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Abstract 

Smart homes are a growing digital phenomenon worldwide. It is widely used in everyday life 

by many people and the number of users increases significantly the more the area develops. The 

smart home contributes to many advantages both from an environmental perspective and from 

a comfort perspective, but as with most digital solutions, smart homes also have a backside, in 

the form of security problems. There are many risks associated with using a smart home, and 

the purpose of the study is to find out to what extent the individuals are aware of the risks 

associated with smart homes, and to find out which risks affect the individuals the most, based 

on their own point of view. The questions underlying the study are as follows: "To what extent 

is the individual aware of the risks associated with smart homes?" and "What risks have the 

greatest impact on the individual?". In order to answer these questions, the study has been 

carried out through a quantitative method in which a questionnaire was designed, the survey 

presented, among other things, the risks that were chosen from the theory where we asked the 

respondents how conscious they are about these risks. The result shows that the majority of 

respondents are aware that there are risks with smart homes. The study shows that the greatest 

knowledge existed about the risks of eavesdropping and traffic analysis, even for those who 

were not users of smart homes and regardless of age group. As for the other risks, it is users of 

smart homes who have the greatest knowledge about the risks and also individuals aged 30-39. 

Eavesdropping is the risk that the individuals consider to be the most and least serious risk. 

Future research in the field can be to find out how the users protect themselves against the risks 

and to carry out a similar study with a qualitative method to get more nuanced answers. 
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Sammanfattning 

Smarta hem är ett växande digitalt fenomen världen över. Det används flitigt i vardagen av 

många människor och antalet användare ökar väsentligt desto mer området utvecklas. Det 

smarta hemmet bidrar till många fördelar både ur miljöperspektiv och bekvämlighetsperspektiv, 

men som med de flesta digitala lösningar har även smarta hem en baksida, i form av 

säkerhetsproblem. Det finns många risker med att använda ett smart hem och syftet med studien 

är att ta reda på i vilken utsträckning individerna är medvetna om risker med smarta hem, samt 

att ta reda på vilka risker som påverkar individerna mest, utifrån deras egna synpunkt.  De 

frågeställningar som ligger till grund i studien är följande: “I vilken utsträckning är individen 

medveten om risker med smarta hem?” och “Vilka risker har störst påverkan på individen?”. 

För att besvara frågeställningarna har undersökningen i studien utförts genom en kvantitativ 

metod där en enkät utformades, i enkäten presenterades bland annat riskerna som valdes ut från 

teorin där vi frågade respondenterna hur pass medvetna de är om dessa risker. Resultatet visar 

att övervägande delen av respondenterna är medvetna om att det finns risker med smarta hem. 

Studien visar att störst kännedom fanns om riskerna avlyssning och trafikanalys, även för de 

som inte var användare av smarta hem och oavsett åldersgrupp. De andra riskerna visar att det 

är användare av smarta hem som har störst kunskap om riskerna och även individer i åldern 30-

39 år. Avlyssning är den risk som individerna anser är både mest och minst allvarlig. Framtida 

forskning inom området kan vara att ta reda på hur användarna skyddar sig mot riskerna samt 

att utföra en liknande studie med en kvalitativ metod för att få mer nyanserade svar.  

 

Nyckelord: Smarta hem, Risker, Medvetenhet, Påverkan, Användare 
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1. Inledning 

 
Under inledning kommer läsaren att få en bakgrund till det valda ämnet smarta hem följt av den tidigare 

forskningen som finns. Detta för att få en förståelse och överblick över ämnet. Vidare följer en 

problemdiskussion som leder fram till frågeställningar och studiens syfte. Avslutningsvis presenterar vi 

vår målgrupp och de avgränsningar vi har valt. 

 

1.1 Bakgrund  

Numera är det fler apparater uppkopplade till internet än vad det är människor som använder 

internet (Hurlburt, Voas & Miller 2012). Detta fenomen är allt mer vanligt förekommande och 

breder ut sig i allt större utsträckning. Människan vill leva ett mer bekvämt liv som samtidigt 

är ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att leva på. Lampor ska kunna tändas utan att någon är 

hemma, det ska vara dammsugit och klart när man kommer hem och temperaturen ska kunna 

regleras automatiskt efter förinställda scenarion. Säkerhetsfunktioner är också centrala, där man 

bland annat kan låsa dörrar eller ha kameraövervakning uppkopplade för att känna sig trygg 

(Bhasin & Gupta 2018). Alla dessa funktioner går under samlingsnamnet smarta hem, ett hem 

där enheter under ett tak kan sättas ihop till en samling där dessa är anslutna till varandra och 

kan kommunicera (Miller 2015). Detta medför att det smarta hemmet kan styras vart man än 

befinner sig (Alaa 2017).  

 

Genom att människor kan styra sina hem oavsett vart man befinner sig i världen leder detta till 

att deras hem också blir allt mer sårbara för att bli utsatta av hackare och på så sätt en form av 

inbrott (Bhasin & Gupta 2018). Ett exempel på detta är när Andy Gregg från Phoenix började 

att höra en röst från huset som han inte kände igen, hans första tanke var att någon hade gjort 

inbrott. Han gick in för att se efter om han såg någon men till hans förvåning kunde han inte se 

någon utan upptäckte att rösten kom från en av hans kameror inne i huset. Gregg får känslan av 

att han faktiskt har haft inbrott även om personen i fråga inte befinner sig fysiskt inne i huset. 

Detta gör att han känner sig sårbar för att dessa personer vet när han är hemma och inte (Philip 

2018).  

 

Det finns flera exempel på scenarier som kan ske där en utomstående får kontroll över smarta 

hem enheterna. Detta kan, precis som i Gregg’s fall, leda till en känsla av inbrott trots att det 

fysiskt sett inte skett. Det kan vara genom enkla batteridrivna lösningar som placeras nära ditt 

hem för att få tillgång till ditt Wi-Fi lösenord. Personer kan få tag på din e-postadress och skicka 

skadlig kod för att få kontroll över dina smarta hem enheter. Med styrning av enheterna kan 

den utomstående koppla ur brandvarnare eller kameror utan att du vet om det. Likaså lyssna av 

dina privata samtal via enheter som är röststyrda eller öka värmen i hemmet som leder till ökad 

elförbrukning (Sivaraman, Gharakheili, Fernandes, Clark & Karliychuk 2018). Det bekväma 

och miljövänliga smarta hemmet innefattar inte bara fördelar utan också nackdelar i form av att 

det finns brister och säkerhetsproblem. Säkerhetsproblemen och riskerna kring att hemmet 

skulle kunna bli övertaget av en utomstående är något som bör tas på mer allvar.  
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1.2 Forskningsöversikt 

Smarta hem system är utsatta när det kommer till attacker via internet. Om en enhet i det smarta 

hemmet eller hela systemet är äventyrat finns risken att inkräktaren kan invadera användarens 

integritet och stjäla personlig eller känslig information. Likaså kan inkräktaren styra det smarta 

hemmet och övervaka användaren i dess hemmiljö (Bako & Ali 2018). Detta menar Sivaraman 

et al. (2018) beror på att enheterna som är anslutna till internet har dåliga egna inbyggda 

säkerhetsåtgärder som då kan leda till att data är synligt för allmänheten och som kan på något 

sätt skada användaren.  

 

Bako och Ali (2018) har i sin studie identifierat femton olika säkerhetsrisker fördelat i ett par 

kategorier. Den kategori som omfattar de allvarligaste säkerhetsriskerna är relaterad till 

informationstillgångar som användaruppgifter, mobila personuppgifter och användarprogram. 

Riskbedömningsresultatet som tagits fram i denna studie visar att mänskliga faktorer är de 

största orsakerna till riskerna, vilket omfattar dels säkerhetsadministratörer men också det 

faktum att personer i olika åldrar med olika teknisk bakgrund kan använda och bo i ett smart 

hem vilket utgör den högsta riskexponeringen. Därför menar författarna att åtgärder måste 

vidtas för att förbättra säkerheten i ett smart hem för att skydda användarnas integritet. 

 

Enligt Busnel och Giroux (2010) finns risken att en tjuv kan ta sig in i ett smart hem system för 

att övervaka användaren för att lära sig om en persons vanor, när de är hemma och när de inte 

är det till exempel. Tenkanen, Kallio och Pokolainen (2018) visar i sin studie att en angripare 

enkelt kan ta sig in via användarens nätverk om detta är dåligt skyddat och kan då tvinga in 

anslutna enheter till ett annat nätverk för att ha full eller delvis kontroll över dessa. Både Bako 

och Ali (2018) och Busnel och Giroux (2010) berättar att det innebär att via smarta hem system 

får man tillgång till känslig och personlig information som kan skada individen.  

 

Det är framför allt två säkerhetsaspekter som framkommit tydligt under de senaste åren enligt 

Batalla, Vasilakos och Gajewski (2017). Den första är den multipla anslutningen till internet, 

där många system använder sig av molnlagring för att lagra information. Den andra 

säkerhetsaspekten gäller slutanvändarna som hanterar konfigurationen av smarta hem 

funktionerna vilket inkluderar val av lösenord, beviljande av åtkomst till enheter eller tjänster 

(till exempel elektroniska dörrlås). Detta i sin tur kan orsaka säkerhetshål och instabilitet i 

smarta hem-miljön.  

 

I ovannämnda studier har fokus varit på att identifiera risker och vilka aspekter som är mest 

allvarliga utifrån ett tekniskt perspektiv. Till skillnad från dessa studier kommer vi i vår studie 

undersöka i vilken utsträckning användare har kunskap om de risker som finns med smarta hem 

system genom att välja ut de vanligaste riskerna och presentera dessa för individerna. Vi 

kommer också ta reda på vilken risk individen anser är mest och minst allvarlig av de risker vi 

presenterar.   
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1.3 Problemdiskussion  

Oavsett fördelar som nämnts tidigare finns det ett flertal nackdelar med smarta hem. Den snabba 

framväxten av smarta hem har medfört nackdelar i form av att det finns allvarliga 

säkerhetsrisker. Eftersom att systemen är uppkopplade till molnet och lagrar information om 

dess användare skapar detta i sig ett säkerhetsproblem (Batalla, Vasilakos & Gajewski 2017). 

Detta gör att systemen är utsatta av attacker som kan ske via internet, där en inkräktare kan få 

åtkomst till personlig information samt till själva smarta hem systemet hos en användare (Bako 

& Ali 2018). Potentiella inbrottstjuvar kan ta reda på hur dina vanor ser ut och när du är hemma 

och inte (Busnel & Giroux 2010).  

 

Utöver denna problematik finns det också en tydlig säkerhetsaspekt vad gäller användarna som 

hanterar konfigurationen av smarta hem systemen. Användaren väljer själv lösenord och vem 

som ska ha åtkomst till enheter och tjänster (Batalla, Vasilakos & Gajewski 2017). Där denna 

säkerhetsrisken kan leda till att andra personer har kontroll över enheter i ditt hem (Tenkanen, 

Kallio & Pokolainen 2018). Det faktum att olika personer i olika åldrar med begränsad teknisk 

bakgrund har visats sig vara en av de säkerhetsrisker som väger tyngst menar Bako och Ali 

(2018).  

 

Scenarierna som Sivaraman et al. (2018) lyfter upp i sin forskning visar på att det finns brister 

i säkerheten kring användandet av smarta hem system, detta är något som Bako och Ali (2018) 

också berättar om. Busnel & Giroux (2010) berättar om potentiella inbrottstjuvar som kan se 

hur våra vanor ser ut och se ett mönster för att sedan kunna bryta sig in i vårt hem vilket då 

innebär att vi både har mist vår personliga och fysiska integritet. 

 

Alla ovannämnda säkerhetsrisker och problem som det smarta hemmet medför anser vi är 

viktiga att belysa i vår studie för att skapa en medvetenhet hos de individer som har eller 

planerar att införskaffa sig en variant av ett smart hem, oavsett om det så är i form av larm eller 

smarta hushållsapparater. Likaså kommer vår studie bidra till kunskap om hur utbredd 

medvetenheten är om de risker vi identifierar bland användare och potentiella användare av 

smarta hem. Konsekvensen av att inte genomföra denna studie blir att kunskap kring 

användarnas medvetenhet om risker med smarta hem uteblir. Vi anser att det är viktigt att belysa 

vilken medvetenhet som finns hos individerna då det enligt tidigare forskning också är 

användarnas beteende som påverkar riskfaktorerna.  
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1.4 Frågeställningar 

Problemdiskussionen leder fram till följande frågeställningar: 

 

1. I vilken utsträckning är individen medveten om risker med smarta hem? 

 

2. Vilka risker har störst påverkan på individen? 

 

1.5 Syfte  

Syftet med studien är att ta reda på i vilken utsträckning individerna är medvetna om risker med 

smarta hem, samt att ta reda på vilka risker som påverkar individerna mest, utifrån deras egna 

synpunkt.  

1.6 Målgrupp 

Användarna av smarta hem är den främsta målgrupp för denna studie då det är dessa som kan 

bli utsatta för de risker som vi identifierar och kommer fram till. Men också för att dessa ska 

vara medvetna om vilka risker som finns. De användare som har identifierats är bland annat 

konsumenter av larmsystem eller hushållsapparater, men också organisationer och kommuner 

som använder sig av smarta hem lösningar i olika utsträckning. Eftersom smarta hem är ett 

växande fenomen blir vår målgrupp väldigt bred. Studien riktar sig egentligen till alla som har 

eller planerar att införskaffa någon typ av smarta hem lösning.  

 

Leverantörerna av smarta hem enheter är ytterligare en målgrupp som studien riktar sig till. 

Eftersom att det är deras ansvar att se till att riskerna kring säkerheten för deras användare sköts 

på ett sätt så att deras integritet är säkrad. Uppsatsen kan vara som ett underlag vid bearbetning 

och åtgärdshantering av dessa säkerhetsrisker. 

1.7 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att avse användare och potentiella användare av smarta hem enheter i 

Sverige. Definitionen av ett smart hem som följer studien är att ett smart hem måste bestå av 

minst en enhet uppkopplad och tillgänglig via någon typ av styrenhet som dator, röstkommando 

eller telefon. Enheten måste också vara uppkopplad på ett nätverk. Vi har valt att avgränsa oss 

till att använda fyra specifika risker under datainsamlingen. Dessa presenteras under 2. Teori. 

Anledningen till att övriga risker har sorterats ut som underlag vid datainsamlingen är att det 

inte ansågs lämpligt att presenteras för respondenterna då några av dem är svåra att förstå och 

att en presentation av fyra risker som hamnar under kategorierna för passiva och aktiva attacker 

ansågs vara mer lämpligt.  
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2. Teori 

 
I kapitlet behandlas teori som är relevant för studiens syfte. Genom studien av befintlig litteratur har 

begrepp valts ut för att förstå det valda ämnet smarta hem och risker som tillkommer inom ämnet. Vidare 

presenteras begreppen kunskap och integritet för att kunna besvara frågeställningen och genomföra vår 

analys. 

 

2.1 Smarta hem 

Enligt Schiefer (2015) finns det ingen självklar definition för vad smarta hem är utan det finns 

ett flertal olika som i många fall benämner ungefär samma sak. I en artikel från NordicHardware 

(2017) benämns definitionen av ett smart hem som ett hem som uppfyller vissa krav. Bland 

annat ska ett smart hem ha elektroniska apparater uppkopplade och anslutna till ett gemensamt 

nätverk. Ett smart hem innefattar också funktioner som gör att man kan styra och övervaka 

produkterna med en telefon, surfplatta eller med röstkommando. Det ska också kunna, genom 

fördefinierade scenarion, starta sekvenser av händelser som omfattar flera apparater. Det smarta 

hemmet ska också låta olika apparater kommunicera med varandra och hjälpas åt för att 

underlätta i  vardagen (NordicHardware 2017).   

 

Sandström och Keijer (2010) beskriver i sitt arbete att ett smart hem är där en boende i ett hem 

kan styra och kontrollera över bland annat belysningen, värmen och ventilationen. De olika 

funktionerna i ett hem kan kontrolleras antingen via bluetooth eller internet of things (Alkhayatt 

& Hagem 2018) som då innebär att apparaterna är uppkopplade till internet och kan därför 

kommunicera via detta medium (Schiefer 2015). Ett smart hem kan ses som en enhetlig 

kombination av olika delsystem relaterade till hemmalivet genom avancerad teknik. Det kan 

både dela resurser och kommunicera inom hemmet och vi kan utbyta information till externa 

nätverk (Li, Gu, Chen, He, Wu & Zhang 2018). 

2.1.1 Fördelar 

Det smarta hemmet är utformat för att ge mer komfort i vardagen, stärka känslan av säkerhet 

och hjälpa till att kontrollera energiförbrukningen (Batalla, Vasilakos & Gajewski 2017). 

Schiefer (2015) beskriver det smarta hemmet uppbyggt av tekniska funktioner som är till för 

att göra våra vardagsliv bekvämare. När det kommer till smarta hem lösningar och hälsa finns 

pågående forskning och framtagna lösningar för att främja livskvalitén. Detta framförallt för de 

med begränsad möjlighet till en oberoende vardag, som äldre och funktionshindrade (Lee, Bien,  

Mokhtari, Kim, Park, Kim, Lee & Khalil 2010). Det finns smarta hem lösningar som varnar 

vårdgivare och vårdpersonal om något händer personen i hemmet. De kan också övervaka 

personerna i hemmet vid återhämtning av sjukdom (Ghayvat & Mukhopadhyay 2017).  

 

Den huvudsakliga fördelen med ett smart hem är att dess funktioner ökar livskvalitén och 

komforten. Det skapar möjligheter till ett enklare vardagsliv utifrån många aspekter. Det smarta 

hemmet kan ha funktioner som innefattar styrning av lampor, styrning av hushållsapparater 

(diskmaskin, tvättmaskin, kylskåp med mera), hemlarm, elförbrukning och uppvärmning av 

hemmet (Miller 2015). Alla dessa delar tillsammans bidrar till att skapa en enklare vardag. 
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Alkhayatt och Hagem (2018) benämner att dessa funktioner leder till att ett hem kan spara bland 

annat pengar, energi och tid.  

2.1.2 Nackdelar 

Trots alla dessa fördelar med det smarta hemmet och vad det möjliggör för dess användare finns 

det också nackdelar, dessa främst i form av säkerhetsproblem. Sammankopplingen av enheter 

som tillhandahålls av olika leverantörer skapar i sig ett problem. Likaså tekniken som ofta 

används, i form av Internet of things (IoT). Denna teknik lagrar ofta information via molnet. 

Ett annat problem kommer i form av användarnas beteende på grund av att användarna blir 

ansvariga för konfigurationen av smarta hem funktionerna. Detta inkluderar inställningar av 

lösenord och beviljande av åtkomst till enheter eller tjänster. Detta i sin tur kan  resultera i 

säkerhetshål och instabilitet i smarta hem miljön (Batalla, Vasilakos & Gajewski 2017).  

2.2 Personlig integritet 

“Rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen 

störande ingrepp” (Nationalencyklopedin u.åA). 

 

Begreppet personlig integritet används i vardagligt tal för att beteckna individens värde och 

värdighet. Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet i lagstiftningen, men det har i 

lagstiftningen uttalats att kränkningar av den personliga integriteten “utgör intrång i den 

fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där ett oönskat intrång bör kunna 

avvisas” (Sveriges Riksdag u.å). År 1998 trädde Personuppgiftslagen (PuL) i kraft och har haft 

till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter 

behandlas. Den 25 maj 2018 ersattes PuL med dataskyddsförordningen, GDPR 

(Datainspektionen u.åB). GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och 

likvärdig nivå på skyddet av personuppgifter (Datainspektionen u.åA).  

 

I denna studie kommer vi tala om just personlig integritet i den utsträckning som nämns ovan, 

där vi syftar till personlig integritet som ett begrepp för att beteckna individens värde och 

värdighet (Sveriges Riksdag u.å) samt rätten till att inte utsättas för personligen störande 

ingrepp (Nationalencyklopedin u.åA). Vad gäller risker med smarta hem som användaren kan 

utsättas för anses de flesta av dem som vi presenterat kunna påverka individens personliga 

integritet. Därför tycker vi det är viktigt att definiera vad vi menar med personlig integritet när 

vi talar om hur riskerna kan påverka individen.  

2.3 Risker 

Ordet risk beskrivs av Nationalencyklopedin (u.åC) som “...i allmän betydelse möjlighet att 

något oönskat skall inträffa.” Ordet risk kan delas upp i två huvudkomponenter; sannolikheten 

för en oönskad konsekvens av en händelse samt konsekvensens storlek (Nationalencyklopedin 

u.åC). Synonymt med ordet risk är bland annat ordet osäkerhet (Synonymer.se 2019). Under 

rubriken risker kommer vi beskriva de mest vanliga riskerna som identifierats för smarta hem.  
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2.3.1 Passiva attacker 

Enligt Komninos, Philippou & Pitsillides (2014) finns det två kategorier av risker eller attacker 

som ett smart hem kan utsättas för. Den första kategorin benämns som passiva attacker, under 

denna kategorin hamnar attacker som är ute efter att utnyttja information från systemet. Det 

innebär att attackens syfte är att få information som överförs, inte för att modifiera den utan för 

att lära sig något av den. Passiva attacker kan ha formen av avlyssning eller trafikanalys. Både 

dessa attacker anses vara svåra att upptäcka eftersom att de inte ändrar någon data (Komninos, 

Philippou & Pitsillides 2014). 

2.3.2 Aktiva attacker 

Den andra kategorin benämns som aktiva attacker vilket motsvarar attacker som försöker ändra 

systemresurser eller påverka dess verksamhet. Aktiva attacker kan innebära någon modifiering 

av data eller införande av bedräglig data i systemet. Dessa attacker innefattar bland annat när 

inkräktare låtsas vara en legitim enhet för att få åtkomst till privilegier, ändring/omdirigering 

av meddelanden eller skadlig programvara som syftar till att utnyttja intern sårbarhet för att 

ändra, förstöra och stjäla information eller få obehörig tillgång till systemet (Komninos, 

Philippou & Pitsillides 2014). De vanligaste typerna av aktiva attacker är masquerading, replay, 

message modification, denial of service attack (DoS) och malicious codes (Komninos, Mantas 

&  Lymberopoulos 2011). 

       2.4 Relevanta risker 

Som tidigare nämnt kan man dela upp riskerna i två kategorier; passiva attacker och aktiva 

attacker. Under dessa kategorier går det sedan att identifiera konkreta risker som är direkt 

kopplade till smarta hem. Under denna rubrik presenterar vi de risker som studien kommer 

fokusera på och som kommer användas vid datainsamlingen.  

 

Eavesdropping 

Eavesdropping, eller avlyssning, tillhör kategorin passiva attacker. Med avlyssning menas 

obehörig avlyssning av pågående kommunikation utan samtycke från de som kommunicerar 

(Komninos, Philippou & Pitsillides 2014). Avlyssning tillåter en inkräktare att övervaka 

användartrafiken (som till exempel telefonsamtal och e-post) mellan det interna smarta hem 

systemet och omvärlden. Denna trafik kan innehålla konfidentiell information som man inte 

vill dela med sig av till obehöriga parter. Avlyssning är det mest identifierade 

säkerhetsproblemet i öppna nätverk och är ett angrepp mot konfidentialiteten hos det interna 

smarta hem nätverket (Komninos, Mantas &  Lymberopoulos 2011). 

 

Traffic analysis 

Traffic analysis, eller trafikanalys, tillhör kategorin passiva attacker. Det innebär att inkräktaren 

istället övervakar trafikmönstren i trafikanalys för att avleda användbar information 

(Komninos, Philippou & Pitsillides 2014). Trafikanalys tillåter inkräktaren att avleda 

information som observerar trafikmönstret för en kommunikation som äger rum mellan en enhet 

i smarta hem miljön och en i omvärlden. Med hjälp av trafikanalys kan inkräktaren härleda 

känslig information som till exempel vart man befinner sig, lösenord med mera. Detta utifrån 

meddelanden som utbyts även när de krypterats och inte kan avkrypteras. Desto mer 
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meddelanden som observeras desto mer information fångas upp av inkräktaren (Komninos, 

Mantas &  Lymberopoulos 2011).  

 

Masquerading och Replay attack 

Dessa tillhör kategorin aktiva attacker. Vi väljer att benämna dessa tillsammans då det är 

vanligast att dessa används i kombination av varandra. I en attack av typen masquerading får 

en inkräktare tillgång till obehöriga privilegier genom att låtsas vara en legitim användare eller 

enhet. Inkräktaren kan efterlikna en auktoriserad hemanvändare eller enhet och få tillgång till 

smarta hem systemets interna nätverk. På så vis får inkräktaren tillgång till känslig information 

eller till tjänster. I en replay attack erhåller inkräktaren först meddelanden som utbyts mellan 

två legitima kommunicerande parter och vidarebefordrar sedan dessa meddelanden som en 

auktoriserad enhet. Inkräktaren kan fånga en kopia av en giltig serviceförfrågan som skickas 

från en enhet i smarta hem systemet och spara den för att vid senare tillfälle kunna använda den 

tjänst som finns i smarta hem systemet som hemanvändaren har tillgång till. Det innebär att 

inkräktaren har tillgång till att utnyttja tjänsten som finns i smarta hem systemet (Komninos, 

Mantas &  Lymberopoulos 2011).  

 

Message modification 

Denna typ av risk tillhör kategorin aktiva attacker. En attack av typen message modification 

sker när en obehörig enhet ändrar innehållet i ett legitimt meddelande genom att radera, lägga 

till eller ändra det. Meddelande modifiering kan ske när en inkräktare har för avsikt att kapa 

kommunikationen mellan två auktoriserade enheter, ändra en programvara eller ändra värden i 

en datafil (Komninos, Mantas &  Lymberopoulos 2011). 

2.5 Övriga risker 

Under denna rubrik tar vi upp de risker som vi identifierat med smarta hem men som inte aktivt 

kommer användas som underlag under datainsamlingen, för att tydliggöra att dessa har tagits 

hänsyn till under insamling av teori.   

 

Denial of service attack (DoS) 

Denial of service attack används i fall där inkräktaren har för avsikt att göra nätverket 

otillgängligt för användarna eller minska tillgången på nätverkstjänster. Inkräktaren kan skicka 

meddelanden till smarta hem systemets nätverk för att överbelasta resurserna med trafik, detta 

medför att användarna inte kan få tillgång till tjänsterna i smarta hem systemet. Inkräktaren kan 

också skicka meddelanden till servrar och enheter som är anslutna till internet för att på så vis 

blockera den interna trafiken som överförs via trådbundna eller trådlösa nätverk inom smarta 

hem systemet (Komninos, Mantas &  Lymberopoulos 2011). 

 

Malicious codes 

Malicious codes, eller skadliga koder, är hot mot programvaran som kan orsaka negativa 

effekter på smarta hem systemet och utnyttjar dess sårbarheter. Skadliga koder används för att 

modifiera, förstöra eller stjäla data samt tillåta obehörig åtkomst. Skadliga koder kan 

klassificeras i två kategorier. Den första kategorin omfattar virus som behöver ett värdprogram. 

Det är program som inte kan existera utan ett annat applikationsprogram som fungerar som 



 

15 

 

värd. Den andra kategorin består av de virus som är fristående program som kan schemaläggas 

och drivas av operativsystemet (Komninos, Mantas &  Lymberopoulos 2011). 

 

Social engineering 

Social engineering är en typ av attack som används för att få ut känslig information genom att 

påverka eller lura människor (Bako & Ali 2018). Det innebär att inkräktaren kan manövrera 

eller övertala användaren till att till exempel ändra sitt lösenord (Anon 2013). 

2.6 Riskernas påverkan på individen 

Bako och Ali (2018) har tilldelat riskerna de identifierat i sin studie en riskpoäng, baserat på 

hur pass stor påverkan risken har på användaren. De använder sig av en metod där de identifierar 

risker som analyseras för att sedan tilldela dessa ett kvalitativt värde. Det kvalitativa värdet 

beskriver omfattningen av riskens påverkan på användarna. Poängen som sätts används för att 

rangordna riskerna. Vi har sammanställt hoten och dess relaterade risker nedan samt presenterat 

respektive riskpoäng.  

 

Enligt Bako och Ali (2018) är det risker relaterat till identitetsstöld och skadlig kod som hamnar 

högst på listan över hur mycket riskerna påverkar användaren. Dessa två hot, eller kategorier, 

innefattar risker som: obehörig tillgång till systemen. Förlust av kontroll av smarta hem 

systemet. Att inkräktare kan ta bilder, spela in konversationer och spåra platser. Att inkräktaren 

kan styra ens telefon och därmed använda telefonens mikrofon och kamera. Dessa två hot med 

innefattande risker delar en riskpoäng på 41 poäng.  

 

De hot som kommer näst delar tillsammans 39 poäng i riskpoäng och är hot som modifiering 

av information, DoS-attack och att få tillgång till information i olika former(för att hitta 

sårbarheter och få åtkomst till loggdata till exempel). Dessa hot innefattar risker som att 

sensormätningar manipuleras för att infiltrera smarta hem systemet. Spårning av användarna 

för att ta reda på när de inte är hemma och då kunna göra inbrott. Inkräktaren tar kontroll över 

systemet. Inkräktaren får möjlighet att sätta ner systemet och göra det oanvändbart (Bako & Ali 

2018).  

 

Nästa hot i listan har en riskpoäng på 36 poäng och är modifiering av information. Risker 

relaterade till detta hot är bland annat svårigheter att ställa in systemet korrekt. Missbruk av 

smarta hem systemet med möjlighet till funktionsstörning. Nästa riskpoäng är 34 poäng som 

delas av hot som kontrollera kameror för att övervaka och spionera på användare och 

observation av lokal datatrafik. Dessa innefattar risker som kränkning mot användarens 

integritet samt att man kan bryta sig in i hemmet (Bako & Ali 2018). 

 

Det sista hotet som nämns har en riskpoäng på 23 poäng och är hot som att stjäla privat 

information och göra det lagrade mediet otillgängligt på grund av fel på hårdvaran. Dessa hot 

innefattar risker som kränkning av användarens integritet och förlust av information (Bako & 

Ali  2018).  
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2.7 Kunskap 

Kunskap innebär att veta, att ha en vetskap om något. Kunskap kan inte återberättas i böcker då 

dessa inte kan veta eller tro någonting. Kunskapen kan dock förmedlas genom böcker. En 

tidigare definition från Platon är att kunskap är något som är sant med en välgrundad 

övertygelse. Det innebär att man också måste tro på det man vet (Wadenstrom odat). 

Nationalencyklopedin (u.åB) beskriver kunskap som något en person vet eller känner till. 

Kunskap kan också beskrivas som att en person kan förstå, återge och använda information och 

idéer. Stam (2015) menar också att människor kan ta till sig ny kunskap genom att dra egna 

slutsatser genom sina erfarenheter som upplevts genom praktiken. Detta genom att kombinera 

och använda sig av annan tillämpad kunskap och forskning. 

 

Eliasson, Karlsson och Svanling (2017) har i sin studie kommit fram till att individens 

medvetenhet om riskerna som finns vid användning av smarta hem enheter är låg. Samt att 

individen i många lägen är mindre medveten om riskerna än vad individen själv upplever. Deras 

studie riktade in sig på medvetenheten kring insamlandet av information kring användare från 

enheterna som företagen står bakom. I deras undersökning kom man fram till att individer 

godkänner användarvillkor utan att faktiskt se efter vart deras privata data kan hamna. I deras 

slutsats berättar man att om individen skulle bli mer medveten kring riskerna som finns kommer 

individerna vidta åtgärder för att skydda sig då det inte var något som skedde enligt deras studie.   

 

I Ögütçü, Testik, Chouseinoglou (2016) studie kom man fram till att desto mer en person 

upplever ett hot eller en risk blir beteendet mer skyddande än vad det tidigare var. Man berättar 

också om en annan studie som genomfördes för att ta reda på individers medvetenhet kring 

internet och risker. Man kom fram till att medvetenheten om riskerna med internet och personlig 

integritet finns och att den ökar allt mer med åren. 
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3. Metod 

 
Metodkapitlet är till för att ge läsaren en förståelse över studiens uppbyggnad, innehåll och 

genomförande. Först ger vi en kort presentation på de olika metoderna som finns för att samla empirin 

följt av den strategi denna forskningen har genomfört. Vidare ger vi en noggrann beskrivning av hur 

datainsamlingen har genomförts via en litteraturstudie och en enkätundersökning. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av hur empirin har analyserats. 

 

3.1 Metodöversikt 

Forskningsmetodik är ett begrepp för en beskrivning av en undersökningsstrategi som ska vara 

till hjälp för att svara på en forskningsfråga. De vanligaste strategierna i en 

undersökningsprocess är kvalitativ och kvantitativ. De kvantitativa strategierna innebär att man 

använder sig av metoder såsom undersökningar eller experiment. Dessa betonas av siffror vilket 

är motsatsen till de kvalitativa undersökningsmetoderna som betonas av ord genom fallstudier 

och läran om fenomen eller företeelser. Det finns också något som heter blandade metoder och 

designvetenskaplig metod. Det som kallas den blandade metoden är en kombination av tidigare 

nämnda forskningsmetoder som är fokus på tal och ord. Den designvetenskapliga metoden 

innebär att konstruera och granska nya modeller eller metoder (Recker 2013). Till denna studie 

har en kvantitativ undersökningsmetod använts för att få svar på forskningsfrågan. 

3.2 Forskningsstrategi  

Studien är utifrån en deduktiv ansats då den insamlade teorin har genomförts av en 

litteraturstudie inom det valda ämnet. Tillsammans med den deduktiva ansatsen tillämpas oftast 

en kvantitativ metod vilket denna studie har använt sig av (Jacobsen 2017). Litteraturstudien 

och forskningsöversikten gav en bild av att det finns en del risker kring användandet av smarta 

hem enheter. Detta väckte en fråga om hur stor kunskap som finns om risker och dess påverkan 

på användarna av smarta hem. Den kvantitativa strategin valdes för att kunna mäta på flera 

faktorer med kvantifierbar data. Recker (2013) menar att en kvantitativ forskningsmetod 

studerar händelser ute i den verkliga världen, för att lära sig och kunna uppenbara dolda 

sanningar och för att lyfta upp dessa till ytan.  

 

Fördelen med en kvantitativ metod var att vi nådde ut till fler antal personer med hjälp av 

internetbaserad enkät som också leder till fördelar av sammanställningen av empirin (Recker 

2013). Den stora mängden data blev lättare att behandla då informationen är standardiserad och 

kan reduceras till variabler som då blir snabba och enkla att analysera. Denna data kan på så 

sätt presenteras enkelt och ge en snabb helhetsbild (Jacobsen 2017). Med kvantitativ data och 

siffror menar Recker (2013) är starka vetenskapliga bevis på ett fenomens funktion och därav 

förstärktes valet av forskningsmetoden utifrån det. Jacobsen (2017) menar att en kvantitativ 

ansats med fördel väljs när frågeställningen känns klar och när man vill undersöka en inställning 

till något eller till vilken utsträckning. 

3.2.1 Explorativ litteraturstudie 

Vid uppstarten av ett forskningsprojekt är en viktig del, enligt Bryman & Bell (2015), att samla 

in och granska redan publicerad litteratur kring det valda ämnet. Det ledde oss vidare till en 
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större förståelse kring området och kunde bygga vidare på och ta del av den befintliga 

kunskapen. Resultatet av litteraturstudien presenteras under 2. Teori och 1.2 

Forskningsöversikt. Forskningsöversikten ligger till grund för formuleringen av  

forskningsfrågan. Litteraturen visar på en del risker kring användandet av smarta hem som 

ledde till den valda infallsvinkeln och att utforska medvetenheten kring riskerna med 

användningen av smarta hem. Det teoretiska ramverket är enligt Bryman och Bell (2015) en 

viktig del för att göra en bedömning av vad som är användbart och mindre användbart att 

inkludera i sin forskning. Områden som tas upp och som berör smarta hem är fördelar- och 

nackdelar med smarta hem, olika risker såsom passiva- och aktiva attacker, personlig integritet, 

kunskap och påverkan. 

 

Till litteraturstudien har elektroniska databasen Primo via Högskolan i Borås använts. 

Sökningarna skedde på engelska för att nå ett bredare underlag av forskning och källor. 

Söknings fraserna innehöll helt eller delvis ordet “smart home”. Till teorin har urval till 

vetenskapliga artiklar, journaler, myndighets publiceringar och böcker använts. För en ökad 

trovärdighet har vi lagt en stor värdering vid publiceringens årtal för att undvika föråldrad 

litteratur eftersom att ämnet är under utveckling.   

3.2.2 Enkätdesign  

Insamlingen av empirin har skett via ett frågeformulär i form av en enkät. Enkätundersökningen 

ansågs lämplig då upplevelser från en större slumpmässigt utvald grupp eftersträvades. 

Frågorna som skulle hjälpa oss att besvara forskningsfrågan var obligatoriska att svara på då vi 

ansåg att det var viktigt att respondenterna skulle ta ett ställningstagande och därav gavs inte 

något alternativ som “vet ej”. I teorin hade vi identifierat fler olika risker men till 

enkätundersökningen valde vi att enbart presentera fyra stycken. Av den anledningen för att 

enkäten inte skulle bli alldeles för lång och även här missa deltagande och sanningsenliga svar.  

 

Urvalet av riskerna gjordes för att kunna göra en så enkel beskrivning av riskerna som möjligt 

och inte heller allt för tekniskt lagd för de personer som inte är intresserade av det tekniska 

bakom systemet. Vi ville också presentera två risker från de identifierade kategorierna passiv 

och aktiv attack. För att kunna ta reda på riskernas påverkan ställdes frågor om vilken 

respondenterna ansåg som mest och minst allvarlig. Här fick respondenten välja ett alternativ 

av de risker vi presenterade.  

 

Enkätfrågorna utformades för att få svar på forskningsfrågorna kring medvetenheten om risker 

av smarta hem och hur dessa påverkar individerna. Till hjälp för att kunna analysera och dra 

slutsatser krävs också frågor som kan förklara varför respondenterna kan ha svarat som de har 

gjort, en beroende variabel. Frågorna var exempelvis om vilken ålder man har och om man var 

användare av smarta hem.  

3.2.3 Internetenkät 

Genomförandet av studien gjordes via en enkät som utformades och presenterades i Google 

formulär. Recker (2013) menar att en internetbaserad enkät är en fördel vid sammanställningen 

av empirin och att svaren blir generaliserade. Insamlingen skedde som primärdata med givna 
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svarsalternativ. Innan enkäten skickades ut krävdes det att frågorna var väl formulerade för att 

undvika oönskade resultat och konkretisera begrepp som vi vill mäta (Jacobsen 2017).  

 

Vi valde att ta reda på utsträckningen av medvetenheten också hos potentiella användare. För 

att nå ut till de faktiska användarna av smarta hem delade vi enkäten på en facebooksida som 

heter Svenska hemautomatiseringsgruppen. För att nå ut till potentiella användare delade vi 

enkäten via våra egna facebooksidor, detta förutsätter att respondenterna själva besöker de 

aktuella sidorna istället för att vi personligen skickade ut till ett urval av människor (Jacobsen 

2017).  

3.3 Urval 

Urvalsprocessen var ett bekvämlighetsurval där vi gjorde en internetbaserad enkät för att ha 

möjligheten att nå ut till så många som möjligt. Detta leder till att vi inte har en översikt över 

vilka vi inte har fått tag på. Resultatet hade kunnat blivit annorlunda eftersom att den gruppen 

av människor vi saknar hade kunnat svara helt annorlunda. Det urvalet som gjorts har en risk 

att inte kunna generaliseras och vara representativt för alla användare av smarta hem i Sverige 

(Jacobsen 2017).  

3.4 Analysmetod 

Analysmetoden univariat analys har genomförts för att få fram resultatet på den 

internetbaserade enkätundersökningen. Den insamlade empirin fanns redan att hämta i Google 

formuläret vi använde oss av. Frågorna som var kopplade till frågeställningarna var 

obligatoriska och därav behövde vi inte gå igenom alla svar för att inte riskera att resultatet 

skulle vara missvisande om det var någon som inte hade svarat på en fråga. Resultatet 

presenteras under 4. Resultat och analys i cirkeldiagram för att ge en tydlig och överblickbar 

bild över proportionerna (Jacobsen 2017). Under kapitlet presenteras också en demografisk 

tabell för att även här ge en klar bild över de frågorna som hör till för att analysera oberoende 

och beroende variabel. 

 

Den bivariata analysen har utförts för att få fram data som ledde fram till analysen av två 

variabler för att se en samvariation (Jacobsen 2017). Till hjälp användes programmet SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) som Recker (2013) menar är ett vanligt instrument vid 

kvantitativ dataanalys. För att få in datan från enkätsvaren krävdes en formatering ner till ett 

excel ark. Här var en fördel att enkätfrågorna var fördelade till frågor som svarar på 

forskningsfrågorna och frågor som kan förklara varför respondenterna svarade som de gjorde. 

Resultatet från den bivariata analysen presenteras i 4. Resultat och analys. 
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4. Resultat och analys 

 
Resultatet av enkätfrågorna presenteras i form av en univariat analys där vi presenterar en tabell med 

data över de oberoende variabler som användes i enkäten. Därefter presenteras beroende variabler i 

form av cirkeldiagram med tillhörande analys. Sedan presenteras en bivariat analys för att göra 

jämförelser mellan olika variabler. Varje forskningsfråga presenteras för sig.  

 

4.1 Bakgrundsdata 

I enkätundersökning deltog 287 respondenter varav 

262 av dessa var män. Vilket utgör 91,2 %. Vi 

presenterade för respondenterna ett antal frågor som 

vi planerade att använda som grund för jämförelser 

och djupare analys av svaren, dessa presenteras i 

tabellen till vänster. I studien var det flest 

respondenter i åldern 30-39 år som deltog och 

övervägande delen av respondenterna har en 

högskole/universitetsutbildning (47,3%). Av de 

respondenter som deltog var det 255 respondenter 

som är användare av smarta hem, vilket motsvarar 

88,8%.  

 

 
 

4.2 Respondenternas medvetenhet om risker med smarta hem 

 

I frågan om medvetenheten kring riskerna med 

smarta hem var 254 stycken medvetna, vilket 

motsvarar 88,5%. Vi presenterade i vår enkät 

fyra risker som respondenterna fick ta ställning 

till, där de fick svarsalternativen “Aldrig hört 

talas om”, “Hört talas om” och “Väl medveten 

om”. Dessa fyra risker har identifierats och 

presenterats i vår teori.  
 

Tabell 4.1 Demografisk tabell över respondenternas bakgrund 

Figur 4.1 Cirkeldiagram över fråga 6 
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Figur 4.2 Cirkeldiagram över riskerna 

Resultatet ovan visar att avlyssning är en risk som respondenterna är väl medvetna om, hela 

75,3%. 21,3% hade hört talas om avlyssning och endast 3,5% hade aldrig hört talas om den 

risken. Vad gäller risken trafikanalys var det hela 65,5% av respondenterna som var väl 

medvetna om trafikanalys. 26,8% hade hört talas om den och 7,7% hade aldrig hört talas om 

trafikanalys. När det kommer till risken masquerading/replay attack visar resultatet en större 

spridning bland svaren. 37,6% var väl medvetna om den, 31,4% hade hört talas om den och 

31% hade aldrig hört talas om den. Detsamma gäller risken meddelande modifiering där 41,1% 

var väl medvetna om den, 30,3% hade hört talas om den och 28,6% hade aldrig hört talas om 

den.  
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4.2.1 Bivariat analys av respondenternas medvetenhet om risker 

För att göra en djupare analys av svaren valde vi att jämföra variablerna med varandra i form 

av en bivariat analys, där man jämför två variabler med varandra. Vi valde att jämföra hur 

respondenterna svarat på hur medvetna det är om varje risk med variabler som ålder, 

utbildningsnivå och om man är en användare av smarta hem.  

 

Jämförelse mellan ålder och om man är en användare av smarta hem 

 
Tabell 4.2 Jämförelse mellan ålder och om man är användare 

 
På fråga 5 “Är du en användare av smarta hem?” var det 257 respondenter som svarat ja. Av 

dessa utgjordes största andelen av respondenter i åldern 30-39 år, hela 82 respondenter vilket 

motsvarar 31,9 %. Av de 32 respondenter som svarat nej på fråga 5 var det flest i åldersgruppen 

21-29 år, hela 18 respondenter vilket motsvarar 54 %. Det var totalt sett 70 personer i 

åldersgruppen 21-29 år varav 34,6 % av dessa inte är användare av smarta hem. Jämför man 

med övriga åldersgrupper är procentantalet högst av icke användare i åldersgruppen 21-29 år.  

 

 Jämförelse mellan ålder och medvetenhet om riskerna 
 

Tabell 4.3 Jämförelse mellan ålder och om individen är medveten om att det finns risker 

 
På fråga 6 “Är du medveten om att det finns risker kring användning av smarta hem enheter?” 

var det 254 respondenter som svarat ja. Av dessa var det flest i åldersgruppen 30-39 år, hela 81 

respondenter vilket motsvarar 31,8%. Av de 33 respondenter som hade svarat nej på fråga 6 

utgjordes flest av åldersgruppen 21-29 år, vilket motsvarar 39,4% av de 33 respondenterna som 

inte är medvetna om att det finns risker med smarta hem.  
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Tabell 2.4 Jämförelse mellan ålder och risken avlyssning 

 
På fråga 7 “Avlyssning är när någon du inte känner kan avlyssna din kommunikation via samtal 

eller e-post.” var det totalt sett 10 respondenter som svarade “aldrig hört talas om”. Varav flest 

var i åldersgruppen 50-59 år, fyra respondenter vilket motsvarar 40% av de som hade svarat 

“aldrig hört talas om”. På svarsalternativ två “hört talas om” var det 61 respondenter som hade 

svarat varav flest respondenter var i åldersgruppen 21-29 år (25 respondenter, 40,9%). På 

svarsalternativ tre “väl medveten om” var det flest respondenter som hade svarat, totalt sett 216 

respondenter. Dessa var fördelade på alla åldrar men flest i åldern 30-39 år (68 respondenter, 

31,4%). 

 
Tabell 4.5 Jämförelse mellan ålder och risken trafikanalys 

 
På fråga 8 “Trafikanalys är när någon du inte känner avleder information från dina enheter och 

kan på så vis få åtkomst till ditt lösenord eller ta reda på vart du befinner dig.” var det totalt sett 

22 respondenter som svarat “aldrig hört talas om”. Av dessa var det flest respondenter i 

åldersgruppen 30-39 år (8 respondenter, 36%). På svarsalternativ två “hört talas om” var det 

totalt 77 respondenter som svarat, flest i åldersgruppen 21-29 år (32 respondenter, 41,5%). På 
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svarsalternativ tre, “väl medveten om”, var det totalt 188 respondenter som svarat, varav flest i 

åldersgruppen 30-39 år (65 respondenter, 34,5%).  

 
Tabell 4.6 Jämförelse mellan ålder och risken maquerading 

 
På fråga 9 ”Masquerading är när någon låtsas vara en enhet i det smarta hemmet och kan på så 

vis få tillgång till känslig information. Denna kombineras ofta med replay attack vilket innebär 

att man får åtkomst till tjänsterna i det smarta hemmet för att kunna utnyttja senare.” visade det 

sig att 108 respondenter hade svarat ”väl medveten om”. Utav dessa var det flest i åldersgruppen 

30-39 år (41 respondenter, 37, 9%). 90 respondenter hade svarat ”hört talas om” varav flest av 

dem i åldersgruppen 30-39 år (25 respondenter, 27%). 89 respondenter hade svarat ”aldrig hört 

talas om.”. Av dessa utgjordes flest av dem i åldersgruppen 30-39 år (25 respondenter, 28%). 
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Tabell 4.7 Jämförelse mellan ålder och risken meddelande modifiering 

  
På fråga 10 ”Meddelande modifiering är när inkräktaren är ute efter att kapa kommunikationen 

mellan två enheter i det smarta hemmet för att ändra till exempel programvaran.” visade det sig 

att 118 respondenter hade svarat ”väl medveten om”. Av dessa var det flest respondenter i 

åldersgruppen 40-49 år (45 respondenter, 38,1%). 87 respondenter hade svarat ”hört talas om” 

och av dessa var de flest respondenter i åldersgruppen 30-39 år (26 respondenter, 29,8%). 82 

respondenter hade svarat ”aldrig hört talas om” och av dessa var de flest i åldersgruppen 21-29 

år (30 respondenter, 36,5%).  

 

Vid jämförelse mellan individens medvetenhet om riskerna och ålder är det i första hand 

personer i åldern 30-39 år som är väl medvetna om riskerna. Av de som aldrig hört talas om 

riskerna var det också flest personer i åldern 30-39 år när det kommer till riskerna avlyssning, 

trafikanalys och masquerading/replay attack. Vad gäller risken meddelande modifiering är det 

flest respondenter i åldern 21-29 år som aldrig hört talas om den risken.  

 

Jämförelse mellan utbildningsnivå och riskmedvetenhet 

 
Tabell 4.8 Jämförelse mellan utbildningsnivå och medvetenhet om att det finns risker 

 
Av de respondenter som svarat ja på på fråga 6 “Är du medveten om att det finns risker kring 

användning av smarta hem enheter?” var det flest respondenter som hade en utbildningsnivå 

motsvarande högskola/universitet, hela 128 respondenter vilket motsvarar 50,3%. Av de 

respondenter som svarat nej på fråga 6 var det flest respondenter som hade en utbildningsnivå 

motsvarande gymnasial, 23 respondenter vilket motsvarar 69,7%.  
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Jämförelse mellan om individen är en användare av smarta hem och riskmedvetenhet 

 
Tabell 4.9 Jämförelse mellan om individen är en användare av smarta hem och om individen är medveten om att det finns 

risker 

 
Vi jämförde fråga 6 “Är du medveten om att det finns risker kring användning av smarta hem 

enheter?” med fråga 7 “Är du en användare av smarta hem?” och det visar sig att 237 

respondenter svarade “Ja” på båda frågorna, att det både var användare av smarta hem och 

medveten om att det finns risker med användning av smarta hem. Av det 255 respondenter som 

totalt sett är användare av smarta hem var det därför bara 18 av dessa som inte visste om att det 

finns risker med användning av smarta hem. Totalt sett var det 32 respondenter som inte var 

användare av smarta hem men 17 av dessa respondenter var ändå medvetna om att det finns 

risker med användning av smarta hem. De resterande 15 var inte medvetna om att det finns 

risker.  

 
Tabell 4.10 Jämförelse mellan användare av smarta hem och risken avlyssning 

 
På fråga 7 “Avlyssning är när någon du inte känner kan avlyssna din kommunikation via samtal 

eller e-post” visade det sig att av de som är användare av smarta hem var det 202 respondenter 

som svarat “väl medveten om” vilket utgör 79,2%. Enbart 7 av dessa hade svarat “aldrig hört 

talas om” vilket motsvarar 2,7%.  

 

De respondenter som inte är användare av smarta hem (32 stycken) var det trots allt många som 

hade svarat “hört talas om” och “väl medveten om”. 14 respondenter var väl medvetna om 

risken avlyssning, men var ej användare av smarta hem, dessa utgör 43,7%. 15 respondenter 

hade hört talas om risken avlyssning vilket utgör 46,8%. Endast 3 respondenter av de som inte 

är användare av smarta hem hade aldrig hört talas om risken vilket motsvarar 9,4%.  
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Tabell 4.11 Jämförelse mellan användare av smarta hem och risken trafikanalys 

 
På fråga 8 “Trafikanalys är när någon du inte känner avleder information från dina enheter och 

kan på så vis få åtkomst till ditt lösenord eller ta reda på vart du befinner dig” var det 178 av de 

respondenter som är användare av smarta hem som svarat “väl medveten om”, vilket motsvarar 

69,8%. 16 av de respondenter som är användare av smarta hem hade svarat “aldrig hört talas 

om” vilket motsvarar 6,3%.  

 

Av de respondenter som inte är användare av smarta hem var det flest som svarat “hört talas 

om”. Dessa var 16 stycken vilket motsvarar 50%. 6 respondenter av de som inte är användare 

av smarta hem hade svarat “aldrig hört talas om”, alltså 18,7%.  

 
Tabell 4.12 Jämförelse mellan användare av smarta hem och risken masquerading 

 
På fråga 9 “Masquerading är när någon låtsas vara en enhet i det smarta hemmet och kan på så 

vis få tillgång till känslig information. Denna kombineras ofta med replay attack vilket innebär 

att man får åtkomst till tjänsterna i det smarta hemmet för att kunna utnyttja senare” visade det 

sig att av de som är användare av smarta hem var det 104 respondenter som svarat “väl 

medveten om” vilket motsvarar 40,7%. Det var också en ganska stor andel av dessa som svarat 

“aldrig hört talas om”, hela 68 respondenter, vilket motsvarar 26%.  

 

Av de som inte är användare av smarta hem var det få som kände till denna risken. 4 

respondenter hade svarat “väl medveten om”, alltså 12,5%. Medan det var störst andel av dessa 

som svarat “aldrig hört talas om”, 21 respondenter vilket motsvarar 65,6%.  
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Tabell 4.13 Jämförelse mellan användare av smarta hem och risken meddelande modifiering 

 
På fråga 10 “Meddelande modifiering är när inkräktaren är ute efter att kapa kommunikationen 

mellan två enheter i det smarta hemmet för att ändra till exempel programvaran” var det 113 

respondenter av de som är användare av smarta hem som svarat “väl medveten om” vilket utgör 

44,3%. Av dessa var det 66 respondenter som svarat “aldrig hört talas om”, alltså 25,8%.  

 

Av de respondenter som inte är användare av smarta hem var det flest som svarat “Aldrig hört 

talas om”, hela 16 respondenter vilket utgör 50%. 5 respondenter hade svarat “Väl medveten 

om” vilket utgör 15,6%.  

 

4.3 Riskernas påverkan enligt respondenterna 

 

Vi frågade respondenterna om de var 

oroliga över att någon av de risker vi nämnt 

skulle kunna inträffa dem. Övervägande 

delen av respondenterna svarade nej, 

77,4% och är inte oroliga över att någon av 

riskerna skulle inträffa dem.  

  

 

 

För att ta reda på vilka risker som har störst påverkan på individen frågade vi därför 

respondenterna vilken av riskerna de anser är mest allvarlig och minst allvarlig av de fyra risker 

vi presenterat i enkäten.  

 

Figur 4.3 Oro över riskerna 
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Figur 1.4 Mest och minst allvarliga risken 

Resultatet visar att respondenterna inte är helt eniga om vilken risk som är minst respektive 

mest allvarlig. När det kommer till frågan om vilken risk respondenten anser är mest allvarlig 

var resultatet fördelat enligt följande: Avlyssning 35,9%, Masquerading/replay attack 27,5%, 

Trafikanalys 21,3% och Meddelande modifiering 15,3%. När det kommer till frågan om vilken 

risk respondenten anser är minst allvarlig var resultatet fördelat enligt följande: Avlyssning 

33,8%, Trafikanalys 32,8%, Meddelande modifiering 23,3% och Masquerading/replay attack 

10,1%. Detta innebär att avlyssning är den risk som flest respondenter anser är både mest 

allvarlig och minst allvarlig. Som mest allvarlig hamnar Masquerading/replay attack ganska tätt 

efter. Som minst allvarlig hamnar trafikanalys väldigt tätt efter, där det bara skiljer 1%.  

4.3.1 Bivariat analys av vilken risk som påverkar individen mest 

För att göra en djupare analys av resultatet ovan gör vi därför en bivariat analys där vi jämför 

olika variabler med vilka risker respondenterna anser är minst respektive mest allvarlig. Vi 

jämför med variablerna: om individen är medveten om att det finns risker och om man är 

användare av smarta hem, för att se hur detta har påverkat respondenternas svar.  

 

Jämförelse mellan riskmedvetenhet och påverkan av risker 
 

Tabell 4.14 Jämförelse mellan om individen är medveten om risker och vilken risk de anser är mest allvarlig 

 
Av de användare som var medvetna om att det finns risker kring användning av smarta hem var 

det flest som ansåg att avlyssning är den allvarligaste risken av de vi presenterat, hela 88 

respondenter vilket motsvarar 34,6%. Av de användare som inte var medvetna om riskerna var 

det även där flest respondenter som ansåg att avlyssning är den allvarligaste risken, 15 

respondenter vilket motsvarar 45,4%. Detta innebär att oavsett om man är medveten om att det 

finns risker eller inte så anser ändå individen att avlyssning är den allvarligaste risken.  
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Tabell 4.15 Jämförelse mellan om individen är medveten om risker och vilken risk de anser är minst allvarlig 

 
Av de respondenter som är medvetna om risker med smarta hem är det flest som anser att 

avlyssning är den risken som är minst allvarlig, 89 respondenter vilket motsvarar 35%. Det var 

också många av dessa som ansåg att risken trafikanalys var mindre allvarlig, 83 respondenter 

vilket motsvarar 32,6%. Respondenterna som inte är medvetna om att det finns risker var det 

flest som ansåg att trafikanalys är den risk som är minst allvarlig, 11 respondenter vilket 

motsvarar 33%.  Det innebär att de som vet om att det finns risker med smarta hem anser att 

avlyssning är minst allvarlig med trafikanalys tätt efter. Av de som inte vet att det finns risker 

anses trafikanalys vara minst allvarlig.  

 

Jämförelse mellan om man är användare av smarta hem och påverkan av risker 

 
Tabell 4.16 Jämförelse mellan om man är användare och vilken risk de anser är mest allvarlig 

 
Av de respondenter som är användare av smarta hem är det flest som anser att risken avlyssning 

är mest allvarlig, 89 respondenter vilket motsvarar 34,9%. Respondenter som inte är användare 

av smarta hem var det flest som ansåg att avlyssning är den mest allvarliga risken också, 14 

respondenter vilket motsvarar 43,7%. Detta innebär att oavsett om man är användare av smarta 

hem eller inte så anses ändå avlyssning vara den mest allvarliga risken. Icke användarna är mer 

eniga här då det ändå var en stor andel av dessa som ansåg att avlyssning är mest allvarlig.  

 
Tabell 4.17 Jämförelse mellan om man är användare och vilken risk de anser är minst allvarlig 

 
Av de respondenter som är användare av smarta hem var det flest som ansåg att risken 

avlyssning är minst allvarlig, också här 89 respondenter vilket motsvarar 34,9%. Här var det 
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också många som ansåg att trafikanalys var minst allvarlig, 85 respondenter vilket motsvarar 

33,5%. Av de respondenter som inte är användare av smarta hem var det 9 respondenter vardera 

som ansåg att masquerading och trafikanalys är minst allvarliga, detta motsvarar 28,1%.  

4.4 Allvarliga risker med smarta hem enligt respondenterna 

På sista frågan i enkäten, fråga 14 “Finns det någon risk du vet om som känns mer allvarlig än 

de som vi har presenterat?” lät vi respondenterna besvara i fritext. Denna frågan var också valfri 

och inte obligatorisk. Vi fick totalt 58 svar på frågan där många benämnde sådant som går under 

de risker vi benämnt eller nämnde andra risker som inte går att relatera till smarta hem. Men vi 

fick också några svar på risker som vi inte identifierat i vår teori och dessa kommer vi presentera 

nedan.  

 

Buggar 

“Den största risken är väl mer att enheter har buggar som gör att användare utifrån 

överhuvudtaget kan komma in på ens nätverk. För att sedan kunna göra något av det ni 

beskriver ovan.” 

 

Några svar benämnde just buggar som en risk som de ansåg som mer allvarlig än de vi nämnt. 

Respondenten ovan menar att buggarna är det som gör att det går att utföra någon av de risker 

eller attacker som vi presenterade i enkäten. Totalt sett var det två respondenter som benämnde 

buggar som allvarligare risk. Buggar verkar vara en risk som går att identifiera i smarta hem 

lösningar (Campanello 2018).  

 

Botnet 

“Botnet, IoT-enhet används som brygga mot annan utrustning” 

“...En uppkopplad värmepump eller kylskåp med en webbserver i är lika effektiv i ett bot-

nätverk som en kapad dator…” 

 

Botnet var också en risk som benämndes av några respondenter som vi inte identifierat i teorin. 

Totalt var det fyra respondenter som benämnde botnet. Botnet har identifierats som en risk för 

smarta hem (Olsson 2019).  

 

Backdoors 

“Inbyggda bakdörrar i produkter. T.ex. Xiaomis robotdammsugare som lagrar lösenordet 

okrypterat och skickar det + en karta av ditt hem (som dammsugaren gjort) till en server i 

Kina.” 

 

Totalt sett var det tre respondenter som benämnde backdoors som en allvarligare risk än de vi 

presenterat. Backdoors är en risk som vi inte identifierat i vår teori. Backdoors är också en risk 

som går att relatera till smarta hem (Ionescu 2016).  
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5. Diskussion 

 
I detta kapitel genomför vi en diskussion av resultatet och analysen i tidigare kapitel. I diskussionen 

diskuterar vi den analys som gjorts av resultatet och gör paralleller och jämförelser med vad som 

framkommit i teorin. Den är strukturerad efter frågeställningarna vi har grundat forskningen på. 

 

5.1 I vilken utsträckning är individen medveten om risker med smarta 

hem? 

I analysen framkommer det att övervägande delen av respondenterna är medvetna om att det 

finns risker med smarta hem och att riskmedvetenheten hos respondenterna är förhållandevis 

hög. I Eliasson, Karlsson och Svanlings (2017) studie kom de fram till att individens 

medvetenhet om risker med smarta hem är låg. Det går att fundera på om medvetenheten hos 

individerna har ökat sedan 2017. I vår studie var det många som var användare av smarta hem 

som deltog samt övervägande delen var män, vilket kan ha påverkat resultatet i den riktningen.  

 

Vad gäller individens medvetenhet om riskerna som presenterades visade det sig att risken 

avlyssning och trafikanalys var risker som respondenterna hade övervägande god kännedom 

om. Det framgick också att även som icke användare av smarta hem hade man god kännedom 

om riskerna avlyssning och trafikanalys. Avlyssning anses vara det mest identifierade 

säkerhetsproblemet i öppna nätverk (Komninos, Mantas &  Lymberopoulos 2011), vilket kan 

förklara varför så många var väl medvetna om just denna risken. Eftersom att det är kunskap 

som har delgivits sedan tidigare innebär det att man vet om dem (Nationalencyklopedin u.åB). 

Men då också i ett annat sammanhang än i smarta hem. Dessa risker är förmodligen mer vanligt 

förekommande och också risker som vi tror kanske talas om i större utsträckning, vilket kan 

därför vara anledningen till varför kännedomen om dessa risker var så hög.  

 

När det kommer till risken masquerading/replay attack var svaren mer jämnt fördelade och det 

fanns ingen riktig enighet hos respondenterna. Största gruppen utgörs fortsatt av de som var väl 

medvetna om risken men det indikerar ändå på att kunskapen vad gäller denna risken är väldigt 

utbredd. I analysen av denna risken kunde vi se att användare av smarta hem hade större 

kännedom om masquerading/replay attack än icke användare av smarta hem, då majoriteten av 

icke användarna aldrig hört talas om denna risken. Genom att vara användare av smarta hem 

tar man del av den tillämpade kunskapen och forskningen som finns för att kunna dra egna 

slutsatser (Stam 2015). Det kan vara anledningen till att respondenterna som är användare har 

en större medvetenhet eftersom att det finns ett intresse kring ämnet och att man på så sätt 

skaffar sig kunskap via andra användare eller via forskning inom området. Denna typ av risk 

tillhör även kategorin aktiva attacker och innebär att inkräktaren kan utnyttja smarta hem 

systemet genom att kontrollera till exempel kameror, larm och så vidare (Komninos, Mantas & 

Lymberopoulos 2011). Att medvetenheten kring denna risken är så utbredd kan bero på att den 

inte är lika känd eller har talats om i lika stor utsträckning som avlyssning och trafikanalys. Att 

majoriteten av de som inte är användare av smarta hem aldrig hört talats om denna risken är 

kanske inte så konstigt då man inte påverkas av vad som kan hända om man inte utnyttjar en 

sådan tjänst. Eftersom att man inte har tagit del av kunskapen som finns kring smarta hem via 
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olika forskning eller via andras kunskap (Stam 2015) då det inte finns något eget intresse kring 

ämnet. 

 

Vad gäller risken meddelande modifiering kunde vi se att även där var det väldigt utbrett mellan 

svaren hos respondenterna men största andelen respondenter var väl medvetna om denna risken 

också. En stor andel av de som är användare av smarta hem var väl medvetna om denna risken 

och av icke användarna hade hälften aldrig hört talas om den. Men hos icke användarna var det 

fler som kände till denna risken än masquerading, även om det inte var många. Meddelande 

modifiering är också en risk som placeras inom kategorin aktiva attacker (Komninos, Philippou 

& Pitsillides 2014). Likt masquerading/replay attack är medvetenheten om denna risk väldigt 

splittrad och kan kanske också bero på att den är mindre känd. Däremot är det vanligt att man 

genom meddelande modifiering skickar in skadliga koder i systemet vilket är generellt sett en 

vanligt förekommande risk vid användning av datorer överlag, därför kan det vara så att 

medvetenheten om denna risk ändå är högre än för masquerading/replay attack. Att skydda sig 

mot virus är något som de flesta individer har i åtanke och kunskap kring. Eftersom smarta hem 

är uppkopplat mot internet (Schiefer 2015) har människan kunskap om risker som kan finnas i 

samband med internet då det har funnits i ett antal decennier och då tagit del av den kunskapen. 

 

Vi jämförde också variabeln ålder med hur respondenterna svarat på i vilken utsträckning de 

kände till riskerna vi presenterade och kunde se att respondenter i åldern 30-39 år hade 

övervägande god kännedom om alla risker. Vad gäller de som aldrig hört talas om riskerna var 

det lite olika utfall, men generellt sett verkar respondenter i åldern 21-29 år ha en lägre 

kännedom om riskerna som presenterades. Av de som svarade nej på om det kände till att det 

finns risker med smarta hem var det flest respondenter i åldern 21-29 år. Detta kan bero på att 

det var flest respondenter i åldern 21-29 år som inte är användare av smarta hem. Varför det är 

så är givetvis svårt att säga, då vi hade behövt ställa mer frågor för att kunna säga något konkret 

om det men en tanke är att det kan bero på att respondenterna i 30-39 års ålder har egna hus och 

hem där det valt att implementera smarta hem lösningar. Respondenter i ålder 21-29 år kanske 

fortfarande bor hemma eller inte har ett eget hem ännu med till exempel larm installerat, vilket 

gör att man i så fall inte är lika medveten om de risker som finns med smarta hem lösningar när 

man ännu inte nyttjat dem.  

 

Anledningen till en medvetenhet kring riskerna kan också tidigare forskning från Ögütçü, 

Testik, Chouseinoglou (2016) vara en förklaring till. I deras studie kom man fram till att 

människors beteende blir mer skyddande om man upplever hot. Det presenterades också en 

studie som genomförts av andra forskare där resultatet var att medvetenheten kring riskerna i 

samband med användandet av internet är stor och att den ökar ständigt. Det visade också på att 

man är medveten om riskerna mot den personliga integriteten vid användningen av internet. Då 

smarta hem enheter fungerar i samband med en uppkoppling mot internet kan det innebära att 

personer drar slutsatser mot att det finns samma risker och hot vid användningen av enheterna 

som skapar medvetenheten. 
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5.2 Vilka risker har störst påverkan på individen? 

Av de risker vi presenterade var det avlyssning som ansågs vara allvarligast, även om 

respondenterna inte var eniga. Därefter var det masquerading/replay attack som hamnade högt. 

Vi jämförde om det fanns någon skillnad i hur respondenterna svarat på fråga 6 “Är du 

medveten om att det finns risker kring användning av smarta hem enheter?” och det vi kunde 

se var att avlyssning fortsatt ansågs vara den mest allvarliga risken oavsett vad de svarat på 

frågan. Vi jämförde också hur respondenterna svarat beroende på om de är användare av smarta 

hem eller inte och det visade att det fortsatt inte var någon skillnad, avlyssning ansågs vara den 

allvarligaste risken av båda grupperna. Däremot ligger masquerading/replay attack väldigt högt 

också av de som är användare av smarta hem. Enligt Komninos, Philippou & Pitsillides (2014) 

är avlyssning en form av passiv attack som innebär att den är till för att lära sig något och få ut 

information. Det innebär att denna formen av attack är svår att påträffa då den inte ändrar någon 

data. Vilket då gör att användaren inte ser eller märker om man är under denna formen av attack. 

Respondenterna som inte först var medvetna om riskerna som också svarade avlyssning kan 

relatera till avlyssning via andra former av teknisk användning såsom mobil. Detsamma gäller 

de som inte är användare av smarta hem. 

 

Enligt Bako och Ali (2018) är de risker som är relaterade till hot såsom identitetsstöld och 

skadlig kod de som har allvarligast påverkan på användaren. Det innefattar risker som bland 

annat att få tillgång till systemet och förlust av kontroll till systemet. Samt att inkräktaren kan 

nyttja tjänsterna i systemet. Masquerading/replay attack innebär att man kan få tillgång till 

systemet och informationen som finns lagrad där samt även få tillgång till tjänsterna och 

använda dessa (Komninos, Mantas &  Lymberopoulos 2011). Detta upplever vi går att relatera 

till de risker som Bako och Ali (2018) menar är de som har störst påverkan på användaren.  

 

Till frågan om vilken risk respondenterna ansåg som minst allvarlig var det avlyssning som fick 

flest svar. Därefter trafikanalys, det skilde bara en procent mellan hur många som svarat 

avlyssning respektive trafikanalys. Vid jämförelse med fråga 6 kunde vi se att av de som är 

medvetna om att det finns risker med smarta hem var det fortsatt avlyssning som ansågs vara 

den minst allvarliga risken. Av de som svarat att de inte var medvetna om att det finns risker 

med smarta hem var det flest respondenter som ansåg att trafikanalys är den risken som är minst 

allvarlig. Det kan man se beror på enligt Komninos, Philippou & Pitsillides (2014) diskussion 

kring passiva attacker där både avlyssning och trafikanalys hamnar under, att det är något en 

person inte ser eller märker av. Resultatet visar också på att de som tyckte att avlyssning var 

minst allvarlig var användare av smarta hem. Vilket kan innebära att det finns mer allvarligare 

risker man har i åtanke när man tänker kring smarta hem än de vi hade tagit upp. Som då gjorde 

att avlyssning kändes som en mindre risk.  

 

Ser vi till vad Bako och Ali (2018) kom fram till var det hot relaterat till att bland annat stjäla 

privat information som de anser har minst allvarlig påverkan på användaren. Både avlyssning 

och trafikanalys är risker som utförs för att komma åt privat information (Komninos, Mantas & 

Lymberopoulos 2011). Men avlyssning hamnar också bland de risker som anses ha mest 

allvarlig påverkan på användaren i form av att man kan spela in konversationer. Så det kan 

förklara varför avlyssning anses vara både minst allvarlig och mest allvarlig. Varför denna 
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hamnade både som mest allvarlig och minst allvarlig av respondenterna är svårt att säga, 

eftersom att när det kommer till vilken risk som ansågs mest allvarlig kunde vi inte utläsa att 

det vara några skillnader i huruvida man var användare av smarta hem eller inte samt om man 

var medveten om att det fanns risker. En anledning kan vara att respondenterna helt enkelt är 

så pass oeniga kring detta. En annan anledning kan vara att respondenterna hade möjlighet att 

välja samma risk som både minst och mest allvarlig, därför kan resultatet på denna frågan vara 

påverkat av det.  

 

Avlyssning är en form av risk som påverkar ens personliga integritet och kan därför också vara 

anledningen till varför många ansåg avlyssning som allvarligast, oavsett om man var medveten 

om att det finns risker sen tidigare eller om man är användare av smarta hem. Den personliga 

integriteten kännetecknas av  att en person inte ska behöva utsättas för ingrepp som är 

personligen störande (Nationalencyklopedin u.åA). Avlyssning är en risk som kan anses vara 

personligen störande och kränkande mot individen.  
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6. Slutsats 

 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kunnat göra relaterat till den analys och diskussion 

som genomförts av studien i tidigare kapitel. Studiens bidrag presenteras också i detta kapitel. 

 

6.1 Slutsatser relaterat till forskningsfrågorna 

“I vilken utsträckning är individen medveten om risker med smarta hem?” 

 

Studien visar att individerna är till stor del medvetna om att det finns risker med smarta hem i 

allmänhet. Av de risker vi presenterade för respondenterna, som är vanligt förekommande risker 

vid användning av smarta hem, kunde vi se att en relativt stor del av respondenterna kände till 

eller var väl medvetna om dessa risker. Det var dock tydligt att störst kännedom fanns om 

riskerna avlyssning och trafikanalys, även för de som inte var användare av smarta hem och 

oavsett åldersgrupp. Vad gäller riskerna masquerading/replay attack och meddelande 

modifiering finns en lägre kännedom. Det var nästan fördelat på ⅓ på alla svarsalternativ vad 

gäller båda av de sistnämnda riskerna, vilket indikerar att medvetenheten om dessa två risker 

var väldigt utbredd bland respondenterna.  

 

Vi kan också se att det skiljer sig i medvetenhet bland åldersgrupper och om man är användare 

av smarta hem eller inte. När det kom till risken masquerading/replay attack var det framför allt 

de som inte var användare av smarta hem som aldrig hade hört talas om den risken. Detsamma 

gäller risken meddelande modifiering, där hälften av icke användarna aldrig hört talas om den 

risken. Vi kan därför dra slutsatsen att till stor del är individerna medvetna om att det finns 

risker med smarta hem men att de inte är lika medvetna om vilka risker som finns, framför allt 

inte icke användarna. Avlyssning och trafikanalys är risker som de flesta respondenter kände 

till i stor utsträckning medan masquerading/replay attack och meddelande modifiering är risker 

som individerna inte hade lika mycket kunskap om. Det framgick också tydligt att man som 

användare av smarta hem är mer medveten om riskerna som presenterades än de som inte är 

användare av smarta hem. Detsamma gäller åldersgrupper, där det huvudsakligen är 

respondenter i åldern 30-39 år och 40-49 år som i stor utsträckning har kunskap om riskerna 

som presenterades medan respondenter i 21-29 års ålder hade mindre kunskap om riskerna, 

vilket vi kan dra slutsatsen beror på att det var en stor del av respondenterna i åldern 21-29 år 

som inte är användare av smarta hem.   

 

“Vilka risker har störst påverkan på individen?” 

 

När vi studerar analysen som genomförts när det kommer till vilka risker som har störst 

påverkan på individen kan vi tydligt se att flest respondenter anser att avlyssning både är mest 

och minst allvarlig av de risker vi presenterade. Men respondenterna var inte heller helt eniga. 

Bland de mer allvarliga risker hamnade även masquerading/replay attack högt bland 

respondenterna, framför allt av de som var användare av smarta hem.  

 

Bland de risker som anses vara mindre allvarliga var respondenterna mindre eniga, då det var 

nästan lika många som ansåg att trafikanalys är minst allvarlig. Vi kan här se att de som är 
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användare av smarta hem ansåg i första hand att avlyssning är minst allvarlig och att icke 

användare ansåg att trafikanalys är minst allvarlig.  

 

I tidigare forskning kan vi se att risker relaterat till framför allt att få kontroll över systemet, likt 

vad som sker i en masquerading/replay attack, var den som ansågs ha allvarligast påverkan på 

användarna. Medan risker relaterat till att stjäla privat information, likt det man kan göra vid 

avlyssning eller trafikanalys, var risker som hade minst allvarlig påverkan på användaren. I 

tidigare forskning har riskerna rangordnats och det är något vi gör också utefter vad våra 

respondenter svarat som en del av vår slutsats. Nedan presenteras två tabeller med hur riskerna 

rangordnats.  
 

Tabell 6.1 Rangordning över vilka risker som anses mest allvarliga 

Risk Andel svar 
i % 

Avlyssning 35,9% 

Masquerading/replay 

attack 

27,5% 

Trafikanalys 21,3% 

Meddelande modifiering 15,3% 

 
Tabell 6.2 Rangordning över vilka risker som anses minst allvarlig 

Risk Andel svar 
i % 

Avlyssning 33,8% 

Trafikanalys 32,8% 

Meddelande modifiering 23,3% 

Masquerading/replay 

attack 

10,1% 
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6.2 Studiens bidrag 

I tidigare studier har framför allt det faktum att det finns risker med smarta hem tagits upp 

(kapitel 1.2) samt vilka typer av risker detta kan vara. Tidigare studier har också benämnt det 

faktum att användarna och deras okunskap, dels teknisk men också om riskerna, är en del av 

orsakerna till varför riskerna har hög genomslagskraft på smarta hem. Därför har studien 

bidragit med kunskap om att individer överlag har god kunskap och medvetenhet om att det 

finns risker med smarta hem, samt också till stor del kännedom om några av de vanligaste 

riskerna med smarta hem. Om inte annat har vår studie bidragit till att ett intresse har väckts 

hos de respondenter som deltagit i vår undersökning till att ta reda på mer om risker med smarta 

hem för att utveckla sin medvetenhet och kunskap inom området. Vår studie har också visat att 

respondenterna anser avlyssning som den allvarligaste risken med smarta hem, vilket tidigare 

forskning talat mer emot. Studien har därför bidragit med vad användare och potentiella 

användare själva anser om vilka risker som har störst påverkan på dem. Det leder i sin tur vidare 

till möjligheten att arbeta vidare med dessa frågor för dels konsumenter av smarta hem men 

också för de som tillhandahåller dessa tjänster. Som konsument kan man ta ställning till dessa 

risker och göra aktiva val för att skydda sig genom att bland annat införskaffa sig mer kunskap 

om riskerna ifall det saknas. För tjänsteleverantörer kommer denna kunskap ge möjlighet till 

att arbeta vidare inom området för att stärka säkerheten och öka medvetenheten hos sina 

användare och på så vis minska riskfaktorerna.  
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7. Utvärdering av studien 

 
I kapitlet presenteras de kriterier som bör tas i beaktning vid en kvantitativ studie och hur författarna 

arbetat med dessa. Vidare presenteras en metodutvärdering med reflektioner över den valda metoden 

som kan ha haft en påverkan på resultatet. Förslag på vidare forskning presenteras i slutet av kapitlet 

för andra forskare att ta vid. 

 

7.1 Kvalitetskriterier 

Vid utvärdering och reflektion av trovärdigheten kring den forskning som har utförts bör man 

av en kvantitativ studie ta validitet och reliabilitet i beaktning. Validitet innebär att den data 

som samlats in mäter det som studien är upprättad att utföra (Recker 2013). Med tillförlitlighet 

menar man att studien ska kunna genomföras med samma förutsättningar och få fram ett 

upprepande resultat (Jacobsen 2017). 

7.1.1 Validitet och reliabilitet 

För att försäkra studiens validitet har vi använt oss av något som kallas Face validity. Det 

innebär att man använt sig av en panel under studiens gång för att mätningarna ska återspegla 

innehållet av forskningsfrågan. I vårt fall har vi haft en handledare till hands från början till slut 

(Recker 2013). Detta för att hjälpa oss att avgöra om frågorna kommer att få fram svar på våra 

frågeställningar och samla in data.  

 

För att få en reliabel studie utformades frågorna för att vara så klara och beskrivande som 

möjligt (Recker 2013). En tydlig beskrivning av hur studiens tillvägagångssätt har genomförts 

och återfinns i 3. Metod för att en upprepad undersökning ska få samma resultat. En bilaga 

Enkätundersökning finns också att tillgå för att för att bidra till en studie som kan genomföras 

av andra forskare. 

 

Dock kan reliabiliteten minskas med anledning av utskicket av enkäten i en facebookgrupp. Då 

dessa har ett gemensamt intresse som kan göra att vi inte kan dra generaliseringar eftersom att 

det enbart är en liten del av de som faktiskt använder smarta hem då det är ett icke-

sannolikhetsurval (Jacobsen 2015). 

7.2 Metodutvärdering 

Frågeställningarna som studien ligger till grund för är av mätbar karaktär och därför valdes den 

kvantitativa undersökningsmetoden som fokuserar på mätbara data. Anledningen till att 

undersöka medvetenheten och påverkan av risker utgjordes av den litteraturstudie som 

genomfördes som visade på mycket risker kring användning av smarta hem. Där vi också 

upptäckte bristen på forskning kring medvetenheten och påverkan på individer av dessa risker.  

 

För att kunna få ett större antal respondenter och användare av smarta hem sågs 

enkätundersökning som en fördel då personliga intervjuer kan innebära att man ger svar som 

inte visar deras brist på kunskap eller intresse. Undersökningen hade fått mer nyanserade svar 

och det funnits möjlighet till följdfrågor med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod 
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(Jacobsen 2017). Det var inte det som studiens frågeställning var baserad på då vi ville mäta 

utsträckningen av en medvetenhet och en påverkan av presenterade risker.  

 

Genom att använda oss av de obligatoriska frågorna och att inte ha ett svarsalternativ som “vet 

ej” kan det ha inneburit att vi missade ett visst deltagande av enkäten. Respondenterna kan ha 

haft svårt att ta ställning i någon fråga och på så sätt avbrutit enkäten. 

 

Vid utformningen av enkätfrågorna valdes att till fråga 4. “Typ av utbildning?” inte ha 

svarsalternativ då det kan vara svårt att kategorisera sin inriktning av utbildning inom vissa 

områden. Vid analysen och resultat av data kring denna frågan blev den utebliven då det ledde 

till svårigheter att sammanställa alla svar och kunna göra jämförelser med resterande frågor. En 

önskan hade varit att kunna se om respondenternas medvetenhet kunde också bero på deras 

utbildning eller inte. Men till följd av icke förutbestämda svarsalternativ kunde denna typen av 

jämförelse inte genomföras. 

 

I frågorna om vilken risk man ansåg var mest och minst allvarlig presenterade vi enbart de fyra 

riskerna som respondenterna tidigare fick läsa om och skaffa sig en förståelse för. Att enbart 

presentera dessa fyra som alternativ i de två frågorna kan ses som styrande, men eftersom att vi 

hade presenterat ett antal risker för att begränsa oss och vi önskade att respondenterna skulle ta 

ställning var det anledningen till varför vi valde att göra på det sättet. 

7.3 Framtida forskning 

Studien har bidragit med kunskap om i vilken utsträckning individen är medveten om risker 

med smarta hem med fokus på fyra vanliga risker relaterade till smarta hem som tidigare 

forskning har presenterat, där övervägande delen av individerna är medvetna om riskerna. 

Studien har också bidragit med kunskap om vilka risker som användarna själva anser är mest 

allvarliga. Detta medför möjligheter till framtida forskning i form av att ta reda på vad 

användarna gör med informationen om riskerna, om de skyddar sig mot dem och i så fall hur? 

Det kan också vara lämpligt med forskning på hur man kan skydda användarna mot risker 

relaterade till integritetskränkning eftersom att det framgick tydligt att respondenterna ansåg att 

avlyssning är en risk som de anser är allvarligare än vad som framkommit i tidigare forskning. 

Ytterligare forskning inom området kan också vara lämpligt kanske genom en kvalitativ metod 

för att få mer nyanserade svar och på så vis få veta mer om varför respondenterna svarade som 

de gjorde, framför allt när det kommer till vilka risker som påverkar användaren mest.  
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Bilaga: Enkätundersökning 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som just nu håller på med vår kandidatuppsats. Vi 

undersöker risker med smarta hem. Ett smart hem är ett hem som har minst en enhet 

uppkopplad till ett nätverk och som kan styras via dator, mobiltelefon eller röstkommando. 

Dessa enheter kan till exempel vara hushållsapparater(dammsugare, tvättmaskin, diskmaskin), 

lampor, elektroniska dörrlås, larm med mera.  

 

Syftet i uppsatsen är att ta reda på vilka risker som finns vid användningen av smarta hem 

system, samt ta reda på i vilken utsträckning användarna är medvetna om dessa risker. 

 

Frågor 

1.Ange ditt kön.  

Kvinna 

Man 

 

2.Ange din ålder 

under 20 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

 

3.Ange din utbildningsnivå  

Grundskola 

Gymnasial, 

Högskola/universitet 

Yrkeshögskola 

Inget. 

 

4. Typ av utbildning? 

Representanten fyller i ett eget svar.  

 

5. Är du en användare av smarta hem? 

Ja 

Nej 

 

6.  Är du medveten om att det finns risker kring användning av smarta hem enheter?  

Ja 

Nej 

 

Följande kommer vi beskriva några risker som man som användare av smarta hem kan bli 

utsatt för, läs igenom respektive beskrivning och besvara om du känner till dessa eller ej. 
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7. Avlyssning är när någon du inte känner kan avlyssna din kommunikation via samtal 

eller e-post.  

Aldrig hört talas om 

Hört talas om 

Väl medveten om 

 

8. Trafikanalys är när någon du inte känner avleder information från dina enheter och 

kan på så vis få åtkomst till ditt lösenord eller ta reda på vart du befinner dig.  

Aldrig hört talas om 

Hört talas om 

Väl medveten om 

 

9. Masquerading är när någon låtsas vara en enhet i det smarta hemmet och kan på så 

vis få tillgång till känslig information. Denna kombineras ofta med replay attack vilket 

innebär att man får åtkomst till tjänsterna i det smarta hemmet för att kunna utnyttja 

senare.  

Aldrig hört talas om 

Hört talas om 

Väl medveten om 

 

10. Meddelande modifiering är när inkräktaren är ute efter att kapa kommunikationen 

mellan två enheter i det smarta hemmet för att ändra till exempel programvaran.  

Aldrig hört talas om 

Hört talas om 

Väl medveten om 

 

11. Är du orolig för att någon av de risker vi nämnt ska kunna inträffa dig?  

Ja 

Nej 

 

12.Av de riskerna som presenterades tidigare, vilken eller vilka anser du är mest 

allvarlig? 

Avlyssning 

Trafikanalys 

Masquerading/replay attack  

Meddelande modifiering 

 

 

 

13.Vilken av riskerna anser du är minst allvarlig? 

Avlyssning 

Trafikanalys 

Masquerading/replay attack  
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Meddelande modifiering 

 

 

14.Finns det någon risk du vet om som känns mycket mer allvarlig än de som vi har 

presenterat? 

Representanten fyller i ett eget svar.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför 

har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och 

lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 

systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 

programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 

och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 

organisationer. 

 

Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 

Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 

systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   

Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 

forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och offentliga 

organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning manifesteras 

också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är en 

centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället med 

utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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