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Sammanfattning 
 

Internet of things (IoT) är det nya fenomenet inom IT. Det öppnar upp för nya lösningar i det 
dagliga livet men kan även hjälpa till att öka den industriella produktionen. IoT växer och det 
uppskattas till år 2020 finnas 26 miljarder uppkopplade enheter världen om. Samtidigt visar 
studier på bristande informationssäkerhet inom området då flertalet IT-relaterade attacker 

skett med hjälp av IoT-enheter.  
 

Studien belyser problemet med informationssäkerhet utifrån ett standardiseringsperspektiv 
och lyfter fram för- och nackdelar med olika aspekter inom dagens arbete med utveckling av 
IoT. För att identifiera dessa för- och nackdelar intervjuades IoT-utvecklare som gav sin syn 
på dagens arbetssätt. Utifrån de genomförda intervjuerna analyserades och kartlades för- och 
nackdelar. En behovsinventering baserat på kartläggningen skapades i syfte att ta reda på vad 

för behov det finns för en standard inom IoT som har informationssäkerhet i åtanke. 
 

Nyckelord: Internet of Things, IoT, Standarder, Informationssäkerhet   
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
I dag kan vi brygga kaffe med hjälp av vår mobiltelefon direkt från sängen. Vi kan starta 
dammsugaren när vi befinner oss på andra sidan jordklotet. Sådana sysslor är något som vi 
alltid behövt vara på plats för att utföra. Ju längre vi kommer i utvecklingen av teknologin 
desto mer tillåter det oss att sköta fler vardagssysslor på distans. I dag är vardagliga 
aktiviteter såsom att låsa upp dörren till vårt hem eller starta bilen med hjälp av 
mobiltelefonen möjligt genom fenomenet Internet of Things (IoT). IoT möjliggör för IT-
enheter att kommunicera med varandra samt styra över hur enheter ska bete sig. 
 
IoT växer hela tiden och sägs vara framtiden inom IT även fast det i högsta grad redan är 
implementerat i våra dagliga liv. I en artikel skriven av Wurm, Hoang, Arias, Sadeghi & Jin 
(2016) nämner de att antalet uppkopplade enheter närmar sig 15 miljarder vilket är mer än det 
dubbla antalet människor på jorden. Trenden förväntas hålla i sig med en ökning av 
uppkopplade enheter till 26 miljarder i slutet av år 2020. Begreppet IoT definieras enligt 
Miorandi, Sicari, De Pellegrini & Schlamtac (2012) som ett flertal aspekter relaterade till 
kopplingen mellan internet och den fysiska världen. Henriques & Vernekar (2017) definierar 
IoT som fysiska enheter såsom tvättmaskiner eller luftkonditionering som med hjälp av 
internet kommunicerar med varandra för att förenkla uppgifter. 
 
Hewlett-Packard (2014) gjorde en studie på IoT-enheter för att studera dess 
informationssäkerhet. Studien visade att det var vanligt förekommande att någon av de 
testade enheterna hade någon form av säkerhetsbrist. Några enheter som testades var dörrlås, 
garageportsöppnare samt bevattningssystem där det visade sig att 70% av alla testade enheter 
flaggades med informationssäkerhetsrisker. I genomsnitt hade varje enhet 25 olika 
informationssäkerhetsbrister. Brister som påträffades var att flertalet enheter inte klarade av 
att leverera lösenord som hade tillräcklig längd och komplexitet. Flera enheter klarade inte 
heller av att kryptera data som skickas. 
 
I oktober 2016 utsattes IT-företaget Dyn för en DDoS-attack, företaget tillhandahåller ett 
webbhotell där flera stora webbsidor finns. Tjänster såsom Twitter, Netflix och GitHub blev 
oåtkomliga under en längre tid. Attacken gjorde med hjälp av ett botnet kallat Mirai. Mirai 
tog kontroll över IoT-enheter till exempel webbkameror eller videokameror som kan ses 
enkla att komma åt i syfte att använda dessa för att skicka data till en specifik nätverksnod 
och på så sätt utföra en större DDoS-attack. En liknande attack mot det franska webbhotellet 
OVH kom upp i hastigheter upp mot 1.1 terabit i sekunden vilket är den största registrerade 
DDoS-attacken hittills (Kolias, Kambourakas, Stavrou & Voas, 2017). 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2015) definierar informationssäkerhet genom 
att dela in det i tre olika delar, tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet. Tillgängligheten 
bygger på att informationen vi vill använda finns när vi behöver den. Riktigheten handlar om 
att informationen inte ska vara manipulerad, förstörd eller försvunnen. Konfidentialiteten av 
informationen handlar om att endast de som har rätt till informationen ska kunna komma åt 
den. Swedish Standard Institute (2018) hänvisar till en säkerhetsstandard framtagen av 
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organisationen ISO som är ett internationellt standardiseringsorgan. Det innebär att de har 
som uppgift att ta fram kommersiella och industriella standarder som syftar till att skapa 
gemensamma konventioner eller sätt att arbeta på. ISO (2018) menar att standardfamiljen 
27000 syftar till att ge företag utbildning och tillräckliga kunskaper för att internt kunna ha 
kontroll över sin informationssäkerhet.  
 
Problematik uppstår när teknik som är integrerad till den höga grad har en så pass låg 
informationssäkerhet att botnets som Mirai kan ta kontroll över stora mängder enheter och 
överbelasta stora system. Attacken mot Dyn drabbade i största grad endast medietjänster eller 
nyhetssajter som i sin tur drabbade deras kunder. När det kommer till system som har en mer 
kritisk roll i ett samhälle exempelvis sjukhus eller andra system med infrastrukturella roller 
kan effekterna av en DDoS-attack bli betydligt mer förödande. Ett scenario som kan gestalta 
resultatet av brister i informationssäkerheten är i det fallet då exempelvis ett sjukhus som 
digitaliserat sin utrustning såsom röntgenmaskiner eller respiratorer blir attackerat av ett 
botnet som Mirai. Effekterna blir då betydligt mer förödande än attacken mot Dyn då sociala 
medier och streamingtjänster var de enda som drabbades. 
 
Ett flertal forskare, Brass, Tanczer, Carr, Elsden och Blackstock (2018) samt Krčo, Pokrić 
och Carrez (2014) menar att det i utvecklingen av IoT-enheter saknas en arkitekturell 
standard som har omfattning nog att ge utvecklare tillräckliga förutsättningar för att utveckla 
en säker IoT-enhet.  
 
Brass et al. (2018) tittar närmare på standarder i förhållande till IoT och ser problematik i 
sättet man i dag utvecklar IoT med befintliga standarder. Brass et al. (2018) menar att det nya 
området IoT inte kan få en standard att bli heltäckande. Behov som finns inom IoT täcks inte 
eftersom de nuvarande standarder som finns inte har tillräckligt med räckvidd för att fånga in 
alla behov. De menar att en standard, för att kunna tillämpas på alla IoT-enheter, måste 
anpassas efter de behov som tidigare inte funnits i traditionella system eller applikationer. 
Sicari, Rizzardi, Grieco & Coen-Porisini (2015) menar att blandningen av perspektiv, 
standarder, överföringstekniker och ramverk ger en viss flexibilitet i utvecklingsarbetet men 
att det ökar även mängden hot som systemet ställs emot. Problematiken har tidigare inte 
funnits då man enbart har behövt förhålla sig till enstaka standarder och här menar Sicari et al 
(2015) att standarder och ramverk inte följer den tekniska utvecklingen inom IoT till den grad 
den bör. 
 
I en värld där IoT prognostiseras att fortsätta växa krävs det att informationssäkerheten tas i 
beaktande i samband med utvecklingsprocessen. Sker inte en ändring kommer riskerna 
möjligtvis innebära stora problem när det redan i dag medför stora konsekvenser för 
användare och företag.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vad för behov som finns av en standard gällande 
informationssäkerhet inom IoT. Genom att intervjua utvecklare om hur deras användning ser 
ut i dag gällande systemarkitektur samt överföringstekniker/protokoll ska studien kartlägga 
för- och nackdelar med olika val utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. För- och 
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nackdelarna är tänkta att lägga grunden till en behovsinventering. Resultatet av studien kan 
ligga till grund för att ta upp en diskussion om huruvida en standard behövs eller inte.  
 
1.3 Frågeställning 
Vad finns det för behov av en standard gällande informationssäkerhet inom IoT? 
 
1.4 Avgränsning 
Vi har i studien valt att avgränsa oss till utvecklare som jobbar med att utveckla produkter 
eller tjänster som rör IoT. Utvecklare syftar till en person som är praktiskt inblandad i 
framtagningen av mjukvara som utgör en produkt eller del av en tjänst i ett IoT-system. 
Utvecklaren ska vara insatt i hur man tänker om informationssäkerheten vid utvecklingen då 
studien är avgränsad mot informationssäkerhet inom IoT. 
 
Avgränsningen har gjorts eftersom studien syftar till att undersöka åsikterna kring hur man 
ser på problematiken i dag och på vilket sätt framtiden kan formas av potentiella 
förändringar. Genom att avgränsa studien till IoT-utvecklare får vi kunskaperna från en källa 
som har den expertis och erfarenhet vi letar efter. 
 
1.5 Intressenter 
Eftersom studien syftar till att utforska standardiseringar och principer vid utvecklingen av 
IoT så bör intresset i slutändan vara relevant för internationella branschorganisationer. 
Organisationer som ISO, CEN, ANSI och EU som arbetar med att utveckla standarder till 
olika branscher har möjlighet att påverka industrin på en global nivå. Det kan göras genom 
bestämmelser och olika krav eftersom organisationerna besitter mer auktoritet än vad 
enskilda utvecklare, företag eller koncerner har vilket gör att målgruppen för oss landar på en 
internationell standardorganisation. 
 
Utöver organisationerna ser vi också en möjlighet till att forskare och andra studenter ska 
kunna driva frågan vidare och eventuellt landa i utvecklandet av en ny och förbättrad 
standard som anammas av hela IoT-industrin. Utvecklare kan finna intresse för studien för att 
se resultat av hur tankarna går i branschen men även se resultatet på vad vår studie visar.   



8 
 

2. Analysverktyg 
Avsnittet kommer att presentera projekttriangeln, en modell som används för att gestalta 
relationen mellan tid, pengar och omfånget i ett projekt och hur de i sin tur påverkar varandra. 
Vi har i studien valt att använda modellen som ett analysverktyg med motiveringen att den 
hjälper att påvisa relationer i den empiriska data studien behandlar. För att förtydliga 
faktorernas relationer till varandra använder även studien den utökade projekttriangeln som 
tar in kvalitet som en fjärde faktor. Beroende på hur projektet använder sig av tid, pengar och 
omfång så kommer projektets slutreultat att påverkas vilket visas som kvalitén. 
 
Projekttriangeln  
Microsoft (2018) menar att valet som utvecklare och kunder ställs inför i dag är huruvida ett 
projekt ska vara snabbt, billigt eller bra. I det skedet menar man att ett projekt är uppbyggt 
som en triangel som består av tid, pengar och omfattning. Dessa tre beståndsdelar är något 
man väger in i projektplaneringsfasen beroende på kundens krav.  
 
Utifrån tid och pengar ser man hur stort omfång systemet kan tänkas ha. Omfånget definierar 
sedan vad systemet är tänkt att innehålla. Systemets innehåll kan vara de funktioner och 
egenskaper som ska finnas. Aspekter som tas i beaktande är hur säker produkten bör vara, 
vilka standarder som går att applicera och vad som är mest prioriterat. Tid, pengar och 
omfång har en relation som innebär att om någon del ändras kommer de andra påverkas (se 
figur 1). Utgår man från en kort tidsplan och en mindre budget kommer omfånget bli mindre, 
utgår man däremot mot en längre tidsplan samt en större budget kommer omfånget bli större 
(Atkinson, 1999). 

  

 
Figur 1 Projekttriangeln (Källa: Microsoft, 2018) 

 
Atkinson (1999) menar att dessa är de tre vitala delar som tas i beaktande vid planering av ett 
projekt. Dessa tre delar är de som bestämmer hur slutprodukten eller tjänsten blir. Som kan 
ses i figur två så finns därför i mitten en cirkel som indikerar kvalitén på produkten. Detta 
styrs då av hur valen av de tre grundpelarna bestäms. Om man lägger mer pengar och tid på 
projektet kommer även omfattningen av projektet bli större. Resultatet av det blir en högre 
kvalitet på slutprodukten i det enskilda projektet. 
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Figur 2 Projekttriangeln med kvalité (Källa: Microsoft, 2018) 
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3. Tidigare forskning 
3.1 Vad är en standard? 
Enligt ISO består en standard av specifikationer, riktlinjer och egenskaper som ser till att 
produkten eller tjänsten uppfyller sitt syfte. ISO menar dessutom att internationella standarder 
hjälper till att försäkra slutanvändaren att produkten är av bra kvalitet samt säker att använda. 
En standard är till för att ge tydliga riktlinjer till branschen för att skapa en struktur i 
produkter (ISO, 2018). 
 
När det kommer till standarder finns det två olika typer, de facto-standarder och de jure-
standarder. Enligt Nationalencyklopedin (2018) är ordet de jure är ett latinskt ord som står för 
rättsenligt eller enligt lagen och sätts ofta som motsats till de facto. När det kommer till IT-
världen så handlar de jure-standard om att det är en standard som blivit accepterad av en 
officiell standardiseringsorganisation. Ordet de facto definieras som en praxis utan rättslig 
grund, det vill säga något som görs men som inte har en bakomliggande bestämmelse som 
tvingar att det ska genomföras (Nationalencyklopedin, 2018). Ser man till skillnaden mellan 
en de facto-standard och en de jure-standard blir den att de jure-standarden har ett officiellt 
godkännande som grund för att förstärka sin ståndpunkt till skillnad från att en de facto-
standard är vanlig att använda sig av men saknar den offentliga bestämmelsen att stå på.  
 
Brunsson & Jacobsson (2002) menar på att en standard kan komma från två olika håll. 
Kommer standarden ifrån en standardiseringsorganisation eller en INGO det vill säga en 
international non-governmental organisation såsom ANSI, ISO eller CEN kommer 
standarden att uppnå den status att man som företag är tvungen att följa den. Då den 
resulterar i en de jure-standard i och med de offentliga godkännanden och bestämmelser som 
ligger till grund för standarden. Brunsson & Jacobsson (2002) menar på att en de facto-
standard till skillnad från de-jure inte har det stödet som krävs från 
standardiseringsorganisationerna, vilket kan resultera i att statusen som en standard uppnår 
blir högre hos en de jure-standard eftersom den har organisationerna i ryggen. 
 
ISO (2013) förklarar en av sina standardfamiljer som de kallar 27000. Standarden syftar till 
att hjälpa företag att effektivt och strukturerat sätt internt hantera sin information på ett säkert 
sätt. Brunsson & Jacobsson (2002) menar på att standarder i sin andemening syftar till att öka 
kvalitén på en produkt eller tjänst. Det kommer att öka värdet för produkten eller en tjänst 
som slutligen når kunden. De menar att standardiseringsorganisationer vill sälja in sina 
standarder till organisationer och branscher då deras standarder visar kunden att produkterna 
stämplade med deras standarder uppfyller kraven för standarden. Standarden ger kunden ett 
förtroende till att välja just den produkten eller enheten istället för en annan produkt på 
marknaden som inte uppfyller kraven för den standarden (Brunsson & Jacobsson, 2002). 
 
Med standarder menar Brunsson & Jacobsson (2002) på att det finns en risk för det enskilda 
företaget att påverkas negativt utifrån en ekonomisk aspekt då vissa egna projektlösningar 
kan bli svårare att driva igenom. Företaget skulle behöva hålla sig till vissa fasta punkter och 
de extra krav som en standard ställer på företagen kan den egna kreativiteten minska. 
Däremot kan en standard då istället ge vägledning till företag om hur vissa riktlinjer bör 
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följas för att uppnå en bättre grundkvalitet överlag i produkten (Brunsson & Jacobsson, 
2002).  
 
En standard som istället skulle tvinga företag att följa vissa regler skulle kunna leda till att 
ansvaret hos varje företag försvinner och läggs istället på standardiseringsorganisationen som 
står för standarden. Det krävs att en standard är anpassad till dess rätta kontext för att uppnå 
sitt syfte (Brunsson & Jacobsson, 2002). 
 
3.2 Informationssäkerhetsstandarder inom IoT 
Brass et al. (2018) skriver om problematiken i att applicera och implementera standarder 
inom IoT. De menar att de standarder som i dag finns på marknaden inte är fullständigt 
utvecklade för IoT-miljön och fyller därför inte alla krav som bör täckas. I studien visar de att 
ISO 27000 är den mest använda inom IoT men att den inte täcker alla krav som IoT-
teknologin ställer. Utvecklare har i dag flertalet olika informationssäkerhetsstandarder att 
tillgå i arbetet för att underlätta för sig men ingen standard är anpassad till hur IoT-
marknaden ser ut i dag.  
 
Brass et al. (2018) ser problematiken i att utveckla en de jure-standard för IoT i dag och 
nämner två vitala delar i varför. Det första som tas upp är att en de jure-standard tar generellt 
längre tid att utveckla då även politiska aspekter måste tas i beaktande. Det andra som nämns 
som en vital aspekt är topologin. Topologin inom IoT kan ses som hur enheter och system 
kommunicerar med varandra. De menar också att den stora bredden på hur man använder IoT 
i dag utmanar standardorganisationerna för hur de tidigare utvecklat standarder. IoT kräver 
att flertalet olika arbetsgrupper arbetar tillsammans såsom arkitektur, säkerhet, 
kommunikation mellan enheter men även slutproduktens säkerhet. De här aspekterna är något 
man inte tidigare inte behövt ta i beaktande tillsammans vid utveckling av en standard och är 
någon som ställer till det för utveckling (Brass et al. 2018). 
 
Flertalet organisationer ser i dag bristen med att det inte finns någon de jure-standard inom 
IoT och har därför tagit fram egna de facto-standarder för hur man ska säkra upp IoT. Vissa 
industrier har valt att ta fram sina egna standarder för hur det ska se ut och resultatet av det 
ger en stor bredd av olika standarder som går att tillgå. Utveckling av flertalet de facto-
standarder ökar komplexiteten bland standarder och skapar en djungel av olika de facto-
standarder vilket gör det svårt för nystartade eller mindre företag som tvingas navigera bland 
flertalet olika standarder för att hitta en som passar för deras ändamål (Brass et al. 2018). 
 
Sammanfattningsvis menar Brass et al. (2018) att de säkerhetskrav som IoT ställs inför 
utmanar traditionell standardisering. De menar på att det breda användningsområdet för IoT 
har det omfånget som gör att nuvarande standarder och standardiseringsprocesser inte har 
möjligheten att hantera så stora nätverk av enheter. Det viktigaste enligt Brass et al. (2018) är 
relationen mellan två olika faktorer. Den ena faktorn handlar om informationssäkerheten och 
den fysiska säkerheten. Med fysisk säkerhet menar de att en produkt ska vara tillräckligt 
säker att dess hårdvara inte ska gå att manipulera. Den andra faktorn är kundens förtroende 
för produkten, dess tillgänglighet och dess systemflexibilitet. Brass et al. (2018) menar att en 
produkts fysiska och informationssäkerhet är det som lägger grunden till att få kundens 
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förtroende för en produkt. Faktorn gällande säkerheten påverkar alltså utfallet av kundens 
förtroende i högsta grad.  
 
3.3 Överföringsprotokoll 
Heđi, Špeh & Šarabok (2017) skriver i sin artikel att IoT baseras på hårdvaruval, 
nätverksprotokoll och dataprotokoll. De menar att en IoT-enhet alltid har data som den ska 
dela med sig av. Antingen vidare till en annan IoT-enhet eller till någon form av uppkopplad 
enhet som ska processa data. För att genomföra det används någon form av standardiserad 
överföringsteknik som skickar data. När datan skickas kan det säkerställas att den på ett eller 
annat sätt är säker när den ankommer till slutnoden. För att göra detta menar Heđi et al. 
(2017) att man använder sig av olika de facto-standardprotokoll. I sin artikel nämner de några 
såsom MQTT, CoAP och AMQP som kan användas för att uppnå informationssäkerhet på 
varje individuell enhet men flertalet olika finns att tillgå.  
 
Dataprotokoll hittas i application layer enligt Heđi et al. (2017) och är inte alltid ett lätt val 
för utvecklaren vilken som ska användas. De menar att vilken hårdvara, vilken teknik och hur 
enheten är placerad är faktorer som påverkar valet. Valet påverkas också av datans tänkta 
överföringssätt. Data som skickas via andra nätverksnoder till molnet eller direkt till ett moln 
påverkar utvecklarnas val av hårdvara och teknik. 
 
3.4 Arkitekturell struktur 
Systemarkitektur är en modell över hur ett system är byggt. Arkitekturen används för att 
visualisera en strukturell bild över hur systemet faktiskt är uppbyggt och för att ge ett 
tydligare bild över vad arbetet innefattar och vad som slutligen kommer finnas i systemet. 
Modellen kan fungera som en guide för utvecklaren där tidigare definierade regler finns 
beskrivna samt hur de ska följas för att uppnå syftet. Arkitekturen målar upp strukturen för ett 
systems uppbyggnad som syftar till att hjälpa utvecklarna att uppfylla exempelvis prestanda, 
design och informationssäkerhetskrav (Jaakola & Thalheim 2011).  
 
Ett av valen utvecklare ställs inför menar Heđi et al. (2017) är arkitektur. Valet av 
systemarkitektur ur ett informationssäkerhetsperspektiv är inte alltid ett lätt val då flertalet de 
facto-standarder finns att tillgå. En systemarkitektur tillhandahåller information om vilka 
olika protokoll och tekniker som ska användas för systemet.  
 
Enligt Brass et al. (2018) så är IoT-miljön dominerad av de facto-standarder som är skapade 
av flertalet olika stora IT-företag. Systemarkitekturer är de facto-standarder som ger 
utvecklarna förutsättningar till att bygga upp grunden i systemet man utvecklar. Under vår 
studie har flertalet systemarkitekturer påträffats inom IoT. Vi har i avsnitt 3.4.1 och 3.4.2 lyft 
fram två de facto-arkitekturer. I syfte att påvisa skillnad i utvecklingsperspektiv lyfter vi fram 
arkitekturer som påträffats flertalet gånger under studien. Fler arkitekturer finns men valet 
föll på tre- och femlagersarkitekturer då de är återkommande i tidigare forskning.  
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3.4.1 Trelagersarkitektur 
Trelagersarkitekturen består av perception layer, network layer samt application layer. Längst 
ner i figur 3 så är perception layer det första lagret och beskrivs enligt Lohan & Singh (2017) 
som det lager där data samlas in med hjälp av olika teknologier. Lagret kan bestå av tekniker 
såsom RFID, ställdon, nätverkssensorer eller GPS-system som samlar in data till IoT-
enheten. 
 
Det andra lagret hanterar kommunikationen och kallas för network layer. Lagret skulle kunna 
kallas för hjärnan i produkten då kommunikationen hur och vart datan ska ta vägen hanteras. 
Här hanteras data som kommer från perception layer. När datan är bearbetad tillser network 
layer till att kopplingen mellan nätverk samt andra IoT-enheter fungerar som den ska för att 
sedan kunna skicka vidare den till de andra enheterna (Wu, Lu, Ling, Sun & Du, 2010). 
 
Det sista lagret är application layer vars funktion är att ta emot data som skickas in till 
enheten. Application layer tar emot data och processar den till information. Informationen 
visas upp för slutanvändaren i någon form av användargränssnitt. Den här informationen kan 
innehålla vilken typ av enhet den kommer från samt olika värden som behövs visas såsom 
grader, rörelse eller liknande (Lohan & Singh, 2017). 
 

 
Figur 3 Trelagersarkitektur (Modifierad från Lohan & Singh, 2017) 

3.4.2 Femlagersarkitektur 
En annan arkitekturell struktur är femlagersarkitekturen (se figur 4). Där kallar man det 
tidigare nämnda perception layer för objects layer. Däremot fungerar det på nästan samma 
sätt som perception layer där man menar att all teknik finns såsom sensorer, GPS-system och 
liknande. Skillnaden blir i nästa del där Al-Fuqaha, Guizani, Mohammadi, Aledhari & 
Ayyash (2015) visar ett till lager som kallas object abstraction layer. I det här lagret tar man 
hand om datan som sensorer eller liknande teknik samlar in. Det är även här i object 
abstraction layer processen för hur data ska skickas vidare till nästa lager sker.  
 
Nästa del i femlagersarkitekturen är service management layer som tar emot data från object 
abstraction layer. Lagret bearbetar data för att sedan ta ett beslut om vart den ska skickas 
vidare till. Service management layer ger utvecklaren möjlighet att styra utveckling utan att 
anpassa sig till en specifik hårdvara med hjälp av en mellanprogramvara.  
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Därefter kommer application layer som fungerar på samma sätt som Lohan & Singh (2017) 
förklarar i trelagersarkitekturen. Det application layer gör är att visa upp relevant information 
till användaren beroende på vad användaren vill ha visat. Temperatur eller luftfuktighet kan 
vara sådant som visas samt vilken enhet informationen är hämtad ifrån. Lagret blir också 
användargränssnittet (Al-Fuqaha et al. 2015). 
 
Det sista lagret i femlagersarkitekturen är enligt Al-Fuqaha et al. (2015) business layer vilket 
är ett lager ovanför application layer. Business layer hämtar data från application layer och 
kan av datan presentera information i form av grafer. Lagret har dessutom uppgiften att 
analysera användningen av varje unik IoT-enhet. Utöver det har business layer till funktion 
att övervaka samt hantera underliggande lager, lagret blir ett analysgränssnitt.  
 

 
Figur 4 Femlagersarkitektur (Modifierad från Al-Fuqaha et al. 2015) 

 
3.5 IoT-tekniker  
I dag kan man se ett fritt val av olika överföringstekniker mellan lager och enheter inom IoT. 
Vid byggande och utveckling av enheter finns det en stor bredd av olika standardiserade 
överföringstekniker som kan användas. Al-Fuqaha et al. (2015) visar på ett antal tekniker 
som möjliggör för enheter att kommunicera med varandra. De förklarar kommunikation inom 
IoT som ett stort nätverk av enheter som trots sina olika egenskaper måste kunna 
kommunicera och föra över data mellan varandra. Såsom Heđi et al. (2017) nämner i sin 
artikel används överföringstekniker för att skicka data mellan enheter. I och med att 
enheterna ser olika ut behövs olika kommunikationstekniker. Xu, Xu, Cai, Xie, Hu & Bu 
(2014) skriver att det kan vara problematiskt ur ett informationssäkerhetsperspektiv med 
användningen av flertalet olika dataöverföringstekniker. De menar att blandningen av 
dataformat gör både lagring och överföring av data svårare.  
 
Varje teknik är uppbyggd på en egen standard och har egna protokoll för användning av 
tekniken. Eftersom teknikerna blandas i takt med att enheterna blandas så kan det uppstå 
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problem när data skickas. Vi har i det här avsnittet valt att ta upp tre tekniker som 
återkommer i olika artiklar och är några av teknikerna som används inom IoT. 

3.5.1 Radio frequency identification (RFID) 
Gubbi, Buyya, Marusic och Palaniswami (2013) redogör för RFID. Det är en teknik som 
bygger på ett chip integrerat i en enhet. Chipet ger varje enhet ett unikt 
identifikationsnummer. Det betyder att RFID taggen inte använder sig av en egen strömkälla 
vilket gör den användbar i IoT. Istället används en RFID-läsare som läser av taggen för att 
hämta information om enheten. RFID-läsare är externa vilket gör att de har en egen 
strömkälla som aktiverar chipet i enheten som håller informationen (Gubbi et al. 2013). 
 
Enligt Bello, Zeadally & Badra (2017) består RFID-systemet dels av chippet som ger en unik 
identifikation, en RFID-läsare som läser av chippet och dess data samt en host som tar hand 
om datan. Läsarna kan skicka data till chippen med hjälp av radiofrekvens samt hämta data 
från chippen på samma sätt. Eftersom chippen är så små kan man applicera den här tekniken 
på det mesta i dag för att mäta rörelser eller aktiviteter.  

3.5.2 ZigBee 
ZigBee är en teknik som levererar en trådlös kommunikation utan att behöva stora 
strömkällor. Tekniken går ut på att enheter kan ansluta till nätverk samt koppla ihop sig med 
andra enheter utan att behöva vara uppkopplade mot en centrerad knytpunkt. En enhet kan 
antingen fungera som en router, fördelare eller slutnod. Fördelarenheten kontrollerar samt 
bygger upp strukturen för nätverket då routerenheten skickar trafiken ut till slutnoden. 
Routern kan även användas för att utöka nätverket om det behovet finns. Slutnoden är den 
enhet som endast använder sig av nätverket men som styrs av enheterna högre upp i hierarkin 
(Bello et al. 2017). 

3.5.3 Bluetooth low-energy (BLE) 
Bluetooth low-energy är en överföringsteknik som passar in i IoT då den är betydligt mer 
energisnål gentemot den klassiska bluetooth-tekniken vilket gör att den kan användas under 
en längre tid. BLE har en längre räckvidd än den traditionella bluetooth vilket även det gör 
den mer användbar inom IoT (Al-Fuquha el al. 2015). 
 
Bello et al. (2017) menar att räckvidden med BLE är fortfarande en begränsning för tekniken 
på den inte kan mäta sig med räckvidden över internet. Det gör dock att den här tekniken 
passar in på enheter med lägre kostnad som inte behöver skicka data en längre sträcka utan 
istället använder sig av en enhet som tar emot samt skickar vidare data alternativt visar upp 
den. Tekniken är uppbyggd på ett stjärnnätverk vilket betyder att varje enhet måste vara 
kopplad till en centrerad enhet för att kunna skicka eller ta emot data. 
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4. Metod 
4.1 Metodval 
Vi valde till den här studien att använda oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod och 
intervjuer för att samla in data till studien då vi ser vikten i att få en djupare förståelse i ämnet 
(Bryman, 2011). Oates (2006) menar att kvalitativ metod syftar till att utifrån sin studie 
abstrahera verbala och visuella teman som anses relevant till forskningsområdet. Bryman 
(2011) menar att en kvalitativ intervju ger möjligheten till att låta informanten att utforska 
olika riktningar under intervjuns gång.  
 
Relevansen i det här ligger i att informanten bidrar med vad den tycker är relevant och viktigt 
att ta upp, vilket var det intressanta utifrån studiens syfte. Då syftet var att utforska 
informanternas erfarenheter och tankar var det en förutsättning att låta personen ta den 
riktning den själv ville. Eftersom studien bygger på informanternas svar på hur och varför 
deras åsikter ser ut som de gör ansågs en kvalitativ ansats vara mest relevant för att ge det 
resultat man var ute efter. På grund av olika faktorerna gällande informanternas egna tankar 
så får man även vissa avvikelser mellan olika intervjuer då de resulterar i olika svar och 
riktningar. Avvikelser på de här sätten är svårare att fånga upp i en kvantitativ studie då det 
kommer i konflikt med standardiserade element därav också med validiteten i studien 
(Bryman, 2011). 

4.1.1 Val av litteratur 
Vid valet av litteratur och tidigare forskning som ansågs relevant för studien sökte vi i 
databaserna Scopus, IEEE Xplore och Web of Science. Då studien behandlar många tekniska 
aspekter var databaserna relevanta då de till stor del innehåller tekniska artiklar vilket utifrån 
studien gav oss en inblick i området då de täcker allt ifrån begreppsdefinitioner till andra IoT-
studier.  
 
I sökningens inledande skede började vi med att utifrån studiens syfte och frågeställning 
ställa oss frågan “Vad behöver vi hitta för att ge en introduktion till ämnet?”. Eftersom att 
studien behandlar IoT och standarder gjordes generella sökningar i framför allt Web of 
Science och IEEE Xplore med våra sökord. Anledningen till det var att vi behövde skapa oss 
förståelse kring IoT som fenomen och en generell bild av hur standarder ser ut i dagsläget och 
hur det ser ut gällande standarder i stort. Sökträffarna sorterades efter antal citeringar då ett 
högt antal citeringar kan påvisa att artikeln är användbar i andra studier. Vissa sökningar gav 
färre sökträffar där det gick att läsa igenom varje artikels introduktion för att få en 
uppfattning om vad studien handlar om. De generella sökningarna gav oss inga precisa träffar 
på definierade standarder eller arbetssätt, däremot gav det oss andra intressanta träffar såsom 
Kolias et al. (2017) och deras rapport av DDoS-attacken mot Dyn. Artikeln på ren 
kunskapsbas gav oss inga ben att stå på men ur syftet att hitta en intressant vinkel att börja 
formulera problemet och introduktion var det en starkt bidragande artikel. Utöver Kolias 
kompletterade vi med en artikel skriven av Brass et al. (2018) som i stort sett sammanfattade 
och definierade problematiken gällande informationssäkerheten inom IoT. Brass et al. (2018) 
blev då en central del i studien. Även fast Brass et al. (2018) är en ny artikel hittades den via 
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en sökning som inte gav många sökträffar vilket gjorde att den hittades genom läsning av 
introduktionen. 
 
Vidare i litteraturvalet såg vi behovet att gå in mer i detalj på vilka tekniktyper som i dag 
används inom IoT-utveckling. Det medförde att vi gjorde mer snäva databassökningar. Ord 
som “Internet of Things architecture”,”IoT architecture”, “Internet of Things security”,”IoT 
security”, “Security protocols” och “System architecture” för sig själva men också i 
kombination med varandra gav oss en grund som möjliggjorde att vi kunde redogöra för ett 
antal tekniker i form av olika systemarkitekturer och olika typer av överföringstekniker. Valet 
av arkitekturer och överföringstekniker som slutligen togs med i studien föll på att dessa var 
frekvent återkommande och baserat på det tidigare urvalet av forskningsartiklar. Eftersom de 
artiklarna var relevanta utifrån studiens syfte anser vi det vara relevant att ta med arkitekturer 
och överföringstekniker som tas upp i artiklarna. Vi föranledde oss slutligen att redogöra för 
två olika systemarkitekturer och tre olika överföringstekniker. 
 
Vi valde gällande arkitektur slutligen att ta fram en tre- och en femlagersarkitektur. Lohan 
och Singh (2017) definierade en trelagersarkitektur och det var även deras definition som vi 
använde oss av i studien. Gällande femlagersarkitekturen så använde vi oss av Al-Fuqaha et 
al. (2015) eftersom beskrivningen passade vår studie. 
 
Valet gällande överföringstekniker gjorde under samma förutsättningar som arkitekturerna. 
Utifrån de som ofta återkom under studiens gång det vill säga, RFID av Gubbi et al. (2013), 
BLE av Al-Fuqaha et al. (2015) och ZigBee av Bello et al. (2017) hämtades artiklar som 
enligt oss definierade begreppen och förklarar tekniken lämpligt för studien.  
 
I detta stycke presenteras sökord och söksträngar vi använt oss av under studien. Sökord: 
“Internet of Things”, “Security protocols”, “IoT architecture”, “IoT Security”, “Botnet”, 
“Mirai”, “IoT security protocols”, “System architecture”, “IoT Standard”, “Data protocol” 
AND “IoT” OR “Internet of Things”, “Internet of Things architecture”, “Internet of Things 
security”.    

4.1.2 Semistrukturerad intervju 
Valet av användning av en semistrukturerad intervju baserades på behovet av friheten kring 
ämnet. Eftersom en kvalitativ ansats ger möjligheten att fånga avvikelser i informanternas 
svar till en högre grad än vad en kvantitativ ansats ger. Eftersom studien undersöker frågor 
såsom hur och varför där en kvantitativ ansats inte har samma möjligheter att hantera 
avvikelser i informanternas svar. Det gjorde att valet föll på en kvalitativ ansats med en 
semistrukturerad intervjuteknik. Motiveringen var att studien behöver utvecklade svar som 
ger en röd tråd och öppnar upp för informantens egna tankar.  
 
Det viktiga var att använda en metod som gav informanten möjligheten att argumentera fritt 
inom ämnet för vad hen ansåg vara viktigt att veta för att rättvist återge sin syn på ämnet. Den 
gav intervjuaren möjligheten att ställa följdfrågor för att få en sån rättvis bild över svaret som 
möjligt, samtidigt som det finns en intervjuguide som håller intervjun inom ramarna för 
ämnet (Bryman, 2011). Studien bygger på att ta del av utvecklarens syn och erfarenheter för 
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att besvara frågan. Det behövdes därför en metod som gjorde det möjligt att få en djupare 
förståelse för ett fenomen vilket en kvalitativ ansats möjliggör. En semistrukturerad intervju 
identifieras som en flexibel intervju där intervjuaren kan ställa följdfrågor på informantens 
svar för att få ett mer utvecklat svar. Metoden ger informanten en chans att utveckla sitt eget 
perspektiv på vad som anses viktigt vid förståelse samt förklaring av frågan (Bryman, 2011). 

4.1.3 Intervjuguide 
Bryman (2011) definierar en intervjuguide som ett hjälpmedel för forskaren under en 
intervju. Den kan bestå av huvudsakliga teman som ska täckas under intervjun eller en mer 
strukturerad lista med frågeställningar som ska framföras i en semistrukturerad intervju.  
 
Valet av intervjumetod föll på en semistrukturerad intervjuteknik så var behovet av en 
intervjuguide högst relevant för studien. Bryman (2011) menar att en intervjuguide kan i 
enkel form definieras som en minneslista över vad intervjun ska röra vid såsom ämnen eller 
huvudfrågor. Det är avgörande menar Bryman (2011), att frågorna gör det möjligt för 
forskaren att få information om hur informanterna väljer att uttrycka sitt perspektiv och att 
intervjun tillåter det. Han menar även att det har lika mycket med intervjuguiden som med 
utförandet av själva intervjun att göra. Formuleringen av frågorna i en semistrukturerad 
intervju ska inte vara så pass specifika att de inte tillåter informanten att ge alternativa idéer 
eller synsätt. Utifrån studiens syfte anser vi det som en central del i intervjuprocessen då 
syftet är att undersöka varje informants egna åsikter. 
 
Bryman (2011) ger ett antal råd gällande framtagningen av intervjuguiden och börjar med att 
framhålla att man ska skapa ett visst mått av ordning i form av tema på frågorna, att frågorna 
följs åt på ett bra sätt och att de är öppna för att ordningen kan ändras under intervjuns gång. I 
studiens fall delades frågorna in efter tre teman, inledande frågor om synen på 
informationssäkerhet, generella frågor om för- och nackdelar inom användningen 
arkitektur/överföringstekniker och slutligen frågor gällande framtida inverkan på arbetet 
utifrån standardisering av informationssäkerhet inom IoT. De tre kategorierna togs fram med 
studiens syfte och vad tidigare forskning har berört men Bryman (2011) menar på att frågorna 
trots behovet att möta studiens syfte inte får vara för specifika och smala. Det resulterade i att 
informanternas egna tankar och åsikter var det centrala med fria förutsättningar där den enda 
avgränsningen var till huvudämnet. Kategorierna har i sin tur ett antal underfrågor som enligt 
Bryman (2011) skulle kunna definieras som minneslista över punkter som hjälper till att 
utveckla eventuella svar som ansågs vara vaga och onyanserade. Slutligen ställdes frågan om 
informanten ansåg att intervjun missat något. Intervjuguiden hittas under bilagor.  

4.1.4 Genomförande av intervjuer och transkribering 
Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden i en testintervju. Deltagarna i 
testintervjun var kurskollegor vilket gjorde att svaren inte reflekterar verkliga svar men gav 
en bild av hur frågorna formulerades. Bryman (2011) menar att det är en bra sak att göra 
innan man gör den egentliga undersökningen då det kan säkerställa att frågorna fungerar som 
man tänkt sig. I huvudundersökningen genomfördes fem intervjuer varav två intervju var på 
plats i Örebro och de andra genomfördes via Skype, Zoom eller telefon. Alla informanter 
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arbetar inom den privata sektorn och jobbar nära utvecklingen av IoT-enheter med 
informationssäkerhet i åtanke. Intervjuerna var inbokade på specifika datum och tider och 
kontakt togs vid de planerade tillfället. Utifrån Oates (2006) anses det vara en viktig del att 
informanten ska känna sig trygg vid intervjun. Informanten fick välja tid och datum själv så 
det passade. 
 
Valet av att spela in intervjun gav oss friheten att inte behöva memorera eller anteckna svaren 
under intervjuns gång och istället kunna lägga fokus på intervjun och hur den utvecklades. 
Det är en faktor som Bryman (2011) lägger vikt vid, under en intervju är det inte bara vad 
som sägs utan även hur informanten säger det. Eftersom det läggs vikt vid hur informanten 
uttrycker sig betyder det att intervjuaren behöver lägga fokus på intervjun så följdfrågor kan 
ställas och då finns det ingen tid för anteckningar. 
 
Intervjuerna inleddes med allmänt småprat vilket Oates (2006) menar är bra för att få 
informanten att känna sig bekväm. Sedan förklarades syftet med studien och varför den görs 
utan att berätta för mycket som kunde riskera att leda informanten inför intervjun. Innan 
intervjun började ställdes frågan om det var okej att spela in intervjun i syfte att fånga upp 
vartenda ord som sägs och som material till transkribering efter intervjun. När inspelningen 
började inleddes intervjun med att fråga informanten om samtycke för inspelning lämnades i 
syfte att ha ett godkännande inspelat. Vid intervjuer över telefon/internet satt vi i en tyst och 
stillsam miljö för att inte ha störande faktorer runt omkring. Det upplevdes svårare att höra 
varje ord vid intervjuerna som genomfördes via telefon eller internet då uppkoppling inte 
alltid var perfekt och informanten ibland fick upprepa det som sagts. Av intervjuerna som var 
i Örebro, var en på plats vid universitet och den andra skedde på informantens kontor.  
 
Vi hade ingen möjlighet att läsa av kroppsspråket i de fall intervjuerna gjordes över internet 
eller telefon. Det anses inte vara ett problem i studien då det inte är relevant för resultatet. Det 
antecknades heller inte hur informanten vid öga mot öga intervjuer reagerade på frågorna då 
det området inte studeras i studien.  
 
Efter de inspelade intervjuerna valde vi att transkribera ljudfilerna för att få intervjuerna i 
textform. Oates (2006) menar att det är enklare att analysera data när den är i textform istället 
för en ljudinspelning. Han menar även att den tiden som krävs för att transkribera är i 
slutändan värdefull då man ger intervjun liv igen och under tiden ge forskaren chans att tänka 
efter samt börja analysera data som tagits fram. Inspelningarna delades upp mellan oss för att 
dela upp arbetsbördan. Vi utgick från ett liknande sätt att transkribera vilket var att vi spelade 
upp intervjun i en långsammare takt samtidigt som vi antecknade det som sas. Ord såsom 
“ehm”, “ööh” och “hm” togs bort då det inte ansågs som relevant för studien. Pauser mellan 
frågor och svar antecknades heller inte då det inte ansågs som viktigt för studien.  

4.1.5 Analysmetod 
Till studien valdes en tematisk analysmetod i syfte att hitta teman i intervjuerna. Oates (2006) 
menar att en tematisk analys ger ett bra utgångsläge för att analysera data i textform vilket 
transkriberingarna i studien gett. Valet av metoden baserades på att syftet är att hitta liknande 
teman och i studien var dessa teman för- och nackdelar vilka sedan används för att besvara 
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studiens frågeställning. Oates (2006) menar att man bör läsa igenom sina intervjuer för att 
identifiera återkommande teman som nämnts men även för att få ett helhetsperspektiv över 
intervjuerna. Därefter ska teman identifieras i intervjuerna. Bryman (2011) skriver att det 
saknas specifika procedurer för hur det här ska göras i en tematisk analys men lyfter fram 
vissa saker att leta efter till exempel repetitioner, kategorier, övergångar och teorirelaterat 
material. Oates (2006) menar därefter att det är en iterativ process, när man först identifierat 
teman eller kategorier bör man bryta ner dessa till mindre för att få en tydligare bild.  
 
Olika teman fick olika färger i analysen vilket gav en tydligt övergriplig bild på vilka 
argument som var för kontra nackdelar. Oates (2006) säger att det kan vara ett effektivt sätt 
att visa vart kategorierna finns i texten. För att se om informanterna var medvetna om de 
risker studien påvisar var det den första frågan som ställdes om just den upplevda säkerheten. 
Det var även det första temat som identifierades i analysen. Vidare i analysen identifierades 
ytterligare teman som var återkommande i intervjun. Temana färgkodades och definierades 
på följande sätt, hur ser användningen ut i dag gällande systemarkitektur, hur ser 
användningen ut gällande överföringstekniker/protokoll ut i dag och hur skulle en eventuell 
standard påverka.  
 
Då informantens utgångspunkt gällande informationssäkerhetsrisker idag kunde analyseras 
gick det att sätta resterande argument i perspektiv. Utifrån det kartlades för- och nackdelar 
från varje tema och de fick egna färgkoder. Det gav en tydlig bild att pris, tid och omfång 
presenterades flertalet gånger av informanterna. Projekttriangeln används därför som en 
tolkningsmodell i studien för att påvisa hur de tre kategorierna påverkar varandra i ett projekt. 
Utifrån kartläggningen som skapades i studien gjordes en behovsinventering där för- och 
nackdelar vägs in för att se relationerna mellan dem och vilket det slutgiltiga behovet är.  
 
4.2 Etik 
I samband med intervjuerna av våra informanter har vi förhållit oss till de etiska principer 
Bryman (2011) lyfter fram. Principerna handlar om hur man som forskare ska förhålla sig till 
de personer man väljer att intervjua och även med data man samlar in. De grundläggande 
principer som Bryman redogör för rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 
för de personer som deltar i forskningen. De principer vi förhåller oss till är de fyra krav som 
Bryman påvisar. 
 
Informationskrav - Forskaren ska informera deltagaren om att deras deltagande är helt 
frivilligt och att de kan avsluta när de så önskar. Man har även rätt till att få reda på de 
moment som ingår i undersökningen (Bryman, 2011). I studien hanteras kravet genom att 
förklara syftet med studien och syftet med att intervjua informanterna innan intervjun börjar.  
 
Samtyckeskrav - Deltagaren har rätt att själv bestämma sin medverkan (Bryman, 2011). 
Samtyckeskravet hanteras i studien genom att i början av inspelning av intervjun ställs frågan 
om informanten godkänner att intervjun spelas in i syftet att inte missa några detaljer till 
studien.  
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Konfidentialitetskrav - Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska behandlas 
med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att 
ingen obehörig kommer åt dem (Bryman, 2011). Gällande valet av lagrade uppgifter ser vi till 
studiens syfte där vi undersöker personers åsikter om det valda ämnet. Eftersom åsikter och 
reflektioner är det centrala lagrar vi informationen enligt Örebro universitets riktlinjer 
gällande GDPR (Örebro Universitet, 2019). 
 
Nyttjandekravet - De uppgifter som samlas in om personerna får endast användas enligt 
forskningens syfte (Bryman, 2011). Kravet uppfylls i studien då vi endast använder den 
empiri som samlats in till studien och inget annat. 
 
4.3 Metodkritik 
Det hade varit att föredra att samtliga intervjuer hade kunnat genomföras på ett så likvärdigt 
sätt som möjligt för att kunna fånga in kroppsspråk hos informanten. En sak som skulle 
kunna kritiseras inom den här studien då några av intervjuerna hölls över internet eller telefon 
då dels ekonomi samt tid inte fanns för att kunna hålla intervjuerna hos informanterna. 
Däremot ser vi inte det direkt negativt att sköta intervjuerna via telefon eller internet då 
informanterna var insatt i kommunikationsverktygen men även då frågorna i intervjun inte 
ställdes så kroppsspråket behövdes analyseras.  
 
En annan del inom studien som går att kritisera är urvalet av informanter då vi under studiens 
process hade det svårt att hitta folk som ville medverka. Förfrågningar för intervjuer ställdes 
både på sociala medier såsom LinkedIn och Facebook dessutom mailades det förfrågningar 
till företag som enligt sin hemsida bedriver verksamhet inom IoT. I och med svårigheterna 
med att få fatt i informanter återstod det att intervjua de som gett sitt medgivande. Dock ledde 
dessa svårigheter till ett strategiskt urval eftersom de som deltog hade den kompetensen vi 
sökte. 
 
Antalet informanter kan även det ses som en aspekt som bör has i åtanke. Studien använde 
sig av fem informanter vilket gör att resultatet endast kan ses som en indikation. Trots fåtalet 
informanter så kan dessa fem utsagor vara nog så relevanta för att ge en djupare förståelse för 
ämnet. 
 
Vid sökning av litteratur och artiklar i studien sparades inte sökträffar för varje sökord eller 
sökfras. Det är en del av studien som går att kritisera till hur litteratur hittats och gör det 
svårare att återskapa studien. Eftersom sökorden och sökfraserna sparats anser vi ändå att det 
går att återskapa studien för vidare forskning inom ämnet.   
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5. Analys och resultat 
Nedan följer analys och resultat av intervjuerna som gjorts. Analysen genomfördes utifrån 
Brymans (2011) samt Oates (2006) tematiska analysmetod. Projekttriangeln hjälper oss att 
använda informantens identifierade faktorer till en bristande informationssäkerhet och sätta 
de i en bredare kontext och jämföra dem mot varandra.  
 
För att tydliggöra presentationen av analys och resultat presenteras de utifrån huvudområdena 
som tas upp i intervjuguiden (se bilaga 1). Eftersom studien utgår från att det finns en 
bristande informationssäkerhet inom IoT baseras analysen på att informanterna är medvetna 
om det. Analyskapitlet är uppdelat i de fyra olika huvudområdena och enligt följande 
flödesschema. 

 
Figur 5 Visualisering av analys 

 
5.1 Dagsläget 
Vid intervjuerna framkom det att det fanns en bristande informationssäkerhet inom IoT enligt 
informanterna. Bakomliggande faktorer till den bristande informationssäkerheten varierade 
till viss del där några informanter gav tydliga händelser till vad som skett eller vad de själva 
sett.  

 
Ha, ja. Nej men alltså man kan ju hacka sig in på en sån här kamera, eller en IP-kamera hur 
enkelt som helst. Det har jag sett med mina egna ögon. (Informant B) 

 
En väldigt intressant grej är att jag tror det var en WiFi-uppkopplad termometer i en fisktank 
eller något som man kunde använda och attackera ett casino och sedan lura åt sig pengar. 
(Informant C) 

 
Det man kan se utifrån det är indikationer på bristande informationssäkerhet inom IoT. 
Informanterna lyfter fram olika aspekter till varför det är såhär i dag. Vissa lyfter fram 
kundmedvetenhet när andra lyfter fram tid eller pris. En indikation som är genomgående 
mellan informanterna är just vikten av tid och pengar för varje unikt projekt. I figur 1 så 
menar Atkinson (1999) att de tre delarna i triangeln påverkar varandra. Informanterna gav 
indikationer på att fokus i dag ligger på just tid och kostnader vilket då leder till att omfånget 
för projekt minskar. Informant A beskriver säkerhetsbristerna på det sättet att fokus ligger på 
dessa aspekter och att säkerheten går att tumma på för att uppnå en slutprodukt till kundens 
krav.  
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Säkerheten blir tyvärr något man ser i andra hand och då blir det aldrig riktigt bra. Det blir 
sista lagret att nu måste vi ha lite säkerhet också för att kunna skriva att det är en säker 
produkt, så det hänger inte med från början utan det blir en sista grejen. (Informant A) 

 
 
5.2 Användningen av systemarkitektur 
Huruvida systemarkitekturen spelar roll i ett projekt indikerar alla informanter att man 
använder sig av någon form av de facto-standard i grunden men formar sedan arkitekturen 
själva för varje unik enhet. Vikten läggs där på vilken hårdvara som ska användas, vilka 
system som ska implementeras men även vilka system som finns runt omkring som måste tas 
i åtanke. Vid fråga till informanterna om när i projektet de började att kolla på hur 
systemarkitekturen ska se ut kan indikationer ses på att de flesta tar in arkitekturen tidigt 
vilket enligt informant C är ett måste för att ta säkerhet i beaktande.  
  

Vi brukar alltid säga till kunden att säkerhet byggs från start, det är inget man gör i efterhand. 
(Informant C) 

 
Då intervjun går djupare ner i valen av arkitektur ges indikationer på att det finns en del olika 
de facto-standarder på systemarkitektur inom IoT i dag. Informanterna ser att det är bra att 
det i dag finns flertalet olika de facto-standarder till hjälp när en arkitektur ska tas fram för 
projektet. Då varje projekt är unikt inom IoT krävs det att kunna skräddarsy arkitekturen för 
att den ska uppnå sitt syfte vilket informanterna indikerar att flertalet olika de facto-
standardarkitekturer hjälper till med. Vid användning av flera olika systemarkitekturer 
lämnas företag att kunna konkurrera med varandra. Med konkurrensen strävas det alltid att 
göra saker som andra företag inte gör eller att göra sin produkt bättre än de som finns på 
marknaden. Det är något som informanterna indikerar på när en användning av olika 
systemarkitekturer kan användas. En annan aspekt som lyfts fram är att olika arkitekturer ger 
olika egenskaper hos IoT-enheterna vilket gör det svårare att genomföra en klassattack, det 
vill säga en attack mot en grupp av enheter. 

 
Om du har olika arkitekturer så blir det ju väldigt svårt att göra class attacks, en exploit, om 
du har en exploit som du kan utnyttja mot en klass av enheter, om alla enheter ser likadana ut 
så är din attack väldigt skalbar, du kan nå väldigt många enheter. (Informant C)  

 
Informant C uttrycker i citatet att det finns nackdelar med att använda sig av en gemensam 
grundarkitektur men att det även kan finnas fördelar med det. Samtliga informanter är tydliga 
med fördelarna med att endast använda sig av en arkitektur skulle kunna resultera i en högre 
grundsäkerhet inom IoT. De menar att om alla följer någon typ av gemensam grund bör det 
ge förutsättningarna till att en högre grundsäkerhet uppnås genom 
informationssäkerhetsarbetet och bättre informationssäkerhet överlag. Det kan även ses som 
en fördel med en arkitektur i botten. Några informanter uttrycker att en lösning baserat på ett 
standardiserat tillvägagångssätt som går att återanvända till mer eller mindre del skulle vara 
en fördel. Informant E exemplifierar detta med att det inte är ekonomiskt hållbart att uppfinna 
hjulet varje gång vilket indikerar på en viss ekonomisk fördel då tid och resurser går att 
återanvända för grundläggande lösningar. 
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Det som kan ses i informanternas svar är även tydligt att det är ett givande och tagande i det 
hela. Som informant D säger så baseras val hela tiden på vad som ger mest i slutändan. Det 
kan även ses att det finns både fördelar med flera arkitekturer men även nackdelar, samma 
sak gäller användandet av endast en arkitektur.  

 
Man får alltid ge och ta så man måste överväga vilka fördelar man får om man använder den 
här arkitekturen vs den här och sen får man jämföra dem och se att okej vi får gå med den här 
för den ger oss de bästa möjligheterna. (Informant D) 

 
En nackdel som flertalet informanter lyfter fram med användandet av flera arkitekturer är just 
att det finns en hel del olika. Informanternas utsagor var här inte samstämmiga då mängden 
av olika arkitekturer som går att använda gör det svårt att sätta sig in i allt, det leder till att 
man istället väljer en lösning som använts tidigare. En ytterligare utmaning som framkommer 
i intervjuerna är den mängd olika lösningar som finns att tillgå, de menar att man måste 
känna till flera olika sätt att lösa samma problem på. 
 

Det är som att man har en generell mall för att lära ut något till barn i skolan, alla barn är 
olika. Det är ett bra exempel tror jag, det är samma sak när man bygger system det 
förekommer situationer man inte kan förutse ibland. (Informant D) 

 
Precis som informant D uttryckte sig med parallellen till barns lärande så visar även andra 
informanter på problematiken. Utifrån vad informant C säger om användning av en arkitektur 
så menar hen att det skulle ge en liknande arkitekturell grund hos IoT-enheter. Vilket i sin tur 
kan leda till att en eventuell attack skulle få en väldigt stor skalbarhet. En annan 
återkommande åsikt hos informanterna gällande användningen av enstaka eller fåtal 
arkitekturer är att det kan bli problematiskt att anpassa sin arkitektur efter projekts specifika 
behov.  
 

Det är så väldigt stor skillnad på olika enheter. Hur mycket processorkraft de har. Ofta får 
man ju anpassa det efter batterikapaciteten men också processorkraften. (Informant B) 

 
Till exempel den här lilla elektronikprodukten kan till exempel vara batteridriven och då 
kanske man har lägre säkerhet på grund av det eftersom processorn inte klarar av att kryptera. 
(Informant A) 

 
Informanterna visar på den tekniska anpassningen som ibland behövs göras då man hanterar 
olika enheter. Exemplen visar på hur problematiken med strömförsörjning är något som 
måste tas i beaktande när det kommer till säkerhet, arkitektur, protokoll och standarder inom 
IoT. 
 
5.3 Användningen av överföringsprotokoll 
De överföringstekniker som används i processen var någon som informanterna inte ansåg 
vara viktigt, det viktiga i frågan var vilka överföringsprotokoll som används. Informant C 
menar att tekniken som används egentligen inte spelar någon roll utan att det viktiga är hur 
data som skickas ska göras säker. Även inom det här området identifieras en bredd av 
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överföringsprotokoll eftersom ingen av informanterna uppger att de använder sig av samma 
protokoll. Någon har ett egenutvecklat protokoll, några använder sig av vissa de facto-
standarder som redan finns. Detta gör att det finns indikationer på att det finns flertalet olika 
protokoll att använda sig av när det gäller överföring av data. 
 
Liknande beskrivningar, som vid arkitektur ges alltså när informanterna tillfrågades om 
överföringsprotokoll. Informant E som enbart jobbat med HTTP utgick från sin erfarenhet 
som utvecklare och uttryckte sig på följande vis på frågan om denne såg några för- och/eller 
nackdelar med det här. 
 

Det känns ju inte som en fördel att bara jobba med en. Det är ju alltid bra att vara 
allmänbildad på de alternativ som finns. (Informant E) 

 
Jag tror att man behöver ha många alternativ i sin verktygslåda. (Informant E)  

 
Informant E menar på att användandet av flertalet överföringsprotokoll kan vara en positiv 
aspekt. Informanterna visar dock inte endast på positiva aspekter till att använda flera olika 
överföringsprotokoll. 
 

För en produkt är det en fördel att använda sig av en implementation, för varje sak du lägger 
till så ökar du ju komplexiteten. (Informant A) 

 
Informant A indikerar på komplikationer i att använda sig av flertalet överföringsprotokoll då 
komplexiteten ökar.  
 
En annan nackdel som uppkommer i våra intervjuer är den att användandet av flera olika 
protokoll bidrar till att det kan bli komplicerat att hålla enheter uppdaterade. Eftersom det 
krävs olika sätt att nå ut till enheterna kan man inte skicka ut en uppdatering utan måste 
skicka ut flera olika för att nå alla enheter.  
 

Så är det svårt att underhålla flera tekniker samtidigt. (Informant E) 
 

En annan informant menar även på användandet av flertalet olika protokoll gör att olika 
system och arkitekturer måste anpassas och skräddarsys.  
 

Det är ju som jag nämnde förut att om man använder olika protokoll så måste man ju anpassa 
systemet och olika arkitekturer. (Informant D) 

 
Jag tror det är bättre än att använda en okänd teknologi eller att uppfinna hjulet själv för att 
det är så lätt att göra fel. (Informant A) 

 
Informant A samt D menar på att om det eventuellt skulle krävas alternativa lösningar finns 
det en risk att de inte uppfyller tidigare kvalitetsnivåer på exempelvis programvara eller 
hårdvara. Då finns risken att man använder tekniker man inte känner till menar 
informanterna. Informanterna ser det positivt till att ha ett standardiserat protokoll i grunden 
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då det skulle kunna hjälpa utvecklingen. Samtidigt ser man att användningen av flertalet 
protokoll är bra i syftet att kunna skräddarsy projektet efter dess unika behov.  
 
5.4 Hur skulle en standard påverka? 
Vidare tillfrågades informanterna om det finns ett behov av att standardisera en del av 
arbetsprocessen utifrån arkitekturer och protokoll. Generellt sett har informanterna sagt att de 
ser standardisering som något positivt även fast det finns tydliga indikationer på att det är 
svårt att genomföra om nästan omöjligt i dag. De tydligaste fördelarna med införandet av en 
standard enligt informanterna är att de tror det skulle höja grundnivån inom 
informationssäkerheten baserat på att alla skulle vara tvungna att titta närmare på sitt arbete 
och utvecklingen av informationssäkerheten.  
 

Det hade ju varit en nästan banbrytande, då hade ju en massa sånna här grejer försvunnit. Jag 
tror alla hade blivit tvungna att verkligen sätta sig in i säkerheten. (Informant B)  
 

Genomslagskraften hos en standard är beroende av vem som initierar den menar 
informanterna. Skulle det vara en standard som man kan följa tros det inte göra någon större 
inverkan däremot om en större myndighet driver igenom en får den större slagkraft.  

  
Skulle den drivas på med hjälp av en myndighet så skulle ju alla bli tvungna att följa den. 
Skulle det bli en frivillig standard så tror jag inte att det hade haft någon betydelse alls, ingen 
väljer ju något om de inte måste. Finns ju ingen som kommer göra en produkt med mer 
säkerhet och en högre prislapp om ingen kräver det. (Informant C) 

 
Det har alltså stor betydelse vem som för igenom en eventuell standard. Informant C menar 
på att en standard som inte införts av en myndighetsorganisation aldrig kommer kunna bli 
mer än en helt frivillig standard. 
 
Informant C säger att ingen lägger till mer funktioner eller säkerhet i sina produkter om det 
inte krävs. Relationen mellan omfånget och tid/pris som informant C nämner synliggörs i 
figur 1 där ett mindre omfång i projekt leder till ett lägre pris men även en kortare 
utvecklingstid på bekostnad av just projektets omfång. I figur 2 så finns även kvalitén med 
vilket självklart påverkas av ovanstående faktorer. Kvalitén på produkten behöver inte bli 
sämre bara för att den inte innefattar någon säkerhet eftersom kunden inte kräver att det ska 
finnas med och ser det inte som nödvändigt. Går man tillbaka och tittar på informanternas syn 
på hur en standard skulle påverka då alla skulle bli tvungna att ta informationssäkerhet i 
beaktande kan man i figur 1 se att det skulle leda till ett högre pris och en längre 
utvecklingstid. 
 
Detta är något våra informanter inte är eniga om, några menar att det kommer sänka 
utvecklingstiden då tidigare lösningar kan appliceras medan en annan menade att arbetet blir 
mer tungrott då det krävs att man har mer i åtanke vid utvecklandet.  
 
Varför säkerheten inte tas i beaktande menar informant A kan bero på kundmedvetenheten 
om den generella säkerheten.  
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Till sist handlar det nog om slutkonsumenten eller det kan ju vara kommuner till exempel som 
köper in sådana här produkter men oftast är det ju kundkrafter som styr om kunder börjar 
begära att något ska vara säkert och att man börjar efterfråga det så kommer det ju sen i sin 
tur att innebära att alla måste ställa om. (Informant A) 

 
Flertalet produkter på marknaden har, enligt Informant A, bristande informationssäkerhet 
eftersom det är beroende av efterfrågan, något som kan relateras till informant C utsaga om 
att det behövs krav för att höja säkerheten. Detta kan ses som en indikation till orsaker till 
bristande säkerhet. Informant C menar också att risken som uppstår då standardisering som 
tvingar företag att följa standardens krav utan att kundkraften är beredd på att täcka 
kostnaderna är att företagen själva blir tvungna att täcka kostnaderna på egen hand. Resultatet 
av ökade produktionskostnader menar informant C är att små företag som inte har det 
ekonomiska stödet kommer att försvinna.  
 

Många tillverkare kommer ju kanske till och med gå under för att de inte har möjligheten att 
möta kraven. (Informant C) 
 
Det landar tyvärr alltid i pengar, vem ska betala det hela? (Informant C) 
 

Informant C påvisar indikationer på hur mindre företag skulle komma att påverkas av en 
standard. Hen menar att en standard skulle ge en grund att stå på för de företag som inte är 
insatta. En standard kan också ge en negativ påverkan då de kanske inte har möjligheterna att 
möta kraven som en standard ställer. Däremot indikerar projekttriangeln (se figur 1) att 
kostnaden och tiden för ett projekt skulle höjas då omfånget skulle bli större. Indikationer 
visar att resultatet av de ökade kostnaderna skulle kunna göra att mindre företag som ger sig 
in i IoT-branschen mest för att det är spännande att prova. Enligt informanten kan det 
resultera i att företag sållas bort från marknaden.  
 

Förhoppningsvis kommer marknaden tillslut sålla ut de som inte gör tillräckligt säkra 
produkter men då kommer det väl komma upp nya istället. (Informant C) 

 
Informant C påvisar även att det alltid kommer komma upp nya osäkra produkter på 
marknaden och det kan man se beroende på vart pengarna landar. Landar det i att 
konsumenterna i slutet får betala för en säkrare produkt kommer det alltid finnas osäkra 
produkter på marknaden. Om företagen däremot tvingas applicera säkerhet på sina produkter 
kommer kostnaden att ligga på företagen. Utifrån det ses indikationer på att en standard 
skulle ta bort osäkra produkter på marknaden. 
  
Informant E menar att en standard skulle innebära en bättre produkt då hårdvaruleverantörer 
skulle ha något att förhålla sig till, de skulle veta vad som krävs för att uppnå en viss grad av 
säkerhet. Informanten menar även att nätverksleverantörer skulle påverkas på ett liknande sätt 
då det är tydligt vad som behövs för att uppnå en viss säkerhet. Det skulle leda till att det blir 
enklare att kategorisera och modularisera slutprodukterna som ska ut på marknaden. 
 

En hårdvarutillverkare skulle kunna göra än mer och bättre grejer om man hade en standard 
att luta sig mot om man vet vad man behövde fylla och alla led skulle även, 
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nätverksleverantören skulle kunna anpassa sina tjänster och datalagringsföretag skulle kunna 
anpassa sina tjänster så med en standard så skulle det vara lättare att modularisera och 
kategorisera produkter. (Informant E) 

 
Samma informant säger också att en fast arkitektur inte bara innefattar fördelar, det kan även 
leda till att företag som vill skapa revolutionerande produkter går utanför en eventuell 
standard för att kunna sälja sin produkt.  
 

Men som alltid så är risken att man inte får någon konkurrensfördel vilket gör att de som vill 
var nya på marknaden och lite revolutionerande kommer gå utanför den. (Informant E) 

  



29 
 

6. Diskussion 
Det som kan ses i avsnitt 5.1 är att de flesta av våra informanter uttrycker en medvetenhet om 
hur informationssäkerheten är i dag. De säger själva att de antingen sett 
informationssäkerhetsbrister eller är medvetna om olika händelser såsom attacken mot Dyn 
eller informant C som tar upp en attack mot ett casino som genomfördes med hjälp av en 
termometer i en fisktank. Det är något som även synliggjordes i Hewlett-Packards (2014) 
studie där de visar på stora procentuella säkerhetsrisker inom IoT.  
 
Det blir tydligt att det finns brister inom informationssäkerheten vilket framkommer av 
studiens resultat. Studiens informanter är medvetna om riskerna med informationssäkerheten 
och säger sig jobba aktivt för att hålla sina egna produkter säkra. Enligt vad Brass et al. 
(2018) skriver menar de att kundmedvetenheten är en bidragande roll till utveckling av en 
standard för informationssäkerheten inom IoT och indikationer från informanterna visar att 
kundmedvetenheten inte finns där i dag. Det kan vara en bidragande roll till varför en 
standard inte finns.  
 
I avsnitt 5.2 beskrivs det när i projektet informanterna börjar titta på hur en eventuell 
arkitektur ska se ut. De flesta av våra informanter säger att det är ett val som görs tidigt i 
projektet för att vara medveten om hur projektet kommer se ut. De menar även att det är 
viktigt att ha i åtanke tidigt för att säkerheten ska finnas med. Då antalet informanter i studien 
var fem personer blir det svårt att rättfärdiga att det är så generellt över IoT-utvecklingen men 
det går att hitta indikationer på att man tittar på det tidigt i projektet. Jaakola & Thalheim 
(2011) har också visat att det då de menar att arkitekturen ska finnas som en guide för 
utvecklaren i sitt arbete. Skulle en standardisering ske av arkitektur skulle det kunna bidra till 
att resterande faktiskt tar arkitekturen i beaktande tidigt.  
 
I avsnittet om användandet av flera arkitekturer menar informanterna att det finns flertalet 
olika referensdesigner eller de facto-standarder på marknaden. Det är något som även Brass 
et al. (2018) tar upp i sin artikel som ett problem för säkerheten. Informanterna uttrycker även 
de problematiken i att använda sig av en liknande arkitektur över alla enheter då det skulle ge 
en eventuell attack en stor skalbarhet. Ser man då till hur det ser ut i dag så finns skalbarheten 
redan, som kan ses i attacken mot webbhotellet Dyn 2016 då flertalet IoT-enheter användes i 
syfte att skicka data som Kolias et al. (2017) redogör för i sin artikel om attacken.   
 
Heđi et al. (2017) skriver i sin artikel att IoT baseras på olika val och däribland valet av 
hårdvara. Studiens informanter uttrycker att varje projekt är unikt och måste anpassas till 
olika situationer såsom strömförbrukning och överföringsteknik. Här kan man se att olika 
arkitekturer behövs för att unikt kunna anpassa varje projekt efter hur hårdvaran ser ut.  
 
Användningen av överföringstekniker är av mindre betydelse vilket tas upp i avsnitt 5.3. Det 
märktes tydligt att överföringstekniker inte var relevant att fokusera på då informanterna 
själva valde att rikta fokus på överföringsprotokoll istället. Informanterna ansåg att 
överföringstekniker endast är ett medium för att skicka data, vilket gav studien vinkeln att 
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fokusera på överföringsprotokoll istället för överföringstekniker. 
 
Även i den här processen framträder en spridning i valet av att använda protokoll, från något 
egenutvecklat till de facto-standarder. En informant använder sig av ett egenutvecklat 
protokoll. Andra informanter använder sig av olika de facto-standarder som finns på 
marknaden i dag. Ser man till det som Den stora blandningen och uppenbara friheten att välja 
vilket eller vilka protokoll man använder sig av är något som Brass et al. (2018) diskuterar i 
sin artikel. Det är samstämmigt med våra informanter. Det finns idag ingen protokollstandard 
som alla använder däremot finns olika de facto-standarder att tillgå.  
 
Heđi et al. (2017) menar att det är ett oerhört svårt val för utvecklarna vilket även några av 
våra informanter säger och istället går på det man är insatt i tidigare. Det är något som kan 
påverka säkerheten att det som är optimalt kanske inte alltid används. 
 
Avslutningsvis i avsnitt 5.4 där informanterna får frågor om vad de anser generellt om 
behovet av en standard och eventuell påverkan på IoT. Där ser vi två återkommande åsikter 
hos våra informanter gällande behovet och påverkan av standardisering.  
 
Flera informanter visar på att behovet i dag är till stor del styrt av att konsumenten eller 
kundens medvetenhet om informationssäkerheten inte finns där. Som tidigare nämnt i det här 
avsnittet så menar även Brass et al. (2018) på att kundmedvetenheten är en central del i en 
produkts upplevda säkerhet. Informanterna menar på att det i dagsläget inte finns något behov 
av att jobba extra på säkerheten om ingen kräver det. Utifrån det menar informant C och 
andra informanter på att något som inte krävs från kunden inte innefattas i en standard. 
 
Enligt informanterna framkommer det att en standard skulle vara bra i syfte att höja 
grundnivån inom informationssäkerhet. Det ger en indikation på ett behov av en generell 
standard. De säger att det kan vara bra men att det är en lång väg dit om inte nästan omöjlig. 
Brass et al. (2018) skriver även de i sin artikel om hur svårt det är att anpassa en standard till 
just IoT-miljön vilket gör att arbetet med utvecklingen av en eventuell standard tar tid för att 
den ska fungera. En annan aspekt som syns är hur priset skulle påverkas av en eventuell 
standard. En informant menar att det skulle generera ett lägre utvecklingspris då man kan 
använda sig av andra lösningar. En annan informant menar att det skulle bli dyrare då det 
krävs att man faktiskt jobbar med informationssäkerheten. I figur 2 syns omfånget som en 
påverkande del i hur slutprodukten formas. Ser man till den andra delen är det pris och 
beroende på hur en eventuell standard skulle se ut skulle priset te sig olika.  
 
Brunsson & Jacobsson (2002) skriver i sin bok om skillnaden på ursprunget av en standard. 
Där menar de att en standard kan komma från olika håll och därav ha olika påverkan på 
marknaden. Några av informanterna indikerar även på detta då de menar att en frivillig 
standard inte skulle ha den slagkraften eller påverkan att alla skulle använda den. Där man 
kommer tillbaka till att ingen gör något om man inte måste göra det. Skulle en standard 
däremot komma från en större organisation i form av en de jure-standard menar de att den 
haft en större påverkan på marknaden.   
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7. Slutsatser 
Efter studiens genomförande kan vi se ett antal indikationer som i sin tur kan leda till ett antal 
slutsatser.  
 
Ett tydligt mönster kunde hittas efter de svar som informanterna gav när arkitekturer 
diskuterades. Som informant A, B, C och D påpekade att varje IoT-enhets tekniska prestanda 
och kapacitet varierar så kraftigt till den grad att det i dagsläget inte går att ta fram en 
övergripande standard för hur arkitekturen i en IoT-enhet ska se ut i syfte att göra produkten 
säker. Detta i samspel med informant C uttalande om att olika produkter varierar så kraftigt 
att en standardarkitektur som är tillräcklig för de små och prestandasnåla enheterna inte 
kommer räcka till när det kommer till större och kraftfullare enheter. Hen menar även på 
motsatsen, en arkitektur som är byggd efter en stark enhet kommer aldrig gå att applicera på 
de mindre enheterna då strömförsörjning eller hårdvaran inte räcker till. I och med detta kan 
vi enligt studiens informanter se tydliga indikationer på att det i dag inte finns ett behov av en 
standard gällande systemarkitekturer inom IoT. 
 
Gällande överföringsprotokoll indikerar resultatet av studien på ett eventuellt behov av ett 
mer standardiserat protokoll inom IoT. Informant E lyfter fram en problematik som liknar 
den informanterna lyfte fram gällande arkitektur då hen lyfter fram nackdelar med att bara 
arbeta aktivt med ett enda protokoll. Informant D menar på att om man använder sig av olika 
protokoll så behöver man anpassa systemarkitekturer och informant A menar att en känd och 
välanvänd teknik är att föredra då det är lätt att göra fel om man ska komma på nya lösningar 
varje gång. Informanternas utsagor står i kontrast till varandra och ger indikationer på att det 
finns ett behov av standardisering av överföringsprotokoll. De två aspekterna som 
informanterna lyfter fram i vår studie är möjligheten att skräddarsy ett system med hjälp av 
flera överföringsprotokoll och i jämförelse med att använda ett enstaka standardprotokoll för 
att hantera sin information säkert. Eftersom de två aspekterna ställs emot varandra ser vi inte 
ett tydligt behov av en standard men vi ser ändå utifrån informanterna att det skulle kunna 
hjälpa till med informationssäkerheten. 
 
En varierande och otydlig bild framträder vad gäller behovet av en generell standard för att 
hantera informationssäkerheten i IoT utifrån informanternas svar. Generellt sett är 
informanterna ense om att det finns ett behov av att standardisera IoT ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv. Informant B uttryckte en förhoppning där hen såg en 
framtid där produkters grundsäkerhet skulle höjas i takt med att man standardiserar IoT. 
Slutsatsen att det behovet av en generell standard behövs är trots det inte självklar. Såsom 
informant C och A svarade på frågan om det finns ett behov så menar de på att kundens 
köpvilja, medvetenhet och krav är det som i slutändan kommer avgöra vad ett system eller i 
studiens fall IoT-enhet eller tjänst kommer att innehålla. Slutsatsen vi kan dra utifrån våra 
informanters syn på kundmedvetenheten är att vi inte kan se ett behov att standardisera IoT. 
Informanterna menar att det inte finns behov av att lösa ett problem som ingen har identifierat 
som ett problem. Då kunden inte ställer säkerhetskrav på IoT-enheter eller tjänster enligt våra 
informanter så kan drar vi slutsatsen att det inte krävs att ta i beaktande och därför ser vi inget 
behov av en standard inom IoT. 
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IoT är enligt informanterna fortfarande ett nytt och outforskat område som kräver fortsatt 
forskning och utveckling. Därför vill vi uppmana till vidare forskning inom ämnet. Forskning 
vi ser relevant för framtiden är att ställa åsikter hos privatanställda utvecklare som den här 
studien behandlar i jämförelse med offentligt anställda utvecklare. Relevansen i detta är att 
undersöka om åsikterna och arbetet skiljer sig åt utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. 
Vi ser också relevans i att fortsätta forska på påverkan och behovet av att standardisera IoT 
då vår studie indikerar på ett behov av en framtida IoT-standard. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide 
Tema: Hur är synen på informationssäkerhet? 

● Hur definierar du informationssäkerhet?  
● Hur definierar du systemarkitektur? 
● Anser du att det finns en bristande informationssäkerhet inom IoT? 

- Ja? Varför tror du att det är så? 
- Nej? Varför? 

Tema: Hur ser processen ut? 
● Hur ser er process ut vid utvecklingen, när tas arkitektur in i beaktning? 

- Tidigt/sent? 
- Finns en standard? 
- Hur ser den ut? Egen/standard? 
- Hur tänker man på informationssäkerheten vid valet? 
- Olika arkitekturer på olika enheter? 
 - Ja? Ser du några för/nackdelar med olika arkitekturer på olika enheter       
gällande informationssäkerhet? 
 - Nej? För/nackdelar på att använda samma arkitektur gällande 
informationssäkerhet? 
- Ser man till nackdelar (JA) fördelar (NEJ) finns det ett behov av en standard som 
skulle hjälpa till med dem? 

● Hur ser er process ut vid valet av överföringstekniker? 
- Redan bestämda när ni börjar? 
- Hur påverkas arkitekturen pga detta? Anpassad till arkitekturen eller tvärtom? 
- Används flera olika tekniker? Anpassas det till olika produkter? Hur anser du det 
påverkar informationssäkerheten? 
- Vilka tekniker används? 
- Hur tänker man kring informationssäkerheten för överföringsteknikerna? Prata med 
andra enheter? 
- Olika överföringstekniker för olika enheter? 
 -Ja? Ser du några för/nackdelar med olika tekniker på olika produkter gällande 
informationssäkerhet? 
 -Nej? För/nackdelar med att använda samma tekniker gällande 
informationssäkerhet? 
- Ser man till nackdelar (JA) fördelar (NEJ) finns det ett behov av en standard som 
skulle hjälpa till med dem? 
- Påverkar faktorerna de val man gör i informationssäkerhetsarbetet? 

● Ser man till för/nackdelar på både arkitektur och tekniker finns det ett behov av en 
standard för att hjälpa till med det? 

Tema: Vilka för/nackdelar skulle det ge? 
● Anser du det i dag saknas en generell branschstandard? 

- Nej, använder ni den? 
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- Om nej, varför inte? 
- Om det finns, saknar det spridning? 

- Om ja, använder sig alla av den? 
- Ja, Varför? Hur skulle det påverka tänket med informationssäkerheten? (Nästa 

frågas underfrågor) 
● Om det skulle finnas en allmän standard i IoT-utveckling, vilka för och/eller 

nackdelar skulle det ge till informationssäkerheten i IoT-produkter/tjänster. 
- Längre/kortare leveranstid? 
- Kundnöjdhet? 
- Användas färre tekniker? 
- Enklare/svårare utvecklingsprocess? 
- Egen kreativitet? 
- Högre/lägre informationssäkerhet? 

● Anser du att det skulle underlätta ert informationssäkerhetsarbete? 
- Ja? Hur? 
-Nej? Varför inte? 

● Vilka för/nackdelar skulle det ge slutprodukten?   
- Kundnöjdhet? 
- Bättre/sämre informationssäkerhet? 
- Försämra/bättra på framtiden för IoT?  

Avslutning 
● Vad tror du krävs för att förbättra informationssäkerheten inom IoT? 
● Har du något du vill tillägga som vi har missat? 

 


