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Abstrakt 

Problemet kring Internet of Things (IoT) säkerhet är idag aktuellt på grund av dess snabba 

framväxt, forskningen har på grund av det inte hunnit med och standarder saknas. IoT är 

idag ett brett begrepp, men kommer genom rapporten syfta till en generaliserad bild med 

viss inriktning mot sensorer som är ett stort problem för säkerheten idag. Den menar till att 

göra kunskapen kring området förståelig och tillgänglig samt redogöra för de risker, krav 

och lösningar som finns för att förenkla beslutsfattande för alla som är involverade med IoT. 

Rapporten tar inte upp hanteringen av hur olika modeller och rekommendationer ska 

genomföras utan enbart vad som rekommenderas för olika delar. Den kommer heller inte 

gå igenom GDPR som hade varit intressant för fortsatt forskning på samma sätt som 

forskning kring ramverk, standarder och mer frågeställningar kring vad experterna anser om 

säkerheten. 

Denna rapport får, genom mailintervjuer med experter inom området och flera 

dokumentstudier, fram delar som sårbarheter, hot, risker, identifikation av dessa och 

rekommendationer. Det krävs en förståelse av IoT miljön och omgivningen som den ska 

befinna sig i, därav presenteras bland annat kända sårbarheter och hot som finns mot 

systemen. Som helhet kan IoT ses som en liten fysisk sårbar server med svagheter kring 

bland annat kunskapsbrist, de fysiska miljöerna, begränsningar av enheterna, avsaknad av 

uppdateringar, med mera. I form av hot handlar det om malware, DDOS, svaga lösenord, 

dataläckage, eavesdropping med mera. Riskerna inom IoT kan kategoriseras under fyra 

områden, skydd av personlig integritet, skydd av spridande av hemlig data, förstörelse av 

utrustning och förstörelse som ger sekundäreffekter genom skada av person. Eftersom IoT 

kan liknas vid servar bör identifikationen av risker därför kunna täckas med bland annat 

riskanalys, sårbarhetsanalys / sårbarhetsbedömning och kunskap kring hur verksamheten / 

platsen där IoT:t ska befinna sig fungerar.  

Rapporten har riktat sig mot en högt säkerhetsklassad miljö som kan förklaras som en miljö 

som håller känslig data och kan ge kraftiga konsekvenser om något händer med detta. 

Genom arbetets gång har det uppenbarat sig att IoT säkerheten i alla miljöer behöver en hög 

säkerhet, det finns ingen enkel väg för att komma fram till ett säkert IoT system, men det 

handlar i grunden om att se till helheten av alla system och dess omgivning samt att bryta 

ned IoT i dess lager för att hantera dessa riskerna. Det finns många olika rekommendationer 

i olika områden kring IoT för att säkra detta, bland annat kan det handla om 

tillvägagångssätt, vart olika ansvar ligger eller tekniker som finns för specifika delar av 

IoT:t. 



   
 

   
 

Abstract 

The issue with the Internet of Things (IoT) today is relevant due to its exponential growth 

and development in users and devices. Due to the rapid expansion there is a lack in standards 

and research in this area. IoT currently is a vast concept, however what will be covered in 

this report will be several general topics to give a base understanding of the concept, 

alongside further investigation into sensors and the potential vulnerabilities they introduce 

as one of the more problematic devices regarding security. The aim of this report is to give 

a better understanding as well as to illuminate the potential risks, requirements and solutions 

to simplify decision making for all involved in the projects relating to IoT. This report 

however will not cover implementation of theorised models or recommendations presented. 

Furthermore, it will not cover General Data Protection Regulation (GDPR), though this 

would prove to be interesting for future research. Similarly, further research on different 

frameworks, standards and a greater understanding from working with experts in the area 

would prove useful also. 

Correspondence with experts in the field and a multitude of studies documenting 

vulnerabilities, threats, identifications of these and recommendations are present. Given 

how a base understanding of the IoT environment are required, known vulnerabilities, layers 

and threats to the system are also presented. On the whole IoT can be seen as a vulnerable 

physicality and a small server with many gaps in knowledge regarding the topic, inclusive 

of lack of reliable information on the physical environments, limitations of devices, updates 

(or lack thereof) and several other factors. Threats (covered in this report) to IoT include 

DDOS, malware, weak passwords, data leakage, eavesdropping and more. Risks within IoT 

can be categorised into four groups: protection of personal integrity, protection of the 

dissemination of secret data, destruction of equipment and destruction that gives a 

secondary effect through harm of a person. Because IoT can resemble a server, identification 

of risks should be covered by including risk/vulnerability analysis, risk/vulnerability 

assessment and knowledge of how the organisation or individual will affect IOT. 

This report aims to clarify operations within high security environments, defined by 

environments that hold sensitive data: yielding disastrous results if data would be 

compromised. Through research within this report, it has been deduced that all IoT 

environments require high security, however given there's no simple way to fully secure any 

IoT system. As previous mentioned, given the grand scale of IoT (i.e. every individual 

system and its environment) it needs to be broken down into layers in order to fully detect 

and provide solutions to prevalent risks. There are many measures and recommendations 

within IoT security, for instance: this includes the approach, where the responsibility lies or 

the techniques that relate to specific areas in the IoT. 

   



   
 

   
 

Förord 

Rapporten har gått igenom flera stadier som har varit både spännande och intressanta 

samtidigt som det många gånger mötts av motgångar med komplicerade texter och 

oklarheter. Tiden har visat på många av de motgångar som även andra studier har stött på 

som exempelvis avsaknad av material och svårigheter att få tag på personer som kan ge den 

data som rapporten behöver. Med det sagt vill jag ge ett stort tack till de som ställde upp 

och svarade på intervjuerna, utan dem hade denna rapport saknat många av de nyanser som 

den har idag.  

Vidare vill jag även tacka alla som har ställt upp och hjälpt till under resans gång, detta 

inkluderar handledaren Lars Magnusson, kursansvariga samt examinatorn Niclas 

Eberhagen, Sigma Technology Solutions och andra i min närhet. 

Jag hoppas att resultatet kommer till användning och framför allt leder till fortsatt forskning 

som detta ämnet verkligen behöver. 

Ida Kaiser, Maj 2019 
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1 Introduktion  
Under föregående praktikkurs befann författaren sig på företaget Sigma Technology 

Solutions och arbetade då med en prototyp mot en högt säkerhetsklassad organisation. 

Prototypen var riktad mot en mängd olika plattformar och skulle genom en kamera få input 

genom OCR tolkning. Dessa uppgifter skulle sedan användas för att identifiera utrustning 

och ge information till de anställda. På grund av den höga säkerheten uppkom frågor kring 

hur hanteringen av känslig information skulle ske och om det var säkert att använda IoT 

samt hur det skulle säkras. Intresset väcktes av dessa funderingar och hur säkerhetskraven 

skulle kunna mötas. Ämnet om “hantering av IoT i hög säkerhetsklassad miljö” valdes 

därför ut i samråd mellan företagsledningen och ansvariga i projektet med författaren till 

denna rapport. Eftersom produkter eller prototyper inom företaget fortfarande är i 

utvecklingsfasen och beslut kring Wi-Fi, 4G, med mera kvarstår, förväntas arbetet uppdaga 

fallgropar inom IoT säkerhet och dess hantering. 

1.1 Inledning 

Konceptet med Internet of Things var först presenterat år 1999, men begreppet är än idag 

svårdefinierat och brett (Li, Li & Tryfonas, 2016). Ordet ”things” i Internet of Things har 

en stor bredd av olika saker, det kan handla om personliga objekt, miljöelement och annat 

digitalt inbäddade system med antingen RFID eller NFC taggar (Kraijak & Tuwanut, 2015). 

IoT som helhet ökar ständigt, 2019 förutspås det finnas 26,66 miljarder anslutna enheter till 

Internet och år 2020 nästan 31 miljarder, se figur 1, (Statista, 2016). Pachecco och Hariri 

(2016) utgår från andra siffror, de menar att det kommer finnas upp emot 50 miljarder 

enheter år 2020. Statista valdes eftersom de utgår från siffror över tid. Under år 2020 

förväntas IoT dessutom ha genererat 3 miljarder dollar i nya företagsmöjligheter, detta 

inkluderar nya företagsmodeller, diversifiering av inkomstströmmar, realtidsinformation 

och global synlighet (Enisa, 2017). 

 
Figur 1, Antalet IoT enheter i miljader per år 
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När området växer allt mer i samhället syns även en effektivisering som blir möjlig genom 

de IoT lösningar som finns i många områden på marknaden. Det kan handla om IoT i 

tillverkningsindustri, sjukhus, transportsystem, med mera. Teknikerna förlitar sig dock mer 

på öppna system- och nätverkslösningar som innebär potentiella sårbarheter. Enbart 

användargränssnittet är en sådan sårbarhet (Ardell, 2018).  

IoT omvandlar internetkommunikation till maskin-maskin (M2M). Den virtuella och 

fysiska värden kan på så sätt kopplas samman, fysiska unika identifierade objekt blir en del 

av internetet för att dela position samt status genom en tillgång till nätverket. IoT skapar ett 

enormt stort antal av uppkopplade objekt som skapar massiv trafik och en stor mängd 

datakapacitet behövs (Kraijak & Tuwanut, 2015).  

Bolaget Internet Census skannade 2012 alla IPv4 adresser för att kartlägga internetet 

(Botnet, 2012). De kom fram till att 420,000 routrar hade standardlogin och 450 miljoner 

enheter gick att få åtkomst till, detta presenterar McMahon et al. (2017) i deras artikel kring 

sårbarheter i konsument IoT. 

Sims (2016) beskriver exempel på ett fall där säkerheten föll inom IoT. Bilföretaget Jeep 

tog inte problemen på allvar och lyssnade inte på de inhyrda konsulterna som hittade felet 

med IoT. Detta resulterade i att de fick återkalla över en miljon Jeep Cherokee fordon för 

att ändra mjukvaran, vilket kostade företaget flera miljarder dollar. Ännu fler händelser 

presenteras av Enisa (2017) som ritat upp en bild med stora IoT säkerhethetsincidenter från 

2009 till 2018 med stora märkbara skillnader från då till nu (se bilaga 1).  

Fågelstedt (2018) citerar Samuelsson som förklarar att företag inte ska vara rädda för att 

koppla upp sig, men de måste se till så att säkerhet står i centrum. 

1.2 Problemformulering 

Sigma Technology Solutions har märkt av problemet med säkerheten kring IoT inom deras 

projekt, detta var även något som författaren fick känna av vid praktiken. Problemet kring 

IoT säkerhet ligger i nutiden och många företag har liknande problem som Sigma framför 

sig. Li, Li och Tryfonas (2016) förklarar att olika system har olika säkerhetsutmaningar, det 

kan handla om integritetsskydd, nätverksprotokoll, standardisering, identitet management, 

pålitlighetsarkitektur, med flera. Det största problemet med IoT är enligt dem säkerheten 

och detta involverar sensorers infrastruktur säkerhet, nätverkens kommunikationssäkerhet, 

applikationssäkerhet och generell systemsäkerhet.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att göra kunskapen kring tillvägagångssättet av IoT i hög säkerhetsklassad miljö 

förståelig och tillgänglig genom att beskriva och jämföra hanteringen. Samt redogöra på ett 

tydligt och utförligt sätt vad det finns för risker, krav och lösningar. Resultatet ska kunna ge 

en förståelse för problemen och utmaningarna som finns, vilket ska underlätta för 

beslutstagande utifrån att de har rätt fakta som stöd. 
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• Hur identifierar vi vilka risker som finns med IoT i en högt säkerhetsklassad miljö och 

hur hanterar vi dessa? 

• Vad behöver företag mäta sig mot för att skapa en säker IoT lösning i högt 

säkerhetsklassade projekt beroende på mottagaren och användningen? 

1.4 Avgränsning 

Rapporten är avgränsad i omfattningen, och kommer inte göra en större mängd intervjuer 

eller enkäter, dels på grund av bristen av kompetens och tid hos intervjupersonerna. Arbetet 

syftar inte till att ta fram något eget tillvägagångsätt, praxis eller standarder utan enbart 

presentera och diskutera för att sedan sammanställa vad som samlats in genom 

datainsamlingen. 

Hanteringen kommer gå igenom vad som behöver göras, modeller och rekommendationer 

som finns, men den kommer inte gå in i djupare omfattning hur detta ska genomföras eller 

användas. En stor del som inte kommer inkluderas i någon större form är GDPR som syftar 

till dataskyddförordningen. Detta betyder att rapporten inte kommer gå in på GDPR som 

helhet, dock kommer den beröra vissa områden som ingår. Vidare används enbart 

perspektivet från de företag som specialiserat sig inom området vid intervjuerna, vilket 

betyder att kontakter med exempelvis sjukhus eller militär inte har yttrat sig direkt. 

Diverse definieringar kommer ske för IoT och hög säkerhetsklassad nivå (finns i nästa 

kapitel under definition). Den höga säkerhetsklassade nivån kommer inte tas upp specifikt 

genom hela rapporten, men som Olof (2019, intervju (förfalskat namn)) beskriver behöver 

all IoT hög säkerhet, men av olika skäl. 

1.5 Målgrupp 

I form av målgruppen riktar sig denna rapport till de som är involverade i arbetet som är 

riktat mot och använder IoT som verktyg i sina miljöer, detta inkluderar managers samt 

utvecklare för att på så sätt underlätta beslutsfattande. Viss förkunskap för säkerhets- och 

organisationsstruktur kommer dock krävas. 
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2 Bakgrund 

2.1 Definition 

En lista över korta definitioner som inte presenteras här har redovisats innan inledningen i 

delen Ordlista. 

2.1.1  IoT 

Eftersom Internet of Things är ett brett begrepp kommer detta presenteras på ett sätt som 

utgår huvudsakligen från sensorer, dessa är ett problem eftersom de har många av de 

sårbarheter som finns inom IoT. Rapporten siktar dock på att inkludera andra sorters IoT 

och generalisera för att komma fram till en slutsats baserat på det breda begreppet IoT. 

2.1.2  Högt säkerhetsklassad nivå 

Den höga säkerhetsklassade nivån kommer i denna rapporten rikta sig mot verksamheter 

som sjukvården och militären. De högt säkerhetsklassade miljöerna skulle kunna definieras 

som organisationer där de förväntar sig en attack. De håller även känslig information och 

funktioner som skulle få en stor påverkan och stora konsekvens om attacker mot systemen 

skulle lyckas. Detta är en definition som är förenklad av verkligheten, men något som en 

diskussion kring området med Sigma ledde fram till.  

2.1.3  Risk 

En risk kan definieras på flera sätt, en förklaring visar på att en risk pekar på sannolikheten 

att ett hot ska realiseras och att en skadekostnad/konsekvens uppstår. Detta betyder att ett 

hot finns och ett sätt för att det ska realiseras så att risken uppstår. Ett hot kan realiseras 

genom attackvektorer och sårbarheter. För att definiera hotet måste skyddsvärdena vara 

definierade, CIA- triaden kan användas för att ta fram vad som är värt att skydda. Det är 

viktigt att analysera riskerna för att komma fram till de åtgärder som behövs (Hedtjärn 

Swaling & Johansson, 2018).  

2.1.4 IoT Lager 

Att använda en multilagersäkerhet genom design är viktigt för IoTs säkerhetshantering 

(Gerber, 2017). Det finns många olika sätt att beskriva lagerna som finns i IoT arkitekturen. 

Cvitić, Husnjak och Vujić (2015) beskriver det som en ”layered architecture” och ritar upp 

det som fyra olika, perception-, network-, middleware- och application layer. Hedtjärn 

Swaling och Johansson (2018) beskriver dem som tre, perception-, överförings- och 

applikationslagret. Kraijak och Tuwanut (2015) beskriver dem istället som fem, perception-

, network-, middleware-, application- och business layer. Sist beskriver Li, Li och Tryfonas 

(2016) det som fyra lager alla med olika säkerhetskrav (detta gäller mellan lagerna med) 

beroende på dess funktioner, sensing-, network-, service- och interface layer. 
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I följande figur 2 visar Cvitić, Husnjak och Vujić (2015) hur lagerna som de presenterar ser 

ut och fungerar.  

 

Figur 2, Lagerarkitektur baserat på Cvitić, Husnjak och Vujić (2015) 

 

Figur 3, Lagerarkitektur baserat på Li, Li och Tryfonas (2016) 

Ett annat sätt att se på lagerna är genom det serviceorienterade arkitekturen för IoT som Li, 

Li och Tryfonas (2016) presenterar, detta syns i figur 3 ovan. 

I denna rapport kommer lagerna vara en kombination av de ovanstående för att på så sätt få 

med så många områden så utförligt som möjligt. Lagerna kommer presenteras nedan i 

underrubrikerna, sensing-, network-, middelware- (ink service-) och applikation layer (ink 

interface-layer). Sist kommer även business layer presenteras, men det kommer enbart 

förekomma under detta kapitel. Viktigt att komma ihåg är att det är svårt att skilja lagerna 

åt och därför går de ofta in i varandra. Sensing layer valdes eftersom detta ofta är den mest 

förekommande versionen av perception och sensing. 
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2.1.4.1  Sensing layer  

Cvitić, Husnjak och Vujić, (2015) beskriver att lagret har två huvudfunktioner, samla data 

och samarbeta mellan element inom samma lager. De beskriver att de använder tekniker 

som Bluetooth (möjligt för skapandet av Ad hoc, picnet, nätverk mellan två eller flera 

enheter och auktorisering samt kryptering implementerat), RFID (Li, Li och Tryfonas 

(2016) beskriver att den ger realtidsinformation och appliceras på logistik som 

paketspårning, försörjningskedja management, ehälsa applikationer), NFC med flera, dessa 

menar Cvitić, Husnjak och Vujić att de används för att förbättra självständigheten, minska 

kostnader, minska fysiska dimensioner och öka flexibiliteten. Mer utvecklat förklarar 

Kraijak och Tuwanut (2015) det att lagret hand om identifikation och samling av specifik 

information från olika sensorer, det kan till exempel handla om plats, vind hastighet, 

vibration, ph level, med mera. De visar på att den samlade informationen sedan går igenom 

till nätverkslagret mot den centrala informationsprocesseringssystemet. Fortsättningsvis 

beskriver de att lagret kan liknas vid OSI modellen som innehåller olika typer av 

sensorenheter och omgivningselement som RFID, Zigbee, med flera. 

Cvitić, Husnjak och Vujić (2015) beskriver att sensing lagret innehåller de största riskerna 

inom IoT just på grund av dess sårbarheter (som presenteras i resultatet) som motverkar 

användningen av skyddsmodeller.  

2.1.4.2  Network layer 

Kraijak och Tuwanut (2015) ser på nätverkslagret som att det överför kortfattad 

informationen, som den får in över Internet. Mer utvecklat sagt enligt Cvitić, Husnjak och 

Vujić (2015) så kan lagret kategoriseras i två olika sublager, det ena samlar data från tidigare 

lager och det andra skickar detta till internet sublager som går vidare till middleware lagret. 

Li, Li och Tryfonas (2016) beskriver att det finns en rad olika teknologier som används i 

mittenlagerna som nätverkslagret, det kan handla om Wi-Fi, ZigBee, ANT och BLE som är 

låg energi Bluetooth. Lagret håller infrastruktur som finns för att stödja bland annat trådlös 

kommunikation mellan enheter. 

De flesta som undersöker området är fokuserade på utvecklingen av M2M 

kommunikationsprotokollen som är skillnad mot traditionella nätverkskommunikation och 

utvecklingsmiljöer (Kraijak & Tuwanut, 2015).  

2.1.4.3  Middleware layer (ink service layer) 

Middleware lagret är ansvarig för processer som intelligent routing och översättning av 

nätverkadress. Den har hand om datasamling, filtrering, omvandling och intelligent 

processing med exempelvis de snabbt accepterade molntjänsterna. När data är processad 

går den till applikationslagret. Mycket av hoten i detta lager finns på grund av molntekniken 

som snabbt har accepterats (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015).  



 

  11 (50) 
 

Service lagret (som författare ersätter eller lägger i middleware lagret) är till för att ge och 

förvalta tjänster för andra användare eller applikationer. Huvuduppgifterna innebär att följa 

komponenter, det kan handla om event processing service, integration service analytiska 

services, med flera. Den följer ofta service upptäckt som ger information på ett effektivt 

sätt, servicehopsättning för att se relationer, scheman med mera i olika tjänster, 

trovärdighets management vilket är vilken information samt enhet som går att lita på och 

service API:s som är vad som begärs för en interaktion mellan tjänster. Service management 

handlar om vad som möter användarens krav på en applikation. Lagret är baserad på de 

vanliga kraven för applikationer, dess gränssnitt (APIs) samt serviceprotokoll och mycket 

svårt, men viktigt att säkra (Li, Li & Tryfonas, 2016).  

2.1.4.4  Applikation layer (ink applikation interface-layer) 

Applikationslagret hanterar management som är baserat på den processade informationen 

som kommer från middleware lagret (Kraijak & Tuwanut, 2015). Lagret presenterar den 

informationen som den får och erbjuder någon form av tjänst till slutanvändaren. Den kan 

innehålla olika delar som måste separeras från resterande IoT på grund av tjänsterna som 

finns i detta lager. Uppdelningen av IoT applikationerna skulle kunna delas upp i två olika 

grupper, kundorienterade och organisationsorienterade. Den kundorienterade kan handla 

om hem, livsstil, hälsa och mobilitet. Den organisationsorienterade kan handla om 

detaljhandel, hälsa, energi, mobilitet, städer, tillverkare, publika tjänster, med mera (Cvitić, 

Husnjak & Vujić, 2015).  

I lagret finns data aggregation och kryptering för att minimera skalbarhet och 

sårbarhetsproblem för alla lager. Applikationsgränssnittet består av interaktionsmetoder 

med användare eller applikationer. I lagret finns till exempel en stor variation mellan 

gränssnitt för RFID tag spårning till smarta hem (Li, Li & Tryfonas, 2016).  

2.1.4.5  (Business layer) 

Businesslagret är kort sagt hela IoT applikationen och service management. Den kan skapa 

grafer, modeller, flowcharts, rapporter, med mera, på allt material som analyserats i 

applikationen. Detta är ett lager som hjälper managers eller chefer att ta bättre beslut på 

strategier och framsiktskartor (Kraijak & Tuwanut, 2015).  

2.2 Tidigare forskning 

Mononen, Teppo och Suihko (2017) beskriver hur sambandet mellan aktörerna fungerar 

inom IoT i form av huvudband (IoT serviceanvändare till IoT serviceleverantör och enhet) 

och stödjande förtroende (leverantör till IoT plattforms serviceleverantör, IoT plattforms 

serviceleverantör till enheten och servicekopplingsleverantör och 

servicekopplingsleverantör till enheten). 

Forskningen kring IoT har under de senaste åren växt, men inte i den takt som IoT används. 

Det finns organisationer, företag och projekt som aktivt arbetar inom IoT säkerhet, 
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exempelvis har MSB publicerat en rapport från Hedtjärn och Johansson (2018), OWASP 

presenterar information kring säkerheten och attackerna i applikationen (OWASP, 2018) 

samt de tio svagheterna för IoT (OWASP, 2015), Nordic Hub beskriver IoT’s vikt och 

växande kraft (Nordic Hub, saknas) och Mads Dam leder forskningsprojekt kring IoT 

(Ardell, 2018). På nationell nivå har flera länder gått ut med att de har fokus på IoT. 

Storbritannien, Japan, European Research Cluster, US, Sydkorea och Kina ingår i dessa (Li, 

Li & Tryfonas, 2016). 

En del forskare jobbar på att ta fram ett ramverk som ska fungera mot de säkerhetsaspekter 

som finns, men som Ammar, Russello och Crispo (2017) skriver är det de utmaningar som 

finns för att utveckla mot IoT som stoppar ramverket från att fungera på det sätt som önskas. 

De fortsätter med att beskriva nyligen uppkomna ramverk för IoTs utveckling, körning och 

underhåll, men ingen av dessa fokuserar på säkerhet. De ramverk som finns saknar 

kompatibilitet och flexibilitet. Det kan handla om att vissa är begränsade till en viss produkt 

som Apple eller ett visst programmeringsspråk. Varje ramverk utgår dessutom från 

skaparens/företagets egna säkerhetslogik. Många använder samma säkerhetsstandarder, 

men de hanterar inte alla säkerhetsutmaningar. Det finns ingen direkt standard inom IoT 

arkitekturen och speciellt inte för säkerheten (Ammar, Russello & Crispo, 2017).  

Pachecco och Hariri (2016) presenterar ett ramverk för smart infrastruktur för bland annat 

smarta hem och byggnader. En hot-modell tas fram för att utveckla skyddsmetoder för IoT 

service mot cyberattacker. 

Sicari et al. (2014) beskriver att de traditionella säkerhetsåtgärderna inte går att applicera på 

IoT eftersom de har olika standarder, kraft, skalbarhet och kommunikation. Undersökningen 

diskuterar hur det ser ut framåt, vilka svårigheter som finns, vilka krav som ställs, protokoll 

som finns med mera. De beskriver precis som Ammar, Russello och Crispo (2017) att 

standarder saknas inom många fält och att mer forskning behövs för att kunna designa och 

genomföra nya standarder.  

En annan del som är genomgående för rapporter och artiklar är vikten vid att fokusera på 

servicelagret inom IoT säkerhet. 38 säkerhetsexperter ansåg att säkerhetsdesign borde lägga 

mer vikt vid servicelagret för att skapa tillgänglighet och förtroende. Författarna beskriver 

att detta är något som de tror skulle kunna skapa mer säker IoT service. De beskriver även 

vikten av att ha ett säkert IoT för att intressenter ska godkänna applikationen och accepteras 

av användarna. Säkerhetsproblemet skulle gå att lösa genom olika sätt, men problemet 

ligger i de begränsningar som finns med IoT, därför kom författarna fram till ett ramverk 

som de anser skulle kunna fungera för att säkra IoT service (Park & Shin, 2016).  

2.3 Teori 

De teorier som kommer att användas handlar om omvärlden runt omkring problemet, valen 

som görs och dess mål. 
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2.3.1  Routine Activity Theory 

Routine Activity Theory introducerades av 

Cohen och Felson år 1979, den riktar sig 

främst mot kriminologi. Teorin refererar till 

de generaliserade mönstren av sociala 

aktiviteter i ett samhälle. Ibland kombineras 

denna modellen med rational choice theory 

som förklarar mänskliga handlingar som ett 

resultat av ett rationellt val (Wikström, 2009).  

Modellen handlar om brottsmöjlighet, de 

menar att brott inte är påverkbart av sociala 

anledningar som ojämställdhet och fattigdom. 

Efter andra världskriget blev välståndet bättre 

hos de västra ekonomierna, men kriminaliteten ökade, anledningen är att det finns fler 

möjligheter och fler saker att stjäla. Detta har dock blivit omtalat eftersom de sociala 

faktorerna ibland kan ha påverkan. Teorin menar att vem som helst som har möjlighet kan 

begå ett brott. Brottsnivån är ofta beroende på hur många motiverade brottslingar det finns 

(The Audiopedia, 2017).  

Smith och Brooks (2013) beskriver med hjälp av teorin att applikationer med 

brottsförebyggande tillvägagångssätt att omgivnings design är nödvändig för säkerheten.  

Teorin kommer användas i rapporten för att få en förståelse kring vad som behövs för att ett 

brott ska kunna ske och därmed visa vilken nivå som IoT behöver hanteras med. 

2.3.2  Prospect Theory 

En av de mest framträdande modellerna för att bedöma risker är Prospect theory eller dess 

efterföljare Kumulativ Prospect Theory som är skapade av Kahneman och Tversky. Detta 

är en teori som används för att beskriva människors beslut genom att använda kvantifierade 

risker (Verendel, 2008).  

Det finns tre olika huvudkoncept med påståenden inom Prospect theory som reflekterar 

potentiella beslut. För det första är beslutsfattarna referensberoende, vilket skulle kunna 

förklaras med att de utgår från en referenspunkt vid utvärderingen av valen som finns. Alltså 

påverkar beslutsfattarens framtidssyn om det blir bedömt som en förlust eller vinst. För det 

andra har beslutsfattaren svårare att hantera eller överväga förluster när den vägs 

tillsammans med vinsterna. Den tredje delen är att troligheter är fel värderade, det vill säga 

att små troligheter är övervärderade medans medel eller stora troligheter ofta är 

undervärderade relaterat till deras objektiva värde. Bendor ger exemplet att om ”losing x 

hurts more than gaining x helps.” (Verendel, 2008; Bendor, 2001).  

Figur 4, Routine Activity Theory visuell representation 
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Prospect Theory kommer användas för att få en förståelse till varför beslut kan fattas trots 

kännedomen kring riskerna som finns inom IoT. 

2.3.3  CIA-triaden 

Modellen består av tre olika delar, 

sekretess, integritet och tillgänglighet, 

vilket visas i figur 5, vidare är teorin till 

för att vägleda policies för 

informationssäkerhet. Sekretessen är 

regler som begränsar tillgången till 

information, integriteten menar till att 

information ska vara trovärdig och 

korrekt. Tillgänglighet är garantin att 

det är pålitlig tillgång till informationen 

genom auktoriserad behörighet. 

Metoder för att säkra sekretessen handlar om exempelvis att kryptera data, lösenord, 

användar-ID, auktorisering och verifikation. Integriteten handlar om att hålla konsistens, 

noggrannhet och pålitlighet av data över hela livscykeln. Metoder inom detta kan innebära 

tillgångskontroller och att backuper ska vara tillgängliga för att kunna återställas till ett 

korrekt stadie. Tillgängligheten blir bäst av att upprätthålla / bevara all hårdvara genom att 

exempelvis reparera fel så snabbt som möjligt eller uppdatera system (Rouse, 2014).  

Problem för triaden är exempelvis big data, IoT privacy och IoT security. Big data är ett 

stort problem på grund av volymen av information som behöver vara skyddat och antalet 

källor som det kommer från och alla dess olika format. Problemet kring IoT-integriteten 

handlar om miljön som de finns i, att fysiska eller logiska enheter eller objekt kan 

kommunicera oberoende av nät, när data från flera ändpunkter samlas och analyseras 

innehåller detta känslig information. IoT säkerhet är en utmaning på grund av de många 

enheter som hanterar internet och ofta är de inte uppdaterade, saknar standard eller har svaga 

lösenord (Rouse, 2014).  

Denna teori tar upp grundpelare kring vad företag bör se till och används för att väga olika 

delar av IoT säkerhet för att komma fram till bra åtgärder.  

Figur 5, CIA-triaden visuell representation 
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den induktiva metoden skulle kunna beskrivas som att den går från enskilda iakttagelser till 

mer generella omdömen samt att den har ofta en svag problemställning (Svensson, 2015). 

En induktiv ansats används enligt Jacobsen (2002) från empiri till teori medan deduktiv 

används från teori till empiri. Den induktiva ansatsens forskare går ut i verkligheten nästan 

helt utan förväntningar, samlar in relevant information och bearbetar sedan data de fått in 

systematiskt. I den deduktiva ansatsens menar Jacobsen att forskare skaffar sig vissa 

förvändningar om hur världenvärden ser ut och går därefter ut i verkligheten och samlar in 

empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Den deduktiva 

menar Jacobsen är den vanligare inom den kvantitativa forskningen och den induktiva i den 

kvalitativa. I studien valdes med all data bakom sig en induktiv ansats av anledningen att 

forskaren inte hade mycket tidigare erfarenhet inom ämnet och började samla in material 

för att senare kunna granska detta. Det skulle dock gå att debattera kring en deduktiv ansats 

eftersom forskaren läste artiklar innan datainsamlingen skedde. Problematiken är ett 

moment som Jacobsen (2002) beskriver inom den induktiva läran, det är svårt att gå ut helt 

utan förväntningar om resultatet. Något som talar för induktiva tillvägagångssättet är att 

materialet från samtliga källor inte analyserades innan det har blivit insamlat och att 

forskaren saknar tydlig kunskap om det sedan tidigare.  

Fortsättningsvis gjordes en kvalitativ undersökning. Detta är något som går in mer på djupet 

av hur människor uppfattar en situation samt dess omgivning och frågorna är mer öppna 

eller data mer otydligt, undersökningsmetoden lämpar sig vid intervjuer eller 

dokumentstudier (Jacobsen, 2002). Eftersom studien riktar sig mot en specifik grupp som 

är mer kunniga inom dess område på grund av kunskapsbristen, ansågs den kvalitativa vara 

den metoden som passade bäst. Svensson (2015) beskriver att den kvalitativa metoden bland 

annat använder sig av ett urval som är medvetet uttaget, urvalsstorleken kan ändras, 

mångfald av data och öppenhet. Målsättningen ska vara att beskriva, söka efter mönster 

samt att hitta gemensamma drag för att kunna generalisera. Här kan även forskaren blanda 

sig in. Han fortsätter med att visa på skillnaden att kvantitativ metod vill analysera, se till 

siffror, urvalet ska vara representativt och ge information om helheten. Studiens omfattning 

ska vara storskalig med en förutbestämd design. Genom dessa påståendena går det att säga 

att denna studie passar bäst in på den kvalitativa eftersom den kräver att rätt personer söks 

upp, viss öppenhet, beskrivningar och sökningar efter mönster eftersom standarder saknas. 

Intervjuer eller en öppen frågeställningen är även ett behov eftersom det finns många delar 

som saknas i den information som finns idag.  

Det saknas även inga direkta teorier som kan appliceras på det specifika området. De teorier 

som nämns i denna rapporten är ”hopplockade” för att på något sätt spegla hur det ligger 

till. 
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3.2 Datainsamling  

I form av datainsamlingsmetod kombinerades två olika, den ena för att samla material i form 

av massa och sedan en annan för att fylla luckor och specificerat mot rätt område. För 

intervjuerna som skulle fylla luckor och specifikation användes mailintervjuer. Genom att 

använda dessa två teknikerna kunde både sekundärdata för dokumentstudien och primärdata 

för mailintervjuerna spegla kunskapen som finns idag. Anledningen till att dokumentstudien 

valdes som den första metoden var för att samla in information som en grund för rapporten 

och för att på så sätt inte behöva gå igenom en fullständig rapport under intervjuerna. 

Enkäter valdes bort eftersom det saknas kunskap inom området och specialister är vad som 

eftertraktas för att veta att den kunskap som samlas in är på en viss nivå. Utefter vad som 

verkade saknas för att kunna svara på frågorna som rapporten ställer gjordes sedan 

mailintervjuer följt av ännu en dokumentstudie över mindre vetenskapligt material som 

blivit funnet på företagens hemsidor eller genom sökningar på Google som gjorts tidigare 

vid sökning av vetenskapliga artiklar. 

Mailintervjun går emot vad en traditionell intervju innebär med ansikte mot ansikte, men 

det är ett tillvägagångssätt som förekommer hos forskare, förklarar Karlsson (2013) som på 

liknande sätt har utfört mailintervjuer. Hon beskriver diverse olika författare som går 

igenom användningen av dem. Janet Salmons har 2010 skrivit en bok kallad ”Online 

Interviews in Real Time” kring det och att de blir tidseffektiva eftersom forskaren kan 

hantera flera intervjuer samtidigt och intervjupersonen erbjuds möjlighet till att reflektera 

för att genomgå en utvecklingsprocess. Detta är även något som en annan författare kallad 

Ryen skrev i sin bok ”Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier” under 2004 

och beskriver som en positiv effekt. Nackdelar finns med mailintervjuer som att kunna se 

personens kroppsspråk och röstläge och att detta kan hjälpa (Karlsson, 2013).  

Mailintervjuer valdes som metod för att de som frågades är företag som finns spridda över 

Sverige och delar av Europa samt på grund av höjden av kunskap som behövs för att hålla 

ett nyttigt samtal genom en vanlig intervju. Genom dessa blir det även enklare för 

personerna att reflektera över sina svar och ta det när de har tid. Vid vanliga traditionella 

intervjuer sker allt i realtid och gärna på plats i person. Detta valdes bort eftersom det inte 

skulle vara möjligt och uppnå den nivå som mailintervjun skulle kunna. Nackdelarna som 

finns för mailintervjuer, det vill säga att man inte kan se kroppsspråk och tonen på rösten är 

inte av prioritet vid denna studie, av den anledningen är det inte något större hot mot valet. 

Istället skulle man kunna säga att undersökareffekten inte blir lika tydlig, denna beskriver 

Jacobsen (2002) som att undersökarens närvaro skapar speciella resultat vilket innebär att 

förutfattade meningar kan styra intervjun. Ännu en fördel är att materialet står skrivet direkt 

från källan och vid missförstånd går det att fortsätta konversationen eller läsa igenom dess 

innehåll och fundera över dessa utan att behöva tänka på att det skrivits ned på fel sätt från 

forskarens sida. 

I mailet som skickades ut stod instruktioner och uppmuntran till att svara på delar som de 

ansåg som viktiga kring området men i huvudsak de frågor som fanns med. Det fanns även 
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en tidsbegränsning för att svaren inte skulle komma in för sent, denna låg på ca en månads 

tid och vid senare tillfälle en vecka. Frågorna var öppna för att ge respondenterna mer 

marginal för sina svar eftersom de besitter en större kännedom inom området. 

3.2.1 Urval 

I rapporten användes ett strategiskt urval för att nå en helhetsförståelse inom 

dokumentstudien (Karlsson, 2013). På grund av det kvalitativa tillvägagångssättet var 

studien begränsad till ett mindre urval, men med gott om information om varje analysenhet. 

För att göra ett urval inom dokumentstudien användes sökmotorn Google Scholor samt One 

Search (som används inom Linnéuniversitetet och samlar diverse artiklar och rapporter från 

andra databaser) för att på så sätt nå fram till så många databaser som möjligt och hitta 

relevanta artiklar samt rapporter. Genom att kombinera olika sökord som är relevanta för 

rapporten hittades forskning som användes, detta kunde även följas upp till de källor som 

rapporterna använt. Sökningar har även skett på enbart Google för att se om detta medförde 

något nyttigt material, det var då som MSB artiklar kom upp om området. Kraven på 

artiklarna var följande; 

- Relevant titel 

- Inom 10års publicering 

- Tillgänglig i fulltext 

- Lämpligt abstrakt 

- På engelska eller svenska 

När dessa kraven var godkända gjordes sedan en snabb genomläsning för att se om dessa 

innehåller information som vore relevant och valdes bort om detta saknades till den nivå 

som krävdes.  

Vid urvalet av intervjuerna sökte forskaren på undersökningsenheten (som Jacobsen (2002) 

beskriver om den enhet i en population man vill undersöka) företag som specialiserar sig 

på området med IoT och säkerhet. Vid detta laget hade även kunniga inom säkerhet samt 

IT frågats och kommit med förslag kring personer som skulle kunna svara på frågor om 

området. Sex företag eller organisationer valdes ut med ett ändamålstyrt urval. Detta innebär 

att urvalet väljs ut beroende på det som är mest lämpligt för att belysa problemställningen 

(Jacobsen, 2002). Dessa bedömdes utifrån följande kriterier; 

- Går igenom området på deras hemsida och om de verkar ha kunskap. 

- Har en helhetsbild och inte enbart en produkt. 

- Tillgång till kommunikation. 

- Är ett företag som arbetar med IoT säkerhet. 

- Riktar sig mot svenska marknaden. 

Urvalet kring företag gjordes med huvudsakliga urvalskriteriet för att få bästa möjliga 

information, detta är något som enligt Jacobsen (2002) beroende på avsikten med 

undersökningen. Ytterligare tre personer valdes direkt ut med hjälp av vidare kontakt. 
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Det teoretiska urvalet som innebär det valda grupperna ur den population som vill 

undersökas (Jacobsen, 2002). Detta skulle vara företag som specialiserar sig på IoT säkerhet 

gärna inom Sverige eller riktat mot den svenska marknaden. Det faktiska urvalet är det 

stickprov som man faktiskt har och förfogar över (Jacobsen, 2002). Faktiska urvalet blev 

inte många eftersom det var svårt att få tag på många av företagen eller att de inte nådde 

upp till de krav som fanns på dem. Det faktiska bestod till slut av sex olika företag eller 

organisationer som valdes ut genom Google sökningar kring IoT säkerhet samt vad 

säkerhetserfarna handledaren från Linnéuniversitetet rekommenderade inom området. 

3.2.2 Genomförande 

För att få en så detaljerad och kunskapsrik information från existerande material skedde en 

kvalitativ innehållsanalys av dokumenten, en så kallad dokumentstudie. Detta för att få en 

full förståelse för området. Detta är även vad rapporten förlitar sig på till största delen 

eftersom kunskap inom området ofta saknas i praktiska sammanhang och tidigare forskning 

ofta har mer samlad kunskap som underlag. I dagsläget finns allt fler vetenskapliga artiklar 

och detta är ett ämne som det forskas en del kring idag, men det är långt ifrån den nivån 

som det borde ligga på om vi ser till användningen idag. Vid dokumentsökningen har 

samlingar av databaser (OneSearch och Google Scholor) och dess artiklar används för att 

hitta det vetenskapliga materialet, då har sökord på både svenska och engelska använts som 

”IoT in high security environment”, ”vulnerabilities IoT high security” och ”risks IoT 

security” används. Utifrån den samling som kom fram under sökorden valdes relevanta 

artiklar ut efter genomläsning av sammanfattning. För att få fram mer relevant information 

har även flertalet sökningar skett på Google där bland annat fakta från MSB har funnits. 

Mer material har inhämtats genom kontakter som känner till området, arbetar inom det eller 

genom källor från andra forskningsartiklar eller rapporter. Dokumenten analyserades först 

utifrån de krav som presenterades i föregående kapitel kring urvalet.  

Den insamlade data lästes flera gånger och fakta som var relevant för frågeställningen togs 

ut. Därefter jämfördes den sammanfattande grundtexten för att sedan söka upp mer 

information kring de kunskapsluckor som funnits, för att verifiera texten eller för att lägga 

till mer text för helhetsbilden. Teman som finns i rapporten togs ut från ett flertal artiklar 

och rapporter inom området för att jämföras med frågeställningen och delades upp under 

rubriker som finns genom rapporten.  

Eftersom det saknas vetenskaplig information kring området genomfördes även 

mailintervjuer och ännu en dokumentstudie över mindre vetenskapligt material som båda 

var riktade mot specialiserad personal eller inriktade säkerhetspersoner för IoT i företag. 

För mailintervjuerna upptäcktes intervjupersonerna genom kunniga personer inom IT samt 

genom en Google sökning över företag där de största och mest relevanta valdes ut. 

Företagen valdes bort av olika anledningar, men bland annat för att de inte specifikt nämner 

något kring IoT säkerhet. Vid valet av mail (se bilaga 3) skickades det direkt till de 

ansvariga personerna, men om kontaktuppgifterna saknades skickades det till info/support. 

Mailen till alla företag var lika, de hade möjlighet till engelsk samt svensk text med den ena 
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före den andra beroende på språk som används på deras hemsida. Vid svaren som 

resulterade i tre olika personers svar lades även en fråga till kring anonymitet (vid 

anonymitet tilldelades sedan personerna falska namn som presenteras i resultatet). I mailet 

som skickades ut stod instruktioner och uppmuntran till att svara på delar som de ansåg som 

viktiga kring området men i huvudsak de frågor som fanns med. Det fanns även en 

tidsbegränsning för att svaren inte skulle komma in för sent, denna låg på ca en månads tid. 

Vid den andra datainsamlingen användes mindre vetenskapliga artiklar som kom fram vid 

den tidigare sökningen på Google och förundersökningen för forskningsplanen, men även 

genom de hemsidor som de specialiserade företagen skriver på. 

3.3 Analys 

En innehållsanalys skulle kunna gå att förklara som att den kategoriserar data efter mönster, 

vid en intervjutext kan exempelvis tillvägagångsättet börja med att man läser igenom texten 

som ska användas flera gånger för att se till dess helhet, därefter plockar man ut meningar 

eller fraser som kan hålla vikt med dess omgivande sammanhang, sedan kortades dessa ned 

och kodas samt grupperas i kategorier och slutligen kan teman tas fram från mönstren 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Vid bearbetningen av data valdes en innehållsanalys för att på så sätt få fram de mönster 

som det talas om. Data kunde jämföras med varandra för att hitta en struktur som sedan 

kunde leda till luckor. Vid innehållsanalysen följdes stegen som Graneheim och Lundman 

(2004) presenterar, genom översiktlig genomläsning av rapport och det material som 

samlats in genom mailintervjuerna samt andra källor.   

3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten består av två olika huvudbegrepp, validitet och reliabilitet. Validitet som 

att man har mätt rätt sak vid rätt tillfälle det vill säga hur väl har de undersökningsverktyg 

som valts fångat vad som avsågs att undersöka. Det går även dela in validitet i intern och 

extern där den intern är om har jag mätt rätt saker och om resultatet kan kopplas till det jag 

avsåg att mäta/undersöka. Den externa syftar till om resultaten är generaliserbara och om 

de behöver vara det. Reliabiliteten handlar om pålitlighet, om man mätt på rätt sätt, om 

tillvägagångsättet är tydligt så att det går att upprepas och förståelsen för fenomenet blir 

detsamma. Ytterligare begrepp inom denna kategorin är begreppsvaliditet som går igenom 

om de begrepp som används faktiskt mäter det vi vill mäta (Jacobsen, 2002).  

Hedin (2011) beskriver att man inom kvalitativa studier vill gestalta något, därav blir 

innebördsrikedomen viktig för kvaliteten, det vill säga att beskrivningen ska vara 

genomgående.  

Se mer kring tillförlitlighet i metoddiskussionen i kapitel 5.2 Metodreflektion. 
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3.5  Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) beskriver att forskningsetik bland annat handlar om krav på privatliv, 

integritet och personligt skydd. Detta är något som ligger till grund vid användningen av 

insamlade primärdata eftersom offentlighetsprincipen gäller vid svenska universitet. 

Jacobsen fortsätter med beskrivningen att det som refereras till källorna ska stämma överens 

med deras kommentarer på frågorna. 

Detta är något som denna rapport har arbetat med och de som har intervjuats vid 

mailintervjun har blivit uppmuntrade till att besvara om deras namn får nämnas i rapporten 

och att skriva om de hade fler frågor utöver den text som beskrivits till dem. Eftersom enbart 

en gav ett fullständigt svar på denna frågan var det enbart en som kunde nämnas genom 

namn, de andra hölls anonyma och fick vara det för att de inte skulle känna sig pressade i 

ämnet. Istället för att döpa dem till respondent 1 och så vidare valdes falska namn till de två 

som är anonyma, för att förenkla läsningen (presenteras i Resultat). 

Vidare hade rapporten kunnat skickas ut för att få ett godkännande av alla informanter om 

att deras kommentarer har framställts korrekt. Men detta skulle ha kunnat göra att rapporten 

stoppades av olika skäl som informanterna kunde ha. Detta hanterades istället med att de 

kommentarer som samlades in syftades till att hållas i kontexten som det togs från. 

Frågorna hölls öppna för att möjliggöra att informanten själv kunde beskriva sin bild och 

att frågorna inte skulle leda informanten till något de inte vill ta upp. Vid oklarhet kunde 

som tidigare nämnts de kontaktas igen och intervjun kunde därför vara en 

tvåvägskommunikation.  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer Empirin och Analysen av detta presenteras. 

Svaren kommer från tre olika sorters källor, den första från relevanta akademiska rapporter, 

artiklar och böcker, den andra från tillägg från IT personal som arbetar med säkerhet och 

har skrivit/pratat om detta genom bloggar, Youtube och företagshemsidor med inriktning 

mot IoT säkerhet samt sist även mailintervjuer under första halvåret av 2019. Dessa kommer 

presenteras tillsammans eftersom de många gånger nämner liknande delar vilket gör att om 

de hade delats upp beroende på insamlingsmetod hade det blivit upprepande. 

Respondenterna från intervjuerna är; 

- Ljungmark (2019, intervju) samt föreläsningsmaterial som presenteras som 

Ljungmark (2016). 

- Respondent1 som är anonym har blivit tilldelad ett falskt namn för att underlätta 

läsningen, vidare kommer denna kallas för Olof (2019, intervju) som arbetar med/på 

Företag X. 

- Respondent 2 som är anonym har blivit tilldelad ett falskt namn för att underlätta 

läsningen, vidare kommer denna kallas för Tom (2019, intervju). 

Som tidigare beskrivet i bakgrunden av Hedtjärn Swaling och Johansson (2018) pekar en 

risk på sannolikheten för att ett hot ska realiseras och dess skadekostnad/konsekvens. För 

att se till risker behöver därför företag även se till de brister som finns inom ett system, 

applikation eller tjänst som andra kan dra nytta av för att ta kontroll och manipulera, det vill 

säga dess sårbarhet. Av den anledningen kommer detta kapitel ordnas efter sårbarheter, 

risker och sist hantering/lösningar. 

4.1  Kända sårbarheter och hot inom IoT 

När antalet IoT enheter blir allt fler kommer även kommunikationsvägarna öka och 

varianter på hårdvara, mjukvara, protokoll samt tillverkare. Säkerheten kan brista på flera 

olika ställen beroende på dessa variablerna. (Hedtjärn Swaling & Johansson, 2018). 

Hedtjärn Swaling och Johansson (2018) beskriver att för att förstå IoT och dess sårbarheter 

är det viktigt att komma ihåg att de ofta är begränsade på grund av energi- och 

beräkningskapacitet. Rosborough (2018) fortsätter på detta och förklarar att det även är en 

marknad med fokus på att allt ska vara billigt, vilket gör att gammal teknologi som har 

kända sårbarheter används. På grund av alla de sårbarheter som finns behöver därför alla 

IoT enligt Olof (2019, intervju) en hög säkerhet, men av olika skäl. Några anledningar är 

den personliga integriteten samt att de kan användas som verktyg för att hota annan 

utrustning. Något som även Ljungmark (2019, intervju) konstaterar att enheter på grund av 

miljöernas uppbyggnad bland annat utgör ett hot för varandra eftersom de är 
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nätverkskopplade och autentiseringen eller skrivskydd ibland saknas och när användaren är 

elektroniskt uppkopplad kan en inkräktare lätt få behörighet. Ett exempel på vad för hot som 

sker när de attackerar varandra som finns Olof (2019, intervju) är DDOS. Uppkoppling 

medför även andra hot som Ljungmark (2019, intervju) går vidare med och beskriver att det 

kan handla om switchar och routrar med problem kring tillgänglighet, fientliga nätverk och 

mobil uppkoppling. Josefsson (2019) återger att den mängd data som finns i molnet inte har 

tillräckligt stor säkerhet. Vidare jämför även Ljungmark (2019, intervju) IoT med servrar, 

switchar och annan traditionell utrustning och beskriver att de ofta har en underhållsansvarig 

till skillnad mot IoT som ofta saknar detta. Dessutom beskriver han att IoT har ett 

ersättnings-schema och inte en underhållningsplan. 

Fler problem är att existerande standarder har brist på funktion inom IoT, vilket Cvitić, 

Husnjak och Vujić (2015) förklarar kring att standard skyddsmetoder som brandvägg, 

intrusion detection system och intrusion prevention systems inte kan appliceras på IoT 

miljön. Stanislav (2015) beskriver att bristen på standardisering behöver uppmärksammas 

för att skapa kunskap bland kunder och företag för att det ska uppfattas som ett verkligt 

problem. Det finns ingen lista över bästa praxis på området och många som inte har kunskap 

i säkerhet kan vara kreativa, som kan leda till denna risk som hade kunnat undvikas. Enisa 

(2017) ser att en av de stora anledningarna är att företag behöver hitta egna tillvägagångssätt 

när de designar IoT eftersom ett ramverk saknas. Stanislav (2015) påpekar att det idag dock 

finns standardisering kring kryptering, nätverksprotokoll och lösenordsvett. Det saknas 

dock i den form som passar in med rätt ordning, rätt nivå och i rätt område för IoT. Att 

kunskapsbristen är ett stort problem för IoT säkerhet är genomgående och fakta i många 

artiklar och rapporter. Enligt Samuelsson som är IoT ansvarig på bolaget AddSecure och 

har blivit intervjuad av Fågelstedt (2018) har vikten av IoT säkerhet ökat idag, men många 

har inte kunskap att hantera det, av den anledningen är många bekymrade över IoT 

säkerheten. Samuelsson menar att de som ser IoT säkerheten som ett problem på företagen 

är de som har utbildning inom IT. McMahon, et al. (2017) beskriver även de 

kunskapsbristen, de anser att litteraturen har kommit fram till vissa sårbarheter som finns 

hos IoT enheter, men lite arbete har skett för att ta fram sårbarhetsbedömningstekniker för 

att identifiera IoT sårbarheter i en större skala. Enisa (2017) förklarar att många av 

säkerhetsexperterna som de intervjuade kände till organisationens IT-säkerhet, men inte IoT 

säkerhet. Vidare anser de att det saknas kunskap kring hoten för IoT främst bland kunderna. 

Ljungmark (2016) berättar att säkerhet ska ses som en process, det finns ingen omedelbar 

och enkel checklista, vissa har enkla fel andra behöver en processförändring. I grunden 

beskriver han att det handlar om att skapa medvetenhet hos kunderna. Ännu ett problem 

som kommer med kunskapsbristen är som Olof (2019, intervju) beskriver ekonomiska skäl 

hos kunderna, att de inte förstår varför de ska betala extra för något som är kopplat till 

internet till skillnad mot det som inte är det. Den ekonomiska uppmuntran är även något 

som Enisa (2017) går igenom i deras rapport, att funktionalitet och användbarhet prioriteras 

högt hos leverantörerna. Fågelstedt (2018) beskriver att det antas att nästan hälften av 

svenska företag saknar säkerhetspolicy för uppkopplade enheter. Kunskapsbristen kan även 

ses i kraven som finns på marknaden, Rosborough (2018) beskriver att de krav som ställs 

på produkterna inte ligger på den säkerhetsnivån som de borde utan handlar enbart kring att 
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de ska fungera och vara enkla att sätta upp med standardlösenord, som senare blir en av dess 

sårbarheter eftersom detta många gånger inte byts ut. Användandet av standard admin och 

lösenord är något som Ljungmark (2019, intervju) också ser. Sims (2016) ser även det som 

ett problem att IoT ska gå snabbt att tillverka och ofta saknar uppdateringar.  

Vidare är det även viktigt att se till den fysiska miljön, detta är något som Hedtjärn Swaling 

och Johansson (2018) tar upp och pekar på att IoT enheterna sitter i så pass utsatt miljö att 

det innebär sårbarhet för den fysiska åtkomsten. Ljungmark (2019, intervju) klargör att den 

fysiska miljön innebär att enheterna kan bli stulna, medtagna eller modifierade. 

Exempel på hur detta kan se ut i praktiken är sårbarheterna som finns för webbkameror, det 

är vanligt att de går på gamla versioner av protokoll som upptäcker nätverk och 

kommunicerar. Exempelvis går de på ett NAT-PMP protokoll, som har en hög sårbarhet, få 

information om nätverket eller genom okrypterade Telnet-servrar komma åt datorn på 

distans genom CLI (command lineinterface). (McMahon, et al, 2017).  

Enisa (2017) beskriver en IoT threat taxonomy som går igenom de hot och sårbarheter som 

de identifierat, denna går att se i bilaga 2. De fortsätter med vilken nivå de olika 

områdena/hoten ligger enligt flera IoT experter och presenterar en figur som sätter samman 

huvudproblemen, detta beskrivs i tabell 1 nedan. 

Area Impact 

Malware Crucial 

Exploit kits Crucial 

DDOS Crucial 

Weak passwords Crucial 

Sensetive data leakage, modification of information Crucial 

Attack on privacy High 

Eavesdropping High 

Network Outtake Medium 

Advanced persistent threat (APT) Medium 

Counterfeit by malicious devices Medium 

Tabell 1, Hoten och dess påverkan 

Enisa (2017) konstaterade genom sin rapport att de säkerhetshot som finns mot IoT på grund 

av dess sårbarheter inte är nya, de flesta av problemen ligger hos nätverksteknologier, även 

om det inte helt går att utesluta att det finns nya hot för IoT eftersom det finns många nya 

policys och rättsliga krav med mera mot teknologin specifikt. Även Kraijak och Tuwanut 

(2015) förklarar att det alltid kommer finnas sårbarheter som beror på dålig design av hård 

eller mjukvara som inkluderar alla sorters system. Enisa (2017) fortsätter och förklarar att 
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på grund av de sårbarheter som redan finns för alla system påverkar det skydd som finns för 

IoT och därför behöver alla involverade systems säkerhet ses över. Andrukiewicz, Cadzow 

och Górniak (2018) påpekar på liknande sätt kring vikten av att se helheten, det handlar om 

människorna, servicen, med mera. Li, Li och Tryfonas (2016) förklarar för att tydliggöra 

helheten och dess risker behöver IoT arkitekturen brytas ned och ses från olika synvinklar. 

Sårbarheter finns inom lagerna, mellan dem, genom deras underhåll, med mera.  

Nedan presenteras en sammanställning av de olika lagerna och deras sårbarheter och 

hotbilder. 

- Sensing layer; Problem kring process och datalagrings resurser, dataöverförings 

räckvidd samt hastighet. Är små dimensioner, fysisk utsatthet, lågt pris, trådlös 

kommunikation, brist på standard (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015). Använder sig av 

Bluetooth, RFID, NFC (se tabell 2.1 nedan) (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015). 

 

- Network layer; Problem kring otillåten nätverkstillgång, evesdropping, 

sekretessöverträdelser, integritets överträdelse, Dos attacker, MitM attacker, med 

flera. Sårbarheter kring trådlösa dataöverföringsmetoder, okända hot samt dirigering 

av protokoll och routers. Trådlösa kommunikationen har mycket data, analys och 

trafik, vilket ger risker. Dirigeringsalgorytmerna har sina nackdelar, exempelvis 

OSPF eller BGP. De innehåller traditionella säkerhetsproblem så det finns många 

lösningar, mycket av problemen ligger i protokoll och routers. Det är ofta svårt att 

ta ut data från internet sublagret (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015). De använder sig 

av Wi-Fi, ZigBee, BLE (låg energi Bluetooth), ANT, med flera (Li, Li & Tryfonas, 

2016). 

Teknologi Beskrivning Hot 

Bluetooth Fyra olika säkerhetsnivåer, med olika krav 

på auktorisering och kryptering. 

MitM (hög), otillåten direkt 

tillgång (hög), sniffing 

(medel), fuzzing (medel), 

övervakning (låg). 

RFID Skapar automatiskt informationsutbyte, 

finns ett ständigt hot kring sekretess 

eftersom taggarna övervakar (samlar info 

kring adress, telefonnummer och 

identifikation exempelvis). 

DOS-attacker. Miljöerna är 

känsliga för avlyssning, 

MitM attacker, spoofing, 

kloning, med mera. 

NFC De två sista hoten finns på grund av 

expansion metoder med 

kommunikationsavstånd upp till tio meter i 

ett aktivt kommunikationsmode och upp 

till en meter i passivt 

kommunikationsmode. 

Eavesdropping, obehörig 

manipulation av data och 

MitM attacker. 

Tabell 2, Sensing layer teknologier och dess hot 
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- Middleware layer; Problem kring routers och molntjänster med få skyddsmetoder, 

håller mycket data samt användare vilket har sårbarhet för segmentering, integritet, 

sekretess och liknande. Inom molntjänster finns risk för dataläckage och 

datasegregation, vilket är de två procentuellt största riskerna, men finns även risk 

för incidentsvar, applikationssäkerhet, tillgänglighet av tjänster och data, fysisk och 

personlig säkerhet, identifikation och tillgångsmanagement samt hot och 

sårbarheters management (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015).  Finns hot för DDOS 

attacker, eavesdropping och interception (Li, Li & Tryfonas, 2016). 

- Application layer; Svårt att definiera direkta hot eller risker, beroende på de grupper 

som IoT applikationerna kan delas in i, kundorienterade (hem, livsstil, hälsa och 

mobilitet) och organisationsorienterade (detaljhandel, hälsa, energi, mobilitet, 

städer, tillverkare, publika tjänster). (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015). 

4.2  Identifiering av risker och sårbarheter 

För att identifiera de risker och sårbarheter som finns mot det specifika systemet som IoT 

enheten ska sitta i beskriver Ljungmark (2019, intervju) att det mentalt är bra att se på IoT 

som en liten, fysisk sårbar server detta betyder att en riskanalys borde täcka alla krav precis 

som på andra servrar. En riskanalys är något även Olof (2019, intervju) anser som täckande, 

men han påpekar att grunden för att ta fram riskanalysen handlar om att lära sig hur 

verksamheten/platsen där IoT:t ska befinna sig fungerar. Av den anledningen menar han att 

det är viktigt att kunna sätta sig in i målsystemet för att se till de viktigaste aspekterna för 

säkerheten. Olof förklarar att när ett system byggs för IoT beror det på hur den ska användas 

i den praktiska miljön. Tom (2019, intervju) förklarar på likande sätt att hitta risker är 

beroende på den specifika verksamheten, men utifrån hans erfarenhet är det mycket som 

kan förbättras generellt när det kommer till säkerhet. 

Olof (2019, intervju) delar upp riskerna i fyra rubriker som syns nedan; 

- Skydd av personlig integritet, finns i de flesta systemen och det går att läsa ut mycket 

exempelvis förbrukningskurvor i strömförbrukningen för en bostad eller i en mer 

hög säkerhetsklassad miljö som sjukvården, i journaler, röntgenbilder eller annan 

fakta om patienter.  

- Skydd av spridande av hemliga data, handlar om att skydda information vid 

exempelvis en krigssituation då informationen har ett högt värde för fienden att veta 

styrkan. Det kan påverka olika storlekar, enskilda personer, grupper eller 

samhällsfunktioner som drabbar en stor massa. 

- Någon får möjlighet att förstöra utrustning, handlar om att vilja göra illvilja eller av 

ekonomiska skäl vill förstöra 
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- Förstörelse ger sekundäreffekter i form av skada på person, kan uppstå från punkt 

två, kan handla om att mätning slutar fungera. Kan i längden skada personer även 

om det handlar om att ett styrsystem för varmvatten exempelvis förstörs. 

Vidare behöver sårbarheter hittas för att finna de risker som finns mot systemet. För att finna 

sårbarheter förklarar Analytics Insight (2018) att en sårbarhetsanalys är täckande, det är 

viktigt att se till helheten, detta inkluderar nätverk, APIs, molngränssnitt, mjukvara, 

tillverkarens information, med flera. De fortsätter och förklarar att det är viktigt att se 

bortom hårdvaran, köra nätverkskartläggning, skapa en vit-lista, investera i artificiell 

intelligens och genomföra ständiga tester. Genom att se bortom hårdvaran kan den fysiska 

tillgången övervägas som är en mycket sårbar del för IoT. Närverkskartläggningen som de 

föreslår handlar om att få en översikt av nätverket, detta ger en framgångsrik sårbarhets 

detektionsprocess. Genom kartläggningen kan organisationer identifiera digitala element, 

som servrar, lagring, utrustning, med mera, inom dess ekosystem. Att skapa en white-list 

som är Analytics Insights andra sätt att se bortom hårdvaran kan man se auktoriserade 

enheter som organisationer har inom nätverket. Genom det kan misstänksam aktivitet 

upptäckas lättare. För det tredje nämner de att hantera de hot som är komplexa och svåra att 

hitta kan göras enklare genom att intelligenta resurser användas för att hålla systemen 

skyddade. Genom AI (artificial intelligence) kan man hålla en fullständig registrering av 

beteendet av enheter på nätverket genom automatisk lärande, AI kan identifiera normalt 

nätverksbeteende och hitta misstänksamma mönster. Sist är det enligt Analytics Insight 

viktigt att testa kontinuerligt vilket innebär att kontrollera om nya enheter går med i nätverk 

eller om enheter inte är uppdaterade samt om en ny mjukvara är installerad, med mera. 

Josefsson (2019) redogör för liknande och lägger till att sårbarhetsskanning av IoT enheter 

har växt fyra gånger över de senaste två åren. Han pekar även på att det finns ett 

certifikations program CTIA för omfattande testning av IoT enheter. Testningen för IoT 

kommer att beröras i senare kapitel kring riskhantering och rekommendationer. 

MacMahon med flera (2017) föreslår liknande, att göra en sårbarhetsbedömning som även 

den siktar på att komma fram till de sårbarheter som finns. Denna menar de ska sikta på att 

testa ett datornätverk, system eller applikation för att identifiera, mäta och ranka sårbarheter 

inom det. Idag pekar de på att det finns automatiska verktyg för identifiering av sårbarheter, 

exempel på detta är Nessus, Oualys, Burp och Suite. Där de anser att Nessus oftast är den 

populäraste, den tillhör gruppen med ”scalable Enterprise-level software” och kan 

exempelvis skanna portar, identifiera web applikationsproblem och hitta icke uppdaterad 

mjukvara. Efter att ha fångat in hot beskriver MachMahon med flera att de kategoriseras de 

beroende på vilken nivå de håller baserat på ” Common Vulnerability Scoring System 

(CVSS)”. Nessus teknologin är även något som Analytics Insight (2018) nämner och 

föreslår som verktyg. 

Mononen, Teppo och Suihko (2017) skriver att IoT säkerhet är beroende av kontinuerlig 

riskhantering som balanserar kritisk, kostnad, användbarhet och effektivitet för att uppfylla 

säkerhetsnivån i IoT system. Idag menar Josefsson (2019) att sjukhuspatienter exempelvis 

i princip måste gå igenom all data för att säkerhetsställa att denna inte blivit manipulerad 
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eller förändrad medan den är i vila, transit eller används. Detta ser han som en stor utmaning 

inte minst på grund av den stora mängden data (Josefsson, 2019). 

4.3  Riskhantering och rekommendation 

Ericssons Josefsson (2019) beskriver tre pelare som bör ses över när det kommer till IoT 

säkerhet; enhetssäkerhet, dataintegritet och sekretess (data integrity, confidentiality and 

privacy) samt end-to-end ekosystem säkerhet. Det handlar om en säkerhet som blandar in 

tillverkare, nätverksleverantörer, plattformsleverantörer, apputvecklare och slutanvändarna. 

Precis som nämnts tidigare i resultatet talar han om att se helheten från det horisontella (från 

enhet till service och serviceanvändare) till det vertikala (från hårdvara till applikation) för 

IoTs komponent hantering. De kommer enligt Josefsson ha ett krav för fast underlag av 

standardiserad säkerhet från bottnen, inbyggd säkerhet och fokus på integritet och 

dataskydd. Användning/skapandet av nya modeller, teknologier, standarder och regler är av 

stor vikt och kraven för automatisering och AI kommer växa med alla enheter. Dock 

uttrycker Andrukiewicz, Cadzow och Górniak (2018) en viss oro att när det kommer till att 

standarder tas fram, så att det inte ses som en lösning för hur krav ska tas fram eller mötas 

samt instruktioner för hur ett krav ska implementeras. Som en helhet beskriver Li, Li och 

Tryfonas (2016) att designen från början av IoTs livcykel ska implementeras på ett lagligt, 

etiskt, socialt och politiskt korrekt sätt där de juridiska utmaningarna och systematiska 

tillvägagångssätten ses över. 

En central del för att lyckas med IoT säkerhet är enligt en artikel hos MSB (2018, #2) att 

använda systematiskt informationssäkerhetsarbete både för information och system med 

högt skyddsvärde, detta beskriver Åke Holmgren som är tillförordnad avdelningschef för 

cybersäkerhet och skydd av samhällsviktiga verksamheter. Hedtjärn Swaling och Johansson 

(2018) pekar på att det är genom att se hela systemet kring IoT:t och utveckla ordinarie 

säkerhetsarbete som organisationer systematiskt kan minska konsekvenserna. 

Kravställningen är en del av detta arbetet och bör arbetas med aktivt eftersom IoT bör ses 

som en språngbräda för mer kritiska system än ett mål i sig. Enheten ska därför enligt dem 

uppfylla grundläggande säkerhetskrav, exempelvis kan detta betyda att ställa krav att det 

finns en livscykelstrategi för systemet. Kraven är något som även Rosborough (2018) 

diskuterar, han kom fram till slutsatsen att fel i applikationerna ofta beror på 

översättningarna av krav som går genom ledet från managers, till programmeringsteam och 

vidare till individer, detta kan gör att kraven missförstås. För att underlätta arbetet 

presenterar MSB (2018, #1) ett metodstöd (se bilaga 4) som fungerar mot IoT som är främst 

för de som ska införa ett systematiskt arbetssätt, men även fungerar om organisationen redan 

har mycket på plats. 

Som helhet ser Verizon (2019) det som att det första steget för säkring av IoT enheter är att 

komma fram till en strategi för utvärdering och övervakning av enheter samt granskning av 

datasäkerhet, vilket kan handla om köp av säkerhet. Det andra steget är att se till så att 

enheterna är resistenta, rekommendationer ligger i att säkra enheterna i form av sårbarheter. 
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Enisa (2017) föreslår mer utvecklat säkerhetsåtgärder och en praxis som går att utgå från 

för att enligt dem minimera sårbarheter och risker. Det handlar om; 

- Styrning och riskmanagement 

- Ekosystem management och arkitektur för IT säkerhet 

- Administration för IT säkerhet 

- Identitet och åtkomsthantering  

- IT-säkerhetsunderhåll  

- Fysisk säkerhet  

- Detektion  

- Incidenthantering för säkerhet  

- Kontinuitet i verksamheten och krishantering 

Policys ska siktar på att göra informationssäkerhet mer konkret och robust samt borde vara 

i nivå med organisationens aktivitet och ha väl dokumenterad information. Det finns diverse 

områden inom policys som bör ses över, de handlar om security by design, pricacy by 

design, asset managment samt risk och threat identifikation (Enisa, 2017). 

Hedtjärn Swaling och Johansson (2018) presenterar även de flertalet krav som enligt dem 

borde ligga på IoT säkerheten;  

- Hårdvaran ska ha inbyggda säkerhetsattribut som stödjer kryptering och anonymitet 

- Mjukvaran ska underhållas och kända säkerhetsbrister åtgärdas 

- Mjukvaran ska på ett säkert sätt uppdateras 

- Enheterna ska klara vissa avbrott eller fel hos andra enheter 

- Enheterna ska ha bra lösenordsskydd 

- Säkerheten ska involveras i hela utvecklingsarbetet 

- Installeringen ska ske på ett säkert sätt 

- Ha medveten uppkoppling med kunskap kring riskerna detta medför 

- Program mot virus och skadlig kod installerat 

- Genomföra säkerhetsuppdateringar, övervakning och underhåll 

- Analysera händelser i systemet 

- Skydda med starka lösenord och autentisering 

- Använda försvarstänk 

- Uppmärksamma användare om risker 
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- Vara delaktig och aktiv i plattformar för informationsdelning om aktuella hot och 

sårbarheter. 

Enligt Olof (2019, intervju) går det att utgå från att följande punkter ska vara uppfyllda för 

att säkra IoT; 

- All information som inte ska in eller ut ur systemet ska vara krypterad PointToPoint 

(främst vid användningen av data på ett öppet nätverk och de centrala enheterna men 

även länkar mellan dessa och servrar – lösningar VPN och SSL) och kräva 

accesskontroll (både ingående och utgående trafik från IoT-utrustningen som är 

ansluten till öppet nätverk).  

- All utrustning som är kopplad till öppet nätverk ska ha regelbundna automatiska 

uppdateringar av mjukvara. Detta innefattar alla system som är anslutna mot 

nätverket. 

- All utrustning som inte går att göra säkert nätverksmässigt ska sitta bakom en annan 

enhet som är det och vara ansluten med kabel till denna. Trådlösa nät borde anses 

som att de är öppna på internet om det inte finns kryptering. Trådlösa enheter kan 

finnas men då ökar behovet av tidigare nämnda punkter. Det är inte de som levererar 

utrustningen som är ansvariga för detta, då de har fokus på produktkvalitet i form av 

mät och styr och inte informationssäkerhet. 

Krypteringen, vilket har olika nivåer, nämner även Kraijak och Tuwanut (2015), de 

beskriver denna som det bästa sättet idag för att säkerställa integritet i kommunikationen. 

På liknande vis som Olof (2019, intervju) tidigare satt upp kraven för att säkra ett IoT 

förklarar även Ljungmark (2019, intervju) att ett IoT kan ses som säkert när all uppkopplad 

utrustning har regelbundna uppdateringar. Om dessa inte är automatiska (vilket är bäst för 

ett långsiktigt säkerhetsarbete på utrustningen) måste en individ vara ansvarig för dem och 

ha tid allokerat för det. De automatiska uppdateringarna ska enligt Olof (2019, intervju) 

skötas av en IT-avdelning eller extern part som levererat IoT-utrustningen. De som inte har 

kunskap inom det innebär en risk och bör inte ha ansvar för det, vilket gäller för alla delar i 

systemet. Problemet som tidigare nämnt är att många enheter idag är svåra eller helt 

omöjliga att uppdatera, ofta bygger de på vad som kallas PLC (Programmable Logic 

Controller). Olof fortsätter och har en tumregel att ett system inte är säkert längre än 6 

månader efter produceras/utvecklas, förr eller senare kommer ett säkerhetshål att upptäckas, 

vilket visar på vikten att ha kontinuerlig uppdatering. Vilket Enisa (2017) visar på att det 

idag saknas ansvar i både moral och rättslig form, de menar på att det vidare kan lösas med 

tydligare ansvar och det är något som behövs för att förbättra säkerheten i IoT. Det handlar 

om att publika och privata sektorer behöver arbeta tillsammans för att förstå säkerheten. 

Enisa (2017) tydliggör att för att förstå säkerheten inom området borde även anställda bli 

tränade av sina bolag i cybersäkerhet och säkerhet inom IoT som motverkan, skydd och 

handling vid incidenter. De menar att det även finns ett behov att utbilda alla i kedjan, 

kunder, utvecklare, tillverkare, med flera. Ljungmark (2016) utvecklar detta och ser det inte 

som en ”quick fix” att exempelvis säga åt användarna att; byta lösenord, använda en separat 
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brandvägg, användarenheten inte ska vara på internet eller uppdatera mjukvaran. Det finns 

enligt honom andra sätt att hantera säkerheten, där man exempelvis tvingar systemet att göra 

delar, ha begränsningar och support. Hedtjärn Swaling och Johansson (2018) ser att 

systemägarna och användarna av systemet har ett ansvar att se till så att systemet och enheter 

hålls inom en viss säkerhetsnivå, men de visar på samma sätt som Enisa att det finns ett krav 

av alla parter att ta ansvar för att säkerhetsnivån ska ligga på en bra nivå. Rosborough (2018) 

redovisar för programmeraren och deras ansvar att bland annat se till så att de kanaler de 

öppnar mellan protokoll för olika API:s håller användaren underrättad och att det får 

tillstånd om den kopplar en eller flera enheter. Enisa (2017) ritar upp en tabell över vart 

ansvar bör ligga hos olika intressenter (se tabell 2). 

 Främja 

harmonisering 

av IoT 

säkerhet 

Öka 

medvetenhet 

för behovet 

av IoT 

cybersäkerhet 

Definiera 

säker 

mjuk och 

hårdvara 

riktlinjer 

Uppnå enighet om 

driftskompatibilitet 

i hela systemet 

Främja 

ekonomiska 

och 

administrativa 

incitament för 

IoT säkerhet 

Säkert IoT 

produkt/tjänst 

etablering 

management 

Förtydliga 

ansvarsskyldighet 

bland intressenter 

inom IoT 

IoT industri X X  X X  X 

Leverantör X X  X    

Tillverkare X X X X  X  

Samman-

slutningar 

X X  X X   

Akademi  X   X   

Konsument-

grupper 

 X   X   

Regulator  X  X X  X 

IoT 

utvecklare 

  X   X  

Plattforms-

operatörer 

  X   X  

Industri   X   X  
Tabell 3, Fördelning av ansvar för säkerhet inom IoT 

Förutom de nämnda kraven från Olof (2019, intervju) tidigare presenterar Ljungmark (2019, 

intervju) ett antal rekommendationer (vissa risker har medvetet uteslutits såsom tydliga 

brandväggs-regler och krav som lämnas till kund men inget de sköter, förutsätter att fysisk 

access är game over och skyddar inte enheter mot det (attacker från firmware dumping, 

credential dumping, JTAG, debug-portar med mera)) och påpekar att de i form av 

riskhantering har med många av riskerna inom IoT från början; 

- Inga hårdkodade konton  

- Inga hårdkodade bakdörrar eller lösenord  

- Ingen använda standardanvändarnamn och lösenord  

- Ingen lösenordsanvändning över huvud taget  
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- Kontinuerlig loggning/datainsamling  

- Inga nätverkstjänster (annat än ssh) per default  

- TLs-autentisering (med klient-cert) för alla maskin-till-maskinkommunikation  

- Separata användare för olika tjänster på enheten  

- Använder robust OS i botten  

- Ingen ny-utvecklad C-kod (Rust och Python) 

- Litar inte på att en autentiserad enhet gör rätt  

- Driftsövervakning 

Rosborough (2018) fortsätter på listan och lägger till att en viktig del för IoT; 

- Genomgår ständiga tester 

- Minimum för dess säkerhet 

Rosborough (2018) menar att i form av testning är den statiska den vanligaste, men de är 

inte designade för att finna sårbarheter som är inom ”off the shelf” kategorin som han 

beskriver som de processerna och lagringsutrymmen som applikationen kommer bli sparad 

i. Genom den dynamiska testningen kan svag kod tas fram och sårbarheter med hårdvaran, 

detta är något som Rosborough anser som fördelaktigt för IoT och något som alltid bör 

testas på hård och mjukvara som köps in. QA testning menar han är bra för att testa 

funktionaliteten mot de protokoll som finns och black box-testning rekommenderas för IoT 

eftersom det kan appliceras på nätverkstjänster såväl som en telefon. 

En metod som Tom (2019, intervju) beskriver är att använda sig av certifikat för att 

enheterna ska kunna identifiera sig och etablera TLS-förbindelser med vad han ger som 

exempel en tjänst där de rapporterar data. Som en liknelse beskriver han att certifikat ska 

fungera ungefär som BankID för enheter. Vidare beskriver Josefsson (2019) att 90% av 

svenskarna mellan 20–40 har ett mobilbaserat digitalt indentifikationssystem, detta är något 

som han anser borde finnas för resterande IoT, men att göra detta från M2M är annorlunda 

jämfört med personer och deras mobiler på grund av dess sårbarheter. 

Ännu en rekommendation över säkring av IoT kommer från Kraijak och Tuwanut (2015) 

som redovisar att lagringen som finns på enheter eller databaser bör undvika att hålla data 

kring rutinuppgifter, personliga samt specifik information. För att dölja lagrad data 

rekommenderas teknikerna, ”Pseudonymization”, anonymifikation, gömma specifik data 

och se till så att databasen bara kan visa statistik data. De visar på ännu en känslig sårbarhet 

för integriteten som är bearbetningen, det handlar ofta om två problem, att data måste bli 

behandlat på rätt sätt utefter syfte samt att kunskapen saknas för vikten av problemet och att 

de tar risker. En effektiv teknik för detta är DRM, digital right management som ska skydda 

och kontrollera data, dock behöver den företeende och kraftfulla enheter. Säkra 
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kommunikationsprotokoll är ett bra tillvägagångssätt att sträva efter (Kraijak & Tuwanut, 

2015). 

Olof (2019, intervju) presenterar en lösning på några av problemen där han förklarar att de 

använder sig av en liten dator som samlar data från mätpunkter och sedan skickar denna 

data till små enheter som har egen logik och tar beslut om styrelse beroende på den data den 

fått in. Den lilla datorn uppdateras kontinuerligt när säkerhetsproblem berör deras system. 

Enheten ska kunna hantera säkerhetsproblem och på så vis undvika att köra enheter som 

inte klarar av att möta säkerhetsnivån trådlöst. Viktigt är att minnas att ett lokalt nät inte 

behöver vara säkert och ska hanteras som om det vore internet. Eftersom de har andra 

enheter som lagrar status som är kopplade kan systemet ha en snabb omstart som krävs vid 

säkerhetsuppdateringarna. Protokollen som finns mellan den lilla datorn och kablarna till de 

andra enheterna, internet och lagringsservrar är vanligtvis serieprotokoll (RS-232 och RS-

485 med Mbus och Modbus) som funnits sedan 80-talet, men fungerar än idag. Problemet 

med protokollen är dock att de i princip bara klarar av att skicka data och skicka svar och 

därav saknar intelligens samt hastighet på förbindelserna. Positivt i form av säkerhet är att 

de själva inte kan koppla sig till internet, men det finns sätt att kapsla in dem i TCP/IP-paket 

via konverterare vilket öppnar upp denna möjligheten och dess säkerhetshot. Likheter finns 

kring gammal teknologin som används inom sjukvården med gamla WinXP-baserade PC-

maskiner som inte går att göra säkra eftersom Microsoft inte gör några uppdateringar. 

Avsaknaden av kommunikation mellan system genom olika IoT enheter, plattformar och 

ramverk innebär att de flesta IoT enheterna använder protokoll som är designade av deras 

leverantörer för att koppla enheter. Detta kan bli ett problem mellan olika leverantörer, det 

krävs då att utvecklarna använder standardprotokoll som är supportad av de leverantörerna 

för att se till så att det finns god kommunikation inom systemen på ett effektivt sätt som ger 

en säkerhetsförlust. En bra praxis innebär att undvika close-source och proprietary protokoll 

eftersom säkerheten inte kan bli verifierad (Enisa, 2017). Vidare skriver Kraijak och 

Tuwanut (2015) också om protokollen och att de vanligast förekommande är CoPA och 

MQTT inom IoT. 

Vad som behövs är enligt Olof (2019, intervju) ett gemensamt protokoll och att varje 

hem/användargrupp har en liten dosa som en gateway och kopplar alla IoT-enheter till 

denna. Dock är detta svårt och snarare ett hopp från Olofs sida än vad han anser som möjligt. 

Li, Li och Tryfonas (2016) ser IoT som säkert när det finns en systemnivås säkerhetsanalys 

och självadaptivt policyramverk. Vid utvecklingen av ramverk bör området med sensing-

tekniker, kommunikationsmetoder, nätverkstekniker med mera övervägas följt av 

informations konfidentialitet, överföringssäkerhet, integritetsskydd med mera och sist kan 

eventuella organisationsproblem i exempelvis organisationsmodellen eller i 

organisationsprocessen övervägas.  

I form av de säkerhetsklassade miljöerna är ofta krav/begränsningar baserat på hotbilder, 

exempelvis att uppdateringar inte är tillåtna utan verifikation eller liknande, detta går emot 

säkerhet, men är positivt för kontrollen. För övrigt handlar det om nätverk som är fientligt, 
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data är känslig, kontroll och audit samt policy behöver extra lager för att säkra IoT vilket 

betyder att det inte är sämre än andra miljöer på dessa delarna (Ljungmark, 2019, intervju).  

IoT arkitekturen ska genom en säker design, utförandetid, integritetsskydd och trovärdig 

bas byggas, vidare presenteras varje lager och dess specifisering (Li, Li & Tryfonas, 2016). 

- Sensing lagret kräver implementering av säkerhetsstandarder, användning av 

pålitliga sensing system, ser över säkerheten hos andra komponenter, spårar samt 

identifierar användarna och använder en säker design (Li, Li & Tryfonas, 2016). 

Metoder som kan användas kan vara synchronized secrets method för tag kloning, 

RFID-Tate kan hindras med information läckage, random key argument method 

hindrar eavesdropping eller conditional protection metod kan hindra identitetstöld 

samt information läckage (Cvitić, Husnjak & Vujić, 2015). 

o Teknologier såsom RFID rekommenderas att de ska vara lagliga, etniska, 

sociala och politiskt godtagbara De ska stämma överens med EU:s data 

protection directives, använda ramverk för dataskydd och integritet, bedöma 

implikationer av applikationsimplementationer, identifiera applikationer 

som kan vara ett säkerhetshot, kolla informationen samt säkerhetsställa 

rekommendationer som ser till integritet och transparens vid användning av 

RFID (Li, Li & Tryfonas, 2016). 

- Network lagret håller en rad olika kommunikation och nätverksteknologier. 

Engineering Task Force (IETF) kom ut med standardiseringen kring 6LoWPAN, 

ROLL, och CoAP för att utrusta begränsade enheter. En viss form av kontroll bör 

ligga på nätverks management tekniker som identifierar fixerade-, trådlösa- samt 

mobila nätverk, dessa bör ha kontroll på energieffektivitet, krav för OoS, teknologier 

för mining samt sökning, information konfidentialitet och säkerhet samt intrång. IoT 

behöver använda sig av kommunikationsprotokoll för internet som IPv8 eftersom 

det går mot en mängd delar som behövs genom internetet direkt. Vanligt använda 

kommunikationsprotokoll är RFID, NFC, IEEE 802.11 (WLAN), IEEE 802.15.4, 

IEEE 801.15.1 (Bluetooth), IETF low power Wireless Personal Area Networks 

(6LoWPAN), M2M, traditionella IP teknologier (IPv6 är bästa), nyckel management 

(finns diverse system, borde vara designade efter protokoll, exempelvis IKEv2 för 

6LoWPAN IPsec och IEEE 802.15.4). Diverse krav finns för nätverks lagret, det 

inkluderar bland annat integritets läckage, kommunikationssäkerhet, generella 

säkerhetskrav, överkoppling, MITM attacker, falska nätverksmeddelanden, 

autentisering och kryptering (Li, Li & Tryfonas, 2016). 

- Middleware lagret har krav kring tillstånd, integritetsläckage, tjänsteutnyttjning, 

maskerade node identifiering, DoS attacker, denial of service, svarsattacker, 

tjänsteinformation sniffing och manipulation och förnekelse av kommunikation eller 

tjänst. Det har under de senaste åren utvecklas mycket, exempel på detta är 

SOCRADES integration architecture (SIA) (ska integrera mellan applikationer och 

servicelagret effektivt), representational state transferer (REST) (öka 
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driftskompatibiliteten mellan löst kopplade tjänster och distribuerade applikationer), 

service provisiononing process (SPP) (för interaktion mellan applikationer och 

service) samt SoA som är en service orienterad arkitektur är bra för att utveckla ett 

säkert lager dock borde dataöverföring mellan eller ifrån lagren och 

säkerhetsmanagement som säkerhetsidentifikation, tillgångskontroll, med flera ses 

över (Li, Li & Tryfonas, 2016). 

- Applikationslagret har krav för underhåll som i sin tur kräver att man säkrar avlägsna 

konfigurationer, laddar ned mjukvara och uppdaterar, patchar säkerhet, använder sig 

av administrativ autentisering, har enhetlig säkerhetsplattform, med flera. Vid 

hanteringen av lagret bör designen lägga mer vikt vid säkerheten hos end-nodes, 

säkerhetslösningarna borde vara baserade på energieffektiva scheman och design av 

säkerhetslösningar ska ha tillräckligt stor räckvidd för alla delar i IoT (Li, Li & 

Tryfonas, 2016). 
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5 Diskussion  

4.1 Resultatdiskussion 

Som helhet svarar resultatet på problematiken, men på en översiktlig och generell nivå med 

viss inriktning mot hög säkerhetsklassad miljö. Den ger kunskap, en överskådlig syn kring 

risker och förslag/utveckling för fortsatt forskning. Resultatet som helhet kommer en bit på 

vägen för att hantera problematiken, den svarar på problemet som finns över att kunskap 

saknas och gör den grundläggande kunskapsluckan mer förståelig för att kunna förbättra 

beslutsfattande. Den bygger även vidare till en stor del på den tidigare forskningen och 

sammanställer denna, men kommer likaså fram med kunskapsbidrag som utgår från 

intervjuer. Resultatet möter de grupper som är involverade i arbetet på ett beskrivande vis, 

med viss teknisk nivå för de som skulle tänkas ha användning/intresse av detta. Dock 

hanteras inte problem som GDPR eller direkta helhetslösningar som klara ramverk, vilket 

är något som behöver hanteras i framtiden.  

Vidare kommer detaljnivån över resultatets indelning presenteras. 

5.1.1 Sårbarheter för IoT 

Resultatet är informativt över vilka sårbarheter (samt hot) som är vanliga vilket är grunden 

för att förstå säkerhet inom IoT. De som använder sig av tekniken (alla involverade) behöver 

förstå grunden till varför riskerna finns. 

5.1.1.1  Koppling teori – Rutine Activity Theory 

Genom att det finns en så pass stor mängd sårbarheter och att dessa är enkla att komma åt 

går det genom Rutine Activity Theory som The Audiopedia (2017) konstatera att det finns 

en stor möjlighet för brott. The Audiopedia förklarar att ett brott kan ske när det saknas en 

av följande delar, en förbrytare, ett sårbart mål och avsaknad av något som vaktar målet, 

avsaknaden av en av dessa möjliggör ett hot.  

Inom IoT saknas ofta alla tre. Dessutom finns det en stor tillgänglighet för brott, detta på 

grund av att enheterna finns över internet och därför behövs många gånger inte en fysisk 

närvaro för att skada systemet. På grund av att närvaro inte behövs ökar även antalet 

människor som kan begå brott och detta tillsammans med alla sårbarheter som finns inom 

IoT gör det till ett enkelt och bra mål för dem. Det är även troligt att många inte på samma 

sätt förstår vad de gör eftersom detta är online och att det anses som en mindre risk. De 

hanterar även tekniker som är under ständig utveckling och har en enkel nivå rent 

kunskapsmässigt, det handlar ofta om tekniker som du kan finna online.  

5.1.1.2  Tidigare forskning jämförelse 

Den tidigare forskning kring sårbarheter som har samlats genom hela rapporten är liknande 

de som kommit fram i resultatet, skillnaden mellan denna rapports sammanställning är att 
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de vetenskapliga artiklarna/rapporterna många gånger missar delar av IoT:s helhet och 

istället fokuserar på delar av sårbarheterna eller ser på dem utifrån på en hög nivå. Genom 

att bryta ned dem i medelstora delar behöver sårbarheter och hot inte ses från en hög nivå 

vilket gör de mer förståeliga. Det existerande material stödjs därför, men sammanställer 

också de sårbarheter som funnits för ökad kunskap. 

5.1.2 Identifikation av risker 

5.1.2.1  Koppling teori – CIA-triaden 

CIA-triaden behöver som tidigare nämnt av Rouse (2014) under teorikapitlet IoT någon 

form av utökning från modellen eftersom denna inte är tillräcklig för att beskriva helheten 

av IoT och dess risker. Hedtjärn Swaling och Johansson (2018) har tidigare under 

definitionskapitlet beskrivit att CIA-triaden kan användas för att ta fram vad som är värt att 

skydda. Dock går det att konstatera att detta inte är tillräckligt för att se till IoT:s helhet. 

Den kan användas som en grund, men den är på för hög nivå för att alla kategorier ska kunna 

representeras genom att bara använda modellen. CIA triaden kan användas för att skapa 

grunden till förståelsen, men sedan kommer delarna behöva plockas ut och brytas ned. 

5.1.2.2  Tidigare forskning jämförelse 

I form av identifiering av riskerna saknas det tydlig tidigare forskning, det som 

kommenteras är ofta en form av sårbarhetsanalys som Analytics Insight (2018) presenterar 

som riskidentifieringsmetod. För övrigt saknas det metoder för att identifiera risker inom 

det specifika området med IoT säkerhet. Ofta är det de källor som är ”icke vetenskapliga” 

som går igenom metoder, det vill säga intervjuerna och artiklar. Genom att ge förslag kring 

riskbedömning och det material som presenteras blir det ett tillägg till existerande material 

och metoder som rekommenderas för IoT riskidentifiering. 

5.1.3 Hantering av risker 

5.1.3.1  Koppling teori – Prospect Theory 

Vid hanteringen av risker handlar det om att alla involverade ska hjälpas åt för att få 

systemet säkert och ha kunskap kring alla sårbarheter som finns och vad som behöver säkras 

och hur. Prospect Theory som i denna rapport presenteras och beskrivs av Verendel (2008) 

handlar om att beskriva människors beslut och bedöma risker. Den första delen av detta 

handlar om beslutsfattarnas referens beroende, vilket genom den insamlade data visar på 

brist bland kunskap vilket skulle resultera att besluten och valen troligen inte skulle baseras 

på den säkerhetsnivå som den behöver göra. Många gånger skulle det därför ses som värt 

att satsa på IoT eftersom det är en billig teknologi och något som tydligt haft stor ökning. 

Detta betyder att de beslutsfattande ser en vinst i användandet av IoT. På grund av den vinst 

som finns förklarar teorin även att beslutsfattarna har svårare att överväga de förlusterna 

som kommer med vinsterna, vilket inom IoT blir säkerhet, detta är något som syns tydligt 

genom rapporten.  
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5.1.3.2  Tidigare forskning jämförelse 

Inom detta område sammanställs material från tidigare forskning, men tillägg från 

intervjuerna, här uppstår och ges förslag om en metod som tidigare (enligt material från 

datainsamlingen) inte presenterats kring att använda sig av en liten dator som kan hantera 

säkerhetskraven, som i sin tur är fysiskt kopplad till IoT enheterna.  

5.1.4 Kraven och rekommendationerna på IoT 

Kraven och rekommendationen ger ett stöd som tidigare forskning inte har gjort genom att 

sammanställa och sätta en nivå som behöver uppnås. Genom detta kan företag få en grund 

på deras eget arbete, öka deras kunskap och beslut kan fattas på ett bättre sätt. Många 

författare och människor inom branschen har olika lösningar och många gånger är det svårt 

att få en helhetssyn och vad som bör ligga på vilken del av IoT enheterna samt vilka 

lösningar som löser vad. Denna rapporten har förenklat detta genom att sammanställa och 

ge ny kunskap. 

5.2 Metodreflektion 

Problematiken för Internet of Things är att det är ett sådant brett begrepp och att det därför 

även kan bli oklart, detta gäller även för begreppet risk som är en av huvuddelar i 

frågeställningen. I genomförandet av datainsamlingen har begreppen kunnat klargöras allt 

mer. Utifrån syftet mäter rapporten rätt saker eftersom detta inte är specialiserat och 

generaliserat över alla IoT enheter eller specifik verksamhet (även om detta är riktat mer 

mot den högt säkerhetsklassade nivån). Genom detta kan validiteten säkerhetsställas. 

I form av reliabiliteten hade det vid mailintervjuerna behövts mer information kring de 

oklara begreppen från början (exempelvis IoT, hög säkerhetsklassad nivå eller risk), men 

detta reddes ut och klargjordes med hjälp av mailintervjuerna vilket gör att materialet 

stämmer. Genom att det var mailintervjuer hade personerna dessutom mer tid att tänka över 

frågorna och därav ge ett mer pålitligt svar. Med hjälp av den första datainsamlingen kunde 

forskaren sätta sig in mer i ämnet och detta var något som utvecklades under tiden som 

rapporten skrevs. Vid tolkning av materialet fanns möjligheten att analysera det som skrivits 

på grund av att det var en mailintervju, detta möjliggjorde även möjligheten att enkelt kunna 

komma tillbaka till personen för att klargöra vad de menade vid oklarhet. Alternativet för 

tillvägagångssätt vore att söka upp personer fysiskt, men det innebär problematiken att det 

saknas kunskap och de som besitter denna kunskapen saknas, detta skulle därför troligen bli 

en begränsning istället. Det blev dock inte så hög svarsfrekvens på mailen som skickades 

ut, totalt svarade tre personer från de sex företag som valdes ut. Anledningen att företag inte 

svarade kan vara att de exempelvis inte arbetar kollar inboxen, glömt bort att svara, inte 

hade intresset att svara, mailen aldrig nådde fram till rätt person, de hade tidsbrist eller inte 

visste hur de skulle svara. Vid vissa fall som exempelvis Ericsson hade företaget dock skrivit 

kring ämnet på sin blogg/hemsida vilket användes i denna rapporten. Detta skulle vara något 

som fortsatt arbete skulle kunna beröra, möjligen att forskare som har en större räckvidd 

hade kunnat få bättre svarhalt. Mailintervjun är bra i teorin, och hade fungerat bra om 
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personerna som mailen kommer till har mycket att säga kring det som lärare som vill 

förbättra sin situation eller liknande. I detta fallet skulle det ha behövts ett mer ihärdigt 

tillvägagångssätt genom att påminna, kontakta på andra sätt och sedan göra en mail eller 

fysisk intervju. 

På grund av de breda begreppen och dess användning i det praktiska skulle det dock inte gå 

att säga att det är en total generalisering. Med hjälp av definitionerna som är givna i 

rapporten kommer vi däremot närmare detta. 
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5 Avslutning 

Syftet med rapporten har varit att tillgängliggöra information samt skapa förståelse om 

Internet of Things hanteringen i form av risker, krav och lösningar för att underlätta 

beslutsfattande samt grund för lärande i främst hög säkerhetsklassad miljö. Därav berördes 

identifiering och hanteringen av risker för IoT i en högt säkerhetsklassad miljö samt vad 

företag ska mäta sig mot beroende på mottagare och användare. Rapporten har blivit 

avgränsad på flertalet vis, bland annat genom att enbart de som är experter inom område har 

intervjuats och att rapporten inte går igenom GDPR. 

6.1 Slutsats 

Det är viktigt att från början känna till de sårbarheter, hot och skyddsvärden som finns inom 

IoT projektet för att komma fram till de risker som finns och vidare dess hantering. De 

sårbarheterna som presenteras i rapporten handlar om flertalet områden som 

kommunikationen mellan enheter, den fysiska faktorn, ingen standardisering, begränsningar 

av energi och lagring, kunskapsbrist, ekonomiska skäl, standardlösenord, avsaknad av 

uppdateringar, mycket ny teknologi och att det kan användas som ett verktyg. 

Kunskapsbristen syftar till att alla i kedjan behöver mer kunskap, men det bör vara ett större 

fokus på att kunderna blir informerade. I form av vilka hot som finns presenteras detta 

översiktligt som bland annat malware, DDOS, svaga lösenord, data läckage, eavesdropping, 

med flera. 

Många av riskerna kan delas in under fyra rubriker, skydd av personlig integritet, skydd av 

spridande av hemlig data, förstörelse av utrustning och förstörelse ger sekundäreffekter som 

skada av person. I form av riskhanteringen ska IoT enheten ses som en liten fysisk sårbar 

server och hanteras på liknande sätt, därav är en riskanalys täckande. Dock handlar det även 

om att lära sig hur verksamheten/platsen där IoT:t ska befinna sig fungerar och att sätta sig 

in i målsystemet. Utöver riskanalysen rekommenderas tekniker som sårbarhetsanalys eller 

sårbarhetsbedömning (finns automatiska verktyg), se bortom hårdvaran, köra 

nätverkskartläggningar, skapa white-list, använda AI och köra ständiga tester. 

I grunden handlar det om att olika IoT enheter behöver olika hög säkerhet beroende på olika 

skäl, men säkerhetsarbetet ska ses som en process där ingen omedelbar eller enkel väg finns. 

För att säkra IoT behöver vi se på det som en helhet där alla involverade system hanteras 

säkerhetsmässigt och en nedbrytning sker. Genom rapporten används nedbrytningen av IoT 

arkitekturen för att visa på de sårbarheter, risker och vanliga tekniker som rekommenderas 

inom varje lager. Helhetstänket handlar även om att se till att alla involverade tänker på 

IoT:t säkerhet. 

Rekommendationer inom området handlar om en mängd olika punkter där enbart ett 

exempel redovisas under denna rubrik. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring hot och 

sårbarheter, använda systematiskt informationssäkerhetsarbete, arbeta med kravställningen, 

träna eller skapa kunskapsmöjligheter, införa policys, kryptera, undvika trådlösa svaga 



 

  40 (50) 
 

enheter, använda identifikation och åtkomsttekniker, underhålla, uppdatera (gärna 

automatiskt), övervaka, ha krishantering, säkring av fysisk miljö, göra tester, analysera och 

undvika lagring av känsliga uppgifter i sårbara enheter. 

Hos högt säkerhetsklassade miljöer är ofta krav/begränsningar baserat på hotbilder, 

exempelvis att uppdateringar inte är tillåtna utan verifikation eller liknande, detta går emot 

säkerhet men är positivt för kontrollen. Annars är denna sortens miljö som många andra. 

För att det ska anses som säkert bör det finnas en systemnivås säkerhetsanalys och 

självadaptivt säkerhetspolicyramverk. Det är vidare bra att se över organisationsproblem 

som organisationsmodellen och organisationsprocessen. Vad som i grunden behövs är ett 

gemensamt protokoll och att varje hem/användargrupp har en liten dosa som en gateway 

och kopplar alla IoT-enheter till denna. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

På grund av avgränsningen av denna rapport kommer det finnas möjlighet för den fortsatta 

forskningen att gå in mer kring GDPR:s roll inom IoT samt riktat inom fler perspektiv som 

företag inom den högt säkerhetsklassade miljön och hur de hanterar detta idag eller mer 

kring företag som saknar kunskapen inom området för att få en uppfattning om hur dessa 

ser på problemet. Fler möjliga ämnen är kring ramverk med en större inriktning på lösningar 

inom området. Det skulle även gå att rikta sig mer specifikt på en form av IoT enheter istället 

för det som helhet, vilket skulle underlätta arbetet och möjliggöra fördjupning inom 

området. I form av tillvägagångssättet skulle det gå att göra enkäter kring kunskapen hos 

kunderna exempelvis eller observationer av hur företag hanterar det idag. Vidare skulle en 

tydligare och djupgående undersökning göras hos de experter som finns inom området som 

bör leda till något ramverk inom området. 
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