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Förord  

Studiens skribenter vill rikta ett stort tack till alla personer som medverkade och 
genomförde enkät- och valideringstudien. Utan er hjälp hade detta arbete ej varit 
möjligt att genomföra. Stor tacksamhet riktas även till studiens handledare för 
värdefull feedback under denna arbetsprocess.  
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Abstrakt  

Denna studie är ämnad till att skapa förståelse och en generell uppfattning för hur 
användare ställer sig till säkerhet gällande Internet of Things (IoT). Studien är av en 
kvantitativ och kvalitativ karaktär. Genom en enkätundersökning har deltagaren fått 
uppge sina egna uppfattningar om hur de ställer sig till olika säkerhetsaspekter som 
berör IoT. Därefter har en valideringsstudie utförts med syfte att ställa deltagarnas 
egna uppfattningar gentemot den bevisliga kompetensen. Resultatet från 
enkätundersökningen visar på att den generella uppfattningen enligt deltagarna 
själva ligger i överkant gällande medvetenhet om risker och konsekvenser vid 
användning av IoT. Däremot upplyser valideringsstudien att den verkliga 
kompetensen generellt sett är lägre än respondentens egna uppfattning. Den 
uppenbart låga kunskapen hos användaren stärks ytterligare av studiens 
litteraturgenomgång. Slutsatsen är att det finns en relativt naiv och nonchalant syn 
hos användaren angående säkerhet för IoT-baserade enheter. Vidare forskning 
kring ämnet kan innebära en större omfattning av studien med hjälp av ytterligare 
genomgående undersökningar mot ett bredare urval. Studien ger ett unikt bidrag 
och en ögonöppnare för hur användarens verkliga kompetens och uppfattning 
ställer sig mot de problem som ett allt mer uppkopplat samhälle medför.  

Nyckelord: Internet of Things, IoT, internetuppkopplade enheter, säkerhet, 
integritet, risker, konsekvenser, säkerhet, användare, användarperspektiv.  
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Definitioner 
 
Under delen om definitioner redogörs och förklaras diverse olika tekniska begrepp 
genom kortare förklaringar som kommer att brukas genom uppsatsens gång. 
Anledningen är att göra det så smidigt och bekvämt som möjligt för läsaren när 
dessa termer dyker upp i resten av läsningen. 
 
Accesspunkter (APs): En bro eller en länk mellan ett kabelbaserat nätverk och ett 
trådlöst nätverk. En AP används för att kunna ansluta en trådlös enhet med det 
trådbundna nätverket [18]. 
 
Aktiv intelligens: Intelligens som möjliggör en entitet till att kunna urskilja en sak 
från en annan, i kombination med att fritt kunna välja vilket alternativ som anpassar 
sig bäst till situationen [19]. 
 
Botnets: En kedja av ihopkopplade internetbaserade enheter (ofta datorer) som 
utför olika typer av uppgifter med ökad produktivitet och slagkraft. Dessa botnets 
kan ofta användas på fel sätt och går ofta hand i hand med olika typer av 
överbelastningsattacker [20]. 
 
Nod: En nod är en nätverksenhet på ett nätverk som tar emot data och skickar det 
vidare. Det är alltså en enhet som knyts ihop av ett större nätverk av flera noder. Till 
exempel kan en sådan enhet innebära en: dator, router eller server [35]. 
 
Distributed Denial of Service (DDoS) -attack: En attack i ett större omfång riktat 
mot ett nätverk, system eller en webbsida. Kallas även för överbelastningsattack där 
målet med attacken är att överbelasta ett system sådant att detta blir obrukbart 
[23]. 
 
Kryptering: Vid kryptering förvandlas elektroniska data till en annan form av data 
genom att genomgå en process där en algoritm eller chiffer omvandlar ett 
meddelande i klartext till ett oläsbart meddelande som bara kan läsas med rätt 
“nyckel”. Detta möjliggör att behöriga parter kan läsa meddelandet medan 
obehöriga får det betydligt svårare [24]. 
 
Machine to machine (M2M): Beskrivs som teknik där uppkopplade enheter byter 
information med varandra samt utför åtgärder utan att involvera den mänskliga 
faktorn [25]. 
 
Moln-nätverk: En term som beskriver tillgången till nätverksresurser från en 
centraliserad tredje parts leverantör genom användningen av internetbaserad 
åtkomstteknik [21]. 
 
Radio Frequency Identification (RFID): Begreppet innebär en teknik som genom 
radiovågor överför information. Detta system består av en tagg, en läsare och ett 
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datasystem. Taggen innehåller lagrad information som via en antenn kommunicerar 
med läsaren genom radiovågor [26].  
 
Smarta enheter: Ett begrepp som ofta kommer synonymt med IoT. En smart enhet 
är en elektronisk anordning som genom någon form av uppkoppling möjliggör 
anslutning och delning av data mellan användare och andra smarta enheter. 
Tillämpningen av en sådan enhet är att underlätta och assistera användaren i det 
vardagliga livet [36]. 
 
Smarta hem: Uttryck för en byggnad eller ett hem, utrustad med teknik med 
möjlighet att genom internet eller annan trådlös uppkoppling automatiskt kunna 
kontrollera saker som exempelvis belysning, värme och ventilation i en hemmiljö 
[6].  
 
Sociala nätverk: Begreppet som innefattar expandering av sociala kontakter genom 
att möjliggöra kontakt med olika individer via så kallade sociala medier, exempelvis 
Facebook eller Twitter [27].  
 
Standard-användarnamn/lösenord: Vad som menas med ett “default” lösenord 
eller användarnamn är att det innefattar lösenord och användarnamn som 
användaren använder för att få åtkomst till sina enheter vid första uppstart. Dessa 
lösenord och användarnamn genereras av tillverkaren och är i regel väldigt simpla 
och dåliga [22].  
 
Wireless Sensor Networks: Nätverk som genom olika sensorer skickar signaler till 
en gemensam mottagare. Sensorerna inhämtar olika typer av data beroende på 
användningsområde och skickar sedan vidare datan via radiovågor till mottagaren 
som sedan kan skicka datan vidare till en dator för eventuell analys [1]. 
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1 Introduktion 

Internet of Things (IoT), fenomenet som på de senaste åren har fått en större 
uppmärksamhet då tekniken inom området ökat med lavinartad fart [3]. Just vid 
tillfället som denna uppsats skrivs uppskattas jordens invånarantal till strax över 
7,4 miljarder [2] och redan nu överskrids antalet uppkopplade enheter den siffran 
markant. År 2020 beräknas det att antal enheter kommer att uppnå och överskrida 
24 miljarder [3], samt att marknaden för säkerhet inom IoT beräknas nå en summa 
på 28,9 miljarder dollar (motsvarande 234 miljarder kronor) [5]. En studie utförd 
av Hewlett-Packard (HP) visar att 70 procent av de mest använda IoT-enheterna har 
sårbarheter som exempelvis svag säkerhet av lösenord och bristande kryptering [7]. 
The Information Security Forum och även Deloitte antyder att ungefär 80 respektive 
86 procent av alla säkerhetsfel inom IoT förekommer av bristande 
säkerhetsbeteende hos användarna och inte av svaga säkerhetslösningar [9]. Det 
indikerar att säkerhetshoten inom IoT-området kommer att fortskrida 
explosionsartat en bra tid framöver [5].  

I den nuvarande eran där den moderna tekniken utbreder sig allt mer börjar 
människor använda sig av fler och fler IoT-lösningar. Tekniken används i form av 
smarta klockor, smarta hem, anslutna bilar och övervakning av människors 
hälsotillstånd [5]. Till exempel består många smarta hem idag av en mängd olika 
enheter som kan fjärrstyras genom hemnätverket för att göra det så bekvämt som 
möjligt för användaren. Dessa enheter innehåller personlig information gällande det 
smarta hemmets användare, vilket innebär information om hälsa, finansiell 
information, data om vanor och rutiner samt möjligen en direktsändning av 
kameror i hemmet. Det är alltså en hel del känslig information som smarta IoT-
baserade enheter får ta del av. Skulle dessa smarta hem bli utsatta för någon typ av 
attack som systemets säkerhet inte kan stå emot innebär det ett större hot än 
någonsin mot säkerheten och integriteten för människor i sina egna hem [8]. 

Med förutsägelsen att IoT kommer att förändra vårt samhälle genom att 
sammankoppla människor och enheter är det uppenbart att det inte bara är de 
smarta enheterna som står i fokus, utan även människorna är och blir alltmer en 
stor faktor gällande IoT-tekniken. Efter noga genomsökning av tidigare forskning 
kring ämnet kan det konstateras att det finns en brist på studier som fokuserat på 
det mänskliga perspektivet av IoT, användarna. Med vetskapen om att detta 
kunskapshål existerar har studien tagit en riktning mot att adressera och 
uppmärksamma hur säkerheten och integriteten inom IoT ser ut från användarens 
synvinkel. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur användare ställer sig till sin 
säkerhet och integritet vid användning av IoT-enheter. Målet är att undersöka hur 
användarens egna uppfattning om sin kompetens ställer sig användarens faktiska 
kompetens. Därmed försöka förstå om den mänskliga faktorn utgör en sån 
betydande del gällande säkerhetsbrister inom IoT som tidigare forskning påstår.  

1.2 Problemställning 

För att ha möjlighet att besvara syftet med relevant forskning och resultat behövs 
det göras en djupgående undersökning med en kompletterande analys. Studien vill 
därför belysa hur människor ställer sig till frågor och påståenden gällande sin 
säkerhet och integritet när det berör uppkopplade IoT-enheter som används 
dagligen. Eftersom forskningen som grund påstår att den mänskliga faktorn utgör 
den större delen av alla säkerhetsbrister inom IoT [4][8][9] påvisar det att det finns 
en tydlig koppling mellan användarens privatliv och konsekvenser av en bristfällig 
säkerhet.  

Därefter utformades följande frågeställningar: 
1. Hur ställer sig gemene man till sin egen säkerhet när det kommer till 

användning av IoT-enheter? 

2. Är användarna medvetna om de negativa konsekvenserna som IoT-enheter 

kan medföra? 

3. Hur står sig användarens uppfattning om det tekniska kunnandet kontra den 

faktiska kunskapen inom IoT? 

1.2.1 Diskussion av frågeställning 

Frågeställningarna som valdes ut var problem som kändes relevanta för att ge svar 
på hur den allmänna säkerheten och integriteten ser ut från ett användarperspektiv. 

Tidigare forskning med liknande syfte att främja människans perspektiv på säkerhet 
gällande IoT har för det mesta bara försökt besvara frågan om hur användaren ser 
på säkerhet samt integritet inom IoT, exempelvis: [28]. Det här arbetet har istället 
som mål att djupare fokusera på den frågan då resultat från andra uppsatser var 
undermåliga. Studien ska utöver det även besvara om användaren faktiskt är 
medveten och har den kunskap som krävs för att skydda sig mot de hot som IoT-
enheter kan utsättas för. Målet är att genom egna undersökningar få ett så konkret 
svar på påståendet om att människan verkligen står för de största 
säkerhetsbristerna angående IoT. Är det så att det påståendet inte stämmer överens 
med resultat av undersökningen kan den åtminstone starta en diskussion inom 
ämnet. 

För att besvara den första frågeställningen känns det lämpligt att börja ställa frågan 
om hur personer uppfattar sin egen säkerhet gällande IoT-enheter. Detta för att få 
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svar på om människor ser uppkopplade enheter som en risk för sin egen säkerhet 
eller om det finns en medvetenhet som ignoreras. Det här leder sedan till den andra 
frågeställningen där målet är att ta reda på om användarna är medvetna om 
konsekvenserna som dessa enheter kan medföra. Tar användaren riskerna med 
användning av IoT-enheter på allvar eller tänker de nonchalant att riskerna och de 
negativa konsekvenserna aldrig kommer att hända dem? Problemet med att den 
mänskliga aspekten utgör den större delen av alla säkerhetsbrister [4][8][9] måste 
grunda sig i någon av dessa frågor, vilket leder till den sista frågeställningen: Hur 
står sig användarens uppfattning om det tekniska kunnandet kontra den faktiska 
kunskapen? Anledningen till att denna fråga tas med är för att ta reda på och 
jämföra hur användaren upplever sin egna tekniska kompetens kring ämnet IoT 
med hur den faktiska kunskapen verkligen ser ut. Frågeställningen ska upplysa hur 
mycket användaren egentligen kan om området säkerhet inom smarta lösningar i 
sin vardag. Syftet är att ta reda på om användaren tror sig kunna mer än vad den 
verkliga kompetensen bevisar och vise versa. 

1.2.2 Problematisering av frågeställning 

Det som kan göra att de två första frågeställningarna blir svåra att besvara grundar 
sig hur studiens metod går till. Är det så att personerna i studien inte förstår 
frågorna som ställs kan undersökningen bli missvisande, personerna i 
undersökningen kanske svarar utan att veta vad som faktiskt frågas efter. Eftersom 
olika personer har olika hög grad av tekniskt kunnande kan det medföra att vissa 
personer tolkar frågan på ett annorlunda sätt än vad som egentligen menas. Ett 
annat eventuellt problem med valda frågeställningar är att frågorna i 
enkätundersökningen kanske inte helt kan besvaras på det bästa möjliga sättet 
eftersom det saknas svarsalternativ som passar respondentens uppfattning. Detta 
kan leda till att respondenten svarar det hen tycker är mest rimligt men ändå inte är 
den faktiska åsikten. Att få ett sådant bra svar som möjligt på frågorna kan kräva att 
studien omfattar en större mängd personer i undersökningen, något som tiden och 
resurserna inte riktigt räcker till. Däremot kan den omfattning av undersökningen 
som denna studie tänkt genomgå ge en indikation och en bra teori om det slutliga 
svaret på dessa frågor. Den största svårigheten med att besvara den sista 
frågeställningen grundar sig i hur undersökningarna är upplagda och hur de 
kompletterar varandra. Det måste kunna gå att kunna jämföra resultatet på ett 
relevant sätt från undersökningarna för att möjliggöra plausibla slutsatser. Det 
måste alltså finnas en koppling mellan frågorna i enkätundersökningen och frågorna 
i valideringstestet för att frågeställningen ska kunna besvaras. Det är därför extremt 
viktigt att undersökningarna utformas på ett noggrant sätt för att slippa dessa 
problem.  
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1.3 Avgränsningar 

Statistik från 2017 om svenskarnas internetvanor säger att personer mellan 16-74 
år har en 96-procentig användning av internet i någon utsträckning i hemmet [12]. 
Avgränsningen gällande denna undersökning blir därför på personer i just det 
åldersspannet. Detta för att försäkra sig om att personerna i studien kommer i 
kontakt med uppkopplade enheter på daglig basis. Anledningen till det breda 
åldersspannet kopplas till studiens tanke om att uppnå en hög mångfald sådan att 
alla personer som kommer i kontakt med Internet dagligen tas i åtanke, oavsett 
ålder.  En annan relevant avgränsning är att endast utföra studien på personer som 
är bosatta i Sverige. Detta för kunna genomföra studien inom den tidsplan och 
utsträckning som tillhandahållits.  

IoT som helhet kan ses ur en mängd olika perspektiv där bland annat den tekniska 
aspekten och användarens synvinkel ingår. Denna studie är avgränsad till att enbart 
studera personernas användning och folks uppfattning inom området. Varför 
studien enbart omfattar användarperspektivet och inte den tekniska delen är att 
just den typ av forskning är mer relevant då användarens synsätt ofta kommer i 
skymundan för mer tekniskt inriktade studier. Den tekniska delen valdes att inte tas 
med då det redan finns betydligt mer forskning kring just det perspektivet jämfört 
med användarperspektivet.  
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2 Metod 

Metodkapitlet av studien fokuserar på hur tillvägagångssättet har gått till för att få 
fram den data och information som framhäver och besvarar studiens syfte samt 
frågeställning. Kapitlet tar upp vilka metoder som används och varför, metoder från 
tidigare forskning, problematisering av metod och alternativa metoder. Hela 
avsnittet börjar med en kortare förklaringar om vad de olika metoderna innebär. 
Avsnittet berör även de metoder som varit relevanta när studien skapats och 
utformats. 

2.1 Förklaring av relevanta och alternativa metoder 

2.1.1 Litteraturstudier 

Genomförs vanligtvis av en systematisk litteratursökning där i stort sett allt tryckt 
material som existerar söks igenom. Det kan handla om allt från böcker, artiklar och 
tidningar till akademiska journaler, rapporter och andra uppsatser. För att kunna 
hitta dessa typer av skriftliga dokument  sker ofta sökningen i databaser på internet 
eller på ett bibliotek. Litteraturstudien i en uppsats är ofta själva stommen som 
lägger grund till resterande delar av studien. Den snabba utvecklingen inom dagens 
forskning samt den snabbt ökande mängden av forskningsrapporter gör att 
litteraturstudien blir alltmer viktig och central inom rapportskrivande [13].  

2.1.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning består av ett eller flera frågeformulär som den frågande 
(forskaren) skickar ut till ett större antal personer (respondenter). Denna teknik 
kan egentligen användas inom vilket ämne som helst. Svaren som respondenterna 
ger är ofta svårt att finna i någon tillgänglig litteratur, vilket också ofta är syftet med 
en sådan undersökning [13]. 

När frågeställningen är att visa på frekvenser och undersöka hur vissa personer 
tycker i olika frågor eller när det gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt något är 
så är det bra med en kvantitativ metod, som i detta fall är en enkätundersökning 
[14]. 

2.1.3 Intervju 

Djupare intervjuer är till skillnad från enkätundersökningar en undersökning i 
mindre utsträckning där forskaren frågar en respondent i taget. Frågorna som ställs 
är ofta öppna frågor med chans för respondenten att delge en mer djupgående 
förklaring till sitt svar på den ställda frågan [13]. När frågeställningen är att försöka 
förstå eller att hitta mönster så är en kvalitativ undersökning att föredra, alltså en 
intervju. Med djupare intervjuer är meningen att man ska försöka få så komplexa 
och innehållsrika svar som möjligt men att frågorna som ställs ska vara på ett sådant 
sätt att de är enkla att förstå [14]. 
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2.1.4 Validering 

Validering är ett sätt att kartlägga, värdera och bedöma en individs egentliga 
kunskaper. Med det innebär en process som innefattar en strukturerad bedömning 
och dokumentation av hur en persons uppfattning ligger i paritet med den faktiska 
kompetensen. Validering kan användas på många olika sätt. Användningsområdet i 
detta fall är att undersöka resultat från den tidigare utförda enkätundersökningen. 
På så sätt kan ett valideringstest utformas med syfte att bekräfta eller förkasta en 
individs uppfattningar från tidigare undersökningar [33].  

2.2 Metodval 

Till att börja med så är en litteraturstudie ett första steg in i ämnet. Detta görs för att 
få en djupare förståelse för konceptet IoT samt bli bättre förberedd och påläst när 
den kvantitativa- och kvalitativa studien sedan ska genomföras. För att få en så bra 
och tydlig bild av denna studie så kommer litteraturstudien att kompletteras med 
både en kvantitativ och kvalitativ metod. Med den kvantitativa metoden kommer 
det att genomföras en enkätundersökning där målet är att ta reda på vad det finns 
för skillnader och likheter mellan olika personer samt deras uppfattning gällande 
säkerhet och sitt eget privatliv angående IoT. Resultatet av denna undersökning ska 
sedan analyseras och kompletteras med en kvalitativ metod för att sedan kunna dra 
rimliga slutsatser. Den kvalitativa metoden kommer att bestå av ett valideringstest 
av den tidigare enkätundersökning för att kunna värdera och bedöma en individs 
egna uppfattningar i jämförelse med den verkliga kunskapen och medvetenheten. 

2.2.1 Diskussion av metodval 

En av metoderna som har valts till arbetet är en enkätstudie. Det finns många givna 
fördelar med en sådan form av studie men det finns även ett par nackdelar som är 
bra att känna till. När enkätformulär skickas ut via e-mail eller andra liknande medel 
kan det medföra en stor risk med dålig svarsfrekvens. Dålig svarsfrekvens kan ha en 
negativ effekt på undersökningens trovärdighet. Detta är en av två olika bortfall som 
forskaren måste ta hänsyn till. Den andra typen av bortfall är det interna bortfallet, 
det vill säga att en eller flera av frågorna i enkäten inte besvaras, vilket gör att vissa 
frågor inte kan användas i den statistiska bearbetningen. Är det interna bortfallet 
väldigt stort är det troligtvis så att vissa av frågorna är dåligt formulerade sådan att 
respondenten inte förstår frågan [13]. Resultatet av detta framkallar ett annat 
problem som denna studie ställs inför. Problemet kan vara att frågorna gäller ett så 
pass tekniskt avancerat ämne där många personer som får enkäterna inte uppfattar 
eller förstår vad frågan handlar om.  

Den kvalitativa metoden valdes i detta fall som en form av valideringstest där 
resultatet utifrån tidigare undersökning behandlas. Tidigare under uppsatsens 
process hade intervjuer valts ut som den kvalitativa undersökningsmetoden. 
Anledningen till bytet av metodik från intervjuer till en mer validerad metod är för 
att denna typ av metod är mer relevant och givande med tanke på uppsatsens syfte 
och frågeställning. Ett valideringstest ger en tydligare bild av individens faktiska 
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kompetens kontra den egna uppfattningen. Av egen bedömning går resultatet av 
valideringstestet att enklare koppla till enkätundersökningen jämfört med resultatet 
från en intervjuundersökning. Där går det sedan att bevisa om individerna faktiskt 
besitter den kunskap som de enligt sin egen åsikt anser sig ha. Även om intervjuer 
hade givit en djupare inblick i hur individens tankar och egna uppfattningar kring 
ämnet så kändes det inte riktigt som att det hade givit så mycket mer information än 
det som redan erhållits från enkätundersökningen.  

2.2.2 Problematisering av metodval 

Problemet gällande kvalitativa metoder som i detta fall gällande ett valideringstest 
är att kvalitativa data kan stöta på en viss tvivelaktighet då urvalen är begränsade 
och inte är representativt när det kommer till att bevisa rent statistiskt [14]. Det kan 
också uppstå samma problem som i en enkätundersökning där frågorna på något 
sätt kan vara svåra att förstå. Eftersom valideringstestet endast kommer att bestå av 
öppna svarsalternativ så blir detta problem alltmer betydande. Detta kan resultera i 
att respondenten misstolkar frågan och svaren blir därför ofullständiga eller 
snedvridna. Det kan dessutom bli svårt att dra gränsen för vilka svar som anses 
korrekta från respondenten. 

En annan viktig aspekt som måste tas till hänsyn är att behandla uppgifterna som 
lämnas ut av respondenten konfidentiellt när validerings- eller enkätundersökning 
används. Detta möjliggör att respondenten kan öppna upp sig och vågar svara på 
frågan. Är respondenten osäker på hur dennes uppgifter kommer att hanteras så 
finns det stor risk att undersökningen inte blir korrekt genomförd, vilket ger ett 
misslyckat resultat [13]. 

En litteraturstudie har även använts som metod. Bekymret med denna typ av studie 
kan vara att det saknas uppfattning för hur trovärdiga källorna till studien är. Det 
gäller därför att inte hamna i det största fällorna gällande källkritik. Det gäller att 
granska sina källor som arbetet har sin grund i. Görs inte detta så löper forskaren en 
risk att basera hela sin studie på felaktiga vetenskapliga fakta. Ett av problemen som 
kan förekomma vid litteraturstudier och källkritik är att materialet som används 
inte är äkta, alltså att källan innehåller förfalskningar. Ett annat problem är att något 
kan ha ryckts ur sitt sammanhang när sekundära källor används, därför är det 
viktigt att ta reda på var faktan bottnar genom att leta upp den primära källan. 
Andra aspekter som ska vägas in är att inte använda för gamla källor men att även 
vara vaksam efter propaganda i texterna [13].  

2.2.3 Metoder från tidigare forskning 

Efter noga granskning av tidigare vetenskapliga artiklar så kan de konstateras att 
majoriteten av litteraturstudier använder sig av andra litteraturstudier som sitt 
enda metodval. De har analyserat dokument och andra artiklar av vetenskaplig 
karaktär för att sedan kunna sammanställa sina arbeten med önskat resultat. 



Internet of Things – ett användarperspektiv 

 10 

Även om de flesta använder sig av litteraturstudie som metod så finns det undantag 
där ett fåtal vetenskapliga arbeten tillämpar mer experimentella och undersökande 
metoder. I den vetenskapliga artikel [4] genomförs en riskanalys på ett smart hem 
där metoden är att identifiera de olika riskerna med automationssystem. 
Riskanalysen är utvecklat och genomfört i ett forskningsprojekt med ledande 
industriella aktörer. De olika riskerna som identifierats delas in i de olika 
kategorierna som är relaterat till mjukvara, hårdvara och den mänskliga aspekten.  

Metoden som används i [34] är i form av djupintervjuer. Enligt studien så bottnar 
syftet med denna metod att utforska den mänskliga aspekten av IoT, som i detta fall 
gäller just smarta klockor. Studien vill genom djupare intervjuer fokusera på att 
forska kring personens medvetenhet och uppfattning kring olika integritetsproblem 
som framkallas genom användandet av en IoT-baserad klocka. Syftet med en 
intervjumetod är att erhålla djupare och längre svar från respondenterna till 
skillnad från vad en kvalitativ undersökning kan åstadkomma. Därför har studien 
valt en kvalitativ forskningsmetod för att besvara sina frågeställningar. Liknande 
metod som i [34] har också använts i [28], där forskarna också använt sig av en 
intervjumetod för att djupare kunna komplettera den enkätundersökning som också 
använts i arbetet. Detta arbete har som den egna studien också fokuserat på 
användarens perspektiv inom området IoT.  

2.2.4 Positionering av egen metod 

Till skillnad från arbeten som enbart använder sig av litteraturstudier eller någon 
form av riskanalyser som metodval så har denna studie fokuserat på att använda sig 
av enkätundersökning med en kompletterande valideringsstudie. Tidigare under 
arbetets gång så har studien länge varit inne på att göra en liknande studie som [28] 
har gjort. Skillnaden blev att studien istället inriktat sig på att kunna avgöra om 
svaren i enkätundersökningen verkligen stämmer överens med verkligheten och det 
är detta som gör att arbetet sticker ut från mängden.  

2.2.5 Etiska aspekter 

Denna studie har som målsättning att sträva efter att ta hänsyn till fyra olika 
huvudkrav som enligt [37] bör respekteras för att arbetet ska anses ha en hög 
integritet och därmed en bra etisk pålitlighet. Kraven som eftersträvas är följande: 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

Informationskravet tar upp att forskaren ska informera respondenter i 
undersökningen om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Där har studien 
varit noga med att i undersökningarna berätta för respondenten hur deras uppgifter 
kommer att brukas. Nyttjandekravet menar att utlämnade uppgifter för 
forskningsändamål inte får användas för kommersiellt nyttjande eller andra syften 
som ej har ett vetenskapligt syfte. Med hänsyn till detta krav har arbetet inte tänkt 
använda utlämnade uppgifter i annat bruk än för eget forskningssyfte. I 
samtyckeskravet står det att forskaren ska erhålla uppgiftslämnarens samtycke för 
ett accepterat deltagande i studien. Undersökningarna i studien är utformade på ett 
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sådant sätt att endast de personer som valt att delta i undersökningen helt frivilligt 
fått göra det. Alltså finns det inga som helst krav eller tvång på deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som lämnas av 
undersökningsdeltagare måste antecknas och lagras på ett sätt så att deltagarna ej 
kan identifieras av utomstående. Uppgifterna som lämnats i studien har med hänsyn 
till detta krav bara brukats och setts av forskaren. Inga utomstående personer har 
kommit i kontakt med utlämnade uppgifter. 
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3 Bakgrund  

Kapitlet om bakgrund koncentreras på att återge grundläggande fakta och 
information om ämnet IoT. Först presenteras en längre definition om vad begreppet 
“Internet of Things” innebär, följt av en översikt i historien som skapat grunden till 
hur den moderna tidens uppkopplade samhälle ser ut idag. Bakgrunden är till för att 
ge läsaren en kortare inblick i ämnet som uppsatsen kommer att baseras på. 

3.1 Definition av “Internet of Things” 

Internet of Things använder Internet till att koppla samman ett stort nätverk av 
smarta enheter. Det traditionsenliga så kallade “Internet” ansluter människor där 
utbyte av information sker. IoT förenar istället maskiner och föremål med inbyggda 
sensorer vilket tillåter dem att kommunicera över Internet utan mänsklig fysisk 
inblandning. IoT som koncept har beskrivits med några olika namn däribland 
“machine to machine” (M2M), sensornätverk och “smart planet”. Generellt sett är 
IoT definierad som en process där integrering av smarta enheter sker genom olika 
nätverksfunktioner som samverkar med användare för att möjliggöra aktiv 
intelligens mellan olika noder [15].  

3.2 Historien bakom 

Nikolas Tesla - ett namn som vanligtvis inte förknippas med dagens moderna 
Internetlösningar, men som enligt forskning möjligtvis redan på 1800-talet låg 
bakom den allra första teorin om det vi idag kallar för “Internet of Things” [10]. 

“When wireless is perfectly applied the whole earth will be converted into a huge 
brain, which in fact it is, [... ] and the instruments through which we shall be able to do 
this will be amazingly simple compared with our present telephone” (Nikola Tesla, 
Teleautomation). 

Möjligtvis är det lite överdrivet att säga att det var Tesla som hade idén om IoT från 
första början. Däremot kan det konstateras att från och med hans teori på 1800-talet 
var det han med många fler genom årens lopp som hjälpt till att forma och definiera 
IoT som den ser ut idag. Själva konceptet och uttrycket “Internet of Things” började 
inte användas förrän år 1999 av en man vid namn Kevin Ashton och det var 
egentligen då som den trådlösa teknologin verkligen tog fart [10]. Då i form av RFID-
läsare och Wireless Sensor Networks-teknologier [3]. 

"The Internet of Things has the potential to change the world, just as the Internet did. 
Maybe even more so." (Kevin Ashton, 2009) 

Konceptet IoT har utvecklats över en lång tidsperiod, där den genomgått 
banbrytande utvecklingsstadier för att nå dit tekniken är idag. Nya teknologier som 
exempelvis moln-nätverk, större mängder data, sociala nätverk med flera har redan 
och kommer att fortsätta påverka utvecklingen och idén om hur vi ser på IoT-
tekniken [10].  
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4 Litteraturgenomgång 

Följande kapitel kommer att inledningsvis gå igenom hur tillvägagångssättet för 
litteratursökningen har genomförts. Därefter (kap 4.2 och framåt) presenteras 
relevant litteratur som är betydande för studien. Avsnittet är baserat på aktuell 
fakta och forskning inom området “säkerhet gällande IoT” där övergripande 
information om säkerhetsproblem återges. Därefter kommer avsnittet att fokusera 
mer på användarens perspektiv och påverkan på säkerhet. Litteraturgenomgången 
är till för att ge läsaren tillräcklig kunskap till att möjliggöra förståelse och reflektion 
över senare kapitel. Syftet är att öka förståelsen för ämnet som helhet men att också 
underlätta för läsaren att på ett mer effektivt sätt kunna sätta sig in i resterande 
delar av arbetet. 

4.1 Tillvägagångssätt för litteratursökning 

Hela studien börjar med en bred litteratursökning i Google scholars- och Halmstad 
högskolas databaser, där de flesta lite mindre databaser också ingår. Detta görs för 
att hitta så pass mycket av relevant litteratur som finns att ta del av på Internet. Det 
relativt breda sökordet “Internet of Things” används vid den första sökningen för att 
få en bra överblick om hur mycket relevant information om ämnet som finns att 
tillgå. Efter noga granskning av diverse litteratur där användarperspektivet sedan 
kommer i fokus smalnas ämnet ner ytterligare och sökningarna blir mer specifika. 
Sökorden som används därefter är alltså mer inriktade på användarperspektivet än 
tidigare sökningar. Kvarvarande är den gemensamma nämnaren för majoriteten av 
sökningarna: “Internet of Things”. Ibland kan den gemensamma nämnaren ersättas 
av exempelvis “Smart home” eller “Home automation” för att erhålla artiklar som 
berör uppkopplade enheter i en hemmiljö, där användarna står i stor fokus. 

Eftersom ämnet just nu är så pass uppmärksammat av forskare världen över var 
merparten av alla artiklar endast något år gamla, vilket gjorde undersökningen ännu 
mer intressant och aktuellt. Litteraturen som påträffades och används i studien är 
vetenskapligt granskade för att öka pålitligheten hos studien. Källorna finns även i 
fulltext för att kunna ta del av det fullständiga innehållet. 

Lista på sökord och sökfraser som användes: 
1. “Internet of Things” 

2. “Internet of Things” ihop med “security” samt “privacy” 

3. “Internet of Things” ihop med “user perspective” 

4. “Internet of Things” ihop med “human aspect” 

5. “Smart home” ihop med “security” samt “privacy” 

6. “Smart home” ihop med “user privacy” 

7. “Smart home” ihop med “perspective” 

8. “Home automation” ihop med “security”samt “privacy” 

9. “Home automation” ihop med “consumer” samt “user” 
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Det ska tilläggas att de listade sökorden ovan bara är ett generellt utdrag från alla 
litteratursökningar som gjorts. Många av sökningarna omformuleras, kombineras 
och skrivs i olika sekvenser för att erhålla så mycket relevant litteratur som 
möjligen går att få tag på. Listan ovan är en övergripande representation av samtliga 
sökningar som utförts. Detta förser läsaren med en allmän uppfattning av hur 
sökningen efter lämplig litteratur har gått till. 

4.2 Allmänna säkerhetsproblem 

Att utvecklingen av IoT har gått i en rasande takt är ingen nyhet. Däremot har 
konsekvensen av den stora tillväxten medfört att säkerheten vid utvecklingen inte 
har prioriterats. En del forskare menar till och med att dagens IoT-enheter utvecklas 
med liten till ingen säkerhet i åtanke. Fördelarna och bekvämligheten med IoT vägs 
därmed upp negativt i form av en försvagad säkerhet [11].  

Idag ligger problemen kring säkerhet hos uppkopplade enheter mycket närmare 
hemmiljön än någonsin förr. Nuförtiden är det inte bara datorer som löper risk att 
bli utsatta, nu riktas även hotbilden alltmer mot portabla enheter som används i det 
vardagliga livet. Många av dessa enheter ger ofta en större funktionalitet på 
bekostnad av bristande säkerhet. Brister som angripare lätt kan utnyttja i en värld 
av ständig teknisk utveckling. Exempelvis kan en angripare injicera olika typer av 
skadlig kod eller stjäla känslig information från dessa enheter [29].  

Fraser som exempelvis “den stora ökningen av IoT-enheter” som vanligen används 
lägger ofta själva grunden till alla säkerhetsproblem som angår IoT. Det går inte att 
förneka att användaren är den gemensamma nämnaren när säkerhetsproblem 
gällande den markanta ökningen av antalet accesspunkter kommer på tal. Desto fler 
enheter som är uppkopplade mot Internet, desto fler löper risk att utnyttjas i ett 
obehörigt och skadligt syfte. IoT-system och enskilda enheter ersätter fler och fler 
vanliga ickeuppkopplade enheter i hem, kontor och andra områden. Därmed blir 
uppkopplade enheter plötsligt en säkerhetsrisk, oavsett miljö. Det kan alltså 
medföra i att nya möjligheter öppnas för angripare som möjliggör nya former av 
utpressning, stöld av känslig data, utförande av fysisk skada eller nya typer av 
botnets [11]. 

Botnets och denial-of-service-attacker har länge varit ett problem inom det 
moderna tekniska samhället och detta gäller även IoT-tekniken. Den svaga 
säkerheten hos majoriteten av IoT-system är en perfekt måltavla för att 
åstadkomma enorma DDoS-attacker genom så kallade botnets. Det mest kända och 
största av botnets som angår IoT-enheter var det så kallade “Mirai botnet” som 
härjade 2016. “Mirai” hade en relativt enkel strategi som gick ut på att använda en 
lista av de 62 vanligaste standard-användarnamnen och lösenorden. Detta 
möjliggjorde fri tillgång till routrar i hemmiljö, kameror och andra videobaserade 
enheter. Det resulterade i konsekvenserna av hur enkelt det är att komma åt 
enheter som har kvar sina standard-användarnamn och lösenord [16]. 

 



Internet of Things – ett användarperspektiv 

 17 

Eftersom mängden IoT-system och enheter bara ökar innebär det även att fler och 
fler enheter löper risk att bli utsatta för någon form av skadlig kod. Till exempel kan 
en ransomware-attack vara extremt förödande i ett sådant system då det påverkar 
hela ekosystemet av enheter om en av enheterna i systemet blir drabbad. Hela 
processen går ut på att en angripare attackerar IoT-enheten, krypterar filerna och 
kräver sedan en lösensumma för att dekryptera filerna. Det största problemet som 
angriparen står inför är inte att ta sig förbi IoT-enheternas säkerhetsbarriär. 
Problemet är att kunna para ihop enheten med rätt ägare, så att en lösensumma för 
upplåsningen av enheten skickas till rätt person. En ransomware-attack resulterar i 
att enheten blir obrukbar, vilket kan innebära förödande konsekvenser för en 
hemmiljö med dagens IoT-teknologi. Många har exempelvis IoT-system som styr 
termostaten eller belysningen i hemmet. Blir sådana system krypterade och därmed 
obrukbara kan det leda till att hemmet blir obeboeligt [5].  

Smarta hem blir allt mer populärt. En rapport från [38] visar att smarta anslutna 
hem är en teknik som ständigt växer. Prognoser visar att ett typiskt hem kan 
innehålla runt 500 smarta enheter år 2022. Smarta hem har som syfte att tillämpa 
en intelligens i vardagliga föremål som till exempel dörrlås, övervakningskameror, 
diverse möbler och garageportar. Detta möjliggör kommunikation med redan 
befintlig IoT-infrastruktur. Denna teknik har flertalet fördelar för människor som 
ges uttryck av ökad bekvämlighet där exempelvis persiennerna justeras automatiskt 
för att spara energi, garagedörren öppnas när legitimerad bil närmar sig eller att 
läkarvård begärs automatiskt när en nödsituation påträffas. Denna teknik kan även 
leda till allvarliga konsekvenser om enheter på något sätt utsätts för fara. En 
hackare kan till exempel komma åt mikrovågsugnen och orsaka en brand [32]. 

4.3 Användarens effekt och synvinkel 

Den svagaste länken gällande säkerhet i majoriteten av alla IT-system ligger hos 
användaren. Detta är också är det mest utmanande avseendet att ta hänsyn till när 
säkerhetssystem implementeras. Problemet grundar sig ofta i att användaren tar för 
givet att nyanskaffade IoT-enheter ska fungera helt felfritt från start. De förlitar sig 
ofta på standardinställningarna som dessa enheter använder sig av. Därför måste 
tjänste- och hårdvaruleverantörer vara medvetna om deras ansvar för att 
upprätthålla säkerheten på de enheter som leverantörerna tillhandahåller [29].  

Det är såklart inte bara leverantörerna som ansvarar för att säkerhet upprätthålls. 
Sett från en användares synvinkel väljs ofta IoT-baserade enheter ut med priset som 
den största motivationen. Det visar att konsumenten väljer en billigare enhet på 
bekostnad av säkerhet. Det här är ett tecken på att användare idag antingen är 
omedvetna, dåligt informerade eller inte bryr sig om säkerhetsrisker som dagens 
uppkopplade enheter kan medföra. Användare som nyttjar dagens IoT-enheter är 
ofta av varierande teknisk bakgrund, vilket i sig innebär diverse olika problem. Det 
ska även tilläggas att ett hem förväntas ha gäster som använder hemmets nätverk. 
Detta medför ytterligare risker då hemägare inte kan förvänta sig att alla som 
ansluter sig till nätverket är medvetna om eventuella risker [8]. Eftersom 
funktionalitet och användarvänlighet är lättare att sälja till användaren så 
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prioriteras det högre än säkerheten. Det gör att det blir svårt att övertyga 
människor att investera i säkerhet, eftersom det ofta innebär en högre prislapp. En 
studie från [39] bekräftar dessa observationer genom att påpeka att säkerheten är 
en av de första aspekterna som användaren väljer bort. 

Ett forskningsprojekt som genomfördes där syftet var att undersöka riskerna med 
ett smart automatiserat hem kom till insikt att den mest kritiska risken utgjordes av 
den mänskliga faktorn. Några av riskerna som hittades var till exempel: oberättigat 
utsläpp av känslig data, hot mot integritet och hackerattacker. Orsakerna bakom 
detta kan förklaras med exempelvis nonchalanta användare eller dåliga lösenord. 
Dessa orsaker är en blandning av avsiktliga och oavsiktliga oegentligheter. Det är 
därför viktigt att en effektiv modell som bidrar till en ökad medvetenheten om 
säkerhet och integritet i smarta hem tillämpas [9].  

I en studie som Juniper Networks genomförde visar det sig att 76 procent av 
personerna i undersökningen nyttjar sina portabla enheter till att utföra tjänster 
som använder sig av känslig personlig information. Det kan exempelvis innebära 
banktjänster och diverse medicinska tjänster. Samma undersökning påvisar också 
att 89 procent av undersökningsgruppen använder sig av sina personliga enheter till 
att sköta jobbrelaterade uppgifter, vilket betyder hantering av kritiskt känslig 
företagsinformation [31]. 

Många IoT-enheter fungerar på ett sådant sätt att användaren har begränsad eller 
ingen synlighet i enheternas interna funktioner eller hur deras data hanteras. Detta 
kan skapa vissa säkerhetsproblem när en användare tror att en IoT-enhet utför en 
viss funktion men i själva verket genomför någonting helt annat. Det här görs i form 
av funktioner i enheten som samlar in mer data än användaren har vetskap om. 
Funktionerna i enheterna kan också ändras utan förvarning när tillverkaren 
genomför uppdateringar, vilket gör att användaren blir sårbar för eventuella 
förändringar [17]. Användare kan också ha svårigheter med att kontrollera att 
information inte röjs och utnyttjas eftersom kommunikation och datautväxling kan 
starta igång av sig själv utan att användaren är medveten om det [11]. 

4.4 Integritetsproblem 

En stor aspekt att ta hänsyn till när användaren diskuteras är vilka 
integritetsproblem som medföljer det konstanta brukandet av uppkopplade 
enheter. Implementation av IoT-enheter innebär spårning, övervakning och 
sparande av detaljerad information om användare. Den typen av information och 
data kan underlätta för människor i det vardagliga livet men det finns dock en risk 
att informationen missbrukas på ett sätt som användaren inte har någon vetskap om 
eller kontroll över. IoT-system som kan samla in och integrera information från 
olika sorters källor kan i praktiken sälja det vidare till andra företag utan 
användarens vetskap eller godkännande. Data som samlas in kan vara information 
om en användares beteende, däribland övervakning av användning, olika sorters 
aktivitet på Internet och andra liknande aktiviteter. Detta kan leda till noggrant 
riktade och anpassade kampanjer baserat på detaljerad information om en specifik 
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användare. Det gör att IoT-företag får mer kontroll över användarens integritet 
vilket resulterar i ett övertag gällande integriteten gentemot konsumenten [30]. 

I framtiden kommer betydligt fler enheter bli en del av IoT-infrastrukturen eftersom 
det hela tiden framkommer ny teknik som är IoT-aktiverat. IoT-enheter skapar en 
miljö där information om en person kan lagras, analyseras, övervakas, göras 
tillgänglig samt delas med andra nätverksenheter och möjligen andra användare. 
Med tanke på att en stor mängd information om individen sparas och bearbetas 
finns det stora möjligheter att generera en utförlig beskrivning av miljontals 
användares privatliv [11]. 
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5 Resultat 

Resultatdelen tar inledningsvis upp hur förberedelserna gått till när enkät- och 
valideringsundersökningen har utformats och skapats. Därefter följer resultatet av 
enkätundersökningen med hjälp av statistiska underlag. Frågorna samt resultatet av 
undersökningen kommer att illustreras med hjälp av diagram och listas i den 
ordning som frågorna ställdes till respondenterna. Under varje fråga finns en 
kompletterande kommentar av resultatet med syfte att ge läsaren en hint om något i 
resultatet är anmärkningsvärt eller noterbart. Därefter presenteras utfallet av 
valideringsundersökningen med hjälp av en sammanföring av resultatet från 
undersökningen. Detta kommer att genomföras genom att först lista alla frågor i 
testet följt av en tabell som visar på svarsfrekvensen från undersökningen. Slutet av 
resultatdelen tar sedan upp exempel på hur respondenterna svarat på 
valideringsundersökningen. Avslutningsvis redovisas statistik över 
sammanställningen från båda undersökningarna. 

5.1 Förberedelse av enkätundersökning 

Den förberedande delen av enkätundersökningen genomgår hur undersökningen 
skapades och utformats, vilket urval som används, vilka frågor som är tänkta att 
besvaras och hur själva genomförandet av undersökningen gått till. Avslutningsvis 
går denna del igenom hur pilotundersökningen för enkäten gått till innan avsnittet 
övergår till nästa typ av undersökning. 

5.1.1 Undersökningsgrupp 

Enkäten som genomfördes inriktar sig till personer som på något vis kommer i 
kontakt med internetuppkopplade enheter i sin vardag. Enligt statistiken [12] har 
personer mellan 16-74 år en 96% användning av internetuppkopplade enheter och 
därför är urvalet till denna undersökning mellan dessa åldrar. Ett av huvudmålen 
med enkäten är att få lika många kvinnor som män att delta i undersökningen men 
även att få en bra mångfald gällande olika åldrar. 

5.1.2 Utformning av enkätundersökning 

Enkäten är utformad efter fyra stora huvudfrågor som fastställs med hjälp av 
frågeställningarna (se kapitel 1.2), där sedan 3-7 mindre frågor utformades för att 
ge svar på varje huvudfråga. Huvudfrågorna som är tänkta att besvaras genom 
enkäten har valts ut till: 

 
1. På vilket sätt skyddar du dina internetuppkopplade enheter? 

2. Är du medveten om vilka risker och faror ditt hem kan utsättas för gällande 

dina uppkopplade enheter? 

3. Hur ser du på din egen säkerhet och integritet gällande IoT-enheter i 

vardagen? 
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4. Vilken uppfattning har du om din egen kompetens angående ämnet IoT? 

Frågorna har skapats utifrån samtliga frågeställningar som uppsatsen är baserad på. 
Det gör att frågorna som ställs genom enkätundersökningens gång berör alla 
aspekter om vad uppsatsen som helhet försöker att besvara. 

Enkätundersökningen inleds med en kort introduktion till ämnet för att ge 
respondenten en bättre förståelse om vad IoT innebär. Introduktionen är där för att 
varje respondent ska få en orientering inom ämnet samt en djupare inblick i vad 
syftet med undersökningen är. På denna sidan finns även svarsrutor där 
respondenten fyller i uppgifter om namn, e-mailadress, kön, ålder och tekniskt 
kunnande. Namn och e-mailadress har valts att inte göras obligatoriskt då det kan 
leda till att respondenten på något sätt känner sig kränkt på sin integritet och väljer 
därför att inte genomföra enkätundersökningen överhuvudtaget. Att “tekniskt 
kunnande” är en del av de inledande frågorna är för att dela in respondenterna i 
olika kategorier baserat på deras egna uppfattning om det egna tekniska kunnandet. 
Dessa kategorier ska sedan kunna jämföras och analyseras vidare i studien. 

Efter inledningen börjar sedan enkäten ta fart utifrån de huvudfrågor som nämndes 
tidigare. De tre första frågorna som ställs gäller respondenternas allmänna 
uppfattning om internetuppkopplade enheter i dagens samhälle. Nästkommande 
fyra frågor handlar om hur respondenterna ser på sin egen säkerhet och integritet 
gällande internetuppkopplade enheter i sin egen vardag. Därefter tillkommer det 
fem frågor som handlar om respondentens medvetenhet om risker och eventuella 
konsekvenser vid användning av internetuppkopplade enheter. Den sista delen i 
enkätundersökningen innehåller 7 frågor som handlar om huruvida respondenterna 
skyddar sina internetuppkopplade enheter i sin vardagliga miljö.  

Svarsalternativen som utformats till frågorna under enkätens gång är medvetet 
formulerade på ett sådant sätt att det enkelt ska kunna gå att dra rimliga slutsatser 
av svaren. Enkäten har inget jämnt antal svarsalternativ, utan har istället allt mellan 
2-6 alternativ där varje svarsalternativ är unikt. Enligt [13] utformas en bra 
undersökning utan obligatoriska svar där respondenterna får möjlighet att lämna 
svaret blankt eftersom vissa respondenter eventuellt inte känner igen sig i något av 
svarsalternativen som finns tillgängliga. Anledningen till detta är för att undvika att 
respondenterna väljer något alternativ på måfå, vilket kan leda till att statistiken blir 
missvisande. 

För att det ska kunna gå att dra relevanta slutsatser ansågs 100 respondenter som 
ett rimligt antal att kunna få ihop på kort varsel. Enligt [13] är enkäter med färre än 
40 respondenter inte meningsfullt att bearbeta statistiskt då det kan ge en 
missvisande bild.  

5.1.3 Genomförande av enkätundersökning 

Undersökningen genomförs med hjälp av Googles egna formulär-tjänst. Detta för att 
tjänsten i sig är så pass lätt att hantera och distribuera till lämpliga respondenter. 
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Google har också ett välkänt rykte vilket bidrar till att enkätundersökningen får ett 
seriöst och trovärdigt intryck hos deltagaren. Enkäten skickas först och främst till 
släkt och vänner för att se vilken svarsmängd som skulle kunna uppnås, som 
tidigare sagt var inställt på 100 respondenter. Eftersom undersökningens mål är att 
få ett jämnt antal kvinnor och män samt att få respondenter i många olika åldrar så 
räckte inte riktigt den egna släkten och vänner till. För att då kunna nå ut till en 
bredare publik så används Facebook som plattform. Där görs utskick med länken till 
enkätundersökningen som vem som helst i sin tur får dela med sin egna släkt och 
vänner. 

5.1.4 Pilotundersökning 

Enligt [13] är en pilotundersökning (även kallad test-undersökning) att föredra för 
att kunna avslöja möjliga fel i utformningen av en enkätundersökning. Felen kan 
exempelvis vara oklara eller intetsägande frågor och beskrivningar, men även 
oförståeliga svarsalternativ. Pilotundersökningen genomförs på elva personer av 
olika åldrar. För att kontrollera den inledande beskrivningen av ämnet fick 
respondenten börja med att svara hur denne upplevde beskrivningen. Där ställs 
frågan: “Tycker du att den inledande texten ökade din förståelse för vad ämnet 
innebär?” med svarsalternativen: “Ja”, “Ja, till viss del” och “Nej”. Resultatet av denna 
fråga gav 10 svar på “Ja” och 1 svar på “Ja, till viss del”. Analysen av resultatet blev 
att beskrivningen kändes bra, men att det behövs lite extra förklaring sådan att alla 
respondenter verkligen förstår vad ämnet innebär. Detta är extremt viktigt när det 
gäller tekniska ämnen för att på så sätt möjliggöra genuina och icke-missvisande 
svar från respondenterna. 

För att kunna se om frågorna eller svarsalternativen på något sätt är oklara och inte 
gick att förstå så används några extra svarsalternativ vid varje fråga: “Jag förstår 
inte frågan” och “Lämpligt svarsalternativ saknas”. Resultatet av testet blev att två 
av frågorna hade en respondent var som svarade: “Jag förstår inte frågan” och det 
var ingen respondent som valde svarsalternativet: “Lämpligt svarsalternativ saknas” 
på någon fråga. Ett resultat som fick anses som mycket positivt. Frågorna som 
ansågs oförståeliga av en mindre skara respondenter modifierades senare till den 
slutliga enkätundersökningen.  

5.2 Förberedelse av valideringsstudie 

Inledningsvis börjar den förberedande delen av valideringsstudien med vilket urval 
som används i undersökningen, därefter går avsnittet igenom hur undersökningen 
skapats och utformats. I slutet på detta avsnitt ligger även en genomgång på hur 
genomförandet av studien har gått till. 

5.2.1 Undersökningsgrupp 

Valideringsstudien riktar sig till de personer som genomförde den tidigare 
enkätundersökningen. I den undersökningen fick respondenterna frivilligt lämna 
sitt namn och e-mail adress. Till de respondenter (77 st) som valde att lämna dessa 
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uppgifter har sedan valideringsstudien skickats ut till. På så vis går det att dra 
kopplingar mellan svaren från den kvantitativa studien som gjordes i form av en 
enkätundersökning till den kvalitativa validerande studien.  

5.2.2 Utformning av valideringsstudie 

Undersökningen är utformad som ett teoretiskt test för att undersöka den tekniska 
kompetensen hos de olika respondenterna. Testet innehåller 14 frågor som till stor 
del utformades utifrån den första enkätundersökningen, detta för att kunna dra 
paralleller mellan enkätundersökningen och det teoretiska testet. Det tillkommer 
även några frågor som mer handlar om olika sorters generella begrepp inom IT-
säkerhet. Varje fråga har en blank textruta där varje person får besvara frågan helt 
öppet utifrån sitt egna perspektiv och kunskap. Anledningen till att testet använder 
sig av så kallade “öppna” svarsalternativ och inte flervalsalternativ är för att få så 
genuina svar som möjligt. Med flervalsalternativ tillkommer risken att 
undersökningen drabbas av slumpmässigt korrekta svar samt att alternativen kan 
uppfattas som ledande. Risken med ledande svarsalternativ är att respondenten i 
vissa fall kan utesluta något av de andra svarsalternativen gällande samma fråga. På 
så vis ökar det chansen att respondenten väljer rätt svarsalternativ utan att 
egentligen veta det korrekta svaret rent kunskapsmässigt. 

Det teoretiska testet inleds med en kortare introduktion där respondenten får reda 
på vad testet innebär och hur det ska besvaras. I introduktionsdelen beskrivs det 
även att testet kommer att vara kopplat med den föregående enkätundersökningen 
och att frågorna baseras på den undersökningen. Det beskrivs också att 
respondenterna undanbedes att använda sig av extern hjälp när testet genomförs, 
det vill säga hjälp ifrån böcker, internet, sökmotorer och andra personer.  

Efter introduktionen börjar sedan testet med att varje person får skriva i sitt namn. 
Respondenterna uppmanas att uppge samma namn som uppgavs i 
enkätundersökningen. Anledningen till detta är för att det ska kunna gå att jämföra 
resultaten från de båda undersökningarna och på så vis kunna dra rimliga 
slutsatser. Därefter börjar själva testet med att fråga respondenterna om generella 
begrepp som berör IT-säkerhet med inriktning på internetuppkopplade enheter 
som förekommer i vardagen. Testet övergår sedan till situationsbaserade frågor 
men även frågor om hur vissa inställningar och processer som angår IoT går till. 

5.2.3 Genomförande av valideringsstudie 

Studien genomförs precis som den första enkätundersökningen med hjälp av 
Googles formulärtjänst. Formuläret är utformat som ett test och skickas ut till de 77 
respondenter som uppgav sina namn samt email-adress på den tidigare 
enkätundersökningen. Målet gällande svarsmängden på undersökningen sattes till 
40 respondenter. Detta kändes rimligt då testet inte innehöll alltför många frågor 
eller tog för lång tid att genomföras. 
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5.3 Resultat av enkätundersökning 

I följande del presenteras resultatet av frågorna från enkätundersökningen i form av 
diverse statistik. Sammanlagt svarade 102 personer på undersökningen. Nedan 
presenteras frågan på samma sätt som den ställdes i enkätundersökningen, dvs. 
frågan följt av svarsalternativen. Därefter presenteras resultatet av varje fråga där 
även totalt antal svar, svarsfrekvens och internt bortfall ingår på varje fråga. Det 
interna bortfallet representerar andelen som inte har besvarats gällande varje 
enskild fråga. Det interna bortfallet ska helst inte överskrida 20% för att en 
statistisk bearbetning av resultatet ska kunna genomföras [13]. I slutet på varje 
fråga finns en kommentar som tar upp anmärkningsvärda observationer av 
resultatet som kan vara av vikt för läsaren att veta om.  
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Fråga 1. Kön? 
 

1. Man 

2. Kvinna 

Svarsalternativ 1 2 

Frekvens 47,1% 52,9% 

Antal 48 54 

Totalt antal 102  

Svarsfrekvens 100%  

Internt bortfall 0%  

 

Figur 1 – Diagram från fråga 1 

Kommentar: Någorlunda jämn fördelning mellan könen vilket var ett av målen med 
urvalet till undersökningen. 
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Fråga 2. Ålder? 
 

1. 16-25 

2. 26-35 

3. 26-35 

4. 36-50 

5. 50-65 

6. 66 och över 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 

Frekvens 33,3% 27,5% 15,7% 22,5% 1% 

Antal 34 28 16 23 1 

Totalt antal 102     

Svarsfrekvens 100%     

Internt bortfall 0%     

 

Figur 2 - Diagram från fråga 2 

Kommentar: Jämnt utfall på alternativen 1, 2, 3 och 4. Alternativ 5 ligger i underkant 
för att resultera i en helt jämn fördelning. 
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Fråga 3. Tekniskt kunnande (dvs. hur stor kunskap och förståelse anser du dig själv 
ha när det kommer till internet-uppkopplade enheter som beskrivs i inledningen av 
enkäten?) 

Svarsalternativ: 1-5 (där 1 visar på “ingen kunskap” och 5 visar på “väldigt stor 
kunskap”) 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 

Frekvens 1% 11,8% 38,2% 39,2% 9,8% 

Antal 1 12 39 40 10 
  

Totalt antal 102     

Svarsfrekvens 100%     

Internt bortfall 0%     

 

Figur 3 - Diagram från fråga 3 

Kommentar: Noterbart är att 49% anser sig ha nivå 4 eller 5 på tekniskt kunnande 
och endast 12.8% anser sig ligga på nivå 1 eller 2. 
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Fråga 4. Antalet uppkopplade enheter i världen har för några år sedan överskridit 
jordens befolkningsantal (7.4 miljarder) och beräknas stiga till runt 24 miljarder 
enheter redan år 2020. Anser du att det snabbt ökande antalet uppkopplade enheter 
i dagens samhälle är något som är positivt eller negativt? 
 

1. Bara positivt 

2. Bara negativt 

3. Mest positivt 

4. Mest negativt 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 7,8% 0% 80,4% 11,8% 

Antal 8 0 82 12 
  

Totalt antal 102    

Svarsfrekvens 100%    

Internt bortfall 0%    

 

Figur 4 - Diagram från fråga 4 

Kommentar: Sammanlagt anser sig 88,2% av respondenterna ha en relativt positiv 
inställning till ökningen av internetuppkopplade enheter i samhället. 
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Fråga 5. Har du någonsin funderat på riskerna gällande säkerheten som ett mer 
uppkopplat samhälle kan medföra? 
 

1. Ja, detta är något som oroar mig 

2. Ja, men jag oroar mig inte över det 

3. Nej, jag har aldrig tänkt på det 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 41,2% 52,9% 5,9% 

Antal 42 54 6 
  

Totalt antal 102   

Svarsfrekvens 100%   

Internt bortfall 0%   

 

Figur 5 - Diagram från fråga 5 

Kommentar: Anmärkningsvärt att sammanlagt 94,1% av respondenterna har 
funderat över riskerna gällande ett mer uppkopplat samhälle. 

 

41,2%

52,9%

5,9%

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3



Internet of Things – ett användarperspektiv 

 31 

Fråga 6. Är din egen säkerhet något du tänker på när du använder 
internetuppkopplade enheter i din vardag? 
 

1. Ja, jag brukar vara försiktig 

2. Ja, men det är inget som oroar mig 

3. Nej, jag brukar inte tänka på det 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 45,1% 44,1% 10,8% 

Antal 46 45 11 
  

Totalt antal 102   

Svarsfrekvens 100%   

Internt bortfall 0%   

 

Figur 6 - Diagram från fråga 6 

Kommentar: Lik fråga 5 där också resultatet till viss del matchar föregående utfall 
(94,1%). I detta fallet tänker 89.2% på sin säkerhet gällande internetuppkopplade 
enheter i sin vardag. 
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Fråga 7. Är internet-säkerhet i ditt hem någonting du bryr dig om och tänker på? 
 

1. Ja, detta är något som jag prioriterar 

2. Ja, men jag vet inte hur jag ska göra för att skydda mig 

3. Nej, detta är ingenting jag lägger någon energi på 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 46,5% 29,7% 23,8% 

Antal 47 30 24 
  

Totalt antal 101   

Svarsfrekvens 99%   

Internt bortfall 1%   

 

Figur 7 - Diagram från fråga 7 

Kommentar: Liknande fråga som de föregående 2 frågorna. Här visar resultatet på 
att en större skara respondenter prioriterar säkerheten jämfört med fråga 5 och 6. 
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Fråga 8. Känner du att du är medveten om vilka risker du som person utsätter dig 
för när du dagligen kommer i kontakt med internetuppkopplade enheter? 
 

1. Ja, jag känner mig väl informerad om riskerna 

2. Jag är ganska medveten om riskerna men känner att jag skulle vilja lära mig 

mer 

3. Jag är ganska medveten om riskerna men känner inget behov av att lära mig 

mer 

4. Nej, jag är inte alls medveten om riskerna 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 14,7% 54,9% 19,6% 10,8% 

Antal 15 56 20 11 
  

Totalt antal 102    

Svarsfrekvens 100%    

Internt bortfall 0%    

 

Figur 8 - Diagram från fråga 8 

Kommentar: Noterbart är att 54,9% av respondenterna känner att de vill lära sig 
mer inom ämnet om internetuppkopplade enheter. 
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Fråga 9. På vilken nivå har du tillämpat åtgärder och skydd för att öka internet-
säkerheten i din vardag?  

Svarsalternativ 1-5 (1 visar på “ingen åtgärd överhuvudtaget” och 5 visar på 
“åtgärder mot alla tänkbara hot och risker”. 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 

Frekvens 6,9% 27,7% 40,6% 23,8% 1% 

Antal 7 28 41 24 1 

Totalt antal 101     

Svarsfrekvens 99%     

Internt bortfall 1%     

 

Figur 9 - Diagram från fråga 9 

Kommentar: Observera att andelen respondenter som svarat nivå 1-3 ligger på 
75,2%, jämfört med 65,4% som valt nivå 3-5. Därmed är andelen som tillämpat 
mindre åtgärder och skydd större än de respondenter som har implementerat ett 
större skydd. 
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Fråga 10. Känner du att du blivit bra informerad när det kommer till att använda 
internetuppkopplade enheter på ett säkert sätt? 
 

1. Ja, jag känner till hur jag ska använda mina enheter för att vara så säker som 

möjligt 

2. Ja, men jag använder ändå enheten på ett osäkert sätt 

3. Nej, det tycker jag inte 

4. Till en viss del, men jag skulle behöva mer kunskap 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 21,8% 11,9% 24,8% 41,6% 

Antal 22 12 25 42 

Totalt antal 101    

Svarsfrekvens 99%    

Internt bortfall 1%    

 

Figur 10 - Diagram från fråga 10 

Kommentar: Anmärkningsvärt är att hela 21,8% av respondenterna anser sig ha full 
kunskap om hur denne ska hantera sina internetuppkopplade enheter på ett säkert 
sätt. 
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Fråga 11.  Hur många internetuppkopplade enheter har du i ditt hem? Det vill säga 
enheter som på något sätt kopplas upp till ditt hemnätverk. (exempelvis 
Smartphones, Smart-TV, datorer, smartklocka eller annat) 
 

1. 0-3 st 

2. 4-7 st 

3. 7-10 st 

4. över 10 st 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 26,4% 49% 12,7% 9,8% 

Antal 29 50 13 10 

Totalt antal 102    

Svarsfrekvens 100%    

Internt bortfall 0%    

 

Figur 11 - Diagram från fråga 11 

Kommentar: Noterbart är att andelen respondenter som valt svarsalternativ 1 är av 
hög frekvens (26,4%). 
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Fråga 12. Är du medveten om att alla uppkopplade enheter samlar in data om dig 
på olika sätt? Data som kan utnyttjas om det hamnar i orätta händer. Exempelvis att 
mobiltelefonen samlar information om var du befinner dig eller att ett 
internetuppkopplat hemlarm sparar data om när du är hemma eller inte. 
 

1. Ja, jag är medveten om detta 

2. Ja, jag känner till detta ganska bra 

3. Nej, men jag skulle vilja lära mig om detta 

4. Nej, det är ingenting jag bryr mig om 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 47,5% 38% 12,9% 2% 

Antal 48 38 13 2 

Totalt antal 101    

Svarsfrekvens 99%    

Internt bortfall 1%    

 

Figur 12 - Diagram från fråga 12 

Kommentar: 85,5% av respondenterna känner sig medvetna om att enheter samlar 
in data som lagras och i sin tur kan användas till att utnyttjas på olika sätt. 
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Fråga 13. Är säkerhet något du prioriterar när du överväger att införskaffa en ny 
internetuppkopplad enhet?  
 

1. Ja, det är min högsta prioritet 

2. Ja, men priset prioriterar jag högre 

3. Nej, det prioriterar jag inte 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 10,3% 39,2% 50,5% 

Antal 10 38 49 

Totalt antal 97   

Svarsfrekvens 95%   

Internt bortfall 5%   

 

Figur 13 - Diagram från fråga 13 

Kommentar: 50,5% av respondenterna prioriterar inte säkerhet överhuvudtaget när 
de ska införskaffa en ny internetuppkopplad enhet. Anmärkningsvärt är att det 
interna bortfallet är 5%. 
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Fråga 14. Är du noga med att kontrollera vad det är du laddar ner och var du laddar 
ner det ifrån gällande olika appar och program? 
 

1. Ja, jag vill vara helt säker på vad det är jag laddar ner 

2. Ja, till viss del 

3. Nej, det kontrollerar jag aldrig 

4. Jag laddar aldrig ner något 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 25,7% 66,3% 5% 3% 

Antal 26 67 5 3 

Totalt antal 101    

Svarsfrekvens 99%    

Internt bortfall 1%    

 

Figur 14 - Diagram från fråga 14 

Kommentar: Ej något att anmärka på. 
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Fråga 15. Har du någon förståelse om vilka konsekvenser en dålig hantering av 
internetsäkerheten i ditt hem kan innebära? Svarsalternativ: 1-5 (där 1 visar på 
“ingen förståelse alls” och 5 visar på “full förståelse”). 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 

Frekvens 2% 18,8% 36,6% 25,7% 16,8% 

Antal 2 19 37 26 17 

Totalt antal 101     

Svarsfrekvens 99%     

Internt bortfall 1%     

 

Figur 15 - Diagram från fråga 15 

Kommentar: Noterbart att andelen respondenter som tyr sig till nivå 4-5 ligger på 
höga 42,5%. 
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Fråga 16. Använder du ett lösenord med minst 8 antal tecken inklusive stora och 
små bokstäver, siffror samt specialtecken (tecken som varken är siffror eller 
bokstäver) till ditt hemnätverk? (Lösenordet till ditt Wi-fi) 
 

1. Jag använder ett lösenord som uppfyller alla dessa kriterier 

2. Jag använder ett lösenord som är minst 8 tecken långt utan siffror eller 

specialtecken 

3. Jag använder ett lösenord som är minst 8 tecken långt med antingen siffror 

eller specialtecken inkluderat 

4. Jag använder ett lösenord som innehåller siffror eller specialtecken men som 

är kortare än 8 tecken 

5. Nej, lösenordet jag använder uppfyller inget av kriterierna 

6. Jag använder standardlösenordet som jag fick av min bredbandsoperatör 

(exempelvis bredbandsbolaget eller telia) 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 6 

Frekvens 48,5% 5,9% 30,7% 2% 4% 8,9% 

Antal 49 6 31 2 4 9 

Totalt antal 101      

Svarsfrekvens 99%      

Internt bortfall 1%      
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Figur 16 - Diagram från fråga 16 

Kommentar: Andelen respondenter som valt svarsalternativ 1 (48,5%) anser sig 
uppfylla alla de listade kriterierna gällande sitt lösenord till hemnätverket.  
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Fråga 17. Hur ofta byter du lösenord till ditt hemnätverk? (Lösenordet till ditt Wi-
fi)  
 

1. Minst 1 gång i månaden 

2. Minst 1 gång i halvåret 

3. Minst 1 gång om året 

4. Minst 1 gång var tredje år 

5. Aldrig 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 

Frekvens 2% 5,1% 15,3% 11,2% 66,3% 

Antal 2 5 15 11 65 

Totalt antal 98     

Svarsfrekvens 96%     

Internt bortfall 4%     

 

Figur 17 - Diagram från fråga 17 

Kommentar: 66,3% av respondenterna byter aldrig sitt lösenord till hemnätverket. 
Uppmärksamma att det interna bortfallet ligger på 4%. 
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Fråga 18. Har du någonsin loggat in på din hemmarouter för att byta 
användarnamnet och lösenordet som är satt som standard av routertillverkaren? 
(Detta användarnamnet brukar vara: admin följt av lösenordet: adminpass eller 
password). 
 

1. Ja, det har jag gjort 

2. Nej, det har jag aldrig gjort 

Svarsalternativ 1 2 

Frekvens 50% 50% 

Antal 49 49 

Totalt antal 98  

Svarsfrekvens 96%  

Internt bortfall 4%  

 

Figur 18 - Diagram från fråga 18 

Kommentar: 50% av respondenterna har bytt inloggningen till routern som är satt 
som standard av routertillverkaren. Noterbart att det interna bortfallet ligger på 
4%. 
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Fråga 19. Ansluter du dig till offentliga nätverk där lösenord inte krävs? Det vill 
säga fria Wi-fi zoner på exempelvis flygplatser eller köpcentrum. 
 

1. Ja, alltid 

2. Ja, ibland 

3. Nej, aldrig 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 9,8% 66,7% 23,5% 

Antal 10 68 24 

Totalt antal 102   

Svarsfrekvens 100%   

Internt bortfall 0%   

 

Figur 19 - Diagram från fråga 19 

Kommentar: Observera att 23,5% av respondenterna aldrig ansluter sig till 
offentliga nätverk. 
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Fråga 20. Är du medveten om riskerna som du utsätter dig för när du ansluter dig 
till offentliga nätverk där lösenord inte krävs? (Ha ditt svar från föregående fråga i 
åtanke när du svarar) 
 

1. Ja, därför brukar jag akta mig för offentliga nätverk 

2. Ja, men jag ansluter mig oftast ändå 

3. Nej, jag har ingen eller en väldigt begränsad uppfattning om riskerna 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 32,4% 29,4% 38,2% 

Antal 33 30 39 

Totalt antal 102   

Svarsfrekvens 100%   

Internt bortfall 0%   

 

Figur 20 - Diagram från fråga 20 

Kommentar: 38,2% av respondenterna har dålig koll på vad de utsätter sig för 
genom att ansluta sig till offentliga nätverk. Anmärkningsvärt är att jämföra det 
resultatet mot resultatet från förra frågan där 76,5% av respondenterna svarat att 
de ansluter sig till offentliga nätverk. 
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Fråga 21. Uppdaterar du programvaran på dina enheter när det är möjligt? Alltså 
att du exempelvis uppdaterar din mobiltelefon när du blir ombedd att göra det. 
 

1. Ja, jag uppdaterar enheten så fort en ny uppdatering finns tillgänglig 

2. Ja, men oftast inte direkt 

3. Ja, men väldigt sällan 

4. Nej, aldrig 

Svarsalternativ 1 2 3 4 

Frekvens 32,0% 57,0% 8,0% 3% 

Antal 32 57 8 3 

Totalt antal 100    

Svarsfrekvens 98%    

Internt bortfall 2%    

 

Figur 21 - Diagram från fråga 21 

Kommentar: Noterbart att det interna bortfallet ligger på 2%. 
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Fråga 22. Använder du någon sorts antivirus-program på dina enheter? 
 

1. Ja, jag använder det på alla mina uppkopplade enheter 

2. Ja, men bara på min dator 

3. Nej 

Svarsalternativ 1 2 3 

Frekvens 16,8% 68,3% 14,9% 

Antal 17 69 15 

Totalt antal 101   

Svarsfrekvens 99%   

Internt bortfall 1%   

 

Figur 22 - Diagram från fråga 22 

Kommentar: 68,3% av respondenterna använder bara antivirus-mjukvara på sin 
dator samt att 14,9% av respondenterna inte använder någon form av antivirus alls 
på sina enheter. 
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5.4 Resultat av valideringsstudie 

I detta avsnitt sammanförs resultatet av frågorna från valideringstestet. Detta 
kommer att först och främst ske i form av en förteckning där alla frågor som ställdes 
till respondenterna listas (kap. 5.4.1). Därefter kommer statistik på varje fråga att 
presenteras (kap. 5.4.2). Sammanlagt svarade 35 personer på valideringstestet. 
Resultatet av statistiken återges i en tabell (tabell. 1) där frågan följt av de olika 
svaren i kategorierna: korrekta svar, felaktiga svar och obesvarade listas. Eftersom 
valideringstestet använde sig av öppna svarsalternativ har svaren delats in i dessa 
tre kategorier. Det gjordes genom att gå igenom alla svar var för sig och därefter 
kategorisera dem. Avsnittet kommer sedan att redovisa olika svarsexempel som 
representerar kategorierna: väl godkänt (VG), godkänt (G) och icke godkänt (IG) 
(kap. 5.4.3). VG utgör exempel på svar som anses vara fullständiga och helt korrekta. 
G representerar svar som ligger på gränsen till att underkännas men som ändå 
anses vara godkända. IG utgör exempel på svar som ej är korrekta och därmed inte 
godkända.  

5.4.1 Redovisning av samtliga frågor i testet 

I följande delkapitel listas alla 14 frågor som valideringstestet består av. Här listas 
numret i vilken ordning som frågan ställdes följt av frågan i text. Detta för att ge 
läsaren en snabb överblick för vilka frågor som ställdes i testet. 

Fråga 1. Vad menas med datorns ‘IP-adress’? 
Fråga 2. Vad menas med datorns ‘MAC-adress’? 
Fråga 3. Vad betyder begreppet ‘kryptering’? 
Fråga 4. Vad menas med ‘HTTPS’ i webbläsarens adressfält? (exempelvis: 
https://www.facebook.com/) 
Fråga 5. Vad är skillnaden på en brandvägg och ett antivirus-program? 
Fråga 6. Vad kan konsekvenserna bli om du ansluter dig till öppna nätverk? 
(nätverk på flygplatser, kaféer mm.) 
Fråga 7. Varför är det viktigt att ofta uppdatera lösenord? 
Fråga 8. Vad är ‘WPA’, ‘WPA2’ och ‘WEP’ exempel på? 
Fråga 9.  Vad menas med ‘Tvåfaktorsautentisering’? 
Fråga 10. Vad menas med ‘Åtkomstkontroll’? 
Fråga 11. Vad är det som avgör att en enhet får kalla sig “uppkopplad” eller 
“smart”? (exempelvis Smartphones eller Smart-tv) 
Fråga 12. Vad är det som kännetecknar ett bra och säkert lösenord? 
Fråga 13. Hur ska du gå tillväga för att ändra lösenordet på ditt WiFi? (beskriv 
stegen kortfattat) 
Fråga 14. Scenario: Du har precis fått ett email som du misstänker kan vara ett 
“fejk-mail” även kallat “phishing-mail” med syfte att på något sätt samla information 
om dig eller infektera din dator med skadlig kod. På vilka sätt utmärker sig sådana 
“fejk-mail”? 
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5.4.2 Statistik över respondenternas svar av valideringstestet 

Denna tabell visar på andel korrekta, felaktiga, obesvarade samt hur många 
respondenter som har svarat på den ställda frågan i valideringstestet. På vänster 
sida listas frågorna i ordning från 1 till 14. Längst ner i tabellen listas det totala 
antalet korrekta, felaktiga, obesvarade och totala antal svar. 

Tabell 1 - Statistik från valideringstest 

Fråga 
Antal korrekta 
svar, (%) 

Antal felaktiga 
svar, (%) 

Antal obesvarade, 
(%) 

Antal svar per 
fråga, (%) 

1 13, (37,1%)  19, (54,3%) 3, (8,6%) 35, (100%) 

2 10, (28,6%) 1, (2,9%) 24, (68,5%) 35, (100%) 

3 18, (51,4%) 16, (45,7%) 1, (2,9%) 35, (100%) 

4 8, (22,9%) 11, (31,4%) 16, (45,7%) 35, (100%) 

5 16, (45,7%) 12, (34,3%) 7, (20,0%) 35, (100%) 

6 29, (82,9%) 4, (11,4%) 2, (5,7%) 35, (100%) 

7 17, (48,6%) 16, (45,7%) 2, (5,7%) 35, (100%) 

8 8, (22,9%) 3, (8,6%) 24, (68,5%) 35, (100%) 

9 17, (48,6%) 6, (17,1%) 12, (34,3%) 35, (100%) 

10 7, (20,0%) 9, (25,7%) 19, (54,3%) 35, (100%) 

11 24, (68,6%) 3, (8,6%) 8, (22,8%) 35, (100%) 

12 15, (42,9%) 20, (57,1%) 0, (0,0%) 35, (100%) 

13 10, (28,5%) 11, (31,5%) 14, (40%) 35, (100%) 

14 22, (62,8%) 9, (25,7%) 4, (11,5%) 35, (100%) 

     

 Totalt korrekta, Totalt felaktiga, Totalt obesvarade, Totalt antal svar, 
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(%) (%) (%) (%) 

 214, (43,7%) 140, (28,6%) 136, (27,7%) 490, (100%) 

 

5.4.3 Betygkriterier - genomgång av svarsexempel 

Följande genomgång har i syfte att genom återgivning av riktiga svar från 
respondenterna i testet kunna redovisa hur de olika betygskriterierna för varje 
fråga har satts upp. Eftersom frågorna är öppna så blir svaren från varje respondent 
unikt. Detta gjorde att studien fick utgå ifrån eget uppsatta betygskriterier utifrån de 
insamlade svaren från testet. Nedan listas alla frågor följt av olika svarsexempel för 
varje betygskriterie (VG, G och IG). Dessa svarsexempel är tagna direkt ur 
respondenternas svar från testet.  
 

Fråga 1. Vad menas med datorns ‘IP-adress’? 

Väl godkänt svarsexempel (VG): “Internet Protocol adress. En IP-adress är en unik 
adress på ditt nätverk som identifierar just din enhet.” 

Godkänt svarsexempel (G): “Det är datorns id nummer i nätverket” 

Icke godkänt svarsexempel (IG): “Datorns identifiering”  

 

Fråga 2. Vad menas med datorns ‘MAC-adress’? 

VG: “Media Access Control address. En MAC-adress är adressen som ligger 
"fastbränd" i din hårdvara och går i de flesta fall ej att ändra. MAC-adressen används 
för att identifiera din enhet vid exempelvis ett mac-address table.” 

G: “Det är din enhets unika kod/namn” 

IG: “Samma som ovan men vid MAC-dator” 

 

Fråga 3. Vad betyder begreppet ‘kryptering’? 

VG: “Kryptering är en metod där exempelvis ett meddelande inte längre visas i 
klartext. Kan vara exempelvis ASCII kryptering till avancerad AES kryptering. Det 
innebär även att trafik på ett nätverk är krypterad och inte visas i klartext.” 

G: “Att man formaterar om information så den inte går att avlyssna” 
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IG: “En kod som används” 

 

Fråga 4. Vad menas med ‘HTTPS’ i webbläsarens adressfält? (exempelvis: 
https://www.facebook.com/) 

VG: “Hypertext Transfer Protocol Secure. Detta är ett protokoll som används för att 
kryptera transporten av data.” 

G: “Säker hemsida” 

IG: “Tror att det är med vilket typ av protokoll som används på internet” 

 

Fråga 5. Vad är skillnaden på en brandvägg och ett antivirus-program? 

VG: “Brandvägg skyddar från hot och obehörig åtkomst till din enhet eller nätverk.  
Anti-virusprogram skyddar en enhet från skadlig kod.” 

G: “Brandvägg finns för att hindra intrång i datorn. Antivirus hindrar smittad e-post” 

IG: “Brandvägg är extra starkt skydd mot intrång” 

 

Fråga 6. Vad kan konsekvenserna bli om du ansluter dig till öppna nätverk? 
(nätverk på flygplatser, kaféer mm.) 

VG: “Risken finns att man utsätts nätverksövervakning och kan därmed på många 
olika sätt råka illa ut (identitetsstöld, lösenordsstöld, injicering av skadlig kod osv)” 

G: “Att trafiken inte längre är krypterad då dessa nätverk ofta är öppna nätverk och 
man inte är skyddad på samma sätt som på ett privat nätverk.” 

IG: “Det är inte krypterat” 

 

Fråga 7. Varför är det viktigt att ofta uppdatera lösenord? 

VG: “Det är svårare att någon kommer åt min data. ju oftare man byter och ju mer 
varierat lösenord man väljer ökar sannolikheten att man slipper inkräktare i 
datorn.” 

G: “För att få en högre säkerhet.” 

IG: “Därför att de blir svårare att knäcka den” 
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Fråga 8. Vad är ‘WPA’, ‘WPA2’ och ‘WEP’ exempel på? 

VG: “Används vid kryptering av trådlösa nätverk” 

G: “Olika säkerhet på wifi” 

IG: “Nåt med hackare att göra?” 

 

 

Fråga 9. Vad menas med ‘Tvåfaktorsautentisering’? 

VG: “Att man använder 2 faktorer vid inlogg till ett system. Kan vara via lösenord 
plus ett inlogg via en annan enhet som krävs.” 

G: “Logga in med friståede dosa, tex bankdosa” 

IG: “När man har både användarnamn och lösenord” 

 

Fråga 10. Vad menas med ‘Åtkomstkontroll’? 

VG: “Kontroll över vilka som har åtkomst till olika system. På så sätt kan man 
förhindra att obehöriga får tillgång till systemet.” 

G: “Om jag har rätt till att komma åt de aktuella uppgifterna.” 

IG: “Lösenordskyddad hemsida tex” 

 

Fråga 11. Vad är det som avgör att en enhet får kalla sig “uppkopplad” eller 
“smart”? (exempelvis Smartphones eller Smart-tv) 

VG: “Uppkopplad är en enhet direkt när den har en anslutning till nätverket och 
smart är när den när enheten i sig är mer avancerad, dvs. har funktioner som 
webbläsare, appar, epost mm.” 

G: “Att den är kopplad till internet” 

IG: “När man kan länka dessa med flera enheter” 

 

Fråga 12. Vad är det som kännetecknar ett bra och säkert lösenord? 
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VG: “Inte använt på mer än ett ställe, en blandning av olika tecken, inga ord i 
lösenordet, inget som har med dig att göra. Längden är avgörande, ju längre desto 
längre tid tar det för brute-force verktyg att knäcka det.” 

G: “Blandade gemener och versaler, samt minst två siffror och andra tecken 
(sammanlagt minst 8 tecken)” 

IG: “Versaler, siffror, tecken” 

 

Fråga 13. Hur ska du gå tillväga för att ändra lösenordet på ditt WiFi? (beskriv 
stegen kortfattat) 

VG: “1. Skriv routerns gateway-adress i adressfältet på webbläsaren 2. Logga in på 
routern 3. gå till inställningarna där ändringen av Wi-Fi görs. 4. Gör ändringen och 
spara.” 

G: “Loggar in i routern och ändra det.” 

IG: “Fråga någon som kan” 

 

Fråga 14. Scenario: Du har precis fått ett email som du misstänker kan vara ett 
“fejk-mail” även kallat “phishing-mail” med syfte att på något sätt samla 
information om dig eller infektera din dator med skadlig kod. På vilka sätt 
utmärker sig sådana “fejk-mail”? 

VG: “Misstänksam avsändare, dåligt skrivet mail, misstänksam länk, skriver ofta om 
saker som är för bra för att vara sant.” 

G: “Lurig epost-adress” 

IG: “Spam eller andra tecken kanske. Jag öppnar aldrig något som jag tycker verkar 
misstänkt.” 
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5.5 Sammanställning 

Följande avsnitt kommer att sammanställa alla respondenter som deltog i både 
enkätundersökningen och valideringsstudien. Detta verkställs genom att jämföra 
individens nivå av tekniskt kunnande som de uppgav i enkätundersökningen med 
antal korrekta svar från valideringstestet. Alla svar från respektive nivå räknas ihop 
och redovisas i en tabell med en procentsats och ett medelvärde för antal korrekta 
svar (tabell. 2). Tabellen redogör inledningsvis för hur den enskilda individen har 
svarat för att sedan sammanställas beroende på den tekniska nivå som personen 
tillhör. 

5.5.1 Kriterier vid jämförelseanalys 

För att kunna undersöka respondentens uppfattning kontra den faktiska kunskapen 
så fokuserar analysen först på svaren från fråga 3 i enkätundersökningen. 
Respondenten valde en grad mellan 1-5 beroende på vad individen anser sig ligga i 
sitt tekniska kunnande inom området “internetuppkopplade enheter”. Nivå 1 står 
för ingen kunskap och 5 för väldigt stor kunskap. Graden av tekniskt kunnande 
jämfördes sedan med antal korrekta svar från valideringstestet som bestod av totalt 
14 frågor. Enligt egen bedömning delas de olika gränserna in för vad som betraktas 
vara en godkänd nivå av tekniskt kunnande. Detta delades in enligt följande: nivå 1 
på tekniskt kunnande ska generera 0-3 av 14 korrekta svar. Nivå 2 har ett spann 
mellan 4-6 korrekta svar, nivå 3 har ett spann mellan 7-9 korrekta svar, nivå 4 har 
mellan 10-12 korrekta svar och till sist nivå 5 som kräver minst 13 korrekta svar. 

5.5.2 Statistik från jämförelseanalys 

Följande del går igenom statistik från båda undersökningarna 
(enkätundersökningen och valideringstestet) och jämför sedan svaren från de båda 
undersökningarna. Den första delen av tabellen visar på vad varje respondent som 
deltagit i båda undersökningarna har angivit som sitt egna tekniska kunnande på 
fråga 3 i enkätundersökningen. Därefter listas respondentens antal korrekta och 
felaktiga svar från valideringstestet. Den sista delen i tabellen visar en 
sammanställning av antal respondenter som varje nivå av tekniskt kunnande 
innehar. Här visas också ett medelvärde och antal korrekta svar i procent utifrån 
varje nivå av tekniskt kunnande. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Internet of Things – ett användarperspektiv 

 56 

Tabell 2 - Statistik från analys av båda undersökningar 

Respondent # 

Tekniskt 
kunnande 

Antal korrekta 
svar Antal felaktiga svar 

1 3 5 9 

2 3 3 11 

3 4 6 8 

4 4 14 0 

5 4 14 0 

6 4 7 7 

7 5 12 2 

8 4 7 7 

9 4 13 1 

10 4 6 8 

11 2 4 10 

12 3 6 8 

13 2 4 10 

14 3 6 8 

15 4 7 7 

16 5 4 10 

17 3 8 6 

18 4 7 7 

19 4 6 8 
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20 2 3 11 

21 2 5 9 

22 3 5 9 

23 5 6 8 

24 4 7 7 

25 2 3 11 

26 4 9 5 

27 2 2 12 

28 3 4 10 

29 2 5 9 

30 3 6 8 

31 4 5 9 

32 2 3 11 

33 4 3 11 

34 3 4 10 

35 4 6 8 

    

Sammanställning av 
utfall från båda 
undersökningarna    

    

Antal respondenter 

Tekniskt 
kunnande Medelvärde 

Andel korrekta 
svar 
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0 1 0 0,0% 

8 2 3,6 25,9% 

9 3 5,2 34,5% 

15 4 7,4 52,9% 

3 5 7,3 52,4% 
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6 Diskussion 

I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens erhållna resultat. Inledningsvis 

avhandlas resultatet av undersökningarna var för sig för att sedan knytas samman 

med en jämförande analys. Syftet med diskussionen är att också förankra de slutliga 

resultaten i ett vetenskapligt sammanhang med hjälp av litteraturgenomgången. 
Observera att samtliga frågor från enkätundersökningen ej berörs under 
diskussionsdelen. De frågor som ej tas upp är frågorna 11, 14, 21 och 22. 
Hänvisningar till figurer och tabeller återfinns i resultatdelen (kap. 5) av 
dokumentet. 

6.1 Diskussion av resultat från enkätundersökning 

Enkätundersökningen har som utgångspunkt att disponera en sådan jämn 

fördelning mellan män och kvinnor som möjligt. Detta för att kunna erhålla ett 
resultat som reflekterar samhället i stort. Undersökningens resultat visar på en 

tämligen jämn fördelning mellan könen (figur 1). En jämn fördelning mellan 
åldrarna var också en viktig aspekt som studien har som mål att tillfredsställa. 
Urvalet till studien omfattar ett åldersspann mellan 16-74 år (kap 5.1.1). Detta målet 
uppfylls till en viss del men lämnade mer att önska av åldrarna 66 och över (figur 2). 
Anledningen till varför ålderskategorin 66 och över hamnar i underkant kan bero på 

att äldre personer möjligtvis inte besitter den kunskap eller det tekniska kunnandet 
för att kunna genomföra en elektronisk enkätundersökning av det här slaget. Det 
kan också bero på att det inte tillfrågades tillräckligt många äldre personer vid 

utskicket av enkätundersökningen, vilket påverkar det högre åldersspannet. På en 

gradering mellan 1 och 5 där det tekniska kunnandet kom på fråga resulterades i att 
runt hälften av respondenterna ansåg sig ligga på nivå 4 eller 5 (figur 3). Detta 

resultat kan tyckas överraskande då dessa nivåer anses tillhöra det yttersta 

kunnandet inom området där ett sådant högt resultat kräver en mycket hög teknisk 

kunskap. Utfallet av detta fick därför anses som högst förbluffande. Grunden till 
detta kan ligga i att respondenterna enligt sitt egna tycke har olika måttstockar för 

vad som anses vara en hög teknisk kompetens. 
 

På frågan om vad respondenten anser sig tycka om den explosionsartade 

utbredningen av uppkopplade enheter i dagens samhälle så svarade nästan de flesta 

att de har en relativt positiv inställning till ökningen (figur 4). Detta utfall betraktas 

som normalt och föga oväntat. Det visar på att respondenterna har en positiv attityd 

till ny teknologi som kan underlätta i det vardagliga livet. Eftertanken av 

positivismen blir dock att respondenterna möjligtvis inte besitter den kunskap om 

de negativa aspekterna som ett mer uppkopplat samhälle kan medföra. Fråga 5 och 

6 i enkätundersökningen berör användarens syn på säkerhet och risker. Där svarade 

majoriteten av respondenterna att de inte oroar sig eller ens är medvetna om 

varken säkerhet eller risker som uppkopplade enheter i vardagen kan medföra 
(figur 5 och 6). Detta kan ses som en biprodukt av att respondenterna har en 
framstående positiv inställning till ökningen av ett mer uppkopplat samhälle (figur 
4). Däremot blir detta resultat till viss del motsägelsefullt i fråga 7 där en större 
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skara av respondenterna svarat att de bryr sig om internet-säkerheten i sina egna 
hem (figur 7). Den ökningen kan bero på att fråga 7 är utformad till att mer fokusera 
på säkerheten i individens hemmiljö och inte samhället i stort. Respondenterna fick 
sedan återge svar på den egna medvetenheten och förståelsen samt på vilken grad 
de har tillämpat skydd för att minimera riskerna. Fråga 8, 10 och 12 visar på att en 
markant medvetenhet finns men att förståelsen för området till stor del saknas 
(figur 8, 10 och 12). Eftersom medvetenheten över riskerna är påtagligt stor så 
borde det resultera i att respondenterna utför åtgärder för att skydda sig. 
Verkligheten visar på att den större skara av respondenter tillämpar en lägre nivå av 
skydd än de som implementerar en nivå av större åtgärder (figur 9). Utfallet av 
detta kan betraktas som en viss nonchalans hos respondenterna. 
 

När det kommer till frågan om säkerheten är något gemene man prioriterar vid 

nyanskaffad IoT-enhet visar en övervägande del på att det till viss del prioriteras 

(figur 13). Däremot prioriterar den största delen av respondenterna pris över 

säkerhet. Priset spelar såklart en viktig roll i den här aspekten men att det är en 

sådan liten grupp i undersökningen som ställer säkerhet över pris kan anses ligga i 
underkant. Här går det också att dra paralleller mellan detta facit och den påtagliga 

nonchalansen och oförståelsen som finns hos respondenterna. Eftersom majoriteten 

av personerna i undersökningen verkar ha en liten till ingen förståelse för riskerna 

hos dessa enheter så återspeglas det även i resultatet av denna fråga. 
 

Förståelsen för konsekvenser vid osund hantering av internetsäkerhet i hemmiljö 

visar att relativt många svarande anser sig befinna sig på nivåerna 4 eller 5, alltså en 

stor förståelse eller full förståelse (figur 15). Detta kan anses paradoxalt i jämförelse 

med resultatet av fråga 10 som påvisat en tämligen låg förståelse för säkerhet (figur 
10). Anledningen till den höga svarsfrekvensen på nivå 4-5 som nämnts tidigare 
(figur 3) kan bero på att respondenterna svarar på frågan utifrån den egna 
uppfattningen och har därför olika kriterier för vad som anses vara en låg samt hög 
förståelse. 
 

De nästkommande två frågorna i enkätundersökningen kommer att handla om 

lösenord till hemnätverk. Fråga 16 visar på hur starkt lösenord respondenten anser 

sig ha. Här listas olika typer av kriterier för ett bra och säkert lösenord. 
Noterbart är att ungefär hälften av respondenterna har ett lösenord som uppfyller 

samtliga kriterier (figur 16). I en liknelse med fråga 17 där 66,3% aldrig byter 
lösenord (figur 17) kan det gynnsamma svaret i fråga 16 tolkas som 
kontradiktoriskt. Det kan tyckas orimligt att så många uppfyller alla kriterier för ett 
säkert lösenord, men att samtidigt ännu större andel respondenter aldrig byter 
lösenord till sitt egna hemnätverk överhuvudtaget. Liknande skildring kan även 
göras till fråga 18 om användaren någonsin loggat in på sin router för att byta 
användarnamnet och lösenordet som är satt som standard (figur 18). Där visar det 
sig att hälften av de tillfrågade aldrig har ändrat standardinloggningen till sin router. 
Ett anmärkningsvärt utfall från fråga 16 är att ungefär 13% av respondenterna 
antingen använder standardlösenordet som följer med routern eller inte uppfyller 
något av de listade kriterierna (figur 16). Detta betyder att mer än en tiondel av 
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hushållen är så pass osäkra att en angripare med en relativ enkelhet kan ta sig in i 
dessa hemnätverk. 
 

Återigen ställs en fråga som berör respondentens medvetande och kunskap 

angående risker med uppkopplade enheter. Fråga 19 berör huruvida respondenten 

ansluter sig till offentliga nätverk utan autentisering. Resultatet visar på att en 

fjärdedel av respondenterna aldrig ansluter sig till offentliga nätverk (figur 19). 
Anledningen till den relativt höga frekvensen kan antingen bero på att det finns en 
stor medvetenhet för riskerna eller att respondenterna nyttjar sin mobildata 
utanför hemmet eller kontoret istället. Anslutning till offentliga nätverk blir således 

obsoleta. Påståendet om att en stor medvetenhet existerar kan debatteras 

ytterligare i fråga 20. Denna fråga är direkt anknuten till fråga 19 där 

respondenterna får uppge sin medvetenhet om eventuella risker med anslutning till 
offentliga nätverk. Andelen respondenter som svarar att en medvetenhet finns och 

därför väljer att akta sig för offentliga nätverk ligger i paritet med det sagda 

påståendet från föregående fråga. Däremot är det tämligen alarmerande att cirka en 

tredjedel av respondenterna är medvetna om riskerna men väljer att ansluta sig 

ändå (figur 20). Detta styrker den noterbara likgiltigheten över säkerhet och risker 
som tidigare nämnts genom denna diskussion. 

6.2 Diskussion av resultat från valideringsstudie 

Valideringsstudien har som utgångspunkt att få så många av respondenterna från 

första enkätundersökningen att även delta i denna studie. Detta resulterade i att 35 

av de 102 tillfrågade valde att även delta i denna undersökning. 35 personer kan vid 

första anblick anses vara i underkant. Med hänsyn till att testet är utformat som ett 
teoretiskt prov på respondentens tekniska kunskap och att ett praktiskt test hade 

medfört ännu färre deltagare får det betraktas som ett godkänt antal. Av de 14 

frågor som ställs i testet består frågorna 1-5 och 8-10 av en mer generell karaktär, 
där det frågas efter olika nätverksrelaterade begrepp och tekniker. Detta är för att 
undersöka individens kunskap kring de allra grundligaste beståndsdelarna inom 

säkerhet av internetuppkopplade enheter. 
 

Vid en övergripande analys av frågorna 1-5 och 8-10 (tabell 1) så blir den första 

uppfattningen att antalet korrekta svar (med undantag på fråga 5 och 9) ligger i 
underkant gentemot antal felaktiga svar sammansatt med antal obesvarade. 
Den generella analysen av detta utfall blir då att kompetensen kring de mest 
grundläggande begreppen inom säkerhet inte riktigt finns där. En sammanställning 

av svaren på frågorna 1-5 och 8-10 visar en procentfördelning på 34,6% korrekta 

svar och 65,4% felaktiga eller obesvarade. Denna statistik styrker den första 

uppfattningen med ännu tydligare bevisning. 
 

Frågorna 6, 7 och 12-14 i valideringstestet är utformade till att ha en större 
koppling till den tidigare enkätundersökningen, där det mer specifikt frågas efter 
hur tillvägagångssättet går till för att säkra sin hemmiljö men även vad 
konsekvenserna kan leda till vid oaktsamt handlande. Här blir den generella 
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analysen vid första anblick att antal korrekta svar vid de nämnda frågorna 
överskrider andelen korrekta svar på 

frågorna 1-5 och 8-10. Vid en närmare titt på statistiken (tabell 1) för dessa frågor 
så blir detta påstående alltmer tydligt. Här visar statistiken på att 53,1% svarat 
korrekt och 46,9% svarat felaktigt eller inte alls besvarat frågan. Detta kan antingen 
bero på att respondenterna har en större kunskap om risker och konsekvenser än 
generella begrepp och tekniker som berör säkerhet. En annan aspekt att ta hänsyn 
till är att den tidigare enkätundersökningen som berör dessa typer av frågor var 
någorlunda ledande och gav en viss förklaring till de ställda frågorna. Denna 
information kan sedan respondenterna använda sig av för att sedan besvara 
valideringstestet med en högre säkerhet. 
 

Trots att frågorna tillhörande 6, 7 och 12-14 har en övervägande andel korrekta 

svar gentemot frågorna 1-5 och 8-10 så får det ändå betraktas ligga i underkant för 

vad som gäller en individs förväntade kompetens. Vid en sammanslagning av 

utfallen från samtliga frågor blir statistiken följande (tabell 1): av totalt 490 svar 
besvarades 43,7% korrekt och 56,3% felaktigt eller obesvarat. Statistiken visar på 
att antal korrekta svar är färre än antalet felaktiga eller obesvarade. 

6.3 Diskussion av jämförelseanalys från undersökningar 

Den jämförande analysen har som syfte att kontrollera respondentens egna 

uppfattning om sin tekniska kompetens med den egentliga kunskapen från det 
teoretiska testet. Här ställs inledningsvis de båda undersökningarna mot varandra 

för att genomgå en mer generell analys och jämförelse av de bägge resultaten. 
Sammanfattningsvis så har enkätundersökningen medfört och uppenbarat vissa 

orosmoment. Efter diskussionsavsnittet om enkätundersökningen (kap 6.1) kan det 
konstateras en rad olika saker. Enligt individerna i undersökningen så finns det en 

uppenbar medvetenhet gällande olika risker och konsekvenser vid ett oaktsamt 
handlande av uppkopplade enheter. Den stora problematiken ligger i att en viss 

passiv inställning till säkerhet har uppenbarat sig. Respondenterna i 
enkätundersökningen tro sig i stora drag inneha den kompetens som krävs för säker 

hantering av internetuppkopplade enheter. De svarande väljer ändå att bortse från 

detta utifrån det egna agerandet. Därför blir det extra viktigt att kontrollera om den 

påstådda medvetenheten och kompetensen faktiskt existerar hos respondenterna 

och det är där som valideringsstudien kommer in i bilden. 
 

Utfallet från valideringsstudien når bevisligen inte alls upp till det förväntade 

resultatet, vilket blir högst tydligt vid en närmare titt på statistiken. Som nämnts 

tidigare ser den sammanlagda statistiken från valideringstestet ut som följande 
(tabell 1): av totalt 490 svar besvarades 43,7% korrekt och 56,3% felaktigt eller 
obesvarat. Utfallet påvisar en synnerlig låg andel av korrekt antal svar. Denna analys 
blir ännu tydligare om enbart frågorna från valideringstestet läggs i fokus som 
inriktas på det tekniska kunnandet. På frågorna 1-5 och 8-10 ligger svarsfrekvensen 
för antal korrekta svar på blygsamma 34,6%. Det här bevisar en ytterligare grund 
till att den tekniska kompetensen hos respondenterna inom området för 
internetuppkopplade enheter generellt sett är väldigt låg. 
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Efter noga bearbetning av resultatet från samtliga individers respons från båda 

undersökningarna så kan det konstateras att alla nivåerna som den enskilde 

individen valt under “tekniskt kunnande” ligger i överkant jämfört med resultatet 
från valideringstestet (se kap 5.5.1 och tabell 2). Där har utgångspunkten varit 
studiens egna bedömning för vad som anses vara ett godkänt resultat från 
valideringstestet. Eftersom valideringstestet endast besvarades av 35 personer så 
kan denna jämförelse bara genomföras på de respondenter som svarat på båda 

undersökningarna. 
 

Statistiken (tabell 2) visar att 8 av 35 personer anser sig ha ett tekniskt kunnande 

på nivå 2. Dessa personer fick 25,9% korrekta svar tillsammans och det ger ett 
medelvärde på 3,6/14 korrekta svar. 9 personer anser sig ligga på nivå 3, varav 

dessa personer fick en frekvens på 34,5% korrekta svar. Det ger ett medelvärde på 

5,2/14. 15 personer anser sig ligga på nivå 4 och fick tillsammans en frekvens på 

52,9% andel korrekta svar. Medelvärdet hamnar således på 7,4/14. Endast 3 

personer anser sig ligga på nivå 5. Detta resulterade i en frekvens på 52,4% andel 
korrekta svar. Medelvärdet hamnar här på blygsamma 7,3/14. Eftersom samtliga 

nivåer av tekniskt kunnande ligger i underkant för vad som betraktas som en 

godkänd kompetensnivå så styrker det ytterligare en gång påståendet om att den 

tekniska kompetensen hos respondenterna generellt sett är undermålig. 

6.4 Vetenskapligt sammanhang 

Utvecklingen av internetuppkopplade enheter har på senare år ökat drastiskt. Den 

stora ökningen har enligt [11] medfört problem med en bristfällig säkerhet hos 

dessa typer av IoT- baserade enheter. Alltså har den stora ökningen även resulterat i 
en hel del negativa aspekter. Detta blir högst intressant vid en närmare titt på 

enkätundersökningen under fråga 4 där 88,2% av de deltagande individerna 

svarade att de har en relativt positiv inställning till den stora ökningen av 

internetuppkopplade enheter (figur 4). Att en sådan stor skara respondenter visar 
sig ha en positiv uppfattning tyder antingen på att individen väger bekvämlighet 
över säkerhet eller att deltagarna i enkätundersökningen inte har tillräcklig 
förståelse föreventuella risker. Dagens IoT-teknik ligger också mycket närmare 
hemmiljön än någonsin förr, eftersom det inte längre bara är persondatorer som 
löper risk att bli utsatta för angrepp [29]. Deltagarna i enkätundersökningen har 
enligt egen bedömning visat en ignorans till problemen som IoT i hemmet kan 
medföra. Anledningen till detta är troligtvis att individen inte riktigt förstår att 
problemet ligger så pass nära hemmiljön som det i dagsläget faktiskt gör. Många har 
en negativ inställning till säkerhet eftersom de inte anser sig löpa risken för att bli 
utsatta i sina egna hem. 
 

Botnets och denial-of-service attacker är ett stort problem i det tekniska samhället 
där IoT-tekniken spelar en viktig roll. Enligt [16] är de flesta IoT-system utmärkta 

måltavlor för den sortens attacker. Ett känt botnet som härjade 2016 vid namn 

“Mirai botnet” gick ut på att använda de vanligaste standard-användarnamnet och 

lösenorden för att komma åt olika sorters enheter. En alltjämt intressant koppling 

kan göras till fråga 18 i enkätundersökningen om huruvida användaren 
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någonsin bytt standard-användarnamnet och lösenordet till sin router (figur 18). 
Där visar det sig att hälften av de tillfrågade aldrig åtgärdat detta. Ett utfall som 
bevisar att hälften av alla hem löper stor risk att bli utsatta för liknande angrepp. 
Eftersom antalet IoT-enheter växer så pass snabbt så kommer med största 
sannolikhet dessa sorters attacker också att fortskrida. Därför blir det ännu 
viktigare för användaren att utföra enklare åtgärder samt öka förståelsen för vad ett 
uppkopplat hem kan utsättas för. 
 

Påståendet enligt [29] om att den svagaste länken i majoriteten av alla IT-system 

ligger hos användaren blir ännu mer påtagligt vid analys av svaren i både enkät- och 

valideringsstudien. Enligt [29] tar användaren för givet att alla IoT-baserade 

enheter ska fungera helt felfritt från start och att det krävs liten till ingen åtgärd av 

användaren själv. Svaren från enkätundersökningen sammanslaget med resultatet 
från valideringsstudien stimulerar detta påstående ännu mera. Det visar sig 

generellt sett att väldigt få åtgärder tillämpas för att få sina uppkopplade enheter att 
fungera på ett säkert sätt (figur 9). Dessutom genomlyser den ständigt nämnda 

nonchalansen och okunskapen till säkerhet hos användaren även i detta påstående 

(figur 6 och tabell 2). 
 

IoT-enheter väljs ofta ut där priset är av högsta prioritet och enligt [32] väljer 

konsumenten en billigare enhet på bekostnad av säkerhet, vilket även här kan 

kopplas med omedvetna, dåligt informerade användare eller att användaren har en 

likgiltig inställning till olika säkerhetsrisker. Detta stärks ytterligare när denna fråga 

kom på tal i enkätundersökningen (figur 13) där det frågas om huruvida 
användaren prioriterar säkerhet över pris. Det visar sig att cirka hälften av de 
tillfrågade inte prioriterar säkerhet över pris när de ska införskaffa sig en ny IoT-
enhet. 
 

De uppfattningar och påståenden som litteraturgenomgången tar upp stämmer 

generellt sett överens med resultatet från studiens undersökningar. Det som saknas 

i litteraturen men som blir högst tydligt från de genomförda undersökningarna i 
denna studie är att användaren tror sig ha en större förståelse och kompetens än 

vad verklighetsbilden visar (tabell 2). 
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7 Slutsats 

I studiens avslutande kapitel beskrivs slutsatsen av arbetet genom att knyta an 
resultatet med studiens syfte och frågeställningar. Detta görs genom att diskutera 
hur varje frågeställning har besvarats genom studiens gång för att sedan kunna dra 
rimliga slutsatser. I detta kapitel redovisas även förslag på vidare forskning samt ger 
en inblick i vad studien bidragit med inom forskningsområdet. 

7.1 Studiens slutats 

Syftet med studien är att skapa en uppfattning om hur användaren förhåller sig till 
sin egen säkerhet, om gemene man är medveten om de risker och konsekvenser 

som IoT-baserade enheter kan medföra samt hur användarens uppfattning vägs upp 

mot den verkliga kunskapen. Första frågeställningen i studien handlar om hur 
gemene man ställer sig till sin egen säkerhet när det kommer till användning av IoT-
enheter. Här kan det konstateras att majoriteten av användarna generellt sett har en 
godtycklig inställning till IoT överlag men att de också har en relativt naiv attityd till 
sin förståelse och kompetens inom området. Den andra frågeställningen berör 
huruvida användarna är medvetna om de negativa konsekvenserna som IoT-
enheter kan medföra. Studien har i denna fråga kommit fram till att den egna 
uppfattningen hos användarna innefattar en uppenbar medvetenhet för eventuella 
negativa konsekvenser och risker vid användning av internetuppkopplade enheter. 
Däremot tillämpas inte de nödvändiga åtgärder som krävs för att tillgodose skydd 

mot de negativa aspekterna med användandet av IoT. Detta påvisar ännu en gång 
den ignorans och oförmåga till insikt som finns hos majoriteten av användarna. Den 
tredje och sista frågeställningen i denna studie efterfrågar hur användarens 
uppfattning om det tekniska kunnandet står sig kontra den faktiska kunskapen inom 
IoT. Vid den jämförande analysen av de båda undersökningarna som genomfördes 
så går det tydligt att se den godtyckliga bild som användaren bedömer sig ha om sitt 
eget kunnande, vilket inte alls visar sig stämma överens med verklighetsbilden. Det 
framträder genast en tydlig problematik då kompetensen visar sig undermålig 
gentemot individens egna uppfattning om sin kunskap. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång uppkom det ständigt nya idéer och tankar om potentiell 
vidareforskning som detta kapitel kommer att beröra. Denna studie är relativt 
avgränsad både vad gäller omfattning i antal respondenter, deras geografiska plats 
samt även antalet frågor som ställs i undersökningarna. Med detta resultat finns det 
möjlighet till att vidareutveckla forskningen inom diverse olika aspekter. Till 
exempel så kan det teoretiska testet kompletteras med ett praktiskt test med syfte 
att ytterligare tillfredsställa den verkliga kompetensen hos användaren. Antal frågor 
i enkätundersökningen och valideringstestet kan utökas samt inneha en större 
mängd deltagare med fler geografiska hemvister. 
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7.3 Studiens bidrag 

Denna studie fyller ett kunskapshål som har uppenbarat sig vid genomgång av 
relevant litteratur. Merparten av tidigare forskning inriktar sig främst på den 
tekniska aspekten vad gäller säkerhet och tar sällan upp användarens inverkan och 
syn på IoT. Den litteratur som tagit upp användarperspektivet har varit i en 
begränsad kvantitet. Det kunskapshål som denna studie fyller är att åstadkomma en 
unik inblick för hur användaren verkligen uppfattar problemen med IoT. Detta sker 
inte enbart genom en undersökning på hur användarens egna tankesätt ser ut, utan 
validerar även användarens uppfattningar och betrodda kunskaper med ett test på 
den egentliga kompetensen. Detta tillvägagångssätt gör att studien utmärker sig 
över annan tidigare forskning.
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