skulle innebära – några saker som man redan 
har sett är det här med API:er. Att kunna utbyta information på ett enkelt sätt. Båda hämta och lämna. Det är flertalet som 
idag har anpassat sig, bl.a offentlig sektor. Offentlig sektor samlar på sig massa allmän information som de vill offentliggöra 
på ett enkelt sätt. Ett exempel på detta är Lantmäteriet med sina kartor. SMHI har väderdata. Bank och finans använder 
API:er för att EU har sagt att banker inte ska ”låsa in” sina kunder som man tidigare gjort. De vill ha tjänsteleverantörer för 
att jämföra banker och erbjudandet för konsumenterna. Banker kommer att tvingas publicera information om lån, sparande 
och finansiering etc. (detta är exempel på hur digitalisering har konkretiserats) 
 
Företag förbereder sig på att anamma idén kring IoT. Det senaste var en retailkedja där man kopplar upp frysboxarna mot en 
central. Att se om frysen rätt temp osv. Här kommer även big data in. 
 
Iot och big data – problemet här är att det produceras enorma mängder data och hur ska man hantera denna data. 
Bilbranschen idag: de nyproducerade bilarna skickar tillbaka data till tillverkaren utan att konsumenterna vet om det. Svenska 
biltillverkare har enheter i sina bilar som kontinuerligt skickar tillbaka information. Men denna information samlas i ett enda 
kluster och de vet inte riktigt vad de ska ha denna mängd till – än. Att senare hitta på sätt att analysera den. Ett problem ur 
integritetsynpunkt är att personer kanske inte vill att någon ska veta vart just ”min” bil befinner sig, hur fort den körs etc. Här 
pratar vi även om telefonen och GPS som nästan konstant är uppkopplad.  
 
Vad är mest intressant? Vad ska man ha allt detta till. Vad ska jag ha all data till? Har jag verkligen någon nytta av detta? 
Vart är tillämpningen? Svårt att göra en generell bild.  
Integritet är inte heller generell eftersom en del bryr sig inte. De med inställningen jag har ingenting att dölja spelar det 
ingen roll om ens data lagras och används av en tredje part, men för de som känner sig kränkta är det ett helt annat 
förhållningssätt. (skyddad identitet)  
 
Vilka är de viktigaste problemen för att förstå?  
Hålla sig uppdaterad! Konstant förändring och kompetensutveckling.  
Förmedla för kund hur de har nytta av detta. Mycket ”buzz-words”.  
Konkretisera det till något vettigt 
Förstå varje kunds specifika behov 
De har upprättat en modell för hur man kan föra in API:er och API management på ett effektivt sätt. Modellen heter API-
ready.  
 
Roller: Tekniker, utvecklare och IT-arkitekter främst. Jobbar främst B2B så där är inte integritetsproblemet så stort.  
 
Empiri hos Redpill linpro:  
Problem: Oftast när man jobbar med något identifierar man sig med en inloggning som talar om att du är du. Men jobbar man 
med internet of things, api:er eller systemintegration då är det svårt att veta vem som skickar eller hämtar data. Det kan ju 
vara ett annat system, fysisk person eller mobilenhet. Problem för företagen; Hur säkrar man data? Att den som hämtar data 
är någon som ”vi” har godkänt? Detta problem kommer bli större när man arbetar med IoT.  RL jobbar då med något som 
heter idenentity management, och autentiseringsregler kring det (sk. Tokenization(Token), en nyckel som är tidsbegränsad 
eller andra begräsningar(hur mkt data man kommer åt)). Ibland kan ett Google-konto räcka om det bara avser ”vem det är” 
men är data av känslig information eller så, så behövs en högre säkerhetsgrad kring vem som får hämta vad. Nyckeln är 
inkluderad i anropet.(Man behöver inte spara ner informationen, utan kan hämta det direkt från internet).  
 
API för att hämta in information gör RL, och företaget själva har oftast någon annan lösning redan som hanterar 
informationen som kommer in. En kund chefen nämner har som så att all data som kommer in hamnar i ”the data lake”, de 
bara öser in information från bl.a. sändare som de har på fordon. De vet inte vad de ska göra med det. Deras vision är att de i 
framtiden ska kunna bygga effektivare motorer.  
 
Tyskland (minut 21:00), vattenkraft är de enda energi som man faktiskt man kan lagra. Så det vill med hjälp av big data 
kunna läsa av hur man kan optimera kombinationen av vatten- och vindkraft i förhållande till väderförhållanden. När det är 
lite vind, så slår de på vattenkraften och kan då i sin tur sälja detta dyrare eftersom vinden är återhållsam just vid den 
tidpunkten.(energibrist) 
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De främsta hindren? Inga tekniska hinder. Allt är ju möjligt tekniskt. Det är snarare en prioriteringsfråga. IT-beslutsfattare 
har större krav på sig vad man ska leverera än vad de möjligtvis kan. De hinner inte med. Man kan inte leverera allting 
samtidigt, så då måste man prioritera med tid och resurser. Tittar man närmare så kommer säkerhet och integritet in.  
Säkerhet är den andra eller tredje viktigaste frågan nu. Pratas mycket om dataintrång både i Sverige och i USA. I Sverige sa 
FRA att under förra året hade man över hundratusen försök till dataintrång – både inom försvarsmakten och andra stora 
företag. I USA pratar man om mellan 1,5-2 miljoner registrerade dataintrångsförsök.   

 
Samlar man på sig massa data i ett big data system, så måste man veta vem som kommer åt detta. Eller så hackar sig någon in 
och tankar ut den data. Information kommer vara värt pengar i framtiden.  
 
Informationssäkerhet i digitaliseringen – olika sätt att säkra sina API:er. Eller olika ”vad bör man tänka på”. Varken API i sig 
är inte farlig, men kombinerar men dessa så är det en risk. System som kommunicerar med system.  
Syfte? Det moraliska i integriteten - hur ska man skydda sig. Mycket händer utan att man vet om det.  Användarvillkor. Hur 
ska man öka medvetenheten?   
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Bilaga 3 Sonderande intervju med Företag A 

 
2017-03-19 Produktansvarig  
 
De har ett mätprogram för att utvärdera säkerhet.  
 
Allmänt om vad ni gör och hur de gör det? Vi håller oftast på med att bygga ledningssystem kring IS2700 för att utvärdera 
helheten. De hjälper inte tekniskt. Vad har de gjort? Vad kan de göra mer? De hjälper dom att utvärdera deras säkerhet.  
ISO9000 är kvalitetsstyrning – vad måste finnas för att kvalitén hela tiden inom organisationen ska bli bättre och vad som ska 
finnas. Hur man jobbar med det osv.  
ISO 27000 fungerar nästan på samma sätt fast för informationssäkerhet. Det måste finnas vissa funktioner och vissa 
processer för att få säkerheten att bli bättre i en organisation. Då så utvärderar man utefter standaren, så att det finns folk som 
kommer dit som har rätt att certifiera(med riktigt mot standarden (ISO 27000)). ”okej, verkar de fungera? Leder det till 
ständiga förbättringar? Leder det till bra säkerhet? Osv.” Efter det så får man ett certifikat som visar på att organisationen 
uppfyller kriterierna för standarden.  
 
Det gör inte vi då. Däremot så hjälper vi folk att bygga upp mot den här standarden så man sen kan ta in en extern 
utvärderare. Där Produktutvecklaren är involverad i det är att han ligger ännu tidigare i steget, han jobbar ihop med 
SVEDAX? Svensk kreditering som kollar certifierarna, om de uppfyller kraven. Kan de verkligen standarden tillräckligt 
mycket för att kunna certifiera. Det är väldigt övergripande. Detta säger ju egentligen ingenting om prestandan. Den säger att 
”det här måste finnas i bakgrunden.” Det vi gör att kolla övergripande sen och ställer massa frågor som inte har med 
standarden att göra, utan mer som har med best practis att göra, såhär brukar man göra, såhär borde man göra, såhär ska det 
se ut. Och så tittar vi på hur det ser ut, och betygsätter detta i en skala från 1-5, för att se hur se ligger till, så kan man bli 
sämre eller bättre. Detta för att se hur de jobbar med säkerheten och resultatet utav det. Det kan de senare före tillbaks till sitt 
ledningssystem, ja men här var vi inte så bra på det, då kanske vi ska göra en förändring. Det i väldigt stora drag vi jobbar, 
inte i detalj så.  
 
Informationssäkerhet, är det då ISO som bestämmer hur det ska vara för att anses säkert? Nej. Det finns inget. 
Däremot finns det ett antal olika standarder, men den som är mest utbredd är väl ISO:s, den som heter 27000-serien som 
handlar om informationssäkerhet. Den säger egentligen inte att du har bra säkerhet heller egentligen, men den säger att du har 
förutsättningar för att skapa bra säkerhet. Sen så är det såhär att ISO består av massa folk från flera länder som kommer 
tillsammans och försöker hitta vad som är det bästa som vi kan komma överens om. Sen finns det massa olika som berättar 
vad de anser vara det bästa, branschkoder, och såhär måste ni göra. Det finns t.ex. om vi tittar på kreditkort, så finns det något 
som heter PCI, och du får helt enkelt inte hantera kreditkorts data på ett visst sätt om du inte uppfylls av PCI – då tar de den 
rätten ifrån dig. Så DÄR har du en som sätter standarden för kreditkorts data. Sen har vi PUL, som i framtiden (ett år) 
kommer med ny reglering  GBPR?, och de som pratar om är att enligt lagen så måste kunddata hanteras på ett specifikt vis. 
Då sätter ju de ett villkor som du måste leva upp till. Där har du ju ett krav också. Men alltihopa dem här lagkraven säger 
oftast att du ska ha en ”lämplig säkerhet” som definitivt är en tolkningsfråga. Då brukar man i allmänhet säga, okej du måste 
ha en riskanalys någonstans. Du måste vara medveten om vad risken är. Utifrån riskanalysen, och utifrån hur värde till den 
här informationen är för dig, eller någon annan, så måste man fatta ett beslut om hur man ska skydda sig.  
 
Jag vill ju rikta in mig mot IoT och big data:n kring det, jobbar ni något med att undvika korsreferering och sånt? 
Oj, då pratar du om rent tekniskt. Nej inte så, inte annat än att vi rekommenderar. Vi håller ju på att forskar om personlig 
integritet och tekniker/verktyg för det. Men kruxet är: big data per definition är integritetskränkande. Där har man alltid en 
balans av vad vi tillåter, kontra nyttan (utility). IoT VET vi inte vad som händer med än , för det finns nästan inga standarder 
för IoT. Och IoT människorna har ingen aning vad det har för säkerhet och personlig integritet. Där har vi ett stort svart fält.  
 
Kör du både IoT och big data så kommer det bli för stort för en C-uppsats. IoT gillar du, det är hett, det är stort. Gör en 
GAPanalys av det då?! Gå över och titta vad finns det idag för skydd? Vad har man gjort? Vad har man tagit fram? Du kan 
titta på branschkoder, du kan titta på rena lösningar. 

 
Blir inte det för tekniskt eftersom jag bara läser AFEK? Jag är ju ingen ren datavetenskap, jag kan ju inte koden så.  
Du kan ju titta i ett övergripande perspektiv. Vad är farorna med IoT? Stora bitarna utifrån ett säkerhetsperspektiv, utifrån 
integritet. Vad är vinsten med det utifrån samhälle? Du kan ju ta samhällsbitarna i detta spannet eftersom det är relevant ut 
säkerhet- och integritetssäkerhet. Vi har ju sett att IoT används för att attackera infrastruktur och massa saker. När du har 
hittat faror och möjligheterna, okej vad gör man idag för att ta bort dessa faror? Finns det något sätt som man hanterar dessa 
faror på en övergripande nivå? Finns det standarder som tar detta i hänsyn? Glappet, har man täckt upp alla faror? Tänk på 
det övre samhällsperspektivet. Ta inte BÅDA, då blir det för mycket. Det finns så mycket som fattas i båda dessa områden, 
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så det viktiga för dig är att få igång debatten på en högre nivå. Det finns starka kopplingar, profileringar, mellan samhälle och 
individer, och effekter på demokrati, prisdiskriminering och allting. Och likadant tror jag du kommer se likadana effekter om 
du börjar kika på IoT var de finns någonstans. 
 
Vet du vad det finns för standarder för att reglera IoT? Inga alls. De står öppna nu. För säkerhet finns det inga legala 
krav på. Det finns ingen som kollar det heller, det är upp till dig om du kopplar upp ditt kylskåp på internet. Dessutom, de 
som gör de här grejerna, de har ingen som helst erfarenhet utav de här sakerna. De är sådana som gillar att sätta upp grejer, 
och det finns inget säkerhetstänk alls. Det finns för personsäkerhet – det här kylskåpet ska inte explodera. Men inte att jag 
inte kan hacka det. Oftast är de så att man försöker dra ner kostnaderna så mycket att det utelämnar förutsättningar för att 
räkna dit den säkerhet som borde vara där. Och. Sen är det så att märkningar av de här, det är ett problem för 
sjukvårdsutrustning och sådär. Där har man oftast tänkt säkerhet, de här ska inte kopplas upp överhuvudtaget på internet, men 
det görs ändå både utav slarv och misstag. Problemet där är att kan man inte göra en kontroll för att de här burkarna är CE-
märkta, de är certifiera så som de är, man får inte ändra de. De ska leva i tio år. Där har vi ett problem också!  
Man borde kanske titta på produkter ur ett informationssäkerhets perspektiv också när det kommer till dessa grejer. 
 
Jag hade ju tänkt ifrån början att kombinera både IoT och big data. Men som du säger, då blir det för mycket. 
Då har du något riktigt roligt kan jag säga! Det finns både dark scenarios som du kan söka på. Sök även på ambivant 
inteligence, det är sensornätverk som har med IoT och göra. Det finns en hel del mörka scenarios, vad som kan hända. Vad vi 
ser framför oss. 
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Bilaga 4 Intervju Företag A 

Intervju 3 maj  
Företag A, Produktutvecklare/ Informationssäkerhets konsult   
 
Hur jobbar ni med informationssäkerhet? Vi hjälper andra företag att få informationssäkerhet. Detta gör vi att vi går ut 
och undersöker, tittat på och försöker mäta ”hur läget ser ut idag”. Vad gör man idag inom företaget – hur borde man göra. 
Produkten som jag är ansvarig över är en som vi använder som hjälpmedel när vi är där, med ett antal frågor. Det sker genom 
bitvis genom intervju och så tittar vi på dokumentation och system.   
Hur ser ni på integriteten mot enheter som är kopplade mot internet?  
Vi tittar nog mer på vad det är företagen gör. Det har blivit jätte mycket nu sedan GDBR kom. Det är fler och fler som är 
intresserade utav att se vad de gör man informationen, vad görs med den. Ser man information och företag och göra så brukar 
de aldrig släppa information utanför sina interna system. Såvidare det inte är väldigt kontrollerat. Om man tittat på 
molntjänster osv, då går man ju in och försöker försäkra sig om att de bitarna man ska ha där. Så det är ju inte att man 
spontant använder sådana tjänster som riktar sig till vanliga privatpersoner, utan att fixa till de på något sätt.  
 
Vid scenariot att de behöver skicka upp det till molnet, hur går de tillväga i sådana fall för att det ska anses säkert? Det 
beror på molntjänsteleverantören, vad den erbjuder för någonting. Där kan man ju ha krav som beställare på företaget. ”Jag 
vill ha två faktors autentisering på det här!” ”All information i vila är krypterad.” ”all kommunikation är krypterad.” De 
bitarna får man leta efter tills man hittar någon molntjänst som mäter sig mot ens krav. Annars får man då göra det via 
outsourcing, att man skräddarsyr sina grejer.  
 
Verifiering/Autentisering  
Hur kollar ni så att den person som försöker få access faktiskt är den som den utger sig för att vara? Nu har ju inte vi 
några molntjänster. I normalfallet så använder vi de systemen som finns i operativ:en. Så i sådana fall är det två faktors 
autentisering. Lösenord och certifikat.  

 
Ur ett lagerperspektiv kan man avläsa vilka enheter med RFID som är inom en viss area, hur jobbar ni med detta? Vi 
använder inte RFID alls. Jag har nästan inte stött på några som använder detta, så sett. RFID är en typisk sak man har i 
transportkedjor eller också på lager/butiker.  
 
Autentisering via fingeravtryck, hur jobbar ni med detta? Vi jobbar inte med det. Det finns både bra och dåliga 
fingeravtrycksavläsare. Normalt sett så säger man att om man ska ha fingeravtrycksläsare så ska detta vara military grade på 
den, annars går det att lura den.  
 
Den är inge bra som tvåfaktors? Om den inte är bra, så är den inte bra som tvåfaktors, om jag säger så. Dessutom är det så 
att jag personligen är väldigt mycket för det här match on card, att fingeravtrycket aldrig lämnar mig, eller min enhet.  
 
Yttre och inre attacker 
Manipulering av kod, är det något som ni har blivit utsatta för? Dels inom företaget, er hemsida kanske? Er produkt?  
Räknar du in virus och sådana saker? I sådana fall, nej vi har inte råkat ut för det. Däremot gör vi kontroller när vi är ute på 
företag och tittar så att det inte finns öppna svagheter som går att använda för att göra sådana saker.  
 
Finns det något företag som ni har stött på som har varit utsatta? Inte vi. Vi brukar komma in på en annan bok, så att säga. 
Däremot vet jag att Karlstads universitet har drabbats utav det. Det är en annan sak.  
 
Det är ju myndighetsägt, så det är ju inte så bra heller. Nej precis, men det är främst virus vi pratar om.  
 
Belastningsattacker, ni någon erfarenhet utav detta? Nej vi har aldrig drabbats av det, och så vitt jag vet har heller inga 
kunder heller drabbats.  
 
Standarder 
När ni arbetar, har ni någon standard ni tar hänsyn till? Standard utifrån ett säkerhetsperspektiv då. Ja. Främst 
27000 serien som vi är insyltade med att ta fram. PSIDSS för kortbetalningssidan. NIS-standarder – som är bra att ha ibland 
för att titta på specifikt där det kanske inte har tagits fram bättre standarder någon annan stans. Så, inom det som kallas för 
ICS – kontrollsystem för industri – de databitarna, där IoT också ligger ganska nära. Och dels när det gäller, en del av dessa 
ISO-standarder ställer högnivå krav, vill man ha detaljkrav så finns det en hel del bra grejer.  

 
NIS?  NIS – national institute of standards, den amerikanska motsvarigheten av SIS.  



 
 

46 

 
Har ni någon specifik branschstandard inom ert fält? 27000.  
 
Energiförbrukning 
Energi för enheter är en begränsad resurs, hur jobbar ni för att enheterna inte ska bli frånkopplade? Nej vi jobbar 
inte med det.  
 
När flertalet enheter försöker nå samma lyssnare(läsare) samtidigt, sk. kollision, hur löser ni den frågan? Det gör vi 
inte eftersom vi inte kontrollerar sådana produkter. 
 
Utifrån min litteraturstudie så har jag hittat några nyckelfaktorer som kan främja upprättandet och användandet av 
enheter som är kopplade mot Iot – bekräftelse av identitet, otillgänglig åtkomst till enheter samt standarder. Hur ser 
ni på detta? Är det något som bör tilläggas? Jag skulle vilja säga att om det ska fungerar riktigt bra så måste man lägga till 
lite användarkontroll. För som det ser ut nu så är det någon annan som soppar in i IoT bruken och så sköter de det. Ställa krav 
på att det är jag som måste ha kontrollen, inte de som ställer ut den. Så det är frågan om hur man balanserar det.  
 
Ja jag har läst det här om att de kommer över routrar, babymonetorer, smart tv etc. så det är de du menar med 
användarkontrollen?  Ja, dels menar jag det med användarkontrollen, att jag faktiskt kan stänga av. Om jag köper en smart 
tv, att jag kan stänga ute Samsung ifrån den. Att de inte ska komma dit. Jag kan stoppa det. Och att jag kan tala om för den 
vad den ska lämna ifrån sig för information. Så att den inte lämnar allt. Jag vill ju inte ha ett kylskåp som sprider massa saker 
ut på nätet. Det måste vara jag som användare som avgör. Sen ska det naturligtvis finnas att det är inställd bra ifrån början, 
som man kallar privacy by design. Jag tror att det är en framgångsfaktor, att jag faktiskt tar kontroll över enheten.  
 
Hur skulle det fungera rent praktiskt för en vanlig svensson, ska det vara en checklista och bara bocka ur eller i? Det här 
får Samsung göra, de här får den inte göra? Skulle det vara en vanlig svensson, så skulle jag vilja påstå att den ska vara 
tight:ad från början. Och sen är det upp till varje användare att avgöra vad den vill släppa på/öppna för Samsung. Då gärna 
med väldigt fint grafiskt användargränssnitt. Väldigt enkelt. Som talar om – det här händer, det här ska du göra.  
 
Jag har läst om att bredbandsleverantörer, att de har en skyldighet också, just vid ddos. De måste ha något system själv 
för att se om det kommer onormalt mycket data. Vet du någon leverantör som erbjuder detta? Ja. Kolla med Telia. De har 
något som de kallar för svarta hålet. De dirigerar om stora mängder trafik ner i ett sänke bara, så att det försvinner. Så ja, det 
tror jag finns där ute. Det är också en balansgång – när är det en överbelastningsattack? Det finns ju även de här grejerna när 
man ligger med brandväggar, så spärrar man ut undan för undan, men det är ju ett jätte bra sätt att spärra ute varenda en. Så 
oftast slår du ju med ett adressregister och talar om/fejkar adresserna, så att det är jätte bra att spärra ut hela adressregistret. 
Så sköter den automatiskt sin egna lilla denail of service. Så att. Nej det är en balansgång när man ska börja skyffla undan. 

 
Avslutningsvis så handlar det mycket om ordning och reda. Vem som ska och ska kunna komma åt vad. Och vem jag litar på.  
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Bilaga 5 Intervju med en forskare inom informationssäkerhet 

 
Intervju 3 maj  
Hans Hedblom – Forskare inom informationssäkerhet på Karlstads universitet 
 
Din roll? Expert på Privacy Enhanced Technology – tekniker för att göra saker mer integritetsvänliga. Förvånansvärt mycket 
man faktiskt kan göra och fortfarande ha säkra anslutningar, säkra kontroller – men ändå inte veta vem det är. Det går att 
göra ganska mycket.  
 
Hur jobbar ni med informationssäkerhet? Vi utbildar folk. Vi har en forskningsgrupp här som forskar en hel del, framför 
allt om teknik och personlig integritet. Vi har tre-fyra kurser i utbildningarna som handlar om informationssäkerhet. Vi är 
med i standardiseringsarbetet, främst 27000 serien och vi ingår i europaprojekt där man håller på med informationssäkerhet.  
 
Hur ser ni på integriteten mot enheter som är kopplade mot IoT? Vi tycker den är skit just nu. Vi har grova problem med 
den. Just på gång utav det som vi kommer komma till – dvs, att det finns begränsad processorkraft i det. Det finns problem 
med att köra starka krypton på brukarna osv. Och dom saknar den personkontrollen, att folk inte kan stänga av eller hindra 
enheterna från att gå ut och prata med internetet. Så det måste hända något drastiskt, annars kommer den här IoT-grejen 
verkligen ställa till det, kan man säga. Det såg vi också på den sista denail of service attacken som gjordes var ju med hjälp 
av IoT produkter.  
 
Personliga erfarenheter av detta? Dels inom din roll, och privatliv kanske? (ID kapning) 
Jag brukar vara ganska så nervöst lagt utav mig då, så jag försöker att hålla koll på de här grejerna så mycket som möjligt. 
Jag har nog inte råkat ut så mycket för det. Däremot så har jag analyserat virus och tittat på vad dom gör, och dels har vi råkat 
på det här (universitetet) när vi fick lustiga phishing mail en gång i tiden som två-tre personer svarade på, och helt plötsligt 
fick vi en massa spam åt höger och vänster. Så att, på jobbet har jag råkat ut för det några gånger, men inte så det har varit 
allvarligt. Och så vidare jag vet har jag inte råkat ut för någon ID-kapning, jag hoppas att det håller sig så.  
 
 
Verifiering/Autentisering  
Hur kollar ni så att den person som försöker få access faktiskt är den som den utger sig för att vara? Jag skulle nog 
vända på det istället, hur kollar vi att den som har access faktiskt har rätt att ha access. Det behöver ju inte vara personen, 
utan det kan ju räcka med att, … när du handlar en tidning så räcker det med att du lämnar pengar som visar att jag har rätt 
att få den här tidningen. Så egentligen så behöver man när man går till affären för att köpa aftonbladet, så behöver ju inte 
aftonbladet veta att jag är Hans Hedblom. Allt aftonbladet behöver veta är att jag faktiskt har betalat för min prenumeration. 
Om jag ska göra något annat, så egentligen behöver jag bara bevisa min rättighet att köpa något. Om jag ska köpa något som 
krävs att man är över 18år, så är det ingen som behöver veta hur gammal jag är, mer än att jag är över 18. Det där använder 
man krypotekniker till ganska mycket. Jag tycker då att ska det identifieras, om jag ska lämna ifrån mig min, då ska det vara 
stark autentisering. Då pratar vi lösenord och certifikat då, eller token. Lösenord eller token -- tvåfaktor. Det ska gälla allt på 
nätet som jag lämnar ifrån mig grejer. I övriga fall där man inte behöver veta vem man är, där kan man göra stark 
autentisiering utan att tala om vem det är.  

 
Hur säkert är token? Certifikatet fungerar som bankID och baserat på det så skapas det ett token. Det token:et är det du har 
med dig i alla accesser sen för att tala om att nu har jag tvåfaktorsautentiserierat mig. Då beror det på hur det är gjort, så det 
kan vara allt ifrån jätte dåligt till jätte bra.  

 
Jag tänker att någon kan komma åt det under tiden? Generellt sett så sker allt krypterade förbindelser. Man ska inte kunna 
ta ett token utifrån. Det har vi ju sett exempel på – man har gjort webb browseras bland annat och därmed stulit token. Sen så 
ska de inte få gälla hur länge som helst heller, så att man måste förnya dem med jämna mellanrum. Sedan får man se till att 
det finns någon typ av fräschhet i dem också. Är de bra konstruerade, kommuniceras över krypterade kanaler och har en 
rimlig livslängd så ska de fungera ganska bra.  

 
Ur ett lagerperspektiv kan man avläsa vilka enheter med RFID som är inom en viss area, hur jobbar ni med detta?  
Det har vi gjort ganska mycket, kan jag säga. Vi har tittat på RFID och de är också en sådan här integritetskatastrof gällande 
RFID cirkusen. Detta eftersom de där förstörd inte, utan de följer med osv. Så givet att jag kan, beroende på vad det är 
någonting och hur nära jag behöver befinna mig, så kanske jag kan läsa av ganska mycket från de här. Vi har de här 
kontaktlösa korten. De kör man bara tio centimeter på, men vi vet att man drar upp – för tio centimeter har bara och göra med 
om man följer standarden och inte skickar in mer elektricitet. Skickar man mer ström, mer kraft med starkare antenner, så kan 
jag plocka dem på längre avstånd. Och tio centimeter inte heller så kort avstånd heller. Tänk dig en affär och när du går in i 
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den affären så har du de här två som varnar om du har stulit något. Där kan man lika gärna sätta läsare, det är lagom avstånd. 
Så när jag går in där så kan man läsa av allting som jag har på mig som har taggar i sig. Om jag nu har handlat något som har 
taggar, så kan man läsa vad som är i min kasse. Och därefter så kan man bilda sig en uppfattning om Hans när han går in i 
affären, sen handlar jag grejer och går ut. Sedan in i nästa butik. Då kan man bygga sig en ganska bra bild över Hans. 
Dessutom så är det så att det finns vissa andra grejer som strålar ut som tar identiteter. Bland annat så finns det proteser som 
man sätter in i vissa lägen, och så kan man därmed få lite sjukdomshistoria. De där är väldigt svåra att skydda sig emot. Så vi 
har hållit på endel att försöka hitta bra lösningar för RFID. För man säger ”Okej, det är bara ett nummer”. Ja det är bara ett 
nummer, men det numret dyker upp tillsammans med ett moln utav sådana nummer, och om det då också är möjligt att se att 
det är jag. Jag betalar med kort och kan koppla mig osv.  
 
Är det de som blir korsreferering? Ja. Och vi kollade lite på passen också, och de är ju heller inte så jätte bra gjort. Den 
informationen är visserligen krypterad, rfid kommunikationens, men nycklarna är så lätta att knäcka.  

 
Jag tänkte de nya ICA-korten, de är ju kontaktlösa. Där är det inte ens en kod för att genomföra ett köp. Ja, jag väntar 
bara på att när folk börjar sitta på bussen och sitter nära, så sitter jag med en läsartelefon och plockar över lite pengar.  

 
Autentisering via fingeravtryck, hur jobbar ni med detta? Anser ni detta som säkert?  Nej, och inte ens military grade. 
Där har vi också sett att Japan lade ner miljarder eller miljoner på sin gränskontroll med fingeravtryck och liknande. Och lika 
förbaskat så kom det in folk som inte skulle in dit. Detta på grund av att de hade låtsasavtryck på fingrarna. Så att, det är svårt 
att få ett bra system för fingeravtryck. Sedan så beror det naturligtvis på vad man skyddar för någonting också. Nej, jag gillar 
inte dem alls. Det finns massa sätt att lagra fingeravtryck på. Dels så kan man lagra dem som bilder, så som man gör i passet 
eftersom man då inte kommit underfull med någon standard. Dels så kan man lagra på det som heter minutiae där man tar lite 
kontrollpunkter, och så tar man karaktesiker på dem. Då lagrar man bara det som en sifferserie, en avläsningsserie. Det är där 
det inte finns några standarder, eller åtminstone ingen man har kommit överens om. Så det är därför fingeravtrycket är på bild 
i pass. Och det är minutiae går att göra på ett sådant sätt att de faktiskt inte går att ta reda på det, utan jag måste ha tummen 
som skickar ner det, och så säger det ja. Men det går inte att få någon bra information från de för att konstruera 
fingeravtrycket. Bilder naturligtvis, där kan jag konstruera fingeravtrycket.  De här kan skyddas på diverse olika sätt, men det 
används tyvärr inte. Men kan till och med göra som så att de ser olika ut varje gång de kommer, så det är ingen som kan se 
om de är samma fingeravtryck. Så det finns tekniker för det här och jag misstänker starkt att när man har det i telefonen, 
eftersom du håller på att flytta på fingret, så det Apple lagrar är minutiae – mätpunkter. Hur vet jag inte eftersom jag har inte 
undersökt det, men någonstans inom telefonen och bara matchar mot dessa. Så jag tror inte att det går över till Apple.  

 
Nycklar som tilldelas och bevisar att den är den, är det något för er? Hur är annars er åsikt om detta? Certifikat. Ja, 
jag gillar certifikat och jag använder detta ganska mycket i olika sammanhang. Sedan så måste man veta vad de är dem säger 
för någonting, vad de inte säger, när man ska använda dessa respektive inte. För de är också ett sätt att spåra folk.  
 
 
Yttre och inre attacker 
Manipulering av kod, är det något som ni har blivit utsatta för? Dels inom företaget, er hemsida kanske? Er produkt?  
Nej men vi har undersökt detta och så lär vi folk hur man skyddar sig mot kodmanipulering. Och hur man gör 
kodmanipulering, detta måste man kunna. Vi talar om de vanligaste farorna och hur man skyddar sig mot detta. Hur man 
utvecklar kod för att det inte ska bli lätt att manipulera koden. 
 
Ur ett Svenssonperspektiv, är det då brandvägg och inte gå in på konstiga sidor? Jaha, ur ett rent Svenssonperspektiv ”jag 
kan ingenting om dator”. Då skulle jag säga brandvägg och ett bra virusskydd. Detta är allt du kan göra. Sedan att hoppas att 
tillverkaren har uppdateringar som sker med jämna mellanrum. Detta måste du också göra – uppdatera, uppdatera, uppdatera. 
Tänker man logiskt också. Virusskydden plockar ju de hemska websidorna, men plockar inte de skojiga mailen som säger 
”Hej, du har vunnit tio miljoner. Logga in här”. Så man måste ha lite sunt förnuft också. Så ha: Virusskydd, brandvägg och 
sunt förnuft (och uppdatera) så brukar det gå bra.  Man måste vara väldigt skeptiskt när man läser mail, och kolla alltid vart 
den adressen pekar. Ibland är det svårt att se, så då kan man söka på det och se om man får någon träff, om någon har varit 
med om liknande. Eller om skatteverket har gått ut med att ”nej vi skickar inte sådana mail.” Det är därför privatpersoner är 
mer utsatta än systemen. När en privatperson får det på sin dator, och pluggar in den på jobbet så kan det komma in 
bakvägen. Som användare, eller privatperson, är den svagaste länken. Hemmavid är det mest utsatt, eftersom jag kanske har 
tre ungar som sitter och spelar spel på konstiga sidor och sådana saker.   

 
Om jag säger belastningsattack, vad säger du då? Svårt att skydda sig mot säger jag. Speciellt distribuerade sådana. Och, 
lätta att skapa tyvärr. Nu börjar man väl bli bättre på att hantera detta. Men det finns endel kvar att göra  
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Har ni några erfarenheter av detta via forskningsgruppen? Vi har inte råkat ut för det, men däremot så satte jag och 
analyserade en av den första massiva ddos-attacken, distribuerade denail of service, jag tror det var amazon som sänktes 
första gången det hände. Analyserade hur de var konstruerade, hur de pratade med varandra och så vidare. Jag försökte förstå 
dem. Då byggde dem traibal network. Man hade ett antal mastrar som styrde, och sen så hade man brutit sig in i maskiner 
som man kunde kommunicera med. Sedan så använde man protokoll som man inte brukade spärra ut ur brandväggarna. Det 
var ganska avancerade saker, och när det för första gången hamnade på en burk tittade de sig omkring och spred sig. Så det 
var det första embryot i bot-nets. Men nu är det ju bottar.   
 
Standarder 
När ni arbetar, har ni någon standard ni tar hänsyn till? Standard utifrån ett säkerhetsperspektiv då. Massor. Men det 
är nog mer så att vi pytsar in information i standarder än att använder dessa. Däremot så undervisar vi endel om en massa 
olika standarder.  
 
Följer företagen dessa? För jag tänker att de vill ju vara först på marknaden med sina produkter. Om vi pratar om 27000 
så talar den mer om hur en organisation ska jobba med detta och säkra sina egna system. Där är företagen bättre men är 
fortfarande inte riktigt med i matchen. Några är bra, några är sämre och några är cerifierade. Sedan så går MSB ut och säger 
att man gärna jobba, ta hänsyn och följa för att certa sig. Sedan har vi produkter. Produktsäkerhet är en helt annan sak.  Då 
pratar man om common criteria för säkerhetssidan. Och det är långsamt. Och det är jobbigt. Eller CE-märkning så att säga, 
och därmed får man inte ändra någonting. Där ser jag inte, för de rena produkterna, så ser jag inte att folk följer standarderna. 
Då är de mer best practis, att man försöker göra detta så bra som möjligt. Så det har blivit bättre, operativsystemen och dess 
tillverkare har blivit bättre. Däremot så har man väl börjat intressera sig mer och mer utav det här som heter AI-system 
(artificiell interlligens), machine learning, så att man samlar på sig mer och mer information tyvärr, det är ju lite svårt att säga 
nej till det. Det kom en väldigt intressant lista som kom ifrån Microsoft som sa att den här och den här informationen måste 
vi samla in ifrån dig ifrån operativsystemet. Så att allting, istället för att göra som man har gjort förut, att bearbeta mycket på 
maskinerna, så är det en del som skyfflas iväg någon annanstans och bearbetas, och sedan skickas ett svar tillbaka. Siri är ett 
exempel på det. Allting du säger till Siri skickas upp till Apple och lagras. Detta använder de senare för att förbättra undan 
för undan.  
 
Det är med CE-märking, gäller det också icke fysiskt?   Det beror på vad det är. En uppdatering kan vara CE-märkt. Om du 
tittar på sådana saker som är livskritiska, så som sjukhus. Inte helt säker på om det är just CE-märkningen, men någon 
märkning är det. Dessa är märkta och får inte ändras hur som helst. Där kan man inte lägga på virusskydd tillexempel. Just de 
här ska inte kopplas till nätet egentligen, utan de ska vara separata. Och då är det bara tillverkaren som kan skicka en 
uppdatering, och den uppdateringen måste naturligtvis också gå igenom en kontroll. CC(common criteria) är det ännu värre 
på som certifiering. Där är det nästan bara militären som är intresserade av att ha en märkning av sina produkter. Sedan så 
finns det specifika krav på saker, som till exempel kassaregister.  Det ska sitta en svart låda på dessa så de inte kan 
manipuleras och så vidare. Den är ju produktcertifierad. I största allmänhet så får man ju hoppas. Det finns ju inte säkra 
standarder. Det finns något som kommer nu som heter NIS-direktivet. Som egentligen har kritisk infrastruktur (myndigheter) 
ska rapportera om de får intrång till någon central enhet. Och i samband med detta så försöker man sätta någon nationell 
lägsta nivå av krav på de kritiska systemen.  

 
Det handlar om en kapplöpning. Hitta buggar och täppa till, hitta buggar och täppa till. Den pågår alltid och är svår att göra 
någonting åt. Men sedan är det hela tiden en balansgång när man kommer ut på företag och myndigheter ur det avseende av 
pengar/kostnad. Hur mycket får det kosta och vilken kunskap har man samt hur stor är sannolikheten för detta. Så det blir 
alltid att ställa nyttan emot kostnaden. ”Kan vi investera en miljon på något som eventuellt kan inträffa?”. Jag tror att man 
inte riktigt ser de icke operationella kraven, så som säkerhet är, man ser inte vinsten lika lätt som man ser om man förbättrar 
en maskin som producerar någonting. Detta ligger ju bara som en kostnad för någonting som eventuellt skulle kunna inträffa.   
 
Har ni någon specifik branschstandard inom ert fält? Inte här. Ja alltså 27001 och CC om det är produkter. Inom IoT så 
beror det på var du är någonstans skulle jag vilja påstå. Man pratar även IoT inom industrin, och ”hemma hos mig” är det ju 
helt andra grejer.   
 
Energiförbrukning 
Energi för enheter är en begränsad resurs, hur jobbar ni för att enheterna inte ska bli frånkopplade?  Finns inga 
batterier. De flesta RFID har inga batterier alls. De tar energi ifrån läsaren och så aktiveras dessa, och därmed skickar tillbaka 
en kontrollsiffra. 

 
Men vad är det de pratar om i litteraturen om att de sover? Det finns aktiva och passiva RFID kretsar. Och de aktiva har 
egen strömkälla, men de är ganska ovanliga och kostar mycket pengar så det är inte många som använder dessa. Dessa 
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passiva har ingen egen strömkälla, utan dessa aktiveras utav läsaren egentligen när du skickar antenninformation. En antenn 
har en viss energi på sig, det är därför den har den stora cirklarna runtom. Detta är för att den ska samla upp information från 
antennsignalen, och så vaknar den. Den lämnar ifrån sig sin information, sedan försvinner den och går i vila.  

 
Man får längre räckvidd på aktiva till? Ja kanske lastbilar och när man ska väga någonting. Sådant som man behöver läsa på 
längre avstånd.  
 
För de pratar mycket om tomgångslyssnande och kollision. Ja kollision råkar du ut för, men det är oavsett vilken krets du 
har. Tänk dig en kundvagn med massa grejer. Så länge du har korta avstånd så får du inte kollision, men du vill ju inte plocka 
upp en och en – man vill ju läsa hela kundvagnen. Skickar du en radiofrekvens på dessa, så väcker du ju allihop och de 
kommer ge dig informationen tillbaka. Därmed kommer alla försöka samtidigt, och det vill du inte. Då är det risk för 
kollision.  
 
Hur löser dem detta då? Jag uppfattade det som att först kollas det antalet olika läsare och lediga slitsar, sen börjar de 
plocka. Men om alla ligger på samma area, hur undviker man kollisionen då? Då måste man försöka få in någon 
adressering på det, så att man ser någon adressrymd över dessa, sen börja fråga var och en. Alternativt att man faktiskt kan 
samla ihop, att alla samlar in allt och sen sorterar.   
 
Vart har du fått informationen om RFID ifrån? Li et al. okej. Ja det de pratar om är aktiva som har sensorer i sig, så den kan 
läsa av temperaturer och sådana saker, de måste naturligtvis ha ström för att kunna lagra den informationen. Men tittar du på 
sånt som vi har sett i kläder och på ren lagerhantering, ersättningen till barcodes, så är det passiva.  
 
Utifrån min litteraturstudie så har jag hittat några nyckelfaktorer som kan främja t och användandet av enheter som 
är kopplade mot Iot – bekräftelse av identitet, otillgänglig åtkomst till enheter samt standarder. Hur ser ni på detta? 
Är det något som bör tilläggas? Du behöver inte identifiera mig, du behöver bara veta att jag har rätt till den informationen. 
Stark accesskontroll: Token/cert att FÅ tillgång till detta 
 
Kompletterande fråga 2017/05/15 
 
Hans Hedblom har forskat om RFID och påtalar att detta koncept är en integritetskatastrof. Detta beror på att dess 
information inte uppdateras, eller förstörs.   
Hur menar du här?  
Det är inte konceptet i sig som är ett integritetsproblem utan hur det är implementerat just nu. Anledningen är att tagarna ofta 
har så begränsad beräkningskapacitet att effektiva skydd är svåra att implementera dessutom är de inte designade med hänsyn 
till personlig integritet. 
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Bilaga 6 Regionchef på Redpill Linpro  

Intervju 3 maj Fredrik Svensson 
 
Roll? Regionchef på redpill linpros kontor i karlstad 
 
Hur jobbar ni med informationssäkerhet? Vi jobbar trationellt sett väldigt lite med informationssäkerhet internet, men vi 
hjälper våra kunder med detta ofta.  
ECM system för både offentlig sektor och privata företag. Där har de trationellt mycket information som kan vara 
säkerhetsklassad på olika vis. Klassad i så till vidare att man som företag inte vill att det kommer ut. Det kan skapa 
konkurrensföredelar. När det gäller offentlig sektor så handar de kanske mycket privatpersoners information. Så vi jobbar 
ofta med informationssäkerhet på olika sätt åt våra kunder i olika uppdrag.  
 
Personliga erfarenheter av detta? Jag har inte råkat ut för något personligen, men jag vet att så sent som förra veckan så 
var det en anställd här på karlstads kontor som fick sitt ID kapat. Detta skapar ju jätte mycket problem för honom.  
 
Företagen ni jobbar emot, är de utsatta? De är ofta utsatta. Det som är väldigt vanligt är sådana här belasningsattacker, det 
har vi varit med om ganska många gånger. Ett tag hade vi en kund som hette Jyllansposten, de var de första som publicerade 
de här Mohammed-karikatyrerna. De var därmed konstant utsatta både för intrång och överbelasningsattacker på olika sätt. 
Då har vi programvara och olika lösningar som ska skydda våra kunder mot detta. Vi levererar också driftlösningar till våra 
kunder, där vi tar ansvar för att drifta deras system. Så i dessa har vi inbyggda kontroller, övervakning och skydd mot just 
överbelastning/intrångsattacker.  
Det finns olika vis man kan undkomma detta, och det som användes på Jyllansposten, vi kan prata om detta eftersom de inte 
är vår kund längre och de har en annan lösning för detta idag. Då använde de en sådan här web-cache. Detta används 
trationellt för att snabba upp svarstiden på en website. Vi skapade en produkt som heter Varnich, som vi levererade främst 
inom mediaindustrin. Inom media så är man väldigt beroende av uppetid. Det kan till exempel vara när det sker en stor 
händelse, så som den i Stockholm nyligen. Då blir det väldigt många besök på aftonblade, dn och sådana sajter. Då vill man 
ju inte att de sajterna ska gå ner på grund av överbelastning. Plus att de som söker information, snabbt ska få detta. Så den här 
cachen gör att dencachar, lagrar separat, de artiklar som läses ofta. Så om du har en huvudartikel om den här terrorattacken i 
stockholm som många läser, då ligger den på en separat cache som är uppladdad redan. Tidigare när man efterfrågade 
information från en viss websida så fick man via en webserver, som i sin tur hämtar upp denna artikel från en db, då fick man 
tre olika led där. Det man gör i webcachen är att man läser upp hela websiten i webcachen, och så ligger denna framför 
webservern. Så om man får en överbelasningsattack så drabbar den bara den här webcachen. Och den är då byggt för att 
snabbt svara, så det händer liksom ingenting. Får man en överbelasningsattack på en webserver så kan denna server gå ner. 
Så den här webcachen har två funktioner: snabba upp sökningar för besökare, och skydda mot överbelastning.   
 
 
Verifiering/Autentisering  
Hur kollar ni så att den person som försöker få access faktiskt är den som den utger sig för att vara? Jätte bra fråga 
som är allt mer aktuell inom det digitala samhället. Vi jobbar mycket med kunder just nu med något som kallas API-
lösningar. Där man ska kunna hämta information från diverse olika system. Förr identifierade man mot olika myndigheter 
med att lämna in en blankett för att visa att det här verkligen är jag. I det digitala samhället så är det inte detta på samma sätt. 
När det är riktigt känslig information så använder man väldigt ofta bankID som är betraktat som ett säkert och betrott sätt att 
identifiera privatpersoner. Finns ju problem med det också, som den personen som vi pratade om som fick sitt ID kapat. Om 
en person som på något vis får sin bankID kapat med kriminella intentioner så får man jätte problem. Då kan den logga in på 
din bank, offentliga myndigheter och göra massa dumma grejer. Det har tydligen hänt att man gör det också. Det finns inget 
ett hundra procent säkert sätt. Det som finns idag är dels bankID som betraktas i det publika Sverige som betrott, sen 
använder man allt oftare idag på sociala inloggningar för att komma åt information som inte är jätte känslig kanske. Ta mig 
som ett exempel. Jag kan använda google, facebook eller linedin för att via mitt användarID där identifiera mig mot en publik 
tjänst, och därmed säga att ”det här är Fredrik Svensson med facebookID och vill hämta den här informationen”. Detta 
används mer och mer, och betraktas som ett säkert sätt att göra det på för information som inte är så hemlig, så som 
kundklubbserbjudanden. Om man vill komma åt sin kreditkortsräkning så använder man då inte denna sorts verifiering.  
 
Jobbar ni något mer två-eller flerfaktorsautentisering? Ja det blir allt vanligare och vanligare. Jag vet att jag har hjälpt 
kunder att implementera sådana lösningar. Men vi har inte något sådant i vårat egna system.  

 
Det vanligaste jag har varit med om är att man har en inloggning via exempelvis en VPN-tunnel. Då har man användarnamn 
och lösenord. Sedan har jag också min användare kopplat till min telefon eller någon annan separat tjänst. Detta innebär att 
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jag loggar in, och får jag ett bekräftelse på min telefon. Om det skulle visa sig att någon hittar mitt användarnamn och 
lösenord så kommer jag att få en notis om att någon försöker logga in på mitt konto.  
 
Ur ett lagerperspektiv kan man avläsa vilka enheter med RFID som är inom en viss area, hur jobbar ni med detta? 
Nej 
 
Autentisering via fingeravtryck, hur jobbar ni med detta? Nej 
 
Tycker du det är säkert? Oj det har jag ingen uppfattning om.  Jag vet ju hur man gör, men jag vet inte hur säkert det är. Så 
det kan jag inte uttala mig om.  
 
Nycklar som tilldelas och bevisar att den är den, är det något för er? Ja det gör vi jätte mycket. Vi jobbar då mycket med 
kunder som har säkerhetsklassad information. Vilket innebär att, dels för access för systemet, så har vi kunder som måste åka 
dit rent fysiskt för att få sitt id verifierat av en oberoende personer, som i sin tur är säkerhetsklassade av kunden. Då får man 
ut en nyckel - fast i datatermer - en kod. Den säkerhetsklassade informationen som våra kunder har, de har ju då 
säkerhetsklassade konsulter som personer och går igenom en säkerhetsgranskning hos SÄPO innan de får accessen så 
kontrollerar man deras bakgrund, utsatthet för utpressning och annat. 
 
Yttre och inre attacker 
Manipulering av kod, är det något som ni har blivit utsatta för? Nej inget som vi har blivit utsatta för eller våra kunder. 
Men jag vet ju att det förekommer, absolut. Viurs inträffar absolut bland kunderna. Men jag skulle vilja säga att vi är ganska 
så förskonade från virusmiljön, vi jobbar mer med servermiljöer framförallt på linux operativ. Jag tror och skulle vilja säga 
att virus och sånt är vanligare på windows miljöer. Den har historiskt sett mera utbredd och betraktas som en plattform som 
det är lättare att komma in i. Så jag tror det finns fler virus som riktar sig på windows.  
 
Er produkt som ni jobbar med, är det möjligt att manipulera den? Ja vi har precis diskuterat detta. Vi har en bank som är en 
potentiell kund och det sker en jätte ambitiös säkerhetsgenomgång av denna produkt. De är duktiga på det här med säkerhet 
och kollar av olika steg. De identifierar potentiella risker.  En av våra produkter har en sådan här uppdateringsfunktion, där 
programvaran hämtar automatiskt den nya versionen, så då är det väldigt viktigt att den kedjan är obruten. Om manipulerar 
den kedjan, eller att få den här programvaran att prata med någon annan server, där de potentiellt har injicerat skadlig kod, så 
kan detta skapa ett säkerhetshål. Detta diskuterade, hur verifierar man att det verkligen är den här programvaran hämtar 
programvaran från rätt server. Och hur säkerställer man då att man inte har en ”man-in-the-middle”-attack. Detta är 
fortfarande öppet för diskussion -- hur man verkligen verifierar. Banken vill ju vara hundra procent säker, så antagligen 
kommer det att sluta med att vi inte kommer ha den automatiska funktionen, utan vi måste ha en manuell funktion där man 
hämtar programuppdateringar, granskar dessa och sen sätter det i drift. Detta är följden om man är väldigt 
säkerhetsmedveten, man får ibland välja bort enkelheten till fördel för säkerhet. Man får lägga in användargranskningar och 
manuella rutiner för att skapa en större säkerhet.  
 
Om jag säger belastningsattack, vad säger du då? Har ni någon erfarenhet utav detta? Min kunskap om det är ddos-
attacker framför allt. Det jag tror är att man simulerar en användning av webservern.  
 
Standarder 
När ni arbetar, har ni någon standard ni tar hänsyn till? Nej det vet jag faktiskt inte. Vi har ingen sådan ISO-certifiering 
eller motsvarande. Men vi har en säkerhetsansvarig, säkerhetspolicys, uppdateringar sker löpande – vi har ett säkerhetsarbete 
men ingen formell certifiering.  
 
Har ni någon specifik branschstandard inom ert fält? Det vet jag faktiskt inte. Det vågar jag inte uttala mig om.   

 
Energiförbrukning 
Energi för enheter är en begränsad resurs, hur jobbar ni för att enheterna inte ska bli frånkopplade? Vi jobbar inte 
med RFID idag.  
 
Utifrån min litteraturstudie så har jag hittat några nyckelfaktorer som kan främja upprättandet och användandet av 
enheter som är kopplade mot Iot – bekräftelse av identitet, otillgänglig åtkomst till enheter samt standarder. Hur ser 
ni på detta? Är det något som bör tilläggas?  Nej vi har begränsat med erfarenheter av IoT-projekt. Men vi bygger API-
management lösningar och integrationslösningar som kommunicerar med olika enheter, men har inte jobbat så mycket med 
IoT som begrepp. Vi har ett sådant projekt på gång, men det är ganska nytt.  
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Bilaga 7 Konsult Berotec  

Intervju 18 maj  
Carl Kastengren, konsult inom ämnet informationssäkerhet och IoT  
 
Roll? Jag kan börja såhär; Berotec, vi är ett konsultbolag inom teknik, IT och management. Så vi är inte ett 
produktutvecklande företag. Vi är 230 konsulter ungefär, och lyfter man på locket inom berotec så är alla egna företagare. Vi 
är ett kulturdrivet företag, vi drivs av att hjälpa företag, organisationer och människor att utvecklas och därmed nå sin fulla 
potential.  Av det tjänar vi pengar. Det är bra. Men det viktiga är då det att våra konsulter, eller vi konsulter, och framförallt 
våra kunder och deras organisationer utvecklas. Det är vad som driver oss. Några av oss fungerar som säljare – som har tagit 
på sig rollen att skaffa uppdrag åt oss alla andra. Och det är egentligen hela våran organisation, det är inte så mycket mer än 
så. Inom Berotec så finns det ingen anställd, alla är egna.  
 
Men hur får man lönen då? Om man får fråga. Man har uppdrag. Har man inga pengar in så uppstår det inte pengar av sig 
själv. 

 
Så då är ni egna företagare på en gemensam plattform kan man säga? Kan man säga. Vi jobbar tillsammans som om vi 
vore ett företag, men det finns ingen anställd i berotec. Vår affärsidé är som så att 20 % av intäkten går till berotec och 80 % 
går till konsulten. Av de här 20 % så får säljarna en del, Berotec tar litegran eftersom vi har lokaler och marknadsföring osv. 
Men 80% går till konsulten. Det gör ju att konsulten inom sina företag bygger upp rätt schyssta pottar, så har man ett längre 
uppdrag så har man byggt upp en ganska solid säkerhet. Så ditt eget företag är ju in egena säkerhet. Har du inget uppdrag så 
ska du ha pengar inom ditt bolag som du kan plocka ut. Och så har det fungerat fram tills för ett tag sedan. Jag, på min resa 
inom det här då, med bagrund inom ericsson och tieto, förstod runt 2010 att smarta uppkopplade produkter, IoT, det är vad 
jag ska hålla på med. Det kommer att hända massa saker inom det. Då fick jag chansen att hänga med berotec och öppna eget 
för 2,5 år sedan. Sedan dess så jobbar jag både som konsult och som hjälp till våra egna konsulter. Jag hjälper både kunder 
och våra egna konsulter att utevcklas och lära sig mer om smarta uppkopplade produkter och göra tjänster på det då. Jätte 
långt svar för att svara på att jag kallar mig för affärskonsult och IoT evangelist – jag hjälper kunder att skapa nytta för sig 
själva, sina kunder, med hjälp av den teknik som finns inom IoT.  
 
Hur jobbar ni med informationssäkerhet?  
Du menar hur jag jobbar med mina kunder med det. Det finns massa olika lager på det där. Endel tycker att Iot och säkerhet 
är – S i IoT står för säkerhet –  
 
Okej, det har jag inte hört. Jo men det är en ganska rimlig grej, det finns inget “s” i IoT.  
 
Nej, så det är erat koncept? Nej nej, men jag tycker den är ganska rolig faktiskt. Men jag tycker det är lite överdrivet 
faktiskt, det finns visst säkerhet inom IoT lösingar. I en del sammanhang så pratar man om IoT som om det vore det här med 
det smarta hemmet litegrann. Man köper någon billig videokamerat på clas ohlson, eller något obskyrt ställe på nätet, och sen 
tycker man in den hemma och så har man bild på hur det ser ut hemma då. Att byta lösenord och sånt är jobbigt. Jag sysslar 
inte med sånt. Du har säkert också kollat på det här senaste Miraivirus. För några månader sen så var det ett virus som for 
omkring, och som hade koll på att vissa videokameror bland annat, och lite annan utrustning, sånhär billig hemelektronik, 
hade ett stndardlösenord som ingen bytte. Så det var väldigt lätt att komma in på dem och lägga in egen kod på det. Och sen 
vid ett visst klockslag så såg man till att alla de här videokamerorna började skicka anrop mot några dns-servrar på nätet. Det 
bygger på att man inte har hanterat säkerhetssystemet överhuvudtaget. Vi ser att det finns kunder som tycker att det tar för 
lång tid att implementera säkerhetslösningar på sina proukter också. Det är inte bara de som vill ha lägsta pris, utan även de 
som har köpt halv-vettiga grejer tycker att de har. Det är något som verksamheter tycker att de gör inte sånr här, jo men det 
går fortast såhär. Gör inte detta, do not try this at home. Men i de fall som vi vill se är när vi använder oss utav olika sådana 
här gate-way lösningar, mot en, om du har en produkt så har du troligen en sådan här datainsamlings punkt – en gate-way. 
Som skickar upp data i molnet. Vi använder oss utav bara sådana gate-ways som har ett säkert sätt att hantera 
kommunikationen runt molnet. Och har vettiga säkerhetsprinciper i molnet också för att kunna skicka data. Det är vad vi 
använder oss utav. Något annat avråder vi starkt till att göra.  
 
Hur tänker ni kring att enheterna i sig kan ju ha sina brister? Du tänker på om man har gömt saker bakom en brandvägg 
egentligen. Det intressanta kommer, det finns ju idag radioprotokoll, som innebär att man kan ha IP-adresser hela vägen ner. 
Där måste man ju se till att du har en säkerhet. Du måste ju ha ett samtal med leverantörern om de här lösningarna, att de ser 
till att de säkerhetslöninsgar som finns är tillräckligt bra.  
 
Ja för det är de jag har fått uppfattningen av när jag har gjort min litteraturstudie är att de ska skynda ut på marknaden 
och säkerhetsaspekten tar vi sen, men det finns inget sen. Det kommer aldrig komma ett sen. Jag håller helt med om det. 
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Men det menar jag att, jag har kunder som skaffar sig en enkel kommunikationsenhet och många gånger så tycker man att 
priset på denna är så viktigt. Det finns sånahär redan installerade här och där, den hanterar inte ssl-kryptering (notis: 
Secure Sockets Layer) och då skiter man i det och kör hhtp rakt av bara. Och inte någonting annat då. Vi talar om för kund 
”såhär ska det inte vara(!)”. ”Nä nä, men nu vill vi göra såhär ändå.” Skriv på här i blod att det är okej att vi gör den dåliga 
lösningen. Inte riktigt men nästan så. Det är inte tillräckligt bra. Men däremot det jag jobbar med framför allt välja ut 
lösningar åt mina kunder, eller snarare parters åt mina kunder. Inom den så finns det en säkerhetsdiskussionen också. Det vi 
vill göra är ju att leverera lösningar som har tänkt på de bitarna från start. Och inte försöker implementera det efteråt, för det 
kommer aldrig att hända. 
 
Det blir ju ändå lite att det är din stämpel på produkterna, även om du inte är leverantören.  
Ja det blir det ju. Jag har ju rekommenderat min kund att köpa någonting, och även om det är hans köpbeslut sen så är det 
precis som du säger.   
 
Hur ser ni på integriteten mot enheter som är kopplade mot internet?  
Då är det en annan kund jag tänker på. Där har vi mycket diskussioner om hur vi ska hantera. Certifikathantering är ju ett 
jäkla plock. Men vi måste ju se till att vi har en säkerhet och att du inte lätt kan få till en man-in-the-middle attack eller 
någonting annan sånt. Du får ha certifikat åt båda hållen. Det är samma sak där, säkerhet kostar resurser på olika sätt. Det 
kostar att du får mer data, då tycker endel att, aa det kostar mer datatrafik, men det är nästan gratis. Det tar mer ström, det är 
ett bekymmer om du har en batteridriven pryl som ska kryptera allting, då får man testa hur mycket mer ström drar, vad 
innebär det och vilken risk är det att inte kryptera. Men säkerhet kostar resurser. Så är det. Det måste hanteras. Men än så 
länge är det mesta vi kör krypterat med olika typer av certifikathantering i alla fall.  
 
Certifikat anses ju vara bland det säkraste just nu. Ja vi hoppas ju på det i alla fall.  
 
Personliga erfarenheter av detta? Några direkta kunder? Inte vad vi vet om. Men vi har jobbat med det på olika vis. Vi 
har haft kunder som jobbar med medicinsk teknik där vi har varit tok-noga med krypteringen förstås. Vi har jobbat med folk 
som har hållit på med enkel sensoravläsning, där har vi också tryckt in den här typen av funktioner. Det blir ju framför allt 
där som kunderna kan vara lite mer avvaktande, - vem är intresserade av att läsa av min mätare? Det är ju inte det de handlar 
om, utan kanske mer vad din mätare kan användas till utöver dig själv.  Men sen har vi också lösningar som vi pratade om att 
vi har en gate-way som skickar data till molnet, där har vi använt oss av gate-way leverantörer som har tillförlitliga system. 
När vi gör arkitekturer är det samma sak där. Det ska hänga ihop och säkerheten ska med. Men jag vet inte om att vi har haft 
något säkerhetsintrång någonstans.  
 
Det här med gate-way, förhindrar det en man-in-the-middle? Det beror väl på hur du sätter upp din säkerhetlösning som du 
har där, vad jag förstår. Men har du cerifikat på båda hållen och sätter upp en VPN-tunnel ett något sådant, så ska det göra 
det. Vad jag förstår.  
 
Verifiering/Autentisering  
Hur kollar ni så att den person som försöker få access faktiskt är den som den utger sig för att vara? 
Jag har en sådan lösning på gång, och i det fallet så är det faktiskt bara lösenord och usernames som vi har använt oss av där.  
 
Inget tvåfaktors eller flerfaktors? Inte där. Inte än.  
 
Är det plan på att det ska bli det? Vi har inte tänkt så långt än. Det här är en pilot på någota stycken enheter. Vi tror att just 
precis nu så räcker det med den typen av kryptering. Men hur viljer att gå vidare med detta sen får vi se. Det vi gör är att vi 
använder oss utav färdiga sådana inloggningsblock / inloggningsfunktioner som till exempel från amazon. Jag ska faktiskt 
ställa frågan till min utvecklingspartner om fler faktors eller så. Hur så pass avancerade dessa säkerhetsblocken faktiskt är. 
Den hanterar vår kryptering, så vi bygger inga egna inloggningsmekanismer från shratch, utan vi köper ett färdigt block för 
det då.  
 
Men det är ju trots allt bara ett användarnamn och ett lösenord i grund och botten. Just den här applikationen så är det de. 
De applikationer som jag känner till har kommit så långt, så är det där.  

 
Ur ett lagerperspektiv kan man avläsa vilka enheter med RFID som är inom en viss area, hur jobbar ni med detta? 
Nej, inte än.  

 
Autentisering via fingeravtryck, hur jobbar ni med detta? Nej.  
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Anser ni detta med fingeravtryck som säkert?  Fingeravtryck? Jag har sett på film jag också. Jag vet faktiskt inte hur pass 
säkert det är. Jag har inte jobbat med det.  

 
Nycklar som tilldelas(cert/token) och bevisar att den är den, är det något för er? Ja. Så är det. Det beror det ju på hur 
pass avancerade certifikat man ska köpa eller skaffa sig. Om man ska utföra någon själv eller hela vägen formellt uppåt i 
nätet. Det finns olika lösningar på det. En del kunder har helt egna certifikat och andra har spårbara. Det finns vissa 
organisationer som utfärdar certifikat så att de är spårbara hela vägen när de är du skapar dessa själv. Det är en applikation 
som skapar dina krypto-nycklar.  

 
Yttre och inre attacker 
Manipulering av kod, är det något som ni har blivit utsatta för? Inte vad jag vet.  

 
Någon kund till er som har blivit utsatta? Nej 
 
Om jag säger belastningsattack, vad säger du då?  
Otäckt säger jag då. Framför allt så är det väl just det riktigt otäcka är väl att även om man inte är den som har, att någon 
annan del i kedjan kan blir påverkade. Som det här med dns-attacker som vi såg för inte så länge sen som vi pratade om i 
början. Vilket gör att min nod, även ifall jag inte är attackerad, så sekundärattacken blir att jag inte kommer vara nåbar. Den 
är inte bra. Vi försöker ju se till att våra grejer inte är med i attacken med att lägga på de säkerhetslager som vi kan. Det vi 
också funderar på är ju det att vi har några ställen idag som man måste bara medveten om att, och vi designar in det i de 
lösningar som jag kommer och tänka på nu. Är din server inte nåbar under en stund så måste man kunna klara sig ändå. 
Antingen för att man vill rapportera upp data då och då, kan du inte nå servern just nu så måste du faktiskt komma ihåg att du 
har något som du kan spara undan data på en stund, och skicka det senare. Ett annat bekymmer som vi också funderar på är 
ju vilket ansvar vi tar på oss om vi gör en app som både kan, dit vi kan skicka data – det kan vara en sak, men ska vi börja 
styra saker och ting ifrån remote, från håll, så tar man på sig mycket större ansvar och då får man ju fundera på just de här 
aspekterna. Vad händer om inte servarna är nåbara. Det blir mycket längre kedja från din telefon över en server ner i någon 
maskin.  

 
När du pratar om ”våra produkter”. Jag menar mina kunder och parters lösningar. Berotec i sig har ingen egen serverpark 
eller någonting. Vi köper liksom office365 och använder bara nätapplikationer. Ingen egen IT-organisation. Det är bara 
kunder och parters vi pratar om.  
 
Erfarenheter kring överbelastningsattacker? Nej inga personliga erfarenheter.  
 
Standarder 
När ni arbetar, har ni någon standard ni tar hänsyn till?  Ja det beror på. Det som jag jobbar med är ju 
branschstandarder. När man jobbar med medicinska projekt så får man ta hänsyn till de standarder som finns inom de 
medicinska vertikalerna, om man säger så. Finns det standarder om säkerhet runt om i vertikalerna då kollar vi på dem. Kan 
vi säga. Och finns det inte de så blir det ju tuffare. Då får vi göra efter bästa förmåga.  

 
Jag tänker just informationssäkerheten, jobbar ni utefter ISO då och de standarderna? Aaa, de vete f… Nej inte än. Det 
skulle jag inte säga faktiskt. Men vi bygger ju ett par olika applikationer nu och vi vet ju om att vi kommer från ett 
integritetsperspektiv så kommer vi få, vi har ju både PUL att notera och GDPR(notis: general data protection regulation) att 
notera. Så ja, de finns med.  
 
Så ni är med i matchen sen. Ja vi är med i matchen sen. Vi vet om att de finns och sen så förstår vi att vi måste ha med de i 
tänket.  
 
Ja det här är på uppsving. Yes. Det jag tänkte på är att man kan tycka att viss typ av data inte är personlig men. Du kan läsa 
ut väldigt mycket om en person bara av att gräva i datamängderna. Din elkonsumtion låter väl ganska harmlös men du kan 
mycket väl veta om väldigt mycket om din kund om du spårar hans eller hennes rutiner och elkonsumtioner under ett tag. Då 
har du koll på vad de gör och inte gör. Hur dags de gör det och hela den biten. Då har du rätt bra koll på kunden.  
 
Speciellt det här med RFID. Jag pratade med en forskare på universitet. Då är de det här med att har man prylar som har 
detta i sig, man går in i affären så kan det läsas av vad man har på sig – i framtiden då, om säkerhetsaspekten inte 
beaktas – och när man går ut så kan de läsa av vad man har köpt. Sitter man bredvid någon på bussen, kontaktlösa kort, 
skickar inte lite el, plockar ut information och tar lite pengar.  Ja eller i alla fall ta kortidentiteten.  
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Ja men precis.  Så är det. Ena fördelen med RFID är just de att den är så förhållandevis kort räckvidd. 
 
Men det går att förlänga. Ja men bra antenner så kan man nog göra saker och ting, och bra effekter och sådana saker. Men. 
Mmm. Det får att göra mer än vad man tror, tror jag. Men det räcker väl att gå runt med en vanlig mobiltelefon idag ändå, så 
har du. Jag har ju slagit på Googles spårbarhet. Jag tycker det är bra! Jag använder det ju till vissa saker. Jag tycker det är bra. 
För mig gör det nytta liksom.  
 
När ska detta användas? När är det nytta? För mig som säljer timmar är det jätte bra att veta när jag kom och när jag gick 
till exempel. Vart var jag i torsdags? Om jag inte skrev i min dagbok noga nog så blir det ibland ”fasen, när kom jag fram, 
och när åkte jag.” Och då har jag den backlogen då. Men sen kan man ju tänka på om den är mer än två månader gammal, 
borde jag inte slå ihjäl den då? Ja, det borde jag väl egentligen göra. Men. Mmm.  

 
Energiförbrukning 
Energi för enheter är en begränsad resurs, hur jobbar ni för att enheterna inte ska bli frånkopplade?  
Batteridrivna enheter är de som jag tänker mest på.  

 
Ja de finns ju dessa RFID-enheter som går på batteri. Ja har du en batteridriven manick överhuvudtaget. Du kommer att se, 
inom IoT så jobbas det väldigt mycket med batteridrivna, d.v.s. teknologier som ska användas på resurssnåla enheter, eller 
resurssvaga snarare. Det är ju för att få upp batteritiderna. Man hoppas ju på att de finns kvar där. Vissa lösningar som man 
gör, gör ju att batteridrivna enheter talar om. Det sista de gör är ju att de talar om att de har slut på energi. Sista sucken.  

 
Men vad skulle det kunna vara för storts enheter, tänker du? Jag vet ju till exempel de elmätar projekten som rullades ut 
förut. Om de blir av med strömmen så har de små batterier som kan tala om att de – nu är det slut. Ich derbe, liksom. Så 
skickar de ett sms som säger dig, till exempel, jag har inge ström längre. Det är många som kommer att märka om strömmen 
försvinner. Det vi jobbar med generellt är ju batteribackuper. Det har vi. Och de enheter som är batteridrivna, där se vi till att 
dessa, vi får ju hoppas att batteriet fungerar liksom. Vi gör inte massa batteridrivna enheter.  Men du kanske tänker på något 
mer, någon annan situation?  

 
Ja. Jag tänkte mer på RFID som är aktiva. De som till exempel som sitter på fåglar som spåras. De är ju aktiva för att de 
ska läsa av temperatur, distans. Hur gör man för att de inte ska dö? För jag menar, det är ju inte rimligt att man ska byta 
batterier på den där föggel-stackarn som är ute i skogen. Nej nej men precis, det exmpelt som är. Om vi säger såhär. Skulle 
jag göra en sådan lösning idag med någon kund. Jag har ju just nu inga sådana kunder men om jag hade en sådan. Då hade 
jag tittat på de radioteknologier, till exempel på föggel-stackaren, som är byggda och konstruerade för att kunna hantera, för 
att kunna jobba mot en väldigt resurssnål, resurssvag, enhet. Och där kan man visa på att de här enheterna kan rapportera i 
upp till tio år års tid. Förutsatt att de rapporterar över radio. Och varför man inte kan göra det längre än tio år är att 
batterileverantören inte kan garantera mer än tio års batterilivslängd. Inte för att batteriet tar slut, men för att de inte kan 
garantera funktionalitet längre än tio år. Ju i föggel-stackarn exemplet så är tio år ganska rimligt. Men utöver det så är det ju 
att använda resurssnåla teknologier och ha en teknik lösning som visar sig att vara just resurssnåla. Mycket mer kan man nog 
inte göra. Sensorer blir så pass billihga idag, men om du kanske ska sätta den på en så pass svårtfångar som en fågel eller 
något annat djur. Men idag pratar man om att göra så pass billiga sensorer att man inte bryr som om batteriet tar slut. Utan du 
monterar nya hela tiden.  
 
Men om sensorerna nu är så billiga idag. Då betyder det att det kommer vara ännu mer sensorer i omlopp, och 
integriteten kring detta fungerar ju inte. Förstår du hur jag tänker? Jag menar, ju mer sensorer, mer dataavslyssning. Ja. 
Om det går fel i en viss del, av en procent av sensorerna. Ju fler du har, desto fler enheter blir det ju som inte fungerar som 
det ska. Så är det ju.  

 
När flertalet enheter försöker nå samma lyssnare samtidigt, sk. kollision, hur löser ni den frågan? Du får ha ett bra 
protokoll som löser det. Detta läste jag ju för fan på Chalmers på typ 30-talet känns det som. Ja, men du får ha ett protokoll 
som hanterar det. Det finns många teknologier som hanterar detta. Men det vi jobbar med är ju olika typer av standardiserade 
kommunikationsprotokoll. Både trådat och trådlöst. Där är det inbyggt. Det är ingen ide att hitta på egna protokoll, det är 
bara jobbigt.  
 
Det skrivs fortfarande om kollision, och du läste om detta för många år sedan. Det är fortfarande ett ämne i dagens 
rapporter när man pratar om RFID. 
Ja okej. Jag kan för lite om hur RFID har tänkt färdigt där. Men. Mmm, okej.  
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För mig är det taggar, lyssnare, då söker taggarna lediga slitsar. Försöker taggar att nå samma så blir det kollision. Och 
just idag, vad jag har tolkat det som, så finns det inte något rimligt sätt att gå runt detta mer än att försöka få fler lyssnare, 
eller försöka implementera något så att all data kommer in till lyssnaren, men sedan sorteras.  
Jag kan inte vad som händer i de här RFID protokollen, det vet jag inte. Men. Det finns ju många lösningar på detta. 
 
Men det kostar pengar.  
Det kostar absolut resurser. Teknologerna finns ju där, men sen någon måste man ju ta tag i det. Men ja, jag har inte grävt  i 
RFID så långt att jag har koll på precis den.  

 
Utifrån min litteraturstudie så har jag hittat några nyckelfaktorer som kan främja upprättandet och användandet av 
enheter som är kopplade mot Iot – bekräftelse av identitet, otillgänglig åtkomst till enheter samt standarder. Hur ser 
ni på detta?  Är det något som bör tilläggas?  Ur säkerhetssammanhang då. Nej inte på rak arm. Det kan jag inte säga.  
 
Det var allt jag hade. Finns det något mer du tänker att jag bör veta? Just säkerhetsaspekt, min lilla käpphäst i det hela som 
jag rider runt på är ju det är så stora säkerhetsbrister, men jag säger att säkerhetslösningar finns. Svårare än så är det inte. 
Försök att inte ta på dig så mycket själv, använd den teknik som finns på plats. Det finns färdiga lösningar och det finns 
färdiga produkter. Använd dessa. Då blir det bra. Använd dig av integratörer som förstår vad de håller på med. Och parters.  
 
Att lägga pengar på parters istället för att bygga eget? Pris är inte allt.  
 
För företag så känns det som att det är en väldig faktor. Säkerhet är ju något som inte syns. Så som en ny tv, bord eller 
nyrenovering. Det känns som om det kommer sist i ledet. Det är vad de menar med S-IoT, när s står för säkerhet. Det är 
ingen som bryr sig riktigt. Då är man på fel ställe. Produktkostnaden. Man får se vad det är man får för sina pengar. Om 
någonting ser ut att vara för billig för att vara sant, så är det nog precis det. Helt enkelt. Du måste betala för vad det är s? 
Eller mer att du ska vägleda dem i djungeln? För min del, när jag jobbar som affärskonsult, då är det främst att hjälpa 
kunderna att hitta rätt parter. Just det här steget är det att hitta rätt parters. Och på en rimlig nivå avgöra om dessa parters gör 
det jobb som mina kunder förväntar sig och behöver. Hittills så har inte jag hamnar i den sitsen att jag har behövs lämna 
garantier.  
 
 


