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Sammanfattning 

Rapporten handlar om risker och konsekvenser för användares personliga integritet vid användandet av 

Internet of Things (IoT) samt vad användare bör vara medvetna om för att minska dessa risker. IoT är 

fysiska enheter som via sensorer och kommunikationsteknik är uppkopplade till internet. IoT enheter kan 

exempelvis vara uppkopplade fitnessarmband, lampor och lås i smarta hem eller sensorer i bilar. 

 

Det finns en del oklarheter just gällande risker, konsekvenser och personlig integritet inom IoT och den 

här studien bidrar till att öka förståelsen och medvetenheten hos användare av tekniken. För att få svar på 

dessa frågor så genomfördes en kvalitativ studie där experter och forskare inom området datavetenskap 

samt IT-rätt med inriktning på IoT intervjuades.  

 

Vi har i vår studie identifierat fem risker med tillhörande konsekvenser. Utifrån studien ger vi även 

rekommendationer på vad användare bör vara medvetna om vid användandet av tekniken. Riskerna 

omfattar att användare kan få intrång i sin personliga integritet, att tredje part kan ta del av användardata, 

att obehöriga kan få åtkomst till personlig information, att användare blir utsatta för otydliga och 

komplexa användarvillkor samt att användare blir utsatta för Big data analyser. Några av konsekvenserna 

kan vara att användare upplever sin personliga integritet kränkt och drar sig undan eller börjar ange 

felaktiga uppgifter, att de blir exponerade för riktad reklam eller får förhöjda försäkringspremier, att de 

blir utsatta för hot eller identitetsstöld, att deras personliga uppgifter sprids på ett oönskat sätt samt att det 

till och med kan bli ett hot mot demokratin. Några saker som användare bör vara medvetna om om för att 

minska risker med tekniken är att de bör bli mer försiktiga med vilken information de delar med sig av, bli 

bättre på att läsa och förstå användaravtal, inse att de har mer makt än de tror, öka förståelsen för 

konsekvenser samt ställa högre krav på tekniken. 

 

Nyckelord: Internet of Things, risker, konsekvenser, personlig integritet, användarmedvetenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

This report is about risks and consequences for user privacy when using the Internet of Things (IoT) and 

what users should know in order to reduce these risks. IoT are physical devices that via sensors and 

communication technologies are connected to the Internet. IoT devices can for example be connected 

fitness bracelets, lamps and sensors in cars. 

 

There are some uncertainties about risks, consequences and personal integrity regarding IoT and this study 

aims to increase users understanding and awareness for the technology. To get answers to these questions 

a qualitative study was conducted in which experts and scholars in the field of computer science and IT 

law were interviewed. 

 

We have in our study identified five risks with associated consequences. Based on the study we also 

provide recommendations on what users should be aware of when using the technology. The risks include 

that users can get intrusion into their privacy, that third parties may take part of user data, unauthorized 

access to personal information, users can be exposed to vague and complex terms and that users are 

exposed to big data analysis. Some consequences of these risks may be that users are experiencing their 

privacy violated and withdraws from the technology or starts entering false information, are exposed to 

targeted advertising or receive increased insurance premiums, are subject to threats or identity theft, their 

personal information is spread undesirably and some risks could even be a threat to democracy. A few 

things that users should be aware about in order to reduce risks of the technology is that they should be 

more careful about what information they share, start reading and understanding user agreements, realize 

that they have more power than they think, increase understanding of consequences and put higher 

demands on the technology. 

 

Keywords: Internet of Things, risks, consequences, privacy, userawareness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Förord 

 

Denna studie är en kandidatuppsats som omfattar 15 högskolepoäng i Systemvetenskap och skrivs på 

Luleå Tekniska Universitet våren 2016. Studien har utförts med precis samma delaktighet och bidrag 

genom hela arbetet från båda författarna. 

 

Vi vill tacka samtliga respondenter som deltog i intervjuer och möjliggjorde studiens resultat. Vi vill även 

tacka vår handledare Mari Runardotter som har varit ett stöd genom hela arbetet, samt Isabella 

Danckwardt-Lillieström och Ulla Lundblad som hjälpt oss korrekturläsa uppsatsen. 

 

Oscar och Fredrik 

Uppsala och Sollentuna 
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1. Introduktion 

Den här delen handlar om bakgrund till problemet, problembeskrivning, syfte, avgränsning av rapporten 

och definitioner av viktiga begrepp.  

1.1 Bakgrund 

Sedan internet som fenomen slog igenom i början av 1990-talet så har dess betydelse inom 

informationsteknologi (IT) vuxit och utvecklats i en oerhört snabb takt. Med internet kan människor 

världen över kommunicera med varandra (Laberta, 2012) via sociala nätverk, bloggar och e-post 

(Tanenbaum, Wetherall, 2014). När internet blev trådlöst började det användas i bärbara enheter såsom 

laptops och smarta telefoner. Detta slog igenom stort vilket en del ser som ett andra fenomen och detta 

ledde till att människor kunde interagera ännu mer och lättare med varandra. Med internet i 

mobiltelefonen kan människor använda den till mer än att bara ringa, det har gjort det möjligt att titta på 

film, surfa, läsa nyheter, lyssna på musik och spela spel (Tanenbaum, Wetherall, 2014). 

  

Nu har det tredje stora internetbaserade fenomenet inom IT kommit och det växer i en rasande takt. 

Fenomenet kallas för Internet of Things (IoT) och bygger på att fysiska enheter är försedda med sensorer 

och kommunikationsteknik som är uppkopplade och kommunicerar via internet (Dijkman, Sprenkels, 

Peeters & Janssen, 2015). Dessa fysiska enheter har därmed möjlighet att samla in, lagra, bearbeta och 

skicka information om sig själva och sin omgivning till andra uppkopplade enheter (Ziegeldorf, Morchon, 

Wehrle, 2014). IoT kan användas både av företag och privatpersoner. Några exempel på IoT-enheter är 

uppkopplade personvågar, fitness armband, smarta telefoner, uppkopplade lampor, dörrlås, smarta 

kamerapiller som letar problem i tarmarna, plåster som kan mäta temperatur, njurfunktion och 

hjärnaktivitet för att nämna några (Peppet, 2014).  

 

Forskare uppskattar att IoT har växt från 0.9 miljarder enheter 2009 (Lee & Lee, 2015) till 16 miljarder 

uppkopplade enheter år 2014 och att år 2020 kommer det att finnas hela 50 miljarder uppkopplade enheter 

(Weinberg, Milne, Andonova & Hajjat, 2015).  

 

Det finns många fördelar med IoT men det finns även en del orosmoln.  
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1.2 Problemdiskussion 

Aktuell forskning visar att dagens användare av IoT bryr sig mer om teknikens funktionalitet än vilka 

risker de utsätter sig för genom att använda den (Lee & Lee, 2015). Weinberg et al. (2015) påpekar att 

IoT-tekniken har stora brister i säkerheten, bland annat så finns sällan tillräcklig kryptering och enligt Lee 

& Lee (2015) så saknas så kallade standarder för säkerhet och behandling av integritet. Enligt Weinberg et 

al. (2015) så kan dessa brister leda till att obehöriga får tillgång till olika system och persondata vilket 

skulle kunna leda till att känsliga uppgifter läcker ut om användare, kapade kreditkortsuppgifter eller 

identitetsstöld. 

 

Ett problem för användare när de nyttjar olika tjänster från IoT-företag är att de måste godkänna otydliga 

och komplexa användarvillkor. Weber (2015) påpekar att användare för det mesta är omedvetna om hur 

dessa användarvillkor ser ut och vad de innebär. Detta kan leda till att användare godkänner mycket mer 

än vad de egentligen tror att de gör samt att deras uppgifter kan spridas på ett oönskat sätt. Ett problem 

med användarvillkoren är att de skrivs på ett sätt som möjliggör att den personliga användardatan kan 

delas eller säljas till ett tredje parts företag. Dessa tredje parter kan enligt Ziegeldorf et al. (2014) vara 

företag som vill använda informationen i marknadsföringssyfte vilket kan leda till att användare blir 

exponerade för riktad reklam. Enligt Weinberg et al. (2015) kan det även handla om att försäkringsbolag 

vill åt persondata från användare för att analysera och ta individanpassade beslut såsom att höja 

försäkringspremier eller neka någon en viss typ av försäkring.  

 

En tydlig risk för användare är intrång i den personliga integriteten. Det kan bli ett resultat av ovanstående 

problem med otydliga villkor, data som delas med tredje part eller obehöriga som får tillgång till 

persondata. Weinberg et al (2015) förklarar att frågan om äganderätt av data kan komma att bli ett stort 

bekymmer och skapa många olika tvister om framförallt personlig information. Konsekvenser för 

användare om deras personliga integritet blir kränkt kan enligt Olsson (2009) vara att de vill dra sig undan 

och dölja sin identitet vilket leder till isolering. 

 

Användare av IoT-enheter behöver bli mer medvetna om vilken data de delar med sig av (Weinberg et al, 

2015) och enligt Peppet (2014) är det en stor utmaning att arbeta för att användare ska få mer att säga till 

om när det gäller vilken data som samlas in om dem och delas via IoT-enheterna. Men vad är det 

användare egentligen borde vara medvetna om när det gäller risker och konsekvenser för deras personliga 

integritet vid användning av IoT? 
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1.3 Syfte 

Det är oklart vilka risker och konsekvenser som användare exponeras för när de använder IoT samt hur 

detta faktiskt påverkar deras personliga integritet.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad den enskilda användaren bör veta om risker och 

konsekvenser för deras personliga integritet vid användandet av IoT samt vad de kan göra för att 

minska eventuella risker med tekniken. 

 

Studien genomfördes genom att intervjua forskare, experter och IT-jurister inom IoT och personlig 

integritet. 
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2. Fenomenet Internet of Things 

Kapitlet behandlar en övergripande bild av fenomenet Internet of Things, vad det är, vad det används till, 

inom vilka användningsområden och hur det skiljer sig med vanliga internet uppkopplade enheter för att 

läsaren ska en förståelse för detta spännande fenomen. 

2.1 Vad är “The Internet of Things”? 

Internet of Things är fysiska enheter som samlar in, lagrar, bearbetar och skickar information om sig 

själva och sin omgivning till andra uppkopplade enheter (Ziegeldorf et al, 2014). Tekniken bygger på att 

dessa fysiska enheter är försedda med sensorer och kommunikationsteknik som är kopplade mot internet 

för att dela med sig av insamlade data (Dijkman et al, 2015). Vi kommer att kunna se en explosionsartad 

utveckling av denna teknik en tid framöver och Swan (2012) illustrerar detta med följande bild; 

 

 

Figur 1. Ökning av IoT-enheter. (Swan, 2012, s.219). 

 

Det finns flera snarlika definitioner på IoT och Roman, Zhou och Lopez (2013) sammanfattar begreppet 

på ett enkelt sätt. De förklarar att IoT är ett världsomspännande nätverk av sammankopplade enheter.  

2.2 Tekniken bakom IoT 

Den grundläggande tekniken bakom IoT kan enligt Lee och Lee (2015) sammanfattas till fem olika 

kategorier enligt nedan; 

1. Radiofrekvensidentifiering (RFID) 

2. Trådlösa sensornätverk (WSN) 

3. Mellanprogram 

4. Molndatabehandling 

5. IoT tillämpningsprogram 
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Med hjälp av kategori 1 (radiofrekvensidentifiering) kan man identifiera och samla in data med hjälp av 

radiovågor via en tagg och en läsare. Taggarna kan delas in i passiva, aktiva och semipassiva taggar. De 

passiva taggarna har inget eget batteri utan förlitar sig på att läsaren tillför radiofrekvent energi för att 

fungera. Vanliga användningsområden för dessa är pass, elektroniska vägtullar och spårning av artiklar. 

Aktiva taggar har till skillnad från passiva ett eget batteri och kan själva inleda kommunikation med en 

läsare. Detta möjliggör användningsområden såsom övervakning av temperatur, tryck och kemikalier 

vilket kan vara användbart inom tillverkning, sjukhuslaboratorier och IT övervakning. Den sista kategorin 

är semipassiva taggar som använder ett batteri för att strömföra mikrochippet i taggen men behöver kraft 

från läsaren för att kommunicera. Nackdelen med aktiva och semipassiva taggar är att de kostar betydligt 

mer än passiva (Lee & Lee, 2015). Ziegeldorf et al. (2014) säger att passiva RFID taggar har blivit så 

vanliga då de endast kostar några ören att tillverka.  

 

Kategori 2 (trådlösa sensornätverk) består av rumsligt fördelade autonoma sensorutrustade enheter som 

kan samarbeta med RFID system. WSN används exempelvis i kylkedjan för att transportera 

temperaturkänsliga produkter och även för underhåll och spårningssystem. Företaget General Electric 

placerade sensorer i sina jetmotorer, turbiner samt vindkraftverk och kunde genom att analysera data i 

realtid spara tid och pengar med förebyggande underhåll. Även American Airlines använder förebyggande 

underhållssensorer i sina flygplan och kan samla in så mycket som 30 terrabyte data under bara en 

flygning (Lee & Lee, 2015). Man kan alltså med hjälp av dessa sensorer hitta det optimala 

underhållstillfället då det är som billigast att göra service och reparationer. Jämfört med att vänta på att en 

maskin helt ska gå sönder och stå still en lång tid är detta sätt betydligt mer kostnadseffektivt. 

 

Ett Mellanprogram räknas in i kategori 3 och består av ett mjukvaruskikt placerat mellan olika program 

vilket kan underlätta för utvecklare att integrera olika enheter så att de kan kommunicera med varandra 

och andra program. Dessutom bidrar mellanprogram till att dölja en del detaljer som inte alla bör få 

tillgång till (Lee & Lee, 2015). 

 

Molndatabehandling tillhör kategori 4 och passar väldigt bra för den enorma datamängd som IoT- 

tekniken medför och mängden data uppskattas att växa från uppskattade 4 zettabyte 2014 till 40 zettabyte 

2020 (Weinberg et al, 2015). Många IoT-applikationer kräver enorm datalagring och hög 

bearbetningshastighet för att möjliggöra beslutsfattning i realtid och detta tillsammans med data, ljud och 

videoströmning är en av “molnets” starkaste fördelar (Lee & Lee, 2015). Ziegeldorf et al. (2014) bekräftar 

att molntekniken erbjuder de medel som behövs vid den snabbt ökande användningen av IoT.  

 

I kategori 5 räknas tillämpningsprogrammen som möjliggör interaktion mellan enheter samt mellan 

människa och enhet på ett robust och pålitligt sätt. Dessa tillämpningsprogram ser alltså till att data och 
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meddelanden blir mottagna och gör det lättare för människor att visuellt förstå status på enheterna och 

dess omgivning. Dessa IoT-program byggs allt mer intelligenta och några av de viktigaste funktionerna 

som man vill ska ingå är att se till att de kan övervaka enheternas omgivning, identifiera problem, 

kommunicera med andra enheter och eventuellt lösa problem utan hjälp av mänskligt agerande (Lee & 

Lee, 2015). 

 

Det finns även en relativt ny term som kallas för Big data vilket ibland refereras till som 2000-talets olja 

på grund av dess värde eftersom det omfattar stora volymer data. Big data innehåller i huvudsak tre 

stycken kategorier. Den första är Volume (volym) som pekar på att det är stora datamängder, den andra är 

Velocity (hastighet) som handlar om i vilken hastighet data hanteras och den tredje är Variety (mängd) 

vilket innebär att Big data innehåller olika sorters data som text, foto eller video. Med Big data analyser 

kan man utvinna stora fördelar men det finns även risker för både säkerheten och den personliga 

integriteten (Howson, C, 2014). 

2.3 IoT sensorer 

Många IoT-sensorer som används idag samlar in data om bland annat hur mycket användare rör på sig, 

deras vikt, blodtryck, position och sömnmönster. Detta är väldigt personlig data som om de delas eller 

används på fel sätt kan ge intrång i användares personliga integritet. Peppet (2014) förklarar att det finns 

fem olika kategorier av personliga hälsomonitorer nämligen; 

 

Countertop devices (Stationära sensorer) är uppkopplade enheter som används då och då men inte hela 

tiden, som t.ex personvågar, kroppstemperaturmätare och blodtrycksmätare (Peppet, 2014) 

 

En annan kategori är Wearable sensors (Bärbara sensorer) är enheter som man har på sig, ett av de mer 

kända företagen är Fitbit som mäter sovmönster, antal steg, distans och puls (Weinberg et al.,2015). 

Liknande enheter har även möjlighet att mäta kaloriförbränning, hudtemperatur, rörelser, löpteknik och 

hastighet (Peppe, 2014) 

 

Intimate contact sensors (Intima kontakt sensorer) är en tredje kategori som liknar Wearable sensors 

men används mer inom sjukvården. Exempel på enheter som är inbäddade i bandage, tejp och plåster som 

kan mäta aktiviteter i kroppen som kroppstemperatur och hjärtfrekvens (Peppet, 2014). Swan (2012) 

beskriver att elektroniska stretchbara tatueringar börjar dyka upp på marknaden för att mäta olika typer av 

kroppsvärden. 

 

Ingestible sensors (Sväljbara sensorer) är enheter som man sväljer som övervakar tryck, PH värden, 

temperatur eller blodtryck i kroppen (Peppet, 2014).  
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Den sista kategorin är Implantable sensors (Implantat sensorer) som är enheter som kan opereras in i 

samband med en organtransplantation för att se hur kroppen tar emot det nya organet, eller små enheter 

som fästs på en tand för att avgöra om patienten äter, hostar, röker, dricker eller andas (Peppet, 2014) 

 

Peppet (2014) beskriver även en typ av sensorer i bilar som blir allt vanligare och skulle kunna påverka 

den personliga integriteten. Dessa sensorer kallas för “Autoinsurance telematics devices” och kan 

översättas på svenska till “Bilförsäkrings telematik sensorer”. Denna typ av sensorer är kortfattat något 

som tillhandahålls av bilförsäkringsbolag som håller koll på din körstil och baserar försäkringsbeloppet på 

dessa data. En av de mest kända enheterna i denna kategori är “Progressive Snapshot” som under 30 dagar 

samlar in data såsom bilens hastighet, tidpunkter, distans och frekvens av hårda inbromsningar. Bilen 

tilldelas sedan ett såkallat “Snapscore” vilken är en av aspekterna för att avgöra försäkringspremien. 

Programmet fortsätter att samla in data ytterligare under fem månader för att se att förare inte bara kör 

ordentligt under de första 30 dagarna och kan då justera beloppet efter detta (Peppet, 2014). 

 

Ett enormt användningsområde för IoT-teknik är inom smarttelefoner. Dessa är vanligtvis utrustade med 

en kompass för att avgöra telefonens fysiska orientering, en accelerometer för att avgöra rörelse i luften, 

en omgivningsljussensor för att justera bildskärmens ljusstyrka, en närhetssensor för att upptäcka om 

telefonen är nära användarens ansikte, ett gyroskop för att avgöra telefonens orientering vertikalt och 

horisontellt, en GPS för att avgöra telefonens position, en mikrofon och två kameror. Dessa smarttelefoner 

kan likt fitness armband samla in information om GPS position, löp eller cykelturer, hastighet, puls, antal 

steg och uppskattad kaloriförbrukning (Peppet, 2014).   

 

Peppet, 2014 har även tagit del av material från forskare som har börjat inse att smarta telefoner i nära 

framtid antagligen kommer att kunna avgöra saker såsom humör, stressnivå, personlighetstyp, bipolär 

sjukdom, kön, civilstatus, jobbstatus, ålder, rökvanor, allmänt välbefinnande, sömnmönster, lycka, 

träningsnivå, typ av fysisk aktivitet, UV strålning och nivå av föroreningar i luften. Swan förklarade även 

2012 att smarta telefoner via sin mikrofon kan avgöra eventuell progression för Parkinson’s sjukdom. 

2.4 Skillnader mellan Internet och IoT 

Det finns en del skillnader mellan internet och IoT. Internet används för det mesta av människor via en 

webbläsare med hjälp av enheter såsom datorer, smarttelefoner och surfplattor. I en webbaserad internet 

miljö skapas, genereras och registreras data via en användare. Exempel på sådana data är text, bild, ljud, 

sidbesök eller kakor. För det mesta är det användaren som fyller i datan i webbläsaren för att ta sig vidare 

på internet eller skicka information. Information som sparas via användning av en webbläsare sparas hos 

organisationen, deras partner eller en tredje part. Via den informationen kan marknadsförare lära sig 
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användarens beteende, som till exempel köpvanor. Från information om kunders köpvanor kan de ta 

beslut om hur och vad de ska fortsätta sälja eller förbättra. Detta sker inte alltid i realtid utan det sker när 

de har fått in tillräckligt med information för att ta ett bra beslut (Weinberg, et al, 2015). Det är inte 

nödvändigt att användare interagerar med IoT-enheter utan enheten kan på egen hand samla in data genom 

att övervaka och kontrolla sig själv och dess fysiska omgivning med uppkoppling mot internet. En IoT-

enhet observerar och lär sig en användares och den fysiska världens beteende genom att hela tiden hämta 

in information. En användare behöver interagera med enheten för att läsa av data som har samlats in. Ett 

exempel på en IoT-enhet är en termostat som är uppkopplad till internet som lär sig hantera temperaturen i 

en byggnad. Via sensorer samlar den in information om temperaturen i byggnaden och kan reglera sig 

själv så det passar människorna i byggnaden (Weinberg, et al, 2015). Internet of Things fungerar till 

skillnad från “vanliga” internet genom att det via IoT-enheter sparas och skickas information mellan andra 

enheter och leverantören av produkten. Enheten arbetar hela tiden i realtid och tar beslut utifrån den 

insamlade informationen den fått från sensorerna (Weinberg et al, 2015). 

 

Figur 2. Exempel på IoT-enheter. (Weinberg et al., 2015, s.618). 

 

Figur 2 ovan visar mer traditionellt uppkopplade enheter såsom dator, telefon och surfplatta till vänster 

samt IoT-enheter till höger. 
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För att sammanfatta och enklare förstå IoT mer överskådligt så skapade Ziegeldorf et al, 2014 en modell 

av denna teknik enligt nedan; 

 

 

Figur 3. Informationsflöde från IoT-enheter. (Ziegeldorf et al., 2014, s.2729). 

 

Ovanstående bild beskriver att smarta enheter är vardagliga saker som innehåller informations och 

kommunikationsteknik. Dessa används för att samla in, bearbeta och kommunicera data om sig själva och 

sin miljö andra smarta enheter samt till människor. En människa kan vara både någon som en IoT-enhet 

samlar in information om men kan även vara en mottagare av information. Dessa smarta enheter är sedan 

uppkopplade till någon service via en infrastruktur som kan variera i komplexitet. Infrastrukturen kan 

omfatta ostabila lågeffektivitetsnät eller kraftfulla stamnät för internet som ofta passerar olika gateways, 

servrar och brandväggar. Bilden visar även olika typer av informationsflöden såsom interaktionsfasen då 

människor använder program som IoT-enheter är uppkopplad till. Enheter aktiveras här i insamling, 

informationsbearbetning och informationsspridning. Som bilden visar så kan informationsspridningen 

både nå människor och andra enheter. När flera olika system länkas ihop ökar risken betydligt för olika 

typer av säkerhetsbrister och integritetsproblem (Ziegeldorf et al, 2014).  

2.5 Säkerhetsattacker inom IoT 

Informationsteknik (IT) har blivit vardagligt i våra liv, det finns överallt i hemmet och på arbetsplatserna. 

Mer och mer information sparas digitalt och det blir allt viktigare att skydda sina system och data från 

obehöriga (Andress, 2011). 1992 rapporterades det i USA att det hade varit 773 förbjudna intrång i 

datasystemen. Den siffran tripplades de två följande åren och är nu en omöjlig siffra att hantera eftersom 

det dagligen sker intrång (Dhillon, 2006). Med tiden har säkerheten blivit mer avancerad men det har även 

de kriminellas sätt att göra intrång vilket är ett stort problem (Dhillon, 2006). Privatpersoner och företag 
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vill skydda sina fysiska och digitala tillgångar såsom telefoner, datorer samt dess information. Amerikansk 

lag definierar informationssäkerhet enligt följande; “att skydda information och informationssystem från 

obehörig åtkomst, användning, avslöjande, avbrott, ändring eller förstörelse (Andress, 2011). 

 

Det finns många olika sätt som en angripare kan attackera enheter och infrastrukturen som är uppkopplad 

med IoT. Några av dessa är Denial of Service (DoS), avlyssning, fysisk skada, kapa enhet och kontroll 

vilka beskrivs mer omfattande nedanför. 

 

Denial of Service är en överbelastningsattack som sker genom att angriparen skickar massviss med 

datapaket till en enhet för att få denna att lägga alla resurser på att motverka attacken snarare än att 

fungera som den ska (Dhillon, 2006). Inom IoT kan DoS-attacker slå ut kommunikationens infrastruktur 

vilket leder till att data inte kan sändas (Roman, Zhoue, Lopez, 2013). Det finns även möjlighet för 

angripare att infiltrera sig in i nätverk och avlyssna trafiken från information som skickas genom 

nätverket. Detta kallas för passiva angripare som även kan spara ner information med särskild utrustning 

(Roman et.al. 2013). Ett annat sätt att attackera och förstöra för IoT-enheter är att skada dem fysiskt. 

Genom att ha sönder en enhet omöjliggör man att den fungerar. Exempel på enheter där denna taktik kan 

fungera är en uppkopplad gatulykta eller hushållsmaskiner (Roman et.al. 2013).  

 

Istället för ha sönder enheterna kan en angripare kapa lagringsenheter, processer och uppkopplade 

enheter. Att en enhet blir kapad betyder att angriparen har möjlighet att komma åt information som finns 

sparad i enheterna och vad för information som skickas (Roman et.al. 2013). Ytterligare ett sätt för en 

angripare är att ta kontroll över enheter eller processer. Genom att ta sig in i enheten möjliggör detta även 

att angriparen kan ta kontroll över hela eller delar av enheten. Beroende på vad för enhet det är som blir 

övertagen kan det orsaka stora skador (Roman et al, 2013). Under 2013 i USA rapporterades det om att en 

familjs uppkopplade babymonitor hade blivit hackad. Föräldrarna hörde en mans röst inifrån deras dotters 

rum och när de kom in i rummet hörde de hackarens röst som hade tagit över enheten (Peppet, 2014). 

 

Inom informationssäkerhet så finns det ett grundläggande koncept som förkortas CIA vilket står för 

Confidentiality (sekretess), Integrity (integritet) och Availability (tillgänglighet). Sekretess hänvisar till 

förmågan att skydda data från dem som inte är behörig att ta del av den. Integritet hänvisar till 

möjligheten att förhindra att vår data ändras på ett otillåtet eller oönskat sätt. Tillgänglighet avser 

möjligheten att komma åt vår data när vi behöver det. Dessa tre begrepp hör ihop och om en av dessa 

påverkas negativt så påverkas även de andra två (Andress, J, 2011). Med både mer allmän och personlig 

information i rörelse medför det stora risker för användare att få intrång i sin personliga integritet. För 

närvarande finns det inte tillräckliga skyddsåtgärder för säkerhet, sekretess och integritet (Weber, 2015). 
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    Figur 4. Säkerhetsrisker inom IoT.(Ziegeldorf et al., 2014, s.2734). 

 

Bilden ovanför visar på ett informationsflöde med en IoT-enhet som visades upp i figur 2. Skillnaden i 

den här bilden är att den innehåller hot och sårbarheter i informationsflödet. I den här bilden kan man se 

att vid användning av en IoT-enhet finns det risker såsom att människor i omgivningen fysiskt ser och tar 

del av den information som finns på en enhet. Det är framförallt när information skickas som det finns risk 

att obehöriga tar del av information och utifrån det kan samla ihop så mycket data att de kan identifiera en 

användare eller stjäla dennes identitet (Ziegeldorf et al, 2014). 
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3. Teoretisk referensram  

I teorikapitlet visar vi vad som sägs i litteraturen om vårt problemområde. Det behandlar säkerheten inom 

tekniken, vilka risker och konsekvenser som tekniken medför, hur personlig integritet och lagar ser ut och 

vilka förbättringar som bör komma till inom tekniken i framtiden. 

3.1 Säkerhet inom IoT 

Det finns en hel del fördelar inom IoT men en av de stora farhågorna med den nya tekniken är säkerheten. 

Eftersom antalet uppkopplade enheter ständigt ökar blir det svårare att hantera all den information som 

skickas och bearbetas mellan enheterna (Weinberg et al, 2015). Från en studie gjord av Hewlett Packard 

2014 visade det sig att 7 av 10 IoT-enheter innehåller stora sårbarheter i sina säkerhetsskydd. I snitt så 

hade en enhet ungefär 25 stycken sårbarheter. Exempel på olika sårbarheter kan vara bristande kryptering 

av data och brist i mjukvaruskyddet (Lee & Lee, 2015). 

 

Tankard (2015) påvisar en topp-tio lista på de mest frekventa sårbarheter/säkerhetsbrister som har 

upptäckts från tidigare nämnda undersökning av Hewlett Packard; 

● Osäkert webbgränssnitt 

● Otillräcklig autentisering/tillstånd 

● Osäkra nättjänster 

● Brist på transportkryptering 

● Integritetsfrågor 

● Osäkert moln gränssnitt 

● Osäkra mobila gränssnitt 

● Otillräcklig säkerhet / konfigurerbarhet 

● Osäker mjukvara / fast programvara 

● Dålig fysisk säkerhet 

 

Det gäller även för utvecklarna att integrera intrångsskydd eller brandvägg i systemen vid utveckling av 

enheter (Lee & Lee, 2015). Tankard (2015) anser även att säkerhet ska byggas in i applikationen eller i 

enheterna redan när de designas. Att säkerhet byggs in i designen betyder att applikationen själv ska 

använda sig av enheternas säkerhetssystem. Detta medför en stabilare säkerhet för användarna. Som det 

fungerar nu så skapas IoT-enheter med dålig säkerhet eller att man lägger på säkerheten i efterhand. Andra 

förslag på hur man kan lösa problemet med personlig integritet är att göra all data om personuppgifter 

anonyma för alla företag och att företag går med på att inte försöka återidentifiera anonym data. (Peppet, 

2014). 
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Det har skapats ett antal metoder och tekniker för att säkerhetsställa säkerheten inom personlig integritet. 

En av dem är PET (private enhancing technology) som anses vara en metod för att säkerhetsställa 

användares integritet. PET innehåller tekniker som säkerhet i transportlagret(fjärde lagret i OSI modellen), 

DNS säkerhet, virtuella nätverk och privat informationssökning. Syftet med teknikerna inom PET är att 

skydda identiteter och säkerheten inom kommunikationen (Weber, 2015). 

En annan metod är PbD (Privacy by Design) som innehåller nedanstående grund funktioner; 

● Integritets standard 

● Integritet inbäddad i tekniken 

● End-to-end (slut-till-slut) säkerhet 

● Full funktionalitet 

● Kontrollera sekretess med synlighet och transparens för berörda parter 

● Respekt för användares sekretess 

 

PbD metoden anses vara en framtida viktig metod för integritetsskydd och ovan nämnda grundfunktioner 

bör ske vid utformningen av en IoT-enhet för att bli säker. Det finns två stycken åtgärder till PdB 

metoden; 

1. Anonymisera data som överförs så att det inte går att spåra till individ. 

2. Data som lagras ska begränsas så att det inte går att spåra till individ 

 

En annan ide är att det bör finnas fem stycken grundläggande krav (uppstart, tillträdeskontroller, 

verifiering, brandväggar och uppdateringar) som Tankard (2015) föreslår för att få mer ordning på 

säkerhetsproblemen med användningen av alla uppkopplade enheter vilka beskrivs nedan; 

 

En applikation på en enhet ska inte startas upp förrän enheten har bekräftat att det inte finns några hot 

eller något skadligt i mjukvaran. Via en digital signatur kan detta verifieras för att försäkra sig om att det 

är säkert. Det bör även byggas in tillträdeskontroller i operativsystemet för att undvika att någon får 

tillträde till hela systemet. Vid ett intrång kan man minimera skadorna genom att angriparen bara får 

tillgång till en liten del. Innan en uppkopplad enhet i ett nätverk ska få tillgång till hela nätverket eller 

möjlighet att skicka eller ta emot data behöver enheten verifiera sig för nätverket. Endast erkända enheter 

bör få tillgång till nätverket. Enheter behöver ha inbyggda brandväggar som styr trafiken för att undvika 

att obehöriga tar sig in i trafiken. För att vara mer säker gäller det att hålla mjukvaran till applikationer 

uppdaterad. Tankard (2015) ger även förslag att tillverkarna av enheter ska tvingas visa hur och var de 

lagrar den insamlade informationen. Informationen som skickas och lagras bör även skyddas mot 

obehöriga och förlust genom att informationen krypteras. Han menar också att det behövs en dataskydds 

politik för alla IoT-enheter som hjälper till att kontrollera vilken data som enheterna ska få åtkomst till. 
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3.2 Personlig integritet 

Det största och mest frekventa teknikhotet för människor är insamling av privat information (Ziegeldorf et 

al, 2014). Weinberg et al. (2015) förstärker detta genom att påstå att “Integritet och säkerhet är utan 

tvekan de mest framträdande frågorna; de är i centrum av förtroende, relationsbyggande och utbyte”. 

Enligt Lee & Lee (2015) är lagar om hur man skyddar sin integritet allmänt svaga och det sker dagligen 

integritetskränkningar. 

 

Definitionen på personlig integritet är enligt Nationalencyklopedin ”Rätten att få sin personliga egenart 

och inre sfär respekterad och inte utsättas för kränkande behandling” (Nationalencyklopedin). Personlig 

integritet innebär att människor ska kunna förhindra att information sprids om en själv, med frihet för 

övervakning och kontroll över personlig information enligt Hughes (2015).  

 

Serbua och Rotariua (2015) förklarar att personlig integritet omfattar saker som tillhör en person, som 

hemligheter, känslor, kroppen och identitet eller information om religion, sexuell läggning eller medicinsk 

situation. Ett problem vid användandet av IoT är att det påverkar användares personliga liv och att de kan 

förlora sin personliga integritet. De menar att information för användare inte längre är privat. Exempelvis 

om man inte betalar för en produkt så blir man själv produkten genom att betala med personlig 

information vilket eventuellt används för marknadsföring eller statistik.  

 

Enligt Nguyen, Rosoff & John (2016) skiljer det sig mycket mellan människor vilken attityd de har 

gällande personlig integritet. Människor har även olika uppfattningar om integritetsintrång och vill ha 

kontroll samt vara flexibla i vilken information de sprider och till vem de sprider till vid vilken tidpunkt 

(Bansal och Zahedi, 2015). Hughes (2015) förklarar att det inte finns något samförstånd om vad sekretess 

är och menar att människor behöver en gemensam förståelse av vad det innebär. Människor har även olika 

syn på vilken information som är skadlig och vilken information som är ofarlig (Bansal & Zahedi, 2015). 

 

Om användares personliga integritet kränks, kan konsekvensen vara att de tappar förtroendet för just det 

företaget (Bansal & Zahedi, 2015). Men det är inte helt enkelt att veta när människors personliga integritet 

har blivit kränkt. Människor definierar olika när och hur deras personliga integritet kränkts. För att ta reda 

på det behövs det göras en bedömning på varje enskilt fall och enligt Datainspektionen utgå från dessa 

kriterier; 

● Hur känslig är informationen? 

● I vilket sammanhang finns informationen? 

● I vilket syfte används informationen? 

● Hur är risken att informationen sprids? 

● Vilka konsekvenser kan det få? 
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Dessa kriterier måste bedömas och det måste gå att bevisa att ens personuppgifter har blivit kränkta. Om 

en människas personliga integritet har blivit kränkt har personen rätt till ersättning av den 

personuppgiftsansvarige (Personuppgiftslagen 1998:204). Den kränkta kan även få ersättning för 

personskada och sakskada (Datainspektionen, u.å) och den ansvariga kan dömas till fängelse i upp till två 

år beroende på hur grov kränkningen anses vara (Personuppgiftslagen 1998:204). 

 

En enkät utförd av en integritetsskyddskommitté visade att människor tillåter stora intrång i sin personliga 

integritet för att öka sin egen säkerhet. Dock så tar lagen inte tillräcklig hänsyn till den personliga 

integriteten och orsaken tros vara att integritetsaspekterna inte får särskilt stor uppmärksamhet när 

lagstiftningen arbetas fram. Personlig integritet och yttrandefrihetslagen får ofta maka på sig till hänsyn 

för andra lagar och ofta kan det vara en god sak som ligger bakom såsom att öka säkerheten i samhället. 

Flera länder inklusive Sverige har föreslagit utökad befogenhet för myndigheter såsom att i preventivt 

syfte genomföra telefonavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning. Diskussionerna om dessa 

inskränkningar i människors personliga integritet verkligen var nödvändiga och acceptabla i ett 

demokratiskt samhälle kom först efter förslagen var lagda (Migou och Wigenmark, 2007).  

 

Det är inte alltid lätt för olika länder att skriva anpassade lagar som tar hänsyn till alla aspekter. Samhället 

styrs i slutändan av folkmassan och dessa är oroliga för olika saker. Exempelvis kan en del oroa sig för om 

deras chef kan läsa raderade e-post meddelanden, om en arbetsgivare kontrollerar längden på raster eller 

om ens läkarjournaler delas med försäkringsbolag. Andra är mer oroliga för brottslighet och fysisk 

säkerhet och offrar gärna sin personliga integritet för att få dessa aspekter bättre. Det värsta intrånget i en 

människas integritet kan vara identitetsstöld då detta innebär att stjäla vem och vad någon är. En kriminell 

kan börja med ett namn och personnummer för att via internet hitta adress, telefonnummer, 

körkortsnummer med mera. Detta kan i vissa fall användas för att kolla upp räkningar, ta över 

bankkonton, hyra lägenheter, köpa bilar och ibland även ta lån (Brin, 2009). 

 

En annan typ av personlig integritetskränkning kan vara att allt fler datorer i världen vet var människor 

befinner sig. Till en början handlade det om att hålla koll på brottslingar via fotbojor, men idag har nästan 

alla smarta telefoner GPS funktionalitet vilket används exempelvis för vägledning i trafik eller för att 

undvika trafikstockning. Denna information kan delas med tredje part som eventuellt vill ha reda på vart 

någon kör på motorvägen, kör av motorvägen och när. Hundägare implanterar chip i sina husdjur för att 

veta var de är om de försvinner och föräldrar får sina barn att använda bland annat armband för att kunna 

spåra dem i gallerior. Det börjar även komma patent från företag som vill kombinera billiga 

övervakningskameror med ansiktsigenkänning som kan användas i matbutiker för att se hur folk rör sig 

och kan sedan analyseras med köpet de slutligen gör i kassan. Det finns en stor risk i framtiden att all 

denna insamlade information används och sprids på ett oönskat sätt som gör intrång i användares 

personliga integritet.  
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Det finns ett exempel där människor i små byar flyttar till större städer och upplever en sorts frihet när de 

kan gå längs gatorna utan att bli igenkänd, till skillnad från när de gick i sin hemby där alla visste allt om 

alla. Detta kan liknas vid dagens kryptering av information som möjliggör att användare kan uppleva en 

större anonymitet. Utan anonymitet så vågar inte alla uttrycka sig, det kan handla om känsliga ämnen som 

att tonåringar vill ta reda på information om könssjukdomar, en partner som vill söka relationshjälp efter 

en otrohetsaffär eller en anställd som vill avslöja ett företags farliga produkter. Även om ett mer 

transparent samhälle skulle gynna de flesta så behöver det finnas möjligheter för användare att välja 

anonymitet (Brin, 2009).  

 

Personlig integritet är ett grundläggande mänsklig rättighet men olika människor kan uppleva sin 

personliga integritet kränkt av helt olika anledningar. Därför har personuppgiftsupplagen (PuL) 

utgångspunkten att behandling av personuppgifter endast får ske med den enskildes samtycke. Detta är 

något företag har anpassat sig till och numera bara man köper något eller ansöker om medlemskap för en 

tjänst så förses kunder med avtal som innehåller finstilta meningar. Det kan stå att undertecknaren 

accepterar att hans/hennes personuppgifter behandlas på olika sätt som egentligen inte skulle behövas för 

den tjänst eller produkt kunden köper. Om människor känner att deras yttrandefrihet inskränks och är 

oroliga för deras personliga integritet så kan konsekvenser bli att de vill dra sig undan och dölja sin 

identitet vilket leder till isolering (Olsson, 2009). 

3.3 Risker och Konsekvenser 

Att det finns många säkerhetsbrister inom användandet av IoT stoppar inte människor från att använda sig 

av tekniken. En undersökning som gjordes 2014 av TRUSTe Internet of Things Privacy Index så ansåg 22 

% av IoT-användarna att tekniken och funktionerna var värda att använda även fast de var medvetna om 

risker såsom att få intrång i sin personliga integritet (Lee & Lee, 2015). Många användare är dock inte 

medvetna om vilken information som de delar med sig av eller ens att enheten som de använder hela tiden 

samlar in information om just dem (Peppet, 2014). En del av lösningar på IoTs säkerhetsproblematik kan 

vara att göra användare medvetna på de risker som finns och se till att de använder säkerhetsfunktioner 

som är inbyggda i IoT-enheterna. (Lee & Lee, 2015). 

 

Inom området för smarta hem finns möjligheten att koppla upp delar av sitt hem med smarta lampor, 

elmätare och andra sensorer som placeras ut i huset för att övervaka och på så sätt effektivisera 

användningen av husets energiförbrukning. Nackdelen med detta är att exempelvis elbolagen och andra 

som får tillträde till informationen kan dra slutsatser om vilken tid på dygnet de boende är hemma, när de 

lagar mat, duschar eller tittar på tv. Informationen kan till och med ha en sådan detaljrikedom att de som 

tar del av informationen kan se vilket tv-program en boende tittar på (Peppet, 2014). Kommer denna 

information i fel händer finns stora möjligheter att göra inbrott när det är tomt. Enheter som är 
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uppkopplade samlar hela tiden på sig data via sensorer och även om data är anonym så räcker det med en 

liten del för att kunna ge en sådan helhetsbild av en person som gör det möjligt att bli identifierad, vilket 

är ett hot mot integriteten (Peppet, 2014). Via datan som samlas in finns det möjlighet att identifiera 

människor och även att samla in så mycket information om en människa att det går att stjäla personers 

identitet (Ziegeldorf et al, 2014).  Andra konsekvenser för privatpersoner kan bli att företag, 

försäkringsbolag eller långivare tar enskilda personliga beslut baserad på den insamlade datan från 

uppkopplade enheter vilket ibland kan vara till personen i frågas nackdel (Peppet, 2014). 

 

Idag finns det GPS sensorer inbyggda i de flesta smarttelefoner och denna teknik kan visa sig användbar 

vid exempelvis kartläsning men det finns även en baksida med tekniken. Risken finns att människor kan 

bli förföljda eller lokaliserade genom denna teknik och detta kallas för GPS-stalking. Förutom GPS, kan 

man få fram personers position via internettrafik (Ziegeldorf et al, 2014). Från en studie gjord av forskare 

vid Massachusetts Institute of Technology visade de sig att man kunde få fram och identifiera 95 % av 

personerna genom att analysera 1500000 samtal i Europa under en 15 månaders period. Genom att hitta en 

och samma användare av en mobiltelefon i närheten av en och samma sändare under endast fyra tillfällen, 

kunde de identifiera vem det var (Peppet, 2014). 

 

En av de mest förödande händelser som kan inträffa med IoT är om en hackare gör ett sådant intrång att 

skadan leder till att någon dör (Weinberg et.al, 2015). Inom medicin används olika sorters enheter som är 

uppkopplade med IoT. För personer med diabetes finns möjlighet att använda uppkopplade enheter som 

hela tiden skickar information om hur insulinet ligger till (Peppet, 2014). Säkerhetsexperten Jay Radcliffe 

som själv har diabetes, visade att det är fullt möjligt att hacka sig in i en diabetesenhet och styra över den 

(Peppet, 2014). Andra medicinska enheter som pacemakers och defibrillatorer som är uppkopplade via 

internet löper också en stor risk att bli hackade, vilket kan leda till katastrof för patienter i fråga (Tankard, 

2015). Det finns möjligheter och även rapporterade fall där hackare har tagit sig in i bilsystem och tagit 

över kontrollen (Weinberg et.al, 2015). Om detta skulle hända en bil i rörelse skulle det kunna leda till 

stora konsekvenser såsom att människor mister livet.  

 

En annan risk är att användare får intrång i sin personliga integritet när de använder IoT är att obehöriga 

får tillgång till information om dig. Här kommer begreppet profilering in vilket innebär att någon t ex en 

tredje part försöker sammanställa information om individer och koppla ihop dessa med intressen och sen 

försöka göra vinst på denna information. Tredje part i detta sammanhang innebär att någon exempelvis ett 

företag försöker få ta del av användardata utan att användare direkt ger sitt godkännande till detta. Ofta 

kan tredje part köpa eller ta del av anonym användardata och sedan profilera och försöka återidentifiera 

användardata med strävan att exempelvis kunna skicka personligt riktad reklam eller ta automatiska beslut 

om individer gällande exempelvis försäkringspremier (Ziegeldorf et al, 2014). Detta kan enligt Ziegeldorf 

et al. (2014) lätt leda till intrång i en användares personliga integritet och för en del användare upplevas 
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som intrång i sin personliga integritet. Användardata kan kombineras med andra uppgifter och därigenom 

förenkla återidentifieringen av anonym användardata och detta kan vara av högt kommersiellt värde för 

olika företag som exempelvis vill förbättra sin marknadsföring (Weber, 2015). IoT-data kan alltså delas 

med tredje parts företag men även med andra IoT-enheter, exempelvis så kan en kaffebryggare starta när 

den får information om att en användare är på väg hem från jobbet och denna information kan komma från 

platstjänster ifrån en användarens mobiltelefon (Weinberg et al., 2015). 

3.4 Lagar för personlig integritet i Sverige 

För att ha någon ordning och riktlinjer om hur man behandlar information med ny teknik så har den 

svenska regeringen gett myndigheten Datainspektionen uppdraget att stödja och se till att den enskildas 

personliga integritet skyddas (Datainspektionen, u.å). För att en användare av IoT ska kunna nyttja sina 

uppkopplade enheter finns det vanligtvis applikationer för att interagera med enheten på bästa möjliga sätt. 

För att få tillgång till funktionerna i applikationen behöver användarna godkänna att företaget sparar 

information om dem och även underrättas om hur företag behandlar denna information. Detta 

godkännande är lika med ett samtycke. Med samtycke har användaren fått information och godkänt hur 

behandlingen av personuppgifterna går till (Personuppgiftslagen 1998:204). När en användare surfar på 

internet så blir denne ofta upplyst om användaravtal eller att webbplatsen använder kakor men detta är inte 

lika tydligt för IoT-enheter. Dessa sensorer är ofta små, saknar display och input funktion vilket gör det 

svårt att medvetengöra användare på personliga integritetsavtal och att få deras samtycke. Dessa avtal kan 

istället följa med i pappersform i förpackningen som sensorn ligger i vid köptillfället, på leverantörens 

hemsida eller inom en mobilapplikation. Många leverantörer gör det tyvärr svåråtkomligt för användare 

att granska sådana avtal och sällan finns information med i boxen vid köp utan istället får användare leta 

upp information på leverantörers webbplats vilket många användare missar eller struntar i. Detta kan även 

bli ett problem för anställda inom ett företag där företaget på olika sätt övervakar sin personal och sina 

produkter och de anställda kanske inte är helt införstådda med vad detta kan leda till. Användare behöver 

få tydligare förståelse och transparens om vilken data som behandlas samt hur för att kunna ge sitt 

samtycke. IoT sensorer från företag har alltså svårare att få samtycke med sina användare jämfört med 

vanliga internet användare och detta problem är svårt att lösa på ett bra sätt (Peppet, 2014).  

 

Företag, myndigheter eller personer som behandlar personlig information om deras användare benämns 

som personuppgiftsansvarig. En personuppgiftsansvarig har ett ansvar att skydda informationen om deras 

användare. Att företag och myndigheter behandlar personuppgifter innebär insamling, bearbetning, 

spridning, återvinning och lagring av personuppgifter (Personuppgiftslagen 1998:204). För att se till att 

användares personliga integritet inte kränks och att personuppgifter förblir skyddade finns 

personuppgiftslagen (PuL). PuL lagen omfattar behandlingen om personliga uppgifter och syftet med 

lagen är enligt Sveriges Riksdag; “att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom 
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behandling av personuppgifter”. Lagen delas upp i två olika regelverk, strukturerat och ostrukturerat 

material som har olika innebörd (Personuppgiftslagen 1998:204). Ostrukturerat material avser uppgifter 

som skrivs i löpande text. Uppgifter som sparas i register går under strukturerat material och har en 

hårdare reglering (Datainspektionen, u.å). För att personuppgiftslagen ska träda i kraft behöver den 

användare som ska registreras sig för en produkt få information om hur personuppgifterna sparas och vad 

personen eller företaget ska använda uppgifterna till (Personuppgiftslagen 1998:204)  

 

Det oklart hur företag beskriver sin policy, hur de skyddar användarnas data, vilken data som används och 

vilken data som blir såld. Lagarna om hantering av information inom tekniken hänger inte med och än så 

länge finns det ingen lag om hur företag ska hantera användares data kring IoT-teknik (Peppet, 2014). År 

1995 beslutades ett dataskyddsdirektiv inom EU vilket svenska PuL lagen är uppbyggd ifrån. Ett ramverk 

skapades 2008 för hur polissamarbete och straffrättsligt samarbete ska skydda personuppgifter 

(Datainspektionen, u.å). År 2012 kom den Europeiska kommissionen med ett förslag på hur uppgifter ska 

behandlas och skyddas. Denna förordning (IP/12/46) godkändes i slutet av 2015 och ska nu översättas till 

alla språk, granskas och kommer under våren 2016 att bli fullt godkänt. Från det datumet har EU-länderna 

2 år på sig att införa dessa lagar i respektive land. Från våren 2018 kommer dessa EU regler att ersätta den 

svenska PuL lagen (European Commission). 

 

EU-förordningen har skapats för att det ska bli enhetligt i hela Europa om hur man behandlar 

personuppgifter. I förordningen finns det två huvudpunkter. Den första är en allmän 

uppgiftsskyddsförordning som har skapats för att människor ska ha en större möjlighet att veta hur, var 

och till vad deras uppgifter används vilket ska ge användare mer kontroll och den andra är ett direktiv om 

uppgiftsskydd som behandlar uppgifter om personer inblandade i brott, både offer och misstänkta. Denna 

huvudpunkt har skapats för att det ska bli enklare med enhetliga regler, samarbete och att bekämpa 

brottslighet mellan olika länder. Fördelar med den här förordningen är att det blir enhetliga lagar över 

Europa vilket leder till att människor får större kontroll över behandlingen av sina uppgifter och det 

kommer bli ett effektivare arbete i kampen mot brott. Produkter och tjänster kommer enligt lag behöva 

garantera skydd av uppgifter när dessa skapas, allt för att skydda privatlivet (European Commission). 
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4. Metod 

I metoddelen förklarar vi tillvägagångssättet på studien. Vi berättar vilken forskningsansats vi valt, hur 

datainsamlingen och urval av respondenter gick till, vilken analysmetod vi använde samt validitet och 

reliabilitet på studien.  

4.1 Hur arbetet växte fram 

För att öka förståelsen för hur arbetet kom till och fortskred så förklarar vi detta nedan. 

Först och främst ansåg vi att fenomenet Internet of Things är ett nytt och ett högaktuellt ämne, vilket för 

oss var väldigt intressant. Vi började med att undersökta litteraturen och läste igenom vetenskapliga 

artiklar inom ämnet via sökord som: Internet of Things, Internet of Things+business, Internet of 

Things+security, Internet of Things+privacy, personlig integritet och privacy, med hjälp av 

sökomotorerna: http://swepub.kb.se, http://libris.kb.se, http://legimus.se och http://pure.ltu.se/portal. 

För att bli ännu mer insatta i ämnet skrev vi ihop en teoridel till en följd av litteraturstudien vi gjort. I 

samband med det insåg vi att det var svårt att få en uppfattning om risker, konsekvenser, tredje part och 

användares personliga integritet vilket ledde fram till studiens syfte. Vi skapade först en forskningsfråga.  

Hur säkra kan privatpersoner vara på att deras personliga integritet hålls intakt vid användandet av IoT 

teknik? 

 

Med ovanstående forskningsfråga var tanken att ställa IoT-företag mot väggen i tron om att hitta bra svar. 

Problem vi stötte på var att hur vi kunde lita på att företagen talar sanning, då de lär agera för sitt 

självintresse snarare än att ge pålitliga svar. Efter detta bestämde vi oss istället för att vända oss till 

forskare och experter inom området som kunde ge oss professionella och personliga svar på vårt funna 

problem. Detta hjälpte till att skapa syftet för studien. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad den enskilda användaren bör veta om risker och 

konsekvenser för deras personliga integritet vid användandet av IoT samt vad de kan göra för att minska 

eventuella risker med tekniken.. 

4.2 Forskningsansats 

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie är det viktigt att ge trovärdighet och skapa något som andra 

forskare kan förstå. Det gör man genom att följa argumentation, teorier och visa på att man är objektiv. 

Valet av forskningsstrategi är avgörande beroende på vad man vill ha svar på (Olsson & Sörensen, 2009). 
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Den här studien sökte en djupare förståelse över fenomenet och för att svara upp till studiens syfte lämpar 

sig en kvalitativ och induktiv studie bäst. 

 

Den här studien har följt en kvalitativ forskningsansats där man i huvudsak vill få en fullständig bild och 

helhetsförståelse för problemet (Olsson & Sörensen, 2009).  Henricson (2013) menar att “Det primära 

syftet när forskare använder kvalitativ design är att skapa kunskap om ett fenomen så som det tolkas, 

erfars och vilken mening som tillskrivs fenomenet, av människor”. Det finns en del generellt viktiga delar 

inom kvalitativ ansats som Olsson & Sörensen (2009) lyfter fram, de menar att vid användandet av 

kvalitativ ansats använder forskaren sig av många variablar med färre respondenter. Fokus i denna typ av 

ansats hålls på vad respondenten säger och det är viktigt att man är närvarande vid datainsamlingen vilket 

då ger ett större djup och en förståelse över problemet. 

 

I en kvalitativ studie använder man sig oftast av ett induktivt tillvägagångssätt, vilket den här studien 

följde. Med ett induktivt synsätt tittar man på relationen mellan forskning och teori (Bryman & Bell, 

2011). Fokus med ett induktivt synsätt ligger i empirin (Olsson & Sörensen, 2009). Via intervjuer eller 

observationer sker insamling av data som man på ett objektivt sätt drar slutsatser ifrån (Henricson, 2013). 

Genom att ha ett induktivt synsätt undersökte vi relationen mellan vår insamlade empiri och teori för att 

generera en slutsats. Vid insamling av data hade vi en direkt interaktion med respondenterna som gav oss 

en möjlighet att ställa de frågor som vi behövde för att kunna svara upp till studiens syfte.  

4.3 Datainsamling 

Till kvalitativ forskning är det vanligast att man använder sig av intervjuer för insamling av data. Det 

läggs stor vikt vid intervjuer att få fram respondenternas svar från deras egna erfarenheter och synsätt 

(Bryman & Bell, 2011). Som Olsson & Sörensen (2009. s.37) förklarar “Den kvalitativa forskaren 

försöker i sin forskning fånga innebörd och tolkningar i djupgående intervjuer, observationer och texter”. 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom vi ville ha en djupare förståelse för problemet och 

svara upp till studiens syfte. Med denna typ av intervju kan intervjuaren vara flexibel och frågorna 

behöver inte ställas i samma ordning utan anpassas till vad som dyker upp i intervjun (Henricson, 2013). 

Enligt Bryman & Bell (2011) är det att rekommendera att man skapar en intervjuguide för en 

semistrukturerad intervju. I intervjuguiden listar man ner sina övergripande frågeställningar som ska 

användas vid intervjutillfället och med ett antal förutbestämda frågor har intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor till respondentens svar (Bryman & Bell, 2011). 

 

 Den här studiens intervjuer utgick från en intervjuguide (se bilaga 9.1) och eftersom vi hade en 

semistrukturerad intervju struktur kunde vi ställa följdfrågor för att få fram tydliga och detaljrika svar från 
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respondenterna. Något som är viktigt med framtagande av intervjuguiden är att man behöver ställa sig 

frågan vad som är oklart och vad man vill ha svar på i intervjun (Bryman & Bell, 2011). När vi utformade 

vår intervjuguide ville vi ha svar på vårt syfte och ansåg med hänsyn till teorin att risker, konsekvenser, 

personlig integritet, säkerhet, tredje part, framtid och vad användare borde vara medvetna om var områden 

där vi behövde öka vår förståelse. I vår teoretiska referensram nämns ett flertal olika risker och vi var 

osäkra på vilken den största risken var, vilket gjorde att vi tog med den frågan i intervjuguiden. Teorin 

nämner säkerhet som ett orosmoln och vi ville ta reda på om respondenterna bekräftar detta eller om de 

har en annan syn på problemet. Ziegeldorf et al (2014) nämner att insamling av privat information är det 

största och mest frekventa teknikhotet mot människor och därför ville vi gräva djupare och förstå hur 

respondenterna ser på hotet mot användares personliga integritet. Teorin nämner även några konkreta 

risker och konsekvenser men då det kunde finnas flera ville vi ta reda på detta. Något som är oklart i teorin 

är omständigheterna hur, varför och om tredje part kan ta del av personlig information och vilka 

konsekvenser det kan leda till. I vår teori är informationen bristfällig angående vad användare själva bör 

vara medvetna om för att minska eventuella risker med tekniken och därför ville vi få fram 

respondenternas syn på detta. Av nyfikenhet så ställde vi även frågor om hur respondenterna tror att 

framtiden kunde se ut för säkerhet och personlig integritet inom tekniken.  

 

Intervjuerna spelades in med respondenternas samtycke, detta för att säkerhetsställa att vi detaljerat fick 

med det som respondenten svarade för att kunna ge en fullständig redogörelse på det insamlade materialet, 

samt använda de ord som respondenten använde. En annan fördel med inspelning är att det är viktigt att 

man aktivt lyssnar på respondenten, det kan vara svårt att hålla reda på alla delar som en intervju kräver 

såsom att man ska ha fokus på intervjun, frågorna, respondenten, ställa följdfrågor och samtidigt anteckna 

de svar som anges (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna genomfördes via kommunikationstjänsten Skype, 

detta pågrund av att respondenterna befann sig i olika delar av landet och vi ansåg att det är bäst om alla 

intervjuer utfördes på samma sätt.   

4.4 Urval  

Urvalet till studien gjordes genom ett lämplighetsurval på respondenter som kan svara på frågor om risker 

med användandet av IoT och framförallt kopplat till säkerheten och användares personliga integritet. 

Respondenterna som deltog i studien var experter såsom forskare, jurister inom IT-rätt och andra kunniga 

inom IoT, vilka anses ligga i framkant i området. Respondenterna hittades genom att söka på forskare 

inom IoT kopplade till säkerhet och personlig integritet, men även från rekommendationer från andra 

respondenter. Dessa respondenter kunde ge sin tolkning och egna personliga svar på studiens frågor med 

deras kunskap, erfarenheten och att de framförallt är kunniga inom området för personlig integritet och 

säkerhet inom IoT. Studien hade 7 stycken respondenter, varav intervju med respondent 6 och 7 utfördes 

samtidigt. 
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Respondent Roll Plats Tid 

1 Forskare Skype 1h 15 minuter 

2 Forskare Skype 1h 10 minuter 

3 Expert Skype 38 minuter 

4 Forskare Skype 53 minuter 

5 Forskare Skype 43 minuter 

6-7 IT-jurister Skype 1h 23 minuter 

4.5 Analysmetod  

Enligt Yin (2008) finns det ingen strikt ordning att följa inom analysen i en kvalitativ studie. Men 

analysen i en kvalitativ studie börjas vid insamlingen av data. Efter insamlingen av data behöver 

materialet transkriberas (Olsson & Sörensen, 2009). Efter intervjuerna transkriberades vår insamlade data 

och den sammanställdes i en sammanfattning för varje respondent i en löpande text. I intervjuerna fick vi 

en massa bra data, men i sammanfattningen har bara det som berör syftet tagits med. Olsson & Sörensen 

(2009) menar att det är viktigt att bearbeta insamlad data för att göra den överskådlig och för att kunna 

beskriva ett fenomen är det bäst att hitta kategorier, beskrivningar eller modeller.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad den enskilda användaren bör veta om risker och 

konsekvenser för deras personliga integritet vid användandet av IoT samt vad de kan göra för att minska 

eventuella risker med tekniken. När vi undersökte vilka kategorier analysen skulle delas in i utgick vi från 

vårt syfte och hittade där “enskilda användaren”, risker och konsekvenser” och “personlig integritet”. Vi 

ansåg att vi behövde behandla alla de inblandade huvudorden i syftet för att få en heltäckande bild. Dessa 

tre kategorier kom alltså naturligt för att svara upp till vårt syfte. Under varje huvudkategori delades 

stycken in i underkategorier baserade på vad stycket handlar om. I analys/diskussions kapitlet jämförde vi 

tidigare forskning med vår insamlade empiri under varje kategori. Varje kategori avslutades med en 

diskussion som sedan låg till grund för slutresultatet och svara upp till studiens syfte.  
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4.6 Reliabilitet & Validitet 

För att uppnå en hög kvalité på studien är det viktigt att man uppfyller begrepp som reliabilitet och 

validitet. Enligt LeCompte och Goetz används fyra stycken relevanta begrepp för att uppnå detta. 

● Intern reliabilitet - Hur det man ser och hör tolkas är överenskommet av forskarna. 

● Extern reliabilitet - Att andra forskare kan replikera studien  

● Intern validitet - Med den sociala närvaron kan man få en hög validitet mellan de teoretiska idéer 

forskaren utvecklar och forskarens observationer. 

● Extern validitet - Hur studien kan generaliseras till andra miljöer (Bryman & Bell, 2011) 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och kan uppnås om studien har genomförts på ett sådant sätt att en 

annan forskare skulle få samma resultat på studien om den skulle genomföras på samma sätt igen (Bryman 

& Bell, 2011). För att göra det möjligt att replikera en studie är det viktigt att man dokumenterar alla steg 

man tar i studiens process (Yin, 2008). Genom att beskriva hur vi gick tillväga i våra val för studien, med 

vilken forskningsansats, vilket urval, vilka respondenter som använts för genomförandet av studien och 

vilka frågor vi utgick ifrån, ges möjligheten för andra att kunna replikera studien. Studien genomfördes 

genom att intervjua forskare inom datavetenskap, jurister inom IT-rätt samt andra kunniga inom IoT, 

personlig integritet och säkerhet. Respondenterna gav sina egna personliga svar utifrån deras erfarenhet 

och kunskap.  

För att uppfylla validitets kriteriet behöver de slutsatser som man kommit fram till hänga ihop (Bryman & 

Bell, 2011). Fejes och Thornberg (2015) definierar validitet “till i vilken utsträckning den forskning som 

genomförs och den eller de metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas”. 

Den här studien avsåg att undersöka och göra användare medvetna om risker och konsekvenser för deras 

personliga integritet vid användandet av IoT. Genom att vi följde och påvisade hur studien gick tillväga 

och att vi spelade in intervjuerna fick vi med exakt allt som respondenterna hade svarat i intervjuerna för 

att kunna återskapa det i text. Vi kunde på ett detaljerat sätt jämföra det med den teoretiska referensramen 

för att uppnå syftet på studien. 

4.7 Metoddiskussion 

Den här studien vänder sig till användare av tekniken, men eftersom det är ett nytt fenomen skulle ett 

problem vara att användare inte har kunskapen eller är insatta i risker och konsekvenser vilket gjorde att 

valet blev att intervjua forskare och experter inom området. Vi kunde även stöta på problem att vi inte fick 

tag på kunniga forskare och experter som har kunskap om IoT och den personliga integriteten, Men 

eftersom vi tidigt i sökningen fick tag på några respondenter visste vi att vi kunde genomföra studien. Om 

studien skulle genomförts som en kvantitativ forskningsansats skulle ett problem vara att den ansatsen 

kräver fler respondenter som vi ansåg skulle kunna blir ett problem och sänka studiens kvalité. Den här 
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studien söker en större förståelse för fenomenet, vilket skulle ha försvunnit om vi exempelvis skulle 

skickat ut en enkät och hade därmed missat chansen att ställa följdfrågor.  

 

Intervjuguiden som skapades täcker ett brett spektrum från risker och konsekvenser, till lagar och 

framtiden för IoT och dess säkerhet. Tanken bakom det var att få med många olika sidor med risker och 

konsekvenser som vi fann i teorin. Om studien skulle göras om skulle man kunna korta ner intervjuguiden 

och ha mer inriktade frågor på vad användare bör veta om risker och konsekvenser för användare och 

deras personliga integritet. Ett problem som skulle kunna uppstå då är att man inte får med alla sidor och 

missar en del viktig information. Fördelar med att spela in intervjuerna var att vi kunde fokusera på 

intervjun för att få fram så mycket information som möjligt. Ett problem var att inspelningen under en av 

intervjuerna bröts och vi kunde bara använda den data vi antecknade under intervjun för att behålla 

kvalitén. 

 

Ett annat sätt att genomföra studien på skulle ha varit om man istället intervjuade företag för att få fram 

vilka risker och konsekvenser som användares personliga integritet skulle kunna bli utsatta för vid 

användningen av IoT. Problemet som vi förstod det var att det fanns en möjlighet att dessa företag inte 

skulle berätta sanningen om hur de behandlar användares personliga integritet eftersom de vill skydda sina 

tillgångar. Därav är det ett bättre sätt att intervjua experter och forskare för att få deras syn på problemet 

och att de svarar utifrån deras personliga tolkning och erfarenheter 
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5. Empiri 

I empiridelen ges en kort beskrivning av respondenten och en sammanfattning från den insamlade 

empirin.. 

5.1 Sammanfattning respondenter 

Respondent 1 

Respondenten är lärare och forskare i datavetenskap som studerar säkerhet och personlig integritet i en 

uppkopplad värld. Respondenten har skrivit en bok om säkerhet och har en bred kunskap om IoT området. 

 

Respondent 1 förklarar att den största risken med IoT idag är människors brist på förståelse vilket gör att 

osäkerheten inom tekniken är så överväldigande som den faktiskt är idag. En säkerhetsbrist inom IoT idag 

är bristen på kryptering och skydd med hur all information samlas in, genereras och distribueras. Det är 

idag väldigt enkelt att med gratisverktyg och grundläggande kunskaper om hur man avlyssnar 

datatrafik/sniffar ett nätverk skapa en bra profil av en specifik grupp eller användare. Anledningen att 

systemen är så osäkra beror dels på okunskapen i att man behöver skydda och kryptera trafiken ifrån de 

uppkopplade sensorerna men även att man inte förstår vilka konsekvenser säkerhetsbristerna kan ge.  

 

En tidig bra definition på personlig integritet uppkom i slutet av 1800 talet och lyder “rätten att få bli 

lämnad ifred”. 

 

Stora organisationer såsom Google och Facebook med fler vill få användare att dela med sig av så mycket 

personlig information som möjligt och detta kan leda till att användare får intrång i sin personliga 

integritet. De kan sälja eller dela din information till tredje part vilket kan leda till att användare blir 

exponerade för riktad reklam eller individuell prissättning. Det är i dessa sammanhang majoriteten av 

intrång i användares personliga integritet sker till skillnad från om kriminella skulle hacka någons nätverk 

och på detta sätt använda informationen på oönskat sätt. Dock är det så att om en kriminell, som 

exempelvis vill ta sig in i ett hus via ett elektroniskt/uppkopplad kodlås, har mer tid och resurser än vad 

användaren har så kommer brottslingen för eller senare att bli framgångsrik med att uppnå sitt mål.  

 

Ett exempel på intrång i användares personliga integritet är en barnfamilj där föräldrarna hörde en mans 

röst säga “baby wake up” ur deras babymonitor. Detta var ett resultat av bland annat okrypterad 

nätverkstrafik som gjorde att någon tog sig in i babymonitorn och kunde styra mikrofonen. 
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Risken för att personlig information missbrukas i kommersiellt syfte är snarare ett faktum än en risk då det 

är något som sker hela tiden och används för att rikta reklam till potentiella kunder. Det är supervanligt att 

IoT-företag säljer eller delar användardata med tredje part. Respondenten har tagit del av information som 

angav att det uppskattningsvis sker 3600 aktioner varje minut där information har samlats in, paketerats 

och sålts till tredje part. 

 

Några konsekvenser som kan drabba användare av IoT kan vara ekonomiska påföljder (höjda 

försäkringspremier), hälsofarliga påföljder (uppkopplade pacemakers) och identitetsstöld.  

 

Respondenten anser att användare bör bli mer medvetna om vilka val de gör, både aktivt och indirekt, 

samt att de inte ska bli rädda och sluta använda tekniken utan istället fortsätta vara nyfikna och använda 

olika möjligheter men att de bör tänka igenom vilka konsekvenser olika val kan ge. Kortfattat handlar det 

om att använda sitt sunda förnuft, vanligtvis så lämnar man inte iväg sitt kreditkortsnummer eller plånbok 

till en okänd person som man inte litar på. Det handlar även om att vara medveten om vad man gör på 

internet samt att förståelsen om konsekvenser gärna får öka. Även användares krav på olika tekniska 

lösningar borde öka, exempelvis så är man inte beredd att uppdatera sin bil för att få bort buggar direkt 

efter ett köp men det är nästan en självklarhet när man köper en PC. Respondenten önskar att användare 

var mer inblandade och delaktiga i frågor gällande personlig integritet. Det vore bra att hitta sätt där man 

inte ska låta systemet avgöra hur mycket som ska delas utan att användare istället själva ska få vara med 

och påverka delningen av personlig information.  

 

Respondenten uppskattar att om cirka 200 år så har vi skapat ungefär samma förståelsemognad för IoT 

som medicinen idag har för cancer, vi är alltså på krypstadiet gällande förståelsen inom IoT. 

Respondent 2 

Respondent 2 är en forskare och anställd på ett av Sveriges universitet. Som har skrivit många 

publikationer inom datavetenskap och IoT. Respondenten är även inblandad som intervjuobjekt i artiklar 

om IoT och fokuserar mycket på frågor om personlig integritet och IoT relaterar till det mesta 

respondenten arbetar med.  

 

Respondenten 2 anser att den största risken för användare av IoT är att få intrång i sin personliga 

integritet. Personlig integritet bygger på säkerhet, där säkerheten är A och O för att användandet skall öka 

både privat och inom industri. Respondenten definierar intrång i personlig integritet som “att sprida saker 

som en person inte är bekväm med att dela med sig av”. Enligt respondenten behöver en standard 

tillkomma för säkerhet inom tekniken. En annan risk som finns är att användares privata information 

sprids och detta kan exempelvis användas för riktad reklam. Respondenten berättar även om exempel när 
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ett företag samlade information om anställdas hälsa via deras toalettbesök, problemet var att 

informationen spreds till försäkringsbolag som kunde använda information till att höja premier, vilket går 

utanför ursprungliga syftet och kan då räknas som intrång i användares personliga integritet. Ett annat 

exempel som respondenten anser är över gränsen är om föräldrar opererar in GPS chip i sina barn för att 

veta var de är.  

 

Några konsekvenser för användare om risker inträffar kan vara att de förlorar vänner om känslig 

information läcker ut, att deras identitet blir stulen, intrång i sin personliga integritet eller att en användare 

mister sitt jobb. En användare kan även förlora sitt jobb om en arbetsgivare får tag på GPS-data där en 

anställd angett han hon eller han ska vara men inte befann sig. 

 

Respondenten 2 menar att det är väldigt vanligt att data skickas och säljs till tredje part. Detta kan 

användas av organisationer som vill rikta och tjäna pengar på reklam. Data som säljs till tredjepart kan 

både vara anonym eller direkt personligt kopplad till användare. Att tredje part kan återidentifiera anonym 

användardata är en rätt liten risk, dock fullt möjligt men det tar tid och kostar pengar att utföra. Men 

menar att det möjligt att via maskinlärande vaska fram identitet från obskyr data. 

 

För att minska riskerna kan användare vägra att dela med sig data om sig själv, använda lokala nätverk, 

använda en stark kryptering samt att använda sitt sunda förnuft. 

Respondent 3  

Respondent 3 är programchef för ett stort innovationsprojekt med fokus på IoT i Sverige. Är även 

programkoordinator inom ett av Sveriges universitet. Har en bred kunskap inom IoT. 

 

Respondent 3 anser att den största risken inom IoT är den bristande säkerheten vilket är en svår och 

utmanande fråga, en annan risk för tekniken är bristen på standardisering vilket krävs om tekniken 

verkligen ska slå igenom på ett bra sätt. 

 

Respondenten förklarar att användares personliga integritet påverkas mycket av vilka avtal som finns för 

tjänsterna de nyttjar, hur de ser ut, om de gäller samt hur väl användare förstår dem. En användare borde 

utgå ifrån att all personlig information de lägger ut i sin digitala profil på internet kommer att spridas och 

användas i olika sammanhang i framtiden. För att minska eventuella risker så borde användare mer 

noggrant granska de avtal man godkänner. Med en sådan grundinställning så blir personlig integritet 

mindre problematisk. De flesta användare godkänner användarvillkor rakt av utan att riktigt förstå vad de 

faktiskt godkänner och detta i sig kan vara en säkerhetsrisk. Riskmässigt så menar respondenten att om 

någon vill göra intrång i en användares personliga integritet och har kunskapen så går det att utföra. Detta 
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kan leda till att användare får skräddarsydda erbjudanden, annan typ av reklam och prissättningar vilket de 

inte direkt bett om. Om användare upplever att de får intrång i sin personliga integritet kan de eventuellt 

börja ange felaktiga uppgifter som ett sätt att skydda sin egentliga identitet och integritet. Om ålder, yrke, 

adress etc. som anges inte går att lita på blir denna information mer eller mindre värdelös. Så det borde 

finnas ett incitament för de som samlar in denna data och försöker använda den i affärssyfte att göra det på 

ett eftertänksamt sätt, annars kan det eventuellt slå till tillbaka på så vis att informationen inte går att 

använda så som tänkt. 

 

Något som kan vara problematiskt för en användares personliga integritet är de appar som har koll på var 

en användare är någonstans samt deras kör- eller gåmönster. Information bygger på data som kommer 

ifrån individer och den informationen skulle till fördel kunna användas av försäkringsbolag och andra 

aktörer. Respondenten förklarar att ett exempel på intrång i en användares personliga integritet skulle 

kunna vara om ett försäkringsbolag, exempelvis Trygg-Hansa, hade tagit del av Google maps 

användardata för att studera körbeteende hos en användare för att sedan basera försäkringspremier på 

denna information. Detta skulle många användare uppleva som intrång i deras personliga integritet då de 

inte gett sitt samtycke att deras användardata ska användas på detta sätt men problemet är tyvärr att 

antagligen så har användare medgivit detta utan att ha förståelse eller medvetenhet om det. Det omedvetna 

godkännandet kan exempelvis ha skett då en användare bara godkänt Google maps villkoren rakt av utan 

att riktigt granska vad som faktiskt står i avtalet. Det finns även exempel där man med en viss typ av data 

ganska snabbt kan identifiera en individ utifrån anonym användardata, det kan vara data såsom kön, 

postnummer, typ av jobb, ålder och eventuellt någon ytterligare parameter. Detta är något som är fullt 

möjligt att utföra men kan vara väldigt tidskrävande och kostsamt.  

 

Respondenten menar att typiska risker för användares personliga integritet är att organisationer såsom 

företag eller försäkringsbolag samlar in personlig data för individuell prissättning eller marknadsföring 

utan att användaren har gett sitt samtycke om detta. En annan typ av risk kan vara att organisationer (t ex 

rättsväsendet) försöker samla in data om bland annat rörelsemönster och platsinformation för att sedan 

korsköra detta med andra data för att få fram organiserad brottslighet eller information om eventuella 

terrorister. Risken här är att de även får fram mycket data om vanliga människor vilket skulle kunna 

användas på ett olämpligt sätt. 

 

Respondenten förklarar att konsekvenser för användare om olika risker träder i kraft kan vara utpressning, 

inbrott, förändrade försäkringspremier och andra prissättningar, exponering av riktad reklam eller andra 

typer av intrång i deras personliga integritet. Mer spekulativt skulle det kunna handla om att en 

främmande makt får möjligheten att slå ut, hota eller kontrollera vissa personer i ett annat land. Tekniken 

möjliggör sådana illdåd då bland annat kriminella kan få tag i vad andra personer gör, deras vanor och 

rörelsemönster. 
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Något som kommer bli allt viktigare för användare är att de själva behöver få en ökad kontroll på vilken 

information de faktiskt lämnar ut.  

Respondent 4  

Respondent 4 är professor i datavetenskap på ett svenskt universitet och har jobbat ganska brett med olika 

tekniker. Respondenten har jobbat mycket med Internet of Things frågor med inriktning på konsument 

tillämpning. 

 

Respondent 4 anser att det finns stora risker kring allt som är uppkopplat till internet, ett uttryck som 

reflekterar det väldigt bra är “if you can ping it you can break it!”. Just inom IoT så är säkerheten den 

största risken med tekniken eftersom brister kan leda till väldigt stora konsekvenser. 

 

En risk för tekniken är att företag använder för långa och komplexa användarvillkor som användare ofta 

inte orkar läsa och detta skulle kunna slå tillbaka så att användare slutar använda tekniken. Företag skulle 

istället behöva vara extremt tydliga och ärliga med sitt uppsåt av insamlad data samt utgå ifrån en 

transparens och öppenhet med behandlingen av användardata för att utifrån detta formulera 

användarvillkor. Avtal borde finnas i en förenklad form som förklarar det viktigaste som användare borde 

bli medvetna om innan de godkänner något inom IoT, men inom en del marknader så vill och behöver 

företag skydda sig mot stämningar av alla dess slag 

 

De största företagen som har samlat mest personlig information om användare såsom Google, Facebook 

och Twitter har otroligt bra koll på vad som händer och detta kan delas med kommersiella aktörer och 

göra intrång i användares personliga integritet. Det är en risk för användare när all information analyseras 

att de efter detta blir exponerad för riktad reklam. Detta är något som användare påverkas av mer än man 

tror för annars skulle inte exempelvis Google tjäna så enorma pengar på just detta. 

 

De tekniska möjligheterna inom IoT kan leda till fantastiska resultat för användare. Det finns applikationer 

som analyserar löpsteg, vikt och rörelsemönster hjälpa användare att snabbare rehabilitera sig ifrån en 

skada som andra användare redan har blivit återställda ifrån. Men denna typ av information kan även 

komma att nå exempelvis ett försäkringsbolag och då kanske inte företaget vill ha med användaren att 

göra alternativt höja premierna för denna användare baserat på användares personliga data. Detta skulle 

kunna räknas som ett intrång i en användares personliga integritet. Vilket även gäller en del företag som 

använder sig av analysverktyg i bilar för att mäta hastighet, olja, mm för att mäta hur användaren kör för 

att ta beslut om användares premie. 
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Det är alltid en balansgång här med att användare behöver dela sin personliga information för att kunna få 

ut användbara funktioner ur olika tekniker men det kan även vändas emot användare och ge tråkiga 

konsekvenser. Det är ett så litet avstånd mellan det goda och det onda i tekniken, ett exempel är om en 

persons DNA sammansättning skulle analyseras och man får fram att någon har en ökad risk för en viss 

sjukdom. Det goda här skulle kunna vara att man kan förebygga och minska riskerna medan det onda kan 

vara konsekvenser som att ett företag inte vill försäkra eller anställa just den här personen. 

 

Konsekvenser för användare om olika typer av risker träder i kraft kan alltså vara att användare exponeras 

för riktad reklam, får ekonomiska påföljder med försäkringsbolag eller mister en anställning. Ett stort 

problem är här att användare inte förstår vilka konsekvenser som de kan utsättas för när de godkänner 

olika avtal.  

 

Användare bör bli medvetna om att all information de släpper ifrån sig alltid kommer att finnas kvar i 

digital form. Medvetenheten om IoT hos användare behöver förbättras och det behöver kommuniceras 

mer inom skolan och samhället gällande dessa frågor. För att minska eventuella risker med tekniken så är 

det viktigt att användare förstår vad de faktiskt går med på när de godkänner olika avtal. 

 

Man kan säga att data är dagens samhälles olja och något som är värt väldigt mycket. Informationen och 

kunskapen som data står för är väldigt värdefull. 

Respondent 5  

Professor i datavetenskap på ett av Sveriges universitet. Har varit i branschen i 25 år, både inom Sverige 

och internationellt. Har en bakgrund i personlig integritet och säkerhet vilket är respondentens fokus. Har 

skrivit över 100 publikationer och böcker inom ämnet. 

 

Respondent 5 anser att den största risken med IoT är att olika aktörer kan samla in mycket personliga 

uppgifter vilka kan vara väldigt känsliga, information som användare inte vill att andra ska se. Det kan ske 

genom otransparenta avtal och delning med tredje part eller att obehöriga hackare får tillträde till 

informationen vilket gör att användares personliga integritet kan vara svår att hålla intakt. Vissa IoT-

sensorer saknar ett användargränssnitt eller annat sätt att informera användare om användarvillkor och 

detta kan göra det svårt att få användares samtycke. Om företag inte lyckas få användares samtycke så kan 

de försöka anonymisera användardata men ofta är denna process nästan omöjlig då det nästan alltid finns 

sätt att återidentifiera sådan information. 

 

Det är en stor risk att personlig användardata används för ett annat ändamål än vad det är tänkt, en aktör 

kan samla in data och efter att ha anonymiserat detta dela med tredje part. Den tredje parten har ofta 
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väldigt lätt att återidentifiera dessa data och då ökar risken att data används till annat än det ursprungliga 

syftet. Man kan tro att användardata är anonym bara exempelvis namn och IP nummer tas bort men 

mycket data är relativt detaljerad och då data kan länkas från olika ställen och samköras så är det nästan 

omöjligt att helt av anonymisera användardata. Typiska tredje parts organisationer som är intresserade av 

att ta del av användardata kan vara försäkringsbolag, polis, skatteverket och även kriminella. Exempelvis 

så kan man få fram vilka mönster som är typiska för terroristen och efter det filtrera ut dessa för att 

enklare identifiera högrisk personer i samhället.  

 

Något som respondent 5 anser räknas som ett intrång i användares personliga integritet är om långdistans 

RFID avläsare i hemlighet identifierar personer som inte vill bli identifierade genom olika RFID taggar 

som kan finnas i bland annat busskort och pass. Tekniken öppnar upp för att man kan identifiera 

biometrisk information från exempelvis pass eller platsinfo med RFID taggar och se var olika personer 

varit och om de kommer igen i exempelvis en matbutik. På detta sätt kan företag profilera olika personer 

och erbjuder reklam och annonser till dessa. Även rättsväsendet kan samla in sådan information och få 

reda på om man är medlem i en församling eller politisk organisation och detta kanske inte är något alla 

vill att andra ska veta om.  

 

Personliga uppgifter kan handla om var en användare befinner sig eller vad någon gör en viss tid och det 

är en begränsad transparens och öppenhet ifrån företagen som samlar in denna typ av data. En annan risk 

är att användare ger sitt samtycke till något de inte är medvetna om på grund av att de bara godkänner 

användarvillkor rakt av utan att granska dem. 

 

Tekniken kan även vara farlig för demokratin, säg att någon blir arresterad och så används annan data 

utanför för att fälla en för ett brott eller att man då inte får vara med i ett politiskt parti, detta kan göra att 

man inte vill använda tekniken och yttra sig genom tekniken som det är tänkt att man ska kunna göra. Om 

inte användare vågar använda sig och yttra sig genom IoT så påverkar det yttrandefrihetslagen och 

därigenom demokratin. Det är viktigt att alla i en demokrati deltar och vågar yttra sig fritt om hur man 

tänker på olika sätt. 

 

Konsekvenser för användare kan vara att de blir profilerade. Användares liv kan påverkas negativt såsom 

att de inte får ett visst jobb på grund av t ex övervakning som de inte ens är medvetna om. Även här skulle 

transparens varit bra. Denna typ av användning av användardata är farlig för demokratin då användare 

kanske slutar att yttra sig och använda teknik om de tror att de kan få negativa effekter. Eftersom många 

aktörer såsom försäkringsbolag och skatteverket kan samla in mycket information och analysera Big data 

så kan personer få betala mer skatt och få förhöjda försäkringspremier. Även ett företag kan få information 

om att en anställd säger sig vara på en plats hen inte är eller t ex anger falsk sjukskrivning och kan då 

förlora sitt jobb. 
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Användare bör allmänt bli mer försiktiga med vilken information de delar med sig av och framförallt bli 

bättre på att läsa och förstå användarvillkor. Möjligheter som användare också bör leta efter är att 

behandla personlig data lokalt istället för att skicka iväg till molnet. Om data skickas iväg till molnet eller 

till servrar i andra länder kan dessa länder ha helt andra bestämmelser för hur personlig information får 

behandlas. En grundinställning som användare kan ha är att om någon tjänst är gratis att använda så 

betalar användare ofta med personlig information.  

 

I framtiden kommer “general data protection regulation” som är en ny lag som träder i kraft 2018. Där 

kommer nya förbättrade regler att tillkomma såsom “the right to be forgotten”, att användardata måste 

anonymiseras och även ge användare en ökad kontroll och tydligare ge sitt samtycke till olika saker. Även 

om detta är bra nya regler så kan de bli svåra att implementera i praktiken. Privacy by design kommer 

även spela en större roll och bli viktigare i framtiden för att skydda användares personliga integritet. Det 

är även viktigt att användarvillkor blir mindre krångligare för användare i framtiden. 

Respondent 6 och 7 

Dessa två respondenter är jurister med inriktning på IT rätt med en bakgrund inom rättsinformatik. De har 

båda internationella universitets bakgrunder och de har arbetat med personlig integritet i cirka 15 år. De 

undervisar även jurister och håller föredrag för IT specialister om IT-rätt. 

 

Respondenterna 6 och 7 anser att den största risken med IoT är att tekniken går för snabbt fram utan att 

tänka på etiska och juridiska aspekter vilket ökar risken att det blir juridiska problem i efterhand. Det är 

försent att tänka på juridiska aspekter efter att en IoT-sensor har byggts så istället bör detta tänk finnas 

med från start. En annan risk med IoT är var data sparas, olika regler kan gälla beroende i vilket land 

servrarna där data sparas ligger i.  

 

En säkerhetsbrist är att många IoT företag begär överflödig information ifrån användare, ofta kanske olika 

sensorer skulle fylla sitt syfte med betydligt mindre personliga uppgifter än vad som idag samlas in. Man 

kan alltså skydda användare genom att inte samla in vissa uppgifter så länge det inte behövs för en 

specifik funktion.  

 

Enligt personuppgiftslagen måste det finnas en relation mellan de uppgifter som samlas in och syftet till 

varför just de uppgifterna samlas in. Samtycke kan täcka mycket men inte allt rent juridiskt och där finns 

det okunskap bland företag som kanske inte förstår att det måste finnas en stark koppling mellan vad som 

samlas in och ett tydligt syfte varför just den informationen samlas in.  
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Redan idag sker det väldigt mycket intrång i användares personliga integritet rent juridiskt men det har 

ännu inte dykt upp så mycket rättsliga fall gällande detta. Ibland är det svårt att veta var gränsen går och 

många företag spelar just på den gränsen. Ofta ses insamling av data som okej men det kan vara när själva 

Big data analyser börjar ske och slutsatser dras av personlig information som det går över gränsen. 

 

För att användare enklare ska förstå olika avtal så måste de skrivas på ett mer användarvänligt sätt.  En 

risk med IoT idag är att det är så enkelt att samla in personliga uppgifter och att användarna samtidigt har 

en stor okunskap om vad de faktiskt godkänner via användaravtal. Avtalen är inte så konkreta som de bör 

vara, exempelvis så kan det stå “vi kan göra det här med din data för att förbättra tjänsten” men vad 

betyder det? Det kan även stå “vi kan dela din data med våra samarbetspartners för att” eller “det är 

möjligt att vi använder din data till…” eller “det här kan hända med din data när du delar den med oss...”. 

Detta ger inte tydlig och specifik information om vad de faktiskt kommer att göra med användares 

personliga information. Användare samtycker alltså till väldigt mycket och antagligen mycket mer än vad 

de från början har tänkt.  

 

Olika människor skulle ha olika uppfattningar om när det skett ett intrång i deras personliga integritet men 

grundregeln juridiskt är att så fort data samlas in hyfsat strukturerat, vilket det görs med IoT-sensorer, så 

måste man följa reglerna. Om man inte gör detta så räknas det som ett intrång i användares personliga 

integritet. En sak som går utanför reglerna är just att samla in data som inte har ett syfte eller ett tillräckligt 

tydligt syfte vilket händer ganska ofta. Även om man har ett tydligt syfte för att samla in en typ av data är 

det allstå inte okej att samla in all typ av data, det måste finnas en tydlig koppling mellan ett syfte och en 

specifik data. Detta kan många företag glömma bort eller vara omedvetna om och tro att det bara är 

användares samtycke som behövs. En tredje juridisk pelare är intresseavvägning vilket innebär att om den 

personuppgiftsansvariges intresse av behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse av skydd 

mot kränkningar av den personliga integriteten så säger lagen att personuppgiftsansvarige kan få behandla 

persondata för ett visst intresse. 

 

Respondenterna 6 och 7 förklarar att konsekvenser för användare som nyttjar IoT kan vara att deras 

uppgifter sprids på ett sätt som de inte räknat med samt att företag kan skapa olika typer av profiler av 

användarna som kan leda till bland annat riktad reklam. Det kan även vara försäkringsbolag som får 

tillgång till personuppgifter och exempelvis nekar någon en livförsäkring baserat på en låg aktivitetsnivå. 

På längre sikt kan företag tappa användares förtroende om de missbrukar personlig information på ett sätt 

som gör användare missnöjda och detta kan stå företagen dyrt om många slutar använda deras tjänster. 

 

En risk för användares personliga integritet är bristande säkerhet, bristande anonymisering, företag som 

delar uppgifterna till tredje part och analyser som korskör data med andra data samt vem som får ta del av 
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analysen. Det kan även vara bra för användare att kolla upp om data sparas på servrar i Europa eller 

utanför, eftersom i Europa så är enskilda användare mer skyddade mot staten. 

 

Tredje part som tar del av användardata måste även de följa samma regler som de ursprungliga företaget i 

första ledet. Så det företaget som köper in data måste ha ett tydligt syfte till vad de ska använda 

uppgifterna till. Även om tredje part inte direkt har samtycke från användarna så kan de använda det lagen 

säger om intresseavvägning. Rent tekniskt är det möjligt för tredje parts företag att återidentifiera anonym 

användardata men det krävs en del. Lagen lägger ändå en del ansvar på de tredje parter som köper in 

användardata. Det är inte helt fritt bara för att de tar del av användardata i ett andra eller tredje led. En del 

kan nog tro att bara för att tredje part köper in en mängd anonymiserad data så kan de göra vad de vill med 

denna och behöver inte följa PuL men detta stämmer inte. 

 

En del IoT-sensorer har inget användargränssnitt utan kanske mest kommunicerar med andra enheter och 

där kan samtycke bli ett juridiskt problem. För att minska risker med IoT kan användare se till att 

ordentligt läsa ett användaravtal från ett företag som de använder ofta. En annan sak är att användare kan 

dra nytta av sociala medier för att medvetengöra andra på krångliga tveksamma användarvillkor och detta 

kan både öka användares medvetenhet och även sätta press på företagen. Företag borde bli mer försiktiga i 

framtiden att ha kvar sina otydliga krångliga avtal eftersom detta kan sänka användares förtroende för 

företaget vilket kan göra att användare slutar använda vissa tjänster. Användare borde även bli bättre på att 

säga till när de inte är nöjda med något istället för att känna att det är hopplöst och att de inte har någon 

chans att påverka hur stora företag agerar. Användare har även en rätt att få reda på vilken data ett företag 

sparar om dem och denna möjlighet borde fler begära ut. I nuläget så har företag skyldighet att lämna ut 

sådana uppgifter en gång per år men efter den nya EU förordningen träder i kraft 2018 så kan det bli mer 

frekvent. Användare borde också veta om att ett företag måste radera deras uppgifter senast efter ett år om 

användaren inte längre använder deras tjänst och att det inte längre finns ett syfte med att spara 

uppgifterna. Detta är ofta något många företag glömmer bort eller kanske inte ens är medvetna om. Ibland 

är deras system gjorda på ett sådant sätt att det inte finns någon funktionalitet att radera en användares 

uppgifter och därför måste man bygga in sådan funktionalitet från start. Personliga integritetsfrågor måste 

alltså få större utrymme redan från början av utvecklingen av en IoT-enhet. Lagen “rätt till radering” har 

funnits sedan 1995 och datainspektionen har exempelvis satt en gräns för företag att de måste radera 

uppgifter om personer inom ett år som inte längre är deras kunder.  

 

Nya möjligheter kan komma till såsom att användare får tillgång till vissa funktioner utan att dela 

personliga uppgifter men sen för att få ytterligare funktionalitet så kan de välja att dela dina uppgifter. Det 

är även viktigt med tillräckligt bra kryptering av personliga uppgifter. 
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6. Analys / Diskussion 

I analysdelen jämför vi vår teoretiska referensram mot den insamlade empirin. Med våra personliga 

erfarenheter och tankar tolkar vi empirin och hittar samband och olikheter med teorin som diskuteras 

under varje kategori. 

6.1 Personlig integritet  

Serbua & Rotariua (2015) förklarar att personlig integritet omfattar saker som tillhör en person som 

exempelvis känslor, identitet, hemligheter eller annan personlig information. Definitionen för personlig 

integritet överensstämmer väl mellan teori och empiri. Respondent 1 klargör ytterligare att det handlar om 

rätten att få bli lämnad ifred.  

6.1.1 Intrång 

Alla respondenterna menar att sannolikheten att användare får intrång i sin personliga integritet är stor, de 

menar även att personlig information missbrukas i kommersiellt syfte snarare är ett faktum än en risk. 

Detta stämmer överens med vad Brin (2009) förklarar att det är en stor risk att all insamlad information 

används och sprids på ett oönskat sätt som leder till intrång i användares personliga integritet. Teorin 

redovisar i enlighet med empirin att bristande säkerhet, delning med tredje part, var data sparas, 

återidentifiering av anonym användardata, krångliga användarvillkor samt kriminella som vill ha åtkomst 

till användares data är olika orsaker som kan leda till intrång i användares personliga integritet. Dock så 

förklarar respondenterna 6 och 7 som är IT-jurister att utöver detta begär företag överflödig information av 

användarna vilket inte är något som teorin nämner. Det skiljer sig vad respondenterna berättar om 

återidentifiering av anonym användardata, respondent 5 förklarar det är en relativt enkel process medan 

respondent 2 anser att det är en liten risk att det sker. I teorin förklarar Peppet (2014) att det är möjligt att 

återidentifiera anonym användardata vilket är i likhet med vad respondenterna 1,3,6 och 7 ansåg. 

6.1.2 Exempel på intrång 

Ett exempel på intrång i personlig integritet som både teorin och insamlad data påvisade var att en 

babymonitor i USA blev hackad och den som tog över kontrollen över det dåliga krypterade nätverket 

skrek “baby wake up” (Peppet, 2014). Ett annat exempel enligt respondent 5 är att RFID läsare i 

hemlighet identifierar personer eller ser vart personer har befunnit sig, exempelvis i en matbutik, utan att 

de är medvetna om detta. Från den informationen profilerar företagen människor och riktar reklam till 

dem. Det liknar vad Brin (2009) förklarar att olika organisationer håller koll på var människor är via GPS, 

en teknik som tidigare endast används för att hålla koll på brottslingar. Dessa platsdata kan också delas 

med tredje part vilket kan räknas som ett intrång i användares personliga integritet. Enligt Brin (2009) så 
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använder en del föräldrar GPS armband till sina barn och GPS implantat till sina husdjur. Just GPS 

implantat på barn tycker respondent 2 är att gå över gränsen. Ytterligare ett exempel på intrång är att 

rättväsendet kan samla in information om man exempelvis är medlem i en politisk organisation eller i en 

församling påstår respondent 5. Enligt Migou och Wigenmark (2007) så får ofta personlig integritet och 

yttrandefrihetslagen maka på sig till hänsyn för andra lagar och ofta kan det vara en god sak som ligger 

bakom såsom att öka säkerheten i samhället. Dock menar Olsson (2009) att om människor känner att deras 

yttrandefrihet inskränks och är oroliga för deras personliga integritet så kan konsekvenser bli att de vill dra 

sig undan och dölja sin identitet vilket leder till isolering. Respondent 1 och 2 menar att en typ av intrång i 

en användares personliga integritet är identitetsstöld och detta förklarar Brin (2009), är det värsta intrånget 

i en människas personliga integritet. 

6.1.3 Avtal 

Olsson (2009) förklarar att för att få behandla personuppgifter måste företag ha fått användares samtycke 

och Peppet (2014) förklarar att det är oklart hur företag beskriver sin policy. Detta är i enlighet med vad 

respondent 6 och 7 som är IT-jurister påpekar nämligen att företag använder användarvillkor på otydligt 

sätt. De förklarar dock något som inte teorin tar upp vilket är att det måste finnas ett tydligt syfte kopplat 

till specifik insamlad data och om den används för annat så räknas det juridiskt som ett intrång i 

användares personliga integritet. IT-juristerna förklarade ytterligare något som inte teorin tog upp vilket 

var att tredje part har samma skyldigheter som ursprungsföretaget. Teorin förklarar i enlighet med 

datainsamlingen att en ny EU-lag träder i kraft 2018 som ska öka användares kontroll på sin personliga 

information.  

 

Respondenterna 6 och 7 menar att olika människor skulle ha olika uppfattningar om när det skett ett 

intrång i deras personliga integritet då människor oroar sig för olika saker. Detta är i enlighet med teorin 

där Brin (2009) förklarar att en del användare kan oroa sig för om sin chef kan läsa raderade e-post 

meddelanden medan andra är mer oroliga för brottslighet och fysisk säkerhet och offrar gärna sin 

personliga integritet för att få dessa aspekter bättre. Avtalen som användare godkänner för IoT enheter är 

inte så konkreta som de bör vara, enligt IT juristerna kan det exempelvis stå; 

 

“vi kan göra det här med din data för att förbättra tjänsten” 

“vi kan dela din data med våra samarbetspartners för att” 

“det är möjligt att vi använder din data till” 

“det här kan hända med din data när du delar den med oss” 

 

Detta ger inte tydlig och specifik information om vad de faktiskt kommer att göra med användares 

personliga information. Användare samtycker alltså till väldigt mycket och antagligen mycket mer än vad 
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de från början har tänkt. Detta är i enlighet med vad Weber (2015) förklarar då han påpekar att otydliga 

användarvillkor är en stor risk för användares personliga integritet. Både empiri och teorin påvisar att det 

är viktigt för tekniken och företag att behålla användares förtroende för att de ska fortsätta använda 

tekniken. IT-juristerna som är respondenterna 6 och 7 menar att användarna har mer makt än vad de tror 

och kan påverka t.ex avtal som de är missnöjda med genom att exponera dem i sociala medier vilket i 

längden minskar riskerna för deras personliga integritet. De menar även att det är viktigt att IoT tillämpar 

Privacy by design för att skydda användarna vilket även Brin (2009) styrker genom att påstå att utan 

anonymitet vågar inte alla uttrycka sig samt att en del människor flyttar till storstäder för att inte alltid 

behöva bli igenkända på gatan. 

6.1.4 Diskussion personlig integritet 

Eftersom begreppet personlig integritet definieras som något väldigt personligt för användare så bör de 

värdera detta högre och bli mer försiktiga för att slippa intrång. 

 

Eftersom både teorin och vår empiri framhåller att företag presenterar sina användarvillkor på ett otydligt 

sätt så bör användare vara extra misstänksamma och noggrant läsa igenom avtal innan de ger sitt 

samtycke. De bör bli medvetna på att företag inte får samla in specifik data utan tydligt syfte och 

samtycke. Det känns hoppfullt att användare kommer att få ökad kontroll över sina personliga uppgifter 

när den nya EU-lagen träder i kraft 2018. 

 

Då både empirin och teorin påvisar att det är en stor risk att användare får intrång i sin personliga 

integritet bör användare ta detta på allvar och förstå att det kan leda till konsekvenser. Något som var 

förvånande och intressant var att användare verkar ha mer makt än de tror genom att exempelvis ta hjälp 

av sociala medier för att till exempel visa missnöje och detta är något användare borde nyttja allt oftare. 

 

Empirin bekräftar det som teorin anger och sammanfattningsvis så bör användare bli bättre på att läsa och 

förstå avtal för att skydda sin personliga integritet. 

 

6.2 Risker och Konsekvenser 

6.2.1 Lagar 

Respondenterna 6 och 7 som är IT-jurister och Peppet (2014) understryker att en risk för användares 

personliga integritet kan vara att lagarna inte hänger med och de etiska och juridiska aspekterna behöver 

tänkas igenom och implementeras redan under utvecklingsstadiet av enheterna. Detta är i likhet med vad 

Tankard (2015) förklarar om att IoT-säkerheten läggs på i efterhand när den borde byggas in i 
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applikationer redan när de designas vilket medför en stabilare säkerhet för användare. Även Lee & Lee 

(2015)  menar att utvecklarna behöver integrera intrångsskydd i systemen under utvecklingen. 

Respondenterna 5,6 och 7 menar även att olika regler för behandling av personlig information kan gälla 

beroende på var datan sparas men detta är inget som nämns i teorin. Respondenterna 6 och 7 från 

datainsamlingen nämnde att om information sprids på ett sätt som användare inte räknat med kan det leda 

till att användare på längre sikt tappar förtroende för företagen och det kan leda till att de slutar använda 

deras tjänster eller tekniken. En annan konsekvens som respondent 2 nämner är att användare kan börja 

ange felaktiga uppgifter som ett sätt att skydda sin identitet och integritet. Detta liknar det Olsson (2009) 

förklarar att om människor känner att deras yttrandefrihet inskränks och är oroliga för sin personliga 

integritet så kan konsekvenser bli att de vill dra sig undan och dölja sin identitet vilket leder till isolering.  

6.2.2 Tredje part 

Respondenterna 1,2,3,4,6 och 7 menar att en annan risk med tekniken är att tredje part tar del av personlig 

data som de samkör med annan information och skapar profiler samt agerar utifrån dessa. Detta är något 

som Ziegeldorf et al. (2014) styrker. Respondent 5 som är forskare påpekar att anonym användardata kan 

återidentifieras och anser att det är svårt att helt avanonymisera person data. Peppet (2014) styrker detta 

och förklarar att det endast behövs ett fåtal attribut för att kunna identifiera en användare och ge en bra 

helhetsbild av en person. Alla respondenter menar att konsekvenser för användare utav denna risk är att de 

kan bli utsatta för marknadsföring, riktad reklam, individuell prissättning vilket är ett intrång i den 

personliga integriteten. Detta är även något som Ziegeldorf et al (2014) styrker.  

 

Respondent 1 som är forskare menade att denna typ av intrång i kommersiellt syfte är den vanligaste och 

det är här majoriteten av intrång i den personliga integriteten sker. Alla respondenter menar att andra 

konsekvenser för användare när data delas med tredje part är att försäkringsbolag använder informationen 

till att ta beslut om sina kunder vilket kan leda till förhöjda försäkringspremier eller att någon inte får 

teckna exempelvis en livsförsäkring. Ziegeldorf et al. (2014) styrker detta genom att förklara att 

försäkringsbolagen kan ta enskilda beslut för individer från insamlad data. Detta är något som Peppet 

(2014) styrker genom att hävda att de beslut som försäkringsbolag tar oftast är negativt för den personliga 

individen. Ytterligare konsekvenser för användarna som respondent 2,4 och 5 har nämnt men som inte 

finns i teorin är att t.ex. en arbetsgivare kan få tag på information om en anställd som leder till att denne 

blir av med jobbet, eller att den personen inte får en sökt anställning.  

6.2.3 Obehörig åtkomst 

En tredje risk som respondent 1 och 5 påvisade är att hackare och andra obehöriga kan få åtkomst till 

system eller personlig data på grund av bristande säkerhet, bristande kryptering och obefintliga standarder 

för säkerhet. Lee & Lee (2015) styrker detta genom att förklara att det finns brister i kryptering av data 
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och brist i mjukvaruskyddet. Även Weinberg et al. (2015) förklarar att antalet uppkopplade enheter 

ständigt ökar vilket gör det svårare att hantera all den information som skickas och bearbetas mellan 

enheterna. 

 

Respondenterna 1, 2 och 3 menar att denna typ av risk kan leda till att användare blir utsatta för inbrott 

och identitetsstöld. Peppet (2014) styrker detta genom att förklara att om känslig information kommer i fel 

händer kan obehöriga som vill någon illa använda detta emot användare för till exempel inbrott (Peppet, 

2014). Även Ziegeldorf et al. (2014) menar att det är fullt möjligt att samla in så mycket information om 

en person att man kan stjäla en identitet vilket Brin (2009) menar är en av det värsta intrången i den 

personliga integriteten. Något som inte fanns med i teorin men som datainsamlingen visade är att 

användare även kan bli utsatta för hot och utpressning. En ännu värre konsekvens menar en av forskarna 

är om uppkopplade medicinska enheter blir hackade då det kan leda till livsfara för användare. Weinberg 

et al. (2015) styrker detta genom att påpeka att det finns risk att IoT teknik leder till dödfall. Även Tankard 

(2015) förklarar att förutom pacemakers finns det defibrillatorer som är uppkopplade och skulle kunna bli 

hackade och leda till katastrof. En annan konsekvens som en respondent 2 nämnde var att om känslig 

informationen kommer i fel händer kan det leda till att användare förlorar vänner. Detta är i likhet med 

vad Serbua och Rotariua (2015) förklarar att användandet av tekniken kan påverka användares personliga 

liv. Ziegeldorf et al (2014) nämner att användare kan bli utsatta för GPS-stalking som betyder att 

obehöriga får fram deras position och följer dem men detta är inget som kom upp under våra intervjuer. 

6.2.4 Användarvillkor 

En annan risk som respondenterna 3, 4, 5, 6 och 7 påvisade är att IoT-företag använder otydliga och 

komplexa användarvillkor vilket leder till att användare samtycker till saker de inte vet om. Detta är något 

som Peppet (2014) styrker genom att förklara att det är oklart hur företag beskriver sin policys, hur de 

skyddar användarnas data, vilken data som används och vilken data som blir såld.  

 

Respondenterna 1, 2, 6 och 7 förklarar att en konsekvens av denna typ av risk kan bli att personlig data 

används och sprids på ett oönskat sätt. Detta är i likhet med vad Weber (2015) menar med att både mer 

allmän och personlig information är i rörelse vilket medför stora risker för användare att få intrång i sin 

personliga integritet. Något som inte nämns i teorin men som respondenterna 6 och 7 förklarade är att en 

konsekvens av otydliga användarvillkor är att användardata används till ett annat syfte än ursprungstanken 

och detta är ett juridiskt intrång i användares personliga integritet. IT juristerna förtydligar detta genom att 

förklara att företag måste ha en stark koppling mellan insamlad data och specifikt syfte för just den 

insamlade datan.  
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6.2.5 Big Data analyser 

Ytterligare en risk som empirin påvisade är att organisationer kan göra så kallade “big data” analyser som 

de använder för att hitta rörelsemönster eller annan information vilket kan bekämpa brottslighet men det 

kan även användas för att dra slutsatser om “vanliga” människor på ett olämpligt sätt. Detta är inget som 

teorin styrker men Migou & Wigenmark (2007) påpekar att flera länder exempelvis Sverige har föreslagit 

att de vill ha befogenheter i preventivt syfte såsom att genomföra telefonavlyssning, teleövervakning och 

kameraövervakning.  

 

Respondent 5 som är forskare förklarade att tekniken kan bli ett hot mot demokratin. Om inte användare 

vågar yttra sig med tekniken utav rädsla av att informationen ska sprida sig och få negativ effekt påverkar 

det yttrandefriheten som finns i Sveriges lag. Här förklarar Migou & Wigenmark (2007) att personlig 

integritet och yttrandefrihetslagen kommer i skymundan av för andra lagar och dessa lagar får oftast inte 

så stor uppmärksamhet när lagstiftning arbetas fram.  

6.2.6 Diskussion risker och konsekvenser 

Vi tycker att det är konstigt att utvecklare och lagstiftning inte tagit tillräcklig hänsyn till etiska och 

juridiska aspekter inom tekniken. Användare bör vara medvetna och undersöka var deras data sparas 

eftersom olika regler kan gälla i olika länder. Vi tycker att det är hemskt att det gått så långt att användare 

är rädda att använda sin egen identitet och istället anger felaktiga uppgifter.  

 

Användare bör veta att många IoT-företag delar personlig information med tredje part och även om de 

skriver att de endast delar anonym data så kan tredje part återidentifiera dessa vilket vi tycker är ett 

obehagligt faktum.  

 

Vi anser att det är väldigt oetiskt att företag utnyttjar användares personliga information och genom riktad 

marknadsföring försöker övertyga dem att exempelvis köpa saker eller påverka deras åsikter. Det känns 

även orättvist att försäkringsbolag kan använda information som användare inte önskat att dela med sig 

som kan påverka deras premier eller att de blir nekade en försäkring. 

 

Det känns även som att IoT-tekniken fortfarande är väldigt omogen eftersom det inte finns några 

standarder för säkerheten. Att detta kan leda till allvarliga konsekvenser såsom inbrott, hot, utpressning 

och identitetsstöld känns obehagligt och borde vara motivation nog att snabbt arbeta fram en fungerande 

standard. 

 

Det är frustrerande hur otydliga användarvillkoren verkar vara samt att det är så långa och komplexa att 

endast ett fåtal användare ens bryr sig om att försöka läsa och förstå dem. 



 
 

42 
 

 

Något som är en svår balansgång är att användares personliga integritet kan bli kränkt när syftet bara är att 

skydda dem mot kriminalitet.   

 

Sammanfattningsvis så stämmer empirin och teorin överens gällande tredje part med prissättning och 

reklam, skador och dödsfall, tekniken kan påverka bekantskapskretsen, otydliga användarvillkor och data 

kan användas till annat syfte än ursprungstanken.  Något som empirin visar på men som inte bekräfta av 

teorin är att användare kan bli utsatta för hot och utpressning, olika regler gäller beroende på var data 

sparas, en användare kan bli av med anställning eller gå miste om en anställning och att demokratin kan 

hotas av tekniken. Något som empirin inte bekräftar är att GPS-stalking är ett problem.  

6.3 Användare 

6.3.1 Medvetenhet 

Enligt Lee & Lee (2015) gjordes en undersökning 2014 av TRUSTe Internet of Things Privacy Index där 

22 % av IoT-användarna ansåg att tekniken och funktionerna var värda att använda även fast de var 

medveten om risker såsom att få intrång i sin personliga integritet. Detta överensstämmer med 

respondenterna 3,4 och 5 som anser att användare i huvudsak vill åt funktionaliteten och godkänner avtal 

utan att granska dem. Enligt Weber (2015) är användare för det mesta omedvetna om risker för sin 

personliga integritet och Weinberg et al. (2015) menar att användare behöver bli mer medvetna om vilken 

data de delar med sig av. Även detta är något som vår datainsamling bekräftar. 

 

6.3.2 Vad användare bör göra 

Respondent 1 och 2 pekar på att användare borde bli bättre på att använda sitt sunda förnuft gällande IoT. 

Att använda sitt sunda förnuft är inget som teorin styrker utan ett nytt logiskt förhållningssätt som 

användare borde anamma. Weber (2015) påpekar att användare för det mesta är omedvetna om hur 

användarvillkor ser ut och vad de innehåller vilket respondenterna 3,4,5,6 och 7 håller med om och anser 

att användare bör bli bättre på att läsa och förstå användaravtal. Respondent 6 och 7 förklarar att många 

användare godkänner för mycket utan att veta om vad de godkänner och en rekommendation är att alla 

åtminstone noggrant bör läsa igenom ett avtal för en tjänst som de använder dagligen. Detta är något som 

Weber (2015) styrker och nämner att användares uppgifter kan spridas på ett oönskat sätt. 

 

Respondenterna 6 och 7 som är IT-jurister påpekar att IoT-enheter ibland saknar användargränssnitt och 

informerar därför inte användarna om sina användarvillkor vilket kan bli ett juridiskt problem. Peppet 

(2014) stärker detta genom att förklara att IoT-enheter saknar displayer vilket gör det svårt för användare 
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att godkänna avtal om deras personliga integritet. En lösning på detta menar IT-juristerna är att användare 

borde gå in på företagets hemsida och läsa användarvillkoren där. Ett problem som Peppet (2014) påvisar 

är att företag ofta gör det svårt för användare att hitta användarvillkoren och många använder anser att det 

är jobbigt att gå in på företagets webbplats för att godkänna och struntar därför i detta moment.  

 

Respondenterna 1,3,4,6 och 7 menar att om användare bara ökar sin medvetenhet om vilka konsekvenser 

olika risker kan ge skulle det kunna minska en del risker. Detta stärker Lee & Lee (2015) genom att 

förklara att om användare blir mer medvetna på riskerna inom IoT och använder de säkerhetsfunktioner 

som finns, kan det lösa en del av säkerhetsproblematiken.  

 

Något som teorin inte nämner men något som respondenterna 6 och 7 menar är att användare bör bli mer 

medvetna om sina rättigheter. Det kan vara att be företag radera data om dem efter ett år om de inte använt 

en tjänst eller begära ut all information som ett företag samlat in om dem.  

 

Respondent 1 önskar att användare blir mer inblandade och delaktiga i frågor gällande personlig integritet 

samt att det utvecklas möjligheter för användare att kunna påverka vilken information som ska få spridas 

och hur istället för att system eller företag ska få avgöra detta. Detta kan vara något som den nya EU-lagen 

bidrar med när den träder i kraft 2018.  

 

Respondent 1 menar även att användare bör öka kraven på tekniska lösningar och jämför med att en 

bilköpare inte skulle acceptera massa buggar i bilen direkt efter köp medan det är nästan en självklarhet 

vid köp av en PC. Även respondenterna 6 och 7 tycker att användare bör kräva korta och lättförståeliga 

användarvillkor samt menar att användare har mer makt än de tror att påverka dessa saker. Bansal & 

Zahedi (2015) styrker detta genom att påvisa att användare tappar förtroende för företag om deras 

personliga integritet kränks och eventuellt slutar använda företags tjänster. Respondent 1 som är forskare 

tycker att det är viktigt att påpeka att användare inte bör vara rädda och sluta använda tekniken utan 

istället fortsätta vara nyfikna och använda olika möjligheter men att de bör tänka igenom vilka 

konsekvenser olika val kan ge. Att användare inte bör vara rädda är inget vi har tagit del av i vår teori. 

6.3.3 Grundinställning 

Respondent 5 menar att användare kan minska risker med tekniken genom att anamma olika 

förhållningssätt såsom att om en tjänst är gratis så betalar man med sin personliga information. Detta är 

något som Serbua och Rotariua (2015) bekräftar genom att påstå att om man inte betalar för en produkt så 

blir man själv produkten. Datainsamlingen föreslår även att användare bör förstå att all digital data på 

internet alltid kommer att finnas kvar någonstans samt att de bör anta att allt de delar med sig av kommer 

att spridas samt eventuellt användas på olika sätt i framtiden. Experten som är respondent 3 menar att om 
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de har denna grundinställning så blir personlig integritet ett mindre problem då användare lär bli mer 

försiktiga med vilken information de delar med sig av samt kanske börjar läsa användarvillkor. Denna 

tanke bekräftas av teorin genom Lee & Lee (2015) som påpekar att en del säkerhetsproblem kan lösas om 

användare bara ökar sin medvetenhet om risker som finns med tekniken. Teorin pekar även på att 

användare bör använda teknik som har kryptering vilket fem av respondenterna håller med om. Något som 

datainsamlingen påvisar utöver teorin är att användare bör försöka använda lokala nätverk istället för 

publika, spara information lokalt på enheter så gott det går istället för att låta olika tjänster skicka iväg 

data för analys samt att ibland vägra dela med sig av vissa data. 

6.3.4 Diskussion användare 

Det är lite oroande att en hel del användare mest bryr sig om funktionaliteten av tekniken snarare än att ta 

hänsyn till vilka konsekvenser olika risker kan ge. Det är trist att behöva vara efterklok och därför bör 

användare bli mer medvetna och skulle antagligen då automatiskt bli mer försiktiga. 

 

Det vore väldigt intressant att se hur snabbt olika företag bli tvungna att anpassa sig med exempelvis 

tydliga användarvillkor om användare plötsligt skulle inse vilken makt de hade och nyttja den. Det lär i 

framtiden bli en marknadsförings strategi av företag att visa utåt hur måna de är om att skydda användares 

personliga integritet. Om flera användare skulle börja nyttja sina rättigheter med att begära ut data om sig 

själva samt be företag radera deras användardata så skulle även detta sätta press på företag att anpassa sina 

system till detta. 

 

Det blir intressant att se om det kommer att ske några förändringar för användares kontroll över sina 

uppgifter efter nya EU lagen träder i kraft. Ett tänkvärt exempel som en av respondenterna gav var att 

användare bör ställa högre krav på tekniken och inte acceptera så mycket buggar. Även förslagen på 

grundinställningar som användare borde ta till sig känns väldigt värdefulla och kan minska eventuella 

obehagliga överraskningar längre fram. Empirin angav även några matnyttiga konkreta exempel på vad 

användare kan göra för att minska risker med tekniken och dessa borde fler ta till sig och applicera. 

Trots alla risker och konsekvenser är det intressant att en respondent trycker på att användare inte borde 

vara rädda för att använda tekniken. 

 

Sammanfattningsvis stämmer empirin överens med teorin gällande omedvetenheten hos användare, att de 

inte granskar avtal utan istället godkänner rakt av, om medvetenheten ökar så kan riskerna minskas, 

användare kan tappa förtroende för tekniken och företag, och om något är gratis betalar man med 

personlig information samt tekniken behöver bättre kryptering. Utöver detta så visar empirin på att 

användare bör bli mer medvetna om sina rättigheter såsom att begära ut data och rätten att bli bortglömd 

samt att de bör använda lokala nätverk och spara data lokalt.   
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7. Slutsatser 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad den enskilda användaren bör veta om risker och 

konsekvenser för deras personliga integritet vid användandet av IoT samt vad de kan göra för att minska 

eventuella risker med tekniken. 

 

När det gäller risker och deras konsekvenser, har vi identifierat följande: 

 

1. Användare kan få intrång i sin personliga integritet. 

- De upplever sin personliga integritet kränkt och drar sig undan och döljer sin identitet 

vilket kan leda till isolering. 

- Användare kan börja ange felaktiga uppgifter som ett sätt att skydda sin identitet och 

integritet. 

 

2. Tredje part kan ta del av personlig användardata. 

- De blir exponerade för riktad reklam eller individuell prissättning.  

- De får förhöjda försäkringspremier eller inte kan teckna en försäkring. 

- De mister en jobbchans eller blir av med en anställning. 

 

3. Hackare och andra obehöriga kan få åtkomst till system eller personlig data. 

- De blir utsatta för hot eller utpressning, identitetsstöld eller inbrott. 

- De blir utsatta för livshotande skador eller död. 

- De kan förlora bekantskap om känslig information hamnar i fel händer. 

- De blir utsatta för GPS stalking. 

 

4. Användare kan bli utsatta för otydliga och komplexa avtal. 

- Användares personliga uppgifter sprids på ett oönskat sätt. 

- Användare samtycker till mer än de tror. 

- Användare tappar förtroende för företag och tekniken. 

- Användardata används till annat syfte än ursprungstanken. 

 

5. Användare kan bli utsatta för Big data analyser 

- Användares yttrandefrihet upplevs inskränkt 

- Användare vågar inte använda tekniken. 

- Hot mot demokratin. 
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Utöver dessa fem risker och deras konsekvenser har vi identifierat att användare borde; 

 

● Bli mer försiktiga med vilken information de delar med sig av. 

● Bli bättre på att läsa och förstå användaravtal. 

● Bli mer inblandade i frågor gällande personlig integritet. 

● Veta att dem har mer makt än de tror genom att exempelvis använda sociala 

medier för att uttrycka missnöje över t ex otydliga avtal om personlig integritet 

för att sträva efter en förbättring. 

● Kräva kortare avtal som är lätta att förstå. 

● Kräva mer kontroll över sin personliga information. 

● Vägra dela med sig av viss känslig information. 

● Veta att dem kan begära ut vilken information ett företag sparar om dem. 

● Veta att företag ska radera data om dem efter en viss tid, vanligtvis ett år efter 

inaktiv användning och möjligheten att undersöka detta. 

● Inte bli rädda och sluta använda tekniken. 

● Kolla upp var data sparas. 

● Använda lokala nätverk och spara information lokalt på enheter. 

● Använda stark kryptering. 

● Öka förståelsen om konsekvenser. 

● Öka krav på tekniska lösningar. 

● Förstå att om en tjänst är gratis så betalar de med personlig information. 

● Förstå att all information de delar med sig av digitalt kommer alltid att finnas kvar 

och kan spridas på oönskat sätt i framtiden. 

● Veta att de har rätt att bli lämnade ifred vilket är definitionen av personlig 

integritet 
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7.1 Framtida forskning inom området 

Något som skulle vara intressant som framtida forskning är att göra om denna studie efter att de nya EU-

reglerna trätt i kraft för att se om det blivit någon skillnad gällande risker och konsekvenser för användares 

personliga integritet.  

 

Ett annat förslag är att ta reda på hur en teknisk lösning skulle se ut och fungera som ökar användares 

kontroll över vilken personlig information de delar med sig av. Det skulle även kunna omfatta möjligheten 

att enkelt begära ut information från företag om vilken data de sparat om sig själv som användare eller 

enkelt kräva att få bli bortglömd från företags register. 

 

En annan del som skulle kunna undersökas är vilka risker och/eller konsekvenser som användare uppfattar 

som mest allvarliga för dem personligen. Man skulle då genom en kvantitativ studie producera en 

prioritetslista med de allvarligaste riskerna samt tillhörande konsekvenser som IoT-användare upplever 

efter att ha tagit del av listan. Alternativt att man med den här studiens slutresultat undersöker hur stor 

medvetenhet det finns bland användarna både för att ta reda på om det så låg medvetande nivå som några 

av respondenterna påpekar och om det stämmer hur man ska göra användare mer medvetna om risker och 

konsekvenser.   
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

1. Även om vi vet en del, kan du berätta vad du sysslar med och fokus på ditt arbete, gärna 

kopplat till Internet of Things? 

2. Vad skulle du säga är den största risken med IoT i dagsläget? 

3. Hur skulle du säga att begreppen säkerhet och personlig integritet förhåller sig till 

varandra? 

4. Hur ser du på säkerheten inom IoT, den del som kan påverka användares personliga 

integritet?  

a. Kan du ge exempel på säkerhetsbrister som kan påverka användares personliga 

integritet? 

5. Hur ser du på den personliga integriteten för användare av IoT teknik?  

a. Kan du ge exempel på vad som skulle kunna räknas som intrång i användares 

personliga integritet? 

6. Vilka risker finns det för användares personliga integritet när de nyttjar Internet of 

Things? 

a. Vilka konsekvenser kan detta ge för användare? 

b. Hur stor bedömer du risken att det skulle ske intrång i användares personliga 

integritet? 

c. I vilken situation är det vanligast att det sker intrång i användares personliga 

integritet? 

d. Vi har förstått att användare ofta bara vill åt funktionaliteten och tänker inte så 

mycket på risker men hur anser du att användare borde väga nytta mot risk 

gällande användandet av IoT? 

7. Förekommer det att IoT företag delar eller säljer användardata till tredje part och isåfall 

hur vanligt är det här? 

a. Vad är det för typ av organisationer som vill ta del av denna typ av användardata, 

varför vill de ta del av den och vad skulle de kunna göra med datan? 

b. Är användardatan som delas till tredje part oftast anonym eller kan det ibland vara 

personlig information som direkt går att koppla ihop med specifika användare? 
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c. Hur stor bedömer du risken att tredje part kan återidentifiera anonyma data och 

faktiskt kopplar ihop data med specifika användare? 

d. Vilka konsekvenser kan detta ge för användare? 

e. Vet du något exempel på när tredje part har tagit del av användardata och att det 

anses som att de gör intrång i användares personliga integritet? 

8. Finns det något som IoT användare kan göra eller borde tänka till på för att minska 

eventuella risker med tekniken kopplat till att få intrång i sin personliga integritet? 

9. Hur tror du att framtiden ser ut för säkerhet och personliga integritet inom IoT? Hur skulle 

den kunna skilja sig ifrån dagsläget?  

10. Avslutningsvis, är det något mer som vi borde fråga dig eller som du känner inte kommit 

fram här i intervjun? 

11. Vet du några andra kunniga personer inom området som du  tror skulle kunna svara på 

dessa frågor? Det skulle kunna stärka vår empiri ytterligare. 

 

 

 

 


