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Abstract 
The development of technology and digitization are moving fast forward and have now 
extended to the private homes. The smart home is part of a larger phenomenon called Internet 
of Things (IoT). The IoT devices consist of sensors and computers that can communicate with 
each other and create a situational behavior. The idea of smart homes is about using different 
smart devices within the home, which are connected to a shared network. Smart homes 
provides with many great functions where the individuals can create a comfortable, safe and 
sustainable everyday life. In addition to facilitating everyday life for individuals, these smart 
devices come with a number of risks. The more devices connected to the Internet, the easier it 
gets for an unauthorized person to access another person's private information. The smart 
devices collect a lot of data, which enables for detailed mapping of the user. It's hard to know 
who gets access to the private data about the user, which makes it difficult for the individual 
to be anonymous and protect himself. The purpose of the study is to develop knowledge about 
the awareness of the individual about the risks associated with the use of smart devices at 
home, as there is relatively little research on the subject. An effect of becoming more aware of 
the risks, can lead to more responsibility taken by the individual to protect itself against 
possible IT crimes. 
 
The starting point of the study has been to collect prior research and literature and to conduct 
a quantitative survey. The literature study forms the basis for the previous research and the 
theoretical framework. With help from the literature, survey questions have been formulated 
to answer the research question. The survey was conducted through an internet survey aimed 
to users of smart devices at home. Based on collected material and empirical data, a result 
could be presented and an analysis performed. With the help of four different themes, a 
conclusion has been drawn about the awareness of the individual about the risks associated 
with the use of smart devices in the home. 
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Sammanfattning 
Teknikutvecklingen och digitaliseringen går fort framåt och har idag sträckt sig till det privata 
hemmet. Det smarta hemmet är en del av ett större fenomen som kallas Internet of Things 
(IoT). Enheterna inom IoT består av sensorer och datorer som kan kommunicera med 
varandra och skapa ett situationsanpassat beteende. Idén med smarta hem handlar om att 
använda sig av olika smarta enheter inom hemmet, som är uppkopplade till ett gemensamt 
nätverk. Smarta hem bidrar med många bra funktioner där individen kan skapa en bekväm, 
säker och hållbar vardag. Förutom att underlätta i vardagen för individer kommer dessa 
smarta enheter med ett antal risker. Ju fler enheter som kopplas upp på ett nätverk desto 
enklare är det för en obehörig person att komma åt en annan individs privata information.  
 
Det samlas in mycket data från de smarta enheterna vilket kan möjliggöra detaljerad 
kartläggning av användaren. Det är svårt att veta vem som får tillgång till den privata 
informationen om användaren vilket bidrar till att det blir svårt för individen att vara anonym 
och skydda sig. Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken medvetenhet som finns 
hos individen kring riskerna vid användning av smarta enheter i hemmet, då det finns 
förhållandevis lite forskning inom ämnet. En effekt av att individen blir mer medveten kan 
leda till att hen tar mer ansvar och därmed skyddar sig mer mot eventuella IT-brott. 
 
Utgångspunkten för studien har varit att samla in tidigare forskning och litteratur samt att 
utföra en kvantitativ enkätundersökning. Litteraturstudien ligger till grund till både tidigare 
forskning och det teoretiska ramverket. Med hjälp av litteraturstudien har enkätfrågor 
utformats för att kunna besvara studiens frågeställning. Enkätundersökningen gjordes via en 
internetenkät som riktades till användarna av smarta enheter i hemmet. Utifrån insamlat 
material och empiri kunde ett resultat presenteras och en analys utföras. Med hjälp av fyra 
olika teman har en slutsats dragits om vilken medvetenhet som finns hos individen kring 
riskerna vid användningen av smarta enheter i hemmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Smarta hem, Internet of Things, digitalisering, användare, risker, säkerhet, IT-
brott. 
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1 Introduktion 
 
I introduktionskapitlet presenteras en bakgrundsbeskrivning och tidigare forskning till valt 
ämne för att läsaren ska få en förståelse av området smarta hem och dess enheter. Därefter 
följer en problemdiskussion som leder till studiens syfte och frågeställning. Slutligen 
presenteras vilken målgrupp studien riktar sig till och de avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Bakgrund 
Teknikutvecklingen har pågått sedan långt tillbaka i historien och i många olika former. Idag 
är det svårt att se ett samhälle utan teknik då individen har blivit alltmer beroende av den 
(Lundblad 2003). En av dessa teknikutvecklingar är internet. Internet gör det möjligt för 
individer att kommunicera med varandra över hela världen (Jonson 2010). De flesta 
aktiviteter som utförs i vardagslivet är idag beroende av internet. Det kan handla om att läsa 
tidningen, spela musik eller att betala räkningar. Dagens varor, tjänster och information blir 
mer och mer digitaliserade (Brattberg 2017).  
 
Under de senaste åren har teknikutvecklingen och digitaliseringen sträckt sig till det privata 
hemmet och mer kommer det att bli i framtiden. Det framtida hemmet är ett smart hem som 
vet vad individerna i det gör och anpassar sig därefter. Lamporna tänds automatiskt, värmen 
höjs och ägarens favoritmusik sätts på när hen kliver in genom dörren. När rummet lämnas 
tomt släcks lamporna igen och dörrarna till huset låser sig när bilen kör iväg (Miller 2015). 
Digitaliseringens framfart inom området för smarta hem bidrar med många bra funktioner och 
förenklar vardagen för både företag och privatpersoner. Individer kan skapa en bekväm, säker 
och hållbar vardag (Lin & Bergmann 2016). Det framtida smarta hemmet kommer kunna 
erbjuda många olika tjänster inom kommunikation, medicin, underhållning och säkerhet 
(Alam, Reaz & Ali 2012).  
 
Det smarta hemmet är en del av ett större fenomen som kallas Internet of Things (ofta 
förkortat IoT). IoT-enheter förses med sensorer och datorer som gör det möjligt för enheterna 
att kommunicera med varandra och omvärlden för att skapa ett situationsanpassat beteende 
(Vinnova 2017). Idén med smarta hem handlar om att använda sig av olika enheter inom 
hemmet, som är uppkopplade till ett gemensamt nätverk. De uppkopplade enheterna kan vara 
både apparater och tjänster som kan underlätta styrning och kommunikation, dels mellan 
själva enheterna och dels mellan enheterna och dess ägare (Sandström 2009). Med hjälp av 
IoT behöver inte användaren själv interagera med enheter genom att skriva in data för 
registrering, utan relevant data kan registreras automatiskt i realtid. De uppkopplade enheterna 
utbyter ständigt data med varandra (Weinberg, Milne, Andonova & Hajjat 2015). Många 
experter förväntar sig att IoT kommer överträffa det nuvarande internet i termer av storlek, 
betydelse och intäkter (Miller 2015). År 2020 räknar myndigheten Vinnova med att det 
kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade enheter i världen (Vinnova 2017).  
 
Förutom att underlätta i vardagen för individer kan dessa smarta enheter samla på sig en hel 
del data och spåra en individs intressen. Digitaliseringen genomsyrar hela vardagen och 
samhället och är därmed relevant för de flesta individer. Digitaliseringen bidrar till många 
möjligheter, men också till utmaningar eftersom det är svårt att få en bra blick över vilka 
konsekvenser som den kan ha för vårt samhälle (Ljungberg 2016).  
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1.2 Tidigare forskning 
I tidigare forskning som gjorts inom smarta hem har det gått att urskilja att mycket av 
forskningen fokuserar på nyttan och fördelarna som IoT-enheterna kan bidra med. Fördelarna 
som tas upp är oftast inom tre områden. Den första fördelen är att det är bekvämt och den 
andra att det är energisparande (Robles & Kim 2010; Lin & Bergmann 2016; Huang, Yi, Zhu 
& Chen 2016; Wilson, Hargreaves & Hauxwell-Baldwin 2014). Den tredje fördelen är att 
säkerheten för en individ stärks av IoT-enheter (Robles & Kim 2010; Huang et al. 2016; 
Wilson, Hargreaves & Hauxwell-Baldwin 2014). Dock visar tidigare forskning att det finns 
arkitekturella brister i säkerheten på enheterna (Mansfield-Devine 2016; Lin & Bergmann 
2016; Han, Shu, Chan & Hu 2016). Viss forskning säger att individer inte är medvetna kring 
datainsamlingen som enheterna gör (Atzori, Iera & Morabito 2010). 
 
En fördel som tas upp enligt Lin och Bergmann (2016) är att smarta hem ska skapa ett enklare 
och mer bekvämt liv för individen. De smarta enheterna kan köpas in del för del och 
programmeras efter det specifika hemmets behov. Det går till exempel att börja med att köpa 
hem en enhet som kan styra lamporna och sedan enkelt bygga på med ett säkerhetssystem. 
Individen väljer således själv hur mycket hemautomation som installeras utifrån det behov 
som finns. Även Robles och Kim (2010) menar att smarta hem kommer med många fördelar. 
De hävdar att smarta hem kan ge “peace of mind” oavsett vart individen befinner sig genom 
bland annat implementerade säkerhetssystem som gör det möjligt att se och styra hemmet på 
distans (Robles & Kim 2010). Tanken är inte att utveckla nya produkter, utan att förbättra de 
redan befintliga. Att göra livet mer bekvämt för individer genom att exempelvis förbättra den 
befintliga tv:n (Wilson, Hargreaves & Hauxwell-Baldwin 2014).  
 
Säkerhet för individen är en annan viktig fördel som IoT-enheterna i hemmet bidrar med. 
Säkerhetssystem kan byggas för att hjälpa till i en nödsituation. Om exempelvis brandlarmet 
startas låser dörrarna upp sig, brandkåren kontaktas och lamporna som visar nödutgångarna 
tänds (Robles & Kim 2010).  
 
Vidare presenteras hållbarhet som ännu en fördel. Ett smart luftkonditioneringssystem kan 
använda flera andra enheter i hushållet och webbaserade källor för att göra smarta operativa 
beslut (Lin & Bergmann 2016). Att se på smarta hem på ett sätt för att minska 
energiförbrukning bidrar också till en bättre miljö och en minskning av utsläpp av 
växthusgaser (Wilson, Hargreaves & Hauxwell-Baldwin 2014). 
 
Vad gäller säkerheten på de smarta enheterna är den ofta låg och leverantörer fokuserar 
snarare på bra funktioner och innovation före säkerhet. Användarna är inte redo för 
komplexiteten som enheterna bidrar med. De tror att hackning mot en enda glödlampa inte 
spelar någon roll, men när den kopplas ihop med ett antal andra enheter, blir det ett större 
problem (Mansfield-Devine 2016). Lin och Bergmann (2016) anser att den största sårbarheten 
inom IoT och smarta hem är att det finns en brist på yrkesverksamma som arbetar med 
komplexa säkerhetsfrågor. De menar att de flesta hushåll idag måste hantera och sköta 
säkerheten i sina egna system. Då enheterna är uppkopplade på nätverk kan attacker 
genomföras på distans. Dessutom hävdar Han et al. (2016) att eftersom flera olika typer av 
enheter pratar med varandra blir utformningen av säkerhetsmekanismer mer komplicerad och 
att antalet angreppsvägar för skadliga attacker kan bli häpnadsväckande. Det finns en stor 
efterfrågan på utvecklingen av nya metoder för säkerhet och sekretess inom IoT (Han et al. 
2016). Roman, Najera och Lopez (2011) stärker detta påstående och säger att utan starka 
säkerhetsåtgärder kommer attacker och störningar överväga alla de fördelar som IoT bidrar 
med. 
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Enligt Casey (2015) kan många av de smarta enheterna lagra information kring hur 
användaren eller hushållen använder enheterna. En smart-tv kan lagra rester från 
internetanvändning som gjorts på tv:n eller lagra information från sociala medier om de har 
använts på enheten. Roman, Najera och Lopez (2011) säger att tillgången till data har ökar 
drastiskt, vilket leder till att “storebrorsliknande” enheter kan spåra och profilera data om 
användare utan deras tillstånd. IoT kan därmed förvandlas till något negativt då fel användare 
i värsta fall kan få tillgång till stora mängder personlig data. Atzori, Iera och Morabito (2010) 
påpekar att många privatpersoner inte är medvetna om vilken information som faktiskt sparas 
i den nya tekniken. De menar att det med dagens teknik är omöjligt att hålla koll på vad som 
sparas eller vem som faktiskt kan komma åt informationen. 
 

1.3 Problemdiskussion 
Som går att utläsa från tidigare forskning, bidrar digitaliseringen och internets framfart till att 
spridningen och användningen av de smarta enheterna ökar och enligt Vinnova (2017) 
kommer det att finnas upp mot 50 miljarder uppkopplade enheter i världen år 2020. Många av 
de smarta enheterna i hemmet kommer med bra funktioner som ger nytta och förenklar 
vardagen för individer. Allt är dock inte bara positivt med dessa enheter. En stor del av 
forskningen visar på att enheterna har säkerhetsbrister (Waher 2015; Lin & Bergmann 2016; 
Han, Shu, Chan & Hu 2016). Enligt Mansfield-Devine (2016) fokuserar leverantörer mer på 
bra funktioner och innovation än säkerhet. Weinberg et al. (2015) menar att teknologin bidrar 
till att användaren exponerar mer information och håller färre hemligheter om sig själv. Det är 
också svårt att veta vem som kan komma åt den privata data som föremålen samlar på sig (Lin 
och Bergmann 2016).  Problematiken med att när IoT och smarta hem kommer på tal nämns 
sällan säkerhetsproblem (Huang et al. 2016). Detta kan leda till oönskade effekter och 
konsekvenser som individen inte är medveten om, risken blir att individerna inte kan lita på 
sina enheter.  
 
Tillsammans med digitaliseringen har det framkommit en ny typ av brottslighet, så kallade 
IT-brott, som gör det möjligt för kriminella att stjäla privat information och orsaka fysisk 
skada i hemmen på distans (Casey 2015). Då smarta hem och deras enheter är anslutna till ett 
nätverk kan individen utsättas för IT-brott genom att till exempel någon obehörig tar kontroll 
över enheten eller laddar ner skadlig kod till de olika enheterna (Lin och Bergmann 2016). 
Det är därmed viktigt att individen blir mer medveten kring den information som samlas in 
och de risker som enheterna kan bidra med, för att kunna skydda sig själv.  
 
Ytterligare något som stärker detta påstående är att det finns forskning som säger att individen 
inte är medveten om den information som sparas i den nya tekniken (Atzori, Iera & Morabito 
2010). Det är dock få forskningsartiklar som överhuvudtaget tar upp ämnet om 
medvetenheten hos individen. Därför är detta ett problem som behöver belysas. Om 
utvecklingen fortsätter i den takt den gör idag kommer mer data att genereras, lagras och 
behandlas och då kommer individen att vilja ha mer kontroll över vilken data som sparas om 
dem (Weinberg et al. 2015). Användarna har själva en stor roll i användandet av de smarta 
enheterna då hushållen enligt Lin och Bergmann (2016) behöver hantera och säkra sina 
enheter själva. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver i sin trendrapport att det 
oftast är användaren själv som är den svagaste länken när det gäller IT-relaterade brott 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015). 
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1.4 Syfte och frågeställning 
Mot bakgrund av den ovannämnda problemdiskussionen är syftet med studien att utveckla 
kunskap om vilken medvetenhet som finns hos individen kring riskerna vid användning av 
smarta enheter i hemmet. Detta på grund av att en större del av den tidigare forskning som 
finns fokuserar på nyttan som enheterna ger samt de säkerhetsbrister som finns. Få artiklar tar 
upp medvetenheten hos individen. Det är överhuvudtaget få artiklar som belyser vilken roll 
individen spelar i användningen av enheterna.  
 
Det är därmed relevant att utreda vilken medvetenhet som finns hos individen och bidra med 
att fylla det tomrum som finns inom forskningen idag. En effekt av att individen blir mer 
medveten kan leda till att hen tar mer ansvar och därmed skyddar sig mer mot eventuella IT-
brott. 
 
Frågeställningen som kommer att behandlas i den här studien är: 
 
Vilken medvetenhet finns hos individen kring riskerna vid användningen av smarta enheter 
i hemmet? 
 

1.5 Målgrupp 
Den målgrupp som studien riktar sig till främst är de individer som använder sig av smarta 
enheter i det privata hemmet, eller de som har funderingar på att införskaffa smarta enheter 
till sina hem och behöver en inblick i vilka risker dessa enheter kan medföra. Ytterligare en 
målgrupp är de företag som utvecklar enheterna, samt leverantörer av de olika tjänster som 
finns till enheterna i det smarta hemmet. Eftersom tidigare forskning visat att det finns 
säkerhetsbrister i enheterna är det viktigt för både utvecklare och leverantörer att få en ökad 
kunskap över vilken medvetenhet som finns hos individen samt vilken roll individen har vid 
användningen av enheterna. Detta för att använda som underlag för förbättringsmöjligheter.  
 
Då smarta hem är ett ständigt utvecklande område och studien vill fylla det tomrum som finns 
idag när det gäller individens medvetenhet kring riskerna med de smarta enheterna kan 
resultatet även användas som underlag eller utgångspunkt för framtida forskning. Studien är 
därmed relevant för forskare inom informatikområdet som är intresserade av att forska inom 
IoT och smarta hem.  
 

1.6 Avgränsning 
Avgränsningen avser enheter i det smarta hemmet för privatpersoner i Sverige. Studiens 
definition på vad ett smart hem är har avgränsat sig till att hemmet ska bestå av minst en 
smart enhet för att klassas som smart. En smart enhet är att enheten måste vara uppkopplad på 
ett nätverk för att kunna kommunicera med andra enheter.  
 
Ur den litteraturstudie som gjorts framkom det att mycket av den redan befintliga forskningen 
var fokuserad på smarta enheter som används på företag och kontor samt smarta hem som 
ingår i hälsovården såsom ålderdomshem. Författarna har därför valt att inte inkludera dessa 
utan fokus har lagts på individen i det privata hemmet för att kunna besvara frågeställningen 
om vilken medvetenhet som finns hos individen kring riskerna.  
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2 Metod 
 
I metodkapitlet redogörs för studiens genomförande. Det är skapat i syfte att ge läsaren en 
förståelse kring studiens uppbyggnad och innehåll. Kapitlet beskriver bland annat vald 
vetenskapssyn och metodansats. Vidare följer en noggrann beskrivning av hur data samlats in 
via en litteraturstudie och en enkätundersökning. Kapitlet avslutas med en beskrivning över 
hur den data som samlats in har analyserats. 
 

2.1 Vetenskapssyn 
Studien har använt sig av ett tillvägagångssätt där tidigare forskning har samlats in och 
studerats via en litteraturstudie (se 2.4 litteraturstudie). Litteraturstudien har visat att teorier 
finns om nyttan enheterna bidrar med och att de smarta enheterna har en bristfällig säkerhet. 
Det har även framkommit att få forskningsartiklar tar upp individens medvetenhet om 
riskerna som dessa smarta enheter kan medföra. Utifrån denna kunskap har en frågeställning 
skapats kring vilken medvetenhet som finns hos individen kring riskerna vid användningen av 
de smarta enheterna i hemmet. Detta för att det redan finns en teori om att individen inte är 
medveten. Teorin har sedan testats mot de bevis som framkommit från den empiriska 
undersökningen (se 2.5 enkätundersökning).  
 
För att kunna besvara studiens frågeställning krävdes därför ett paradigm som kunde 
användas för att finna sanningen om ett fenomen och för att kunna mäta ett resultat. Därför 
bygger denna studie på det positivistiska samt det post-positiviska paradigmet som går ut på 
att försöka finna sanningen om någonting. Positivistisk forskning baseras i stor utsträckning 
på kvantitativ data som separerar fakta från värden. Post-positivister menar att bevisen i 
forskningen alltid är ofullständig och även om det inte finns någon garanterad kunskap så ska 
forskningen styras på de bevis som finns för tidpunkten. Enligt Robson (2011) är en forskning 
utifrån ett post-positivistiskt paradigm ofta sammanlänkad med en kvantitativ metod (se 2.2 
metodansats).  
 
Då studien är positivistisk krävs ingen mer empatisk förståelse av respondenterna. Hade 
studien eftersträvat det hade ett annat vanligt vetenskapsparadigm kallat hermeneutik kunnat 
tillämpas. Hermeneutiken har skapats av forskare som varit kritiska till den vetenskapliga 
modellen för studier av den sociala världen. De menar att människor och deras institutioner är 
annorlunda än vad naturvetenskapliga ämnen är och att studier därför kräver en annan logik 
som speglar människan gentemot naturen. Hermeneutiken fokuserar på en empatisk förståelse 
av mänsklig handling medan positivismen fokuserar på förklaringen av mänskligt beteende 
(Bryman & Bell 2015). 
 

2.2 Metodansats 
Forskningsmetodik är en term som beskriver tillvägagångssättet som används för att besvara 
en studies frågeställning. De vanligaste metoderna är kvalitativ och kvantitativ (Recker 2013). 
För att kunna besvara studiens frågeställning om vilken medvetenhet som finns hos individen 
kring riskerna vid användning av smarta enheter och för att mäta flera olika faktorer från en 
stor mängd data har en kvantitativ metodansats använts. En kvantitativ metod använder olika 
tekniker för att svara till en forskningsfråga, vanligtvis genom att utföra experiment och 
undersökningar som karaktäriseras av kvantitativa data. Metoden startar oftast med att en teori 
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utvecklas som förhoppningsvis ger en ny insikt av några viktiga fenomen. För att sedan 
försöka verifiera eller falsifiera teorin samlas empiri in från en verklig domän (Recker 2013).  
 
Efter att empirin hade samlats in framställdes statistik som gjorde det möjligt att generalisera 
svaren till den valda populationen som använder smarta enheter i hemmet. En kvantitativ 
forskning används vanligtvis när studien syftar till att få fram statistik (Backman, Gardelli, 
Gardelli & Persson 2012). Enligt Recker (2013) ses siffror som ett starkt vetenskapligt bevis 
på hur ett fenomen fungerar och då kvantitativa metoder specialiserar sig i kvantiteter och 
siffror, stärktes författarnas val av metod ytterligare.  
 
En annan vanlig metod är kvalitativ metod. Då en kvalitativ metod inte fokuserar på mätning 
utan karaktäriseras av ord och vanligtvis används till intervjuer och etnografi (Recker 2013), 
ansågs den inte relevant för studien. Den hade kunnat bli för personlig och riktad (Backman et 
al. 2012). Fokus för studien ligger istället på att mäta vilken medvetenhet som finns hos 
individen kring användningen av de smarta enheterna i hemmet.  
 

2.3 Forskningsstrategi 
I studien har en deduktiv forskningsstrategi tillämpats då författarna började med att samla in 
teori via en litteraturstudie (se 2.4 litteraturstudie) inom det valda ämnet. En deduktiv strategi 
tillämpas oftast med en kvantitativ metod vilket studien har använt (Robson 2011). 
Litteraturstudien visade att det finns en befintlig teori om att individer inte är medvetna om 
vilken information som de smarta enheterna sparar om dem. Den visade även att mesta delen 
av forskningen var gjord på nyttan och säkerheten med enheterna. Därför bildades ett 
antagande om att mer forskning behövdes inom medvetenhet. Detta ledde till att teorin om att 
individer inte är medvetna testades genom att ny empiri samlades in för att verifieras eller 
falsifieras.  
 
Den deduktiva strategin är en av de två huvudsakliga forskningsstrategierna inom 
vetenskapliga arbeten (Backman 2008). Den används oftast för att göra ett försök att testa och 
hitta en förklaring till de teorier och mönster som redan finns tillgängliga i teorin genom att 
samla in ny empiri och för att förutsäga resultatet av en redan befintlig teori (Recker 2013). 
Den teori som samlades in bildade grunden till de observationer som behövde göras. Teorin 
tillsammans med den insamlade empirin gav sedan ett resultat till studiens frågeställning.  
 
Den andra forskningsstrategin som många använder är induktiv strategi. Den tillämpas ofta 
vid användning av en kvalitativ metodansats vilket den här studien inte har använt sig av. 
Induktion utgår från att den data som samlas in sedan används för att utveckla teoretiska idéer 
och koncept. Båda dessa strategier är användbara verktyg vid forskning men är motsatser till 
varandra (Robson 2011).  
 

2.4 Litteraturstudie 
Den redan existerande litteraturen som finns inom det valda området och är relevant för 
studien har samlats in och granskats noga då det är en av de viktigaste delarna vid uppstarten 
av ett forskningsprojekt (Bryman & Bell 2015). Det insamlade materialet är placerat i ett eget 
kapitel kallat “tidigare forskning” och har använts som grund för problemdiskussionen och 
framtagningen av frågeställningen. Då det inte finns så mycket forskning gjord sedan tidigare 
om individens medvetenhet kring risker i samband med användningen av de smarta enheterna 
i hemmet, blev det studiens infallsvinkel. Det insamlade materialet har även använts till 
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kapitlet teoretiskt ramverk. Ramverket tar upp de teorier som har samlats in inom 
forskningsområdet för att skapa bättre kunskap inom de relevanta områden som ämnet berör. 
Det som tas upp är digitalisering, smarta hem och enheter, risker med smarta hem, säkerhet, 
IT-brott, integritet och personlig data samt användarvillkor. Det är viktigt att det görs en 
bedömning av det framsökta materialet, vad som är relevant att inkludera eller inte i studien 
och vad för forskning som saknas i den existerande litteraturen (Bryman & Bell 2015). 
 
För att samla in den vetenskapliga forskningen och den relevanta teori som behövdes till 
studien samt för att förbättra författarnas egna kunskaper inom valt område, har till största 
delen de elektroniska databaserna Summon och Primo från Högskolan i Borås använts. Även 
sökverktyget Google Scholar och olika bibliotek har varit till hjälp för insamling av teori. Att 
använda sig av databaser för sökning, som finns att komma åt online är ett ovärderligt verktyg 
då det på dessa går att komma åt fulltexter till artiklar i elektroniskt format (Bryman & Bell 
2015). De bibliotek som har besökts är Högskolan i Borås bibliotek, Göteborgs stadsbibliotek 
samt Göteborgs Universitetsbibliotek. Teorin i studien samlades in från vetenskapliga artiklar, 
journaler, böcker, myndighetstexter samt akademiska avhandlingar. Det insamlade materialet 
har analyserats på ett noggrant sätt och sorterats ut efter relevant datum. Då studiens ämne 
ständigt utvecklas och för att undvika irrelevant material från en föråldrad artikel har datum 
kontrollerats noggrant. Källorna har granskats efter trovärdighet och att det som står i texten 
verkligen var relevant för studien, vilket stämmer överens med de riktlinjer för granskning av 
insamlat material som Backman (2008) beskriver. 
 

2.5 Enkätundersökning 
För insamling av empiri har ett frågeformulär använts i form av en enkät. En 
enkätundersökning ansågs vara lämplig då uppfattningar från en stor grupp slumpmässigt 
utvalda individer eftersträvades. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är det möjligt att 
få in många svar på kort tid, vilket också var en anledning till valet av en enkätundersökning. 
Med hjälp av en enkätundersökning var det möjligt att generalisera populationen vilket enligt 
(Recker 2013) är en av fördelarna med denna insamlingsmetod. Detta hade varit svårare vid 
till exempel intervjuer eftersom ett lika stort antal individer inte hade hunnit intervjuats. En 
enkätundersökning passar även bra till en forskning där frågeställningen efterfrågar ett resultat 
av mätbar karaktär (Recker 2013). 
 
Utifrån litteraturstudien i form av tidigare forskning och det sammanställda teoretiska 
ramverket, har fyra teman tagits fram som författarna till studien ansåg var de mest relevanta 
delarna för att kunna besvara studiens frågeställning. Dessa teman användes till att utforma de 
15 frågor som enkäten bestod av. De teman som utsetts är nyttan - vad individen vill få ut av 
sin smarta enhet, säkerheten i enheterna, individens syn på användarvillkor samt individens 
oro vid användning av smarta enheter. Det visade sig att mycket av tidigare forskning 
fokuserat på de tre första delarna, varpå dessa blev en naturlig grund för frågor till enkäten. 
Det var viktigt att ta ställning till vilken medvetenhet som fanns hos användarna när det gäller 
de säkerhetsbristerna som finns i enheterna samt anledningen till varför de köpte enheterna. 
Då forskning visat att individer inte läser användarvillkoren till sina enheter blev även det en 
infallsvinkel till enkätfrågorna eftersom det kan vara en avgörande faktor till vilken 
medvetenhet individen har. Det sista temat som tar upp individens oro, uppstod från det 
teoretiska ramverket i samband med IT-brott då författarna ville undersöka faktorn om 
individen är orolig att någon obehörig ska komma åt deras enheter.  
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Frågor i ett frågeformulär kan designas på flera olika sätt (Robson 2011). Enkäten innehöll 
frågor som respondenten besvarade själv. För att respondenten skulle kunna svara på frågorna 
var de utformade till att vara lättförståeliga och innehöll den information som behövdes för att 
kunna förstå dem. För att säkerställa att enkätfrågorna var relevanta och välformulerade 
användes den guide som Cohen, Manion och Morrison (2007) tar upp för utformning av 
frågeformulär. Guiden är uppdelad i fyra olika delar med frågor som ska besvaras för 
respektive enkätfråga. Enkäten var helt frivillig att svara på, men ett försök att få 
respondenten villig att svara gjordes via ett påminnelsemail där hen ytterligare en gång 
ombads att svara på enkäten. Frågorna i enkäten var slutna för att underlätta för respondenten. 
Med slutna frågor menas att det finns två eller flera förutbestämda svarsalternativ. En enkät 
med slutna frågor ger kortare svar och är lättare att sammanställa (Robson 2011). Alternativet 
hade varit att ha med öppna frågor men detta användes inte. Öppna frågor innebär att 
respondenten får svara fritt och inga restriktioner ges för svarets innehåll eller sättet att svara 
på annat än ämnesområdet (Robson 2011). En fördel med öppna frågor är att respondenten 
kan svara på frågan mer korrekt, vid slutna frågor kanske det inte finns ett svarsalternativ som 
respondenten känner helt igen sig i. Anledningen till att öppna frågor inte användes var för 
studien strävade efter att jämföra svaren mellan respondenterna. Om det inte hade funnits 
förutbestämda svarsalternativ hade det enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) kunnat 
leda till att för många olika svar kommit in. Vilket i sin tur hade gjort det svårare att jämföra 
svaren mellan respondenterna.  
 
Det tog ungefär fem minuter att besvara enkäten och anledningen till att enkäten inte bestod 
av fler frågor, var för att den inte skulle behöva ta upp för mycket av respondentens tid. Den 
bestod av både flervalsfrågor där respondenten fick välja flera alternativ och frågor där endast 
ett svar efterfrågades. En fråga utgick efter en skalenlig form för att författarna skulle få en 
detaljerad insikt över hur viktigt ett val var för respondenten. Det var viktigt att respondenten 
ägde minst en smart enhet i sitt hem för att resultatet från enkäterna skulle ge något av värde 
till studien. Fanns det inte någon sådan enhet i hemmet kunde inte enkäten besvaras och 
författarna tackade respondenten för visat intresse. Frågorna i enkäten riktades mot 
användarens roll och medvetenhet vid användningen av de smarta enheter som fanns i 
hemmet och skickades ut via e-mail och sociala medier.  
 
Innan de slutgiltiga enkäterna skickades ut gjordes en miniundersökning där några få utvalda 
individer fick agera som testpiloter och besvara en testenkät. Testpiloterna som användes 
bestod av både män och kvinnor. Det valdes ut en testpilot från varje åldersgrupp som studien 
bestod av, vilket är fördelaktigt enligt Recker (2013) då det är viktigt att testpiloterna på bästa 
möjliga sätt representerar målpopulationen för studien. Detta gjordes för att säkerställa att 
frågorna var välutformade och för att respondenter i alla åldrar skulle förstå vad som menades 
med dem. Deras synpunkter på testenkäten ledde till att några av frågorna från det första 
utkastet fick förtydligas och formuleras om. På en fråga byttes taktiken helt och den skrevs 
om på nytt. Den gick från att innehålla ett antal underfrågor av skalenlig form till att bli en 
alternativfråga där endast ett svar efterfrågades. Testenkäten genomfördes för att säkerställa 
att frågorna på enkäten skulle kunna ge ett relevant resultat för själva studien, samt för att 
bidra till en mer validerbar undersökning. Att genomföra en miniundersökning med 
testenkäter innan den slutliga undersökningen kan indikera på att både validitet och reliabilitet 
av mätningar erhålls, vilket kan leda till att förtroendet för slutresultatet ökar (Recker 2013). 
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2.5.1 Internetenkät 
Studien genomfördes med en internetbaserad enkät som utformades med hjälp av verktyget 
Google formulär. Där kunde frågorna utformas efter eget tycke och det lades ner tid på att få 
dem välformulerade och strukturerade. Frågorna valdes ut noga och svarsalternativen kunde 
enkelt anpassas till att fungera tillsammans med frågan. Frågorna i enkäten riktades mot 
användarens roll och medvetenhet vid användningen av de smarta enheter som fanns i 
hemmet.  
 
Valet av internetbaserade enkäter gjordes för att på ett smidigt sätt kunna nå ut till ett stort 
antal respondenter. Den här typen av enkäter är dessutom enkla och smidiga att sammanställa 
samt att administrera ett resultat från, då svaren från enkäterna finns lättillgängliga på webben 
och går att ladda ner snabbt. Eftersom de fanns lättillgängliga ledde det till att 
sammanställningen och analysering av den data som samlats in tog mindre tid än det hade 
gjort om vanliga enkäter i pappersform hade skickats ut via post. Direkt efter avslutad 
undersökning kunde svaren sammanställas i diagram och tabeller för att följa statistiken. 
Internetenkäter är mindre kostsamt för miljön då det inte behövs skrivas ut några enkäter på 
papper som sedan måste transporteras till respondenterna via post (Robson 2011). 
 

2.5.2 Etiska ställningstaganden 
Alla respondenternas svar hanterades konfidentiellt och i enlighet med den etik som enligt 
Robson (2011) är viktig att beakta vid utformning av enkäter. Respondenterna hade en 
valmöjlighet att kunna avstå från att delta i enkätundersökningen för att de inte skulle känna 
sig tvingade. Eftersom enkäten skickades ut via sociala medier och e-mail kan det ändå hända 
att respondenterna kände sig tvingade till att svara på grund av vänskapliga band eller att de 
kände sig påhoppade i sitt privatliv. Det skickades ut ett påminnelsemail några dagar senare 
där respondenten bads att svara på enkäten om hen inte gjort det, vilket också kan ha påverkat 
respondenten på ett negativt sätt.  
 
Respondenterna blev väl informerade om vad studien handlade om och vad den insamlade 
empirin skulle användas till innan de bestämde sig för att svara på enkäten. Enkäten var även 
helt anonym att svara på för att respondenterna skulle känna sig bekväma med att besvara 
frågorna sanningsenligt, vilket enligt Robson (2011) är viktiga aspekter att informera 
respondenterna om innan de besvarar en enkät. Varken namn, yrke eller bostadsområde togs 
upp, för att det inte i efterhand skulle kunna gå att ta reda på vem som hade svarat vad. Det 
gjordes även klart för respondenten innan ungefär hur lång tid det skulle ta att besvara 
enkäten. Den här informationen gick att läsa i en inledande text som var placerad innan 
frågorna i enkäten. Där presenterades även vilka författarna till studien var och vilket program 
samt skola undersökningen genomfördes för.  
 
Vid användning av en fråga som efterfrågar vilket kön respondenten har anser författarna till 
studien att det är viktigt att beakta att det kan finnas individer som inte vill identifiera sig som 
varken man eller kvinna. Därför togs det i den här studien med två ytterligare svarsalternativ 
som var annat och vill inte svara. Det kom dock inte in några svar till de här alternativen men 
valmöjligheten fanns med för att inte utesluta någon respondent. 
 

2.6 Urval 
Urval delas vanligtvis in i två olika typer, sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval 
(Robson 2011). För att studien skulle visa ett så representativt resultat som möjligt har ett 
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urval i form av ett stratifierat sannolikhetsurval tillämpats. Ett urval behöver göras för studien 
för att veta vilket segment och vilken enhet som ska undersökas samt vilka enkäten ska 
skickas till. Det kallas enhet för att urvalet inte nödvändigtvis måste bestå av människor utan 
det kan till exempel handla om företag, städer och regioner (Bryman & Bell 2015). Ett 
stratifierat urval betyder att respondenterna är indelade i grupper med bestämda egenskaper 
(Robson 2011). Ett stratifierat urval ökar sannolikheten att undersökningen blir representativ 
gentemot populationen eftersom individerna slumpvis valts ut (Backman et al. 2012). I detta 
fall har respondenterna delats upp efter ålder. De valda åldersgrupperna var 20-29 år, 30-39 
år, 40-49 år, 50-59 år och 60+ år och är samma åldersgrupper som enkäten bestod av. 
Respondenterna var främst facebookvänner samt “vänner till vänner”. Vännerna delades in i 
de olika åldersgrupperna och därefter lottades slumpmässigt 30 personer ut från varje 
åldersgrupp. Dessa fick enkäten skickad till sig.  
 
Valet av att skicka ut enkäterna till lika många individer i varje åldersgrupp baserades på att 
det år 2016 fanns ungefär lika många individer i Sverige inom de valda åldersgrupperna, 
vilket stämmer överens med populationen (Statistiska Centralbyrån 2017). Det enda 
undantaget var åldersgruppen 60+ som hade ett större spann än resterande åldersgrupper. 
Robson (2011) menar att antalet i de olika grupperna bör representera antalet som finns i 
populationen och eftersom det är ungefär lika många i varje åldersgrupp skickades enkäten ut 
till lika många respondenter i varje grupp.  
 
Anledningen till att urvalet började på åldern 20+ var att det är större sannolikhet att de har 
flyttat hemifrån. Den genomsnittliga åldern för när individer flyttar hemifrån var 21 år för 
kvinnor och nästan 22 år för män år 2013 (Statistiska Centralbyrån 2015). Ett kriterium för att 
få svara på enkäten var att respondenten använde minst en smart enhet i sitt hem. Enkäten 
skickades till 150 individer varav 103 svar kom in. Detta blev en svarsfrekvens på 68,7 %. 
Det finns en del oklarheter om vad som anses vara en hög svarsfrekvens. Enligt Robson 
(2011) anser vissa att en hög svarsfrekvens måste vara över minst 60 % och om det är fallet 
har studien uppnått detta, medan andra säger att den borde vara över 75 % och då är resultatet 
av inkomna svar inte riktigt lika bra.  
 
Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är det viktigt att tänka på varför alla respondenter 
inte svarar på undersökningen.  En fråga att ställa sig är då hur svarsfrekvensen hade kunnat 
bli högre och vad det kunde bero på att 47 av respondenterna inte deltog i undersökningen. 
Några av anledningarna hade kunnat vara att respondenten inte hade tid, kände sig obenägen 
att svara på någon fråga, inte hade kunskap om ämnet eller var rädd för de konsekvenser som 
hade kunnat uppstå (Cohen, Manion och Morrison 2007). Det hade också kunnat vara så att 
respondenterna inte hade någon smart enhet i sitt hem vilket gjorde att de inte fick lov att 
svara på enkäten. En annan anledning till att en del respondenter inte svarade på enkäten hade 
kunnat bero på att enkäten inte låg ute tillräckligt många dagar och att alla kanske inte kollar 
sin Facebook eller e-mail varje dag. 
 
Eftersom studien strävade efter ett så representativt och heltäckande urval som möjligt för att 
kunna generalisera resultaten till den enhet som var vald, användes inte ett icke-
sannolikhetsurval. Med en sådan typ av urval har vissa delar av befolkningen större chans att 
bli valda än andra då urvalet inte har skett slumpmässigt (Bryman & Bell 2015). 
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2.7 Analysmetod 
För analys av empirin har författarna till studien utgått från en exploratory dataanalys, som är 
ett tillvägagångssätt för dataanalys vilket kan användas vid tillämpning av en kvantitativ 
studie. Analysen används för att för att få en känsla över den empiri som har samlats in samt 
för att ta ta reda på vad empirin säger (Robson 2011). Tekniken svarar mot den data som 
presenteras och fokuserar på att urskilja vad den data själv säger som presenteras då data i en 
sådan analysteknik oftast är beskrivande. I en exploratory dataanalys presenteras data oftast 
visuellt i form av till exempel frekvens- och procenttabeller eller cirkeldiagram (Cohen, 
Manion och Morrison 2007).  
 
För att analysera data är det viktigt att veta vilken typ av data som hanteras. Därför finns det 
olika mätskalor (Cohen, Manion och Morrison 2007). De fyra vanligaste mätskalorna är 
nominal, ordinal, intervall och ratio (Robson 2011). Till studien är mestadelen av den data 
som presenteras av nominal skala, vilket är en skala som kan delas in i kategorier som till 
exempel åldersgrupp, kön eller social status. Kategorierna kan grupperas men har ingen 
inbördes ordning (Cohen, Manion och Morrison 2007).  
 
För sammanställning av empirin som samlats in via den internetbaserade 
enkätundersökningen fanns det insamlade materialet att hämtas i Google formulär direkt efter 
att undersökningen avslutats. Då det enligt Robson (2011) är viktigt att beakta ifall alla svar är 
korrekt ifyllda i en enkätundersökning, kontrollerade författarna frågorna för att se att alla 
svar var ifyllda innan material användes vidare. Det visade sig att alla respondenter hade 
svarat på alla frågor. Detta gjordes för att uteblivna svar skulle kunna ha en påverkan på 
resultatet, på grund av att de respondenter som inte svarat kunde haft ett annat sätt att se på en 
fråga än de som har svarat (Robson 2011).  
 
På de frågor från Google formulär som gav ett användbart svar och därav ansågs relevanta för 
studien utfördes en univariat analys vilket innebär att analysen endast sker på en variabel i 
taget (Recker 2013). Den analysen redogörs för i resultatdelen (se 4.1 resultatanalys på 
univariat data) i form av grafiska displayer bestående av cirkel- och stapeldiagram. 
Cirkeldiagram är ett bra visuellt medel när proportioner vill visas (Cohen, Manion och 
Morrison 2007). Det var anledningen till att författarna ville presentera dessa. Målet var att 
läsaren skulle få en tydlig bild över de generella svaren och proportionerna. 
 
För att hitta ytterligare relationer mellan vissa variabler presenteras en bivariat analys av 
materialet i resultatanalysen (se 4.2 resultatanalys på bivariat data). En bivariat analys är en 
analysteknik som berör förhållanden mellan två variabler (Recker 2013). Denna analys togs 
fram med hjälp av verktyget Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 24. SPSS 
är ett vanligt verktyg att använda för att analysera kvantitativ data inom forskning (Recker 
2013). Enligt Robson (2011) är det viktigt att den data som ska behandlas med hjälp av en 
dator, finns tillgänglig i det format som efterfrågas av det program som ska användas. Därför 
konverterades svaren från enkätundersökningen först till ett Excelark, innan de 
implementerades i SPSS. Konverteringen gjordes på två olika datorer för att kontrollera att 
den data som överfördes blev korrekt överförd utifrån de Excelark som tagits fram. Det 
gjordes för att det vid överföring av data som sker i flera steg kan ske bortfall eller 
felaktigheter (Robson 2011). Efter kontrollen konstaterades det att korrekt data var överförd.  
 
Analysen redogörs för inom de fyra olika teman som identifierats sedan tidigare (se 2.5 
enkätundersökning) för att ge en tydlig struktur och ett mer analyserbart material. Tabellerna 
presenteras i form av korstabeller, vilket är en variant av en frekvenstabell och ett enkelt och 
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ofta använt tillvägagångssätt för att visualisera relationen mellan två variabler (Robson 2011). 
Det är viktigt att kontrollera att “rätt” data presenteras på rätt rad eller kolumn och det är ofta 
tydligare för läsaren att presentera både frekvensen och procent med ifall urvalet varierar 
(Cohen, Manion och Morrison 2007). Därför har den data som presenterats analyserats och 
kontrollerats noga så att tabellen avläses korrekt av läsaren. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
I kapitlet för teoretiskt ramverk behandlas den teori som är relevant för studiens syfte. Genom 
att ha studerat befintlig litteratur har begrepp valts ut som är viktiga att förstå för ämnet 
smarta hem samt för att kunna besvara studiens frågeställning. Kapitlet startar med att 
förklara digitaliseringens innebörd för att sedan gå in djupare på smarta hem och enheter, dess 
risker och säkerhet. Avslutningsvis behandlas IT-brott, integritet och personlig data samt 
användarvillkor. 
 

3.1 Digitalisering 
Digitalisering är en framväxande trend som representerar integration av olika tekniker i alla 
aspekter i det vardagliga livet som kan digitaliseras (Gray & Rumpe 2017). Grundtanken med 
digitaliseringen är att förbättra värdekedjor över olika branscher och den offentliga sektorn 
(Collin et al. 2015). Digitalisering är en stor del av individens liv och hela samhället. Den är 
omfattande, snabbrörlig och bred (Ljungberg 2016). Idag lämnar individer och enheterna 
digitala spår efter sig ständigt (Digitaliseringskommissionen 2016). Detta innebär både 
möjligheter och utmaningar för samhället. Det genereras enorma mängder data från digitala 
enheter vilket skapar stora möjligheter för innovation av produkter och tjänster. Däremot är 
omfattningen av digitaliseringen svåröverskådlig och konsekvenserna svåra att förstå. 
Datamängderna innebär att individens beteende och intressen kan spåras, vilket leder till 
komplexa frågor om säkerhet och integritet (Ljungberg 2016).  
 
Det smarta hemmet är en del av digitaliseringen. Det finns en vision om att allt i hemmet ska 
kunna övervakas och styras på distans. Olika prognoser säger att marknadsvärdet för smarta 
enheter i hemmet kommer att öka kraftigt de närmsta åren (Digitaliseringskommissionen 
2016). 
 

3.2 Smarta hem och enheter 
Fenomenet smarta hem består av många fördelar och är ett växande område inom den 
tekniska utvecklingen och forskningen. Det går att dela upp smarta hem i tre vyer som anses 
vara viktiga. Den första vyn ser smarta hem som ett sätt för att bättre kunna hantera krav i det 
vardagliga livet med hjälp av teknik. Den andra vyn betonar det smarta hemmets möjlighet till 
att kunna hantera och minska energiförbrukning i ett hushåll. Den tredje vyn ser smarta hem 
som nästa våg av utveckling i den pågående digitaliseringen i det vardagliga livet (Wilson, 
Hargreaves & Hauxwell-Baldwin 2014). 
 
Det finns en del olika definitioner på vad som inkluderas inom ett smart hem. Sandström 
(2009) nämner The Smart Home Associations definition på smart teknologi. De uttrycker sig 
“the integration of technology and services through home networking for a higher quality of 
living at home” (Sandström 2009, s.13). Han menar att smarta hem omfattar alla typer av 
bostäder såsom småhus och villor men även institutionsboenden såsom äldreboenden. Tanken 
med smarta hem är att använda nätverksteknik för att integrera tjänster och enheter i hemmet 
för att kunna kontrollera och övervaka hela boytan (Sandström 2009). Alam, Reaz och Ali 
(2012) definierar smarta hem som en tillämpning av “ubiquitous computing” där hemmiljön 
övervakas av omgivande intelligens för att erbjuda tjänster och för att underlätta styrningen av 
hemmet. Miller (2015) definierar ett smart hem som ett hem bestående av en samling smarta 
enheter som kan ansluta och kommunicera med varandra.  
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För att de smarta enheterna ska kunna kommunicera med varandra kan bland annat Radio 
Frequency Identification Device (RFID) system användas. RFID-system består av taggar, 
läsare och kan till exempel användas för att spåra objekt. En tagg har begränsade krafter och 
kommunikationsmöjligheter. Den består av ett kompakt paket som innehåller ett mikrochip 
och en antenn. Det finns två olika typer av taggar, den ena är passiv och fungerar via energin 
från läsarens radiofrekvens. Den andra typen är aktiv och har sin egen energikälla och kan 
användas på längre avstånd. Taggarna och läsarna kommunicerar med varandra genom ett 
gemensamt trådlöst medium (Shahzad & Liu 2014). Enligt Welbourne et al. (2009) är IoT ett 
av de mest populära användningsområdena inom RFID. Där visionen är att trådlösa nätverk 
ska ta över mer och mer av det vardagliga livet med hjälp av unika uppkopplade enheter. 
 
De smarta enheterna som kan installeras i hemmet sträcker sig över ett stort spann. Det kan 
vara allt från kökets vitvaror, till husets belysning, värmesystem och övervakning (Miller 
2015). Det finns vitvaror såsom kylskåp med installerade kameror som bland annat möjliggör 
för användaren att se innehållet i kylskåpet på distans och på så sätt underlätta för inköp av 
mat (Siemens 2017). Sensorer i värmesystemet mäter temperaturen utomhus och skickar 
indikationer om värmen inomhus ska höjas eller sänkas. Det leder i sin tur till ett mer 
energisnålt hus (Miller 2015). Husets övervakning i form av larm med kamera, sätter 
automatiskt på kameran och anropar larmcentralen vid ett eventuellt inbrott (Verisure a 2017). 
Larmet kan vara parkopplat med brandvarnare och rökdetektorer i huset. Vid en eventuell 
brand anropas larmcentralen och foton tas med hjälp av kamerorna (Verisure b 2017). 
 
En av anledningarna till att använda sig av smarta enheter i hemmet är för att öka användarens 
komfort och för att underlätta i det vardagliga livet. Komfort kan uppnås på två sätt. Det ena 
sättet är relaterat till identifiering av mänsklig aktivitet och automatiska händelser. Det andra 
sättet är att kunna hantera sitt hem på distans (Alam, Reaz & Ali 2012). Enheterna i hemmet 
behöver inte vara smarta i sig utan de blir smarta när de kopplas ihop med andra uppkopplade 
enheter. Eftersom de kommunicerar med varandra på ett intelligent och automatiskt sätt blir 
varje uppkopplad enhet en del av något större än vad de hade varit var och en för sig (Miller 
2015). Marknaden för smarta hem förväntas växa enormt de kommande åren och kommer bli 
en vanlig funktion i individers liv vare sig de vill det eller inte (Wilson, Hargreaves & 
Hauxwell-Baldwin 2014). 
 

3.2.1 Risker med smarta enheter 
Vad många inte tänker på är att ju fler enheter som kopplas upp på ett nätverk desto enklare är 
det för en obehörig person att komma åt en annan individs privata information (Miller 2015).  
Det samlas in mycket data från de uppkopplade enheterna vilket kan möjliggöra detaljerad 
kartläggning av användaren. IoT gör det svårt att veta vem som hanterar uppgifter om 
användaren vilket försvårar för individen att vara anonym (Integritetskommittén 2016).  
 
Syftet med IoT är att enheterna ska sköta sig själva och underlätta för användarens vardag. 
Meningen är inte att enheterna ska ställa komplexa frågor om användarvillkor eller vänta på 
samtycke. Det är svårt för IoT-enheterna att visuellt visa användarvillkor eller fråga vilken 
information som får delas eftersom enheterna ofta saknar skärmar. Därmed blir det svårt för 
användaren att vara medveten om de dataflöden som IoT innehåller. Risken ökar för att 
uppgifter om enskilda användare hanteras för ändamål som de inte är medvetna om att de har 
samtyckt till. När IoT växer för konsumenten kan det bli mycket svårt att använda nya 
produkter utan att individen avslöjar privata vanor och identitetsfrågor. Det finns risker 
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gällande personuppgifter som är knutna till de uppkopplade enheterna. De sensorer som finns 
i enheterna idag kan oftast inte kryptera överföringen av uppgifter, då en sådan kryptering 
behöver mer ström än vad som finns i sensorerna. Därmed finns det en fara i att en individs 
personuppgifter inte är tillräckligt skyddade. Ytterligare en risk är att enheterna ofta har en 
begränsad livstid vilket leder till att tillverkarna inte fokuserar lika mycket på 
säkerhetsuppdatering av produkterna. Detta öppnar en sårbarhet för hackerattacker 
(Integritetskommittén 2016). Ett exempel kan vara att ett hushåll som har en 
övervakningskamera, endast tror att det bara är de som har kamerans värdnamn och nummer 
som kan komma åt den. Forskarna hävdar dock att det inte är speciellt svårt att komma åt 
kameran på andra sätt. Det är möjligt att söka upp en enhets sensor och göra kameran synlig 
med hjälp av scanning via internet (Lin & Bergmann 2016). 
 
Ett scenario hade kunnat vara att en inbrottstjuv hackar sig in i övervakningskameran i ett 
hem för att hålla koll på ifall de boende är hemma eller inte. Inbrottstjuven kan spionera på 
dem och se om det finns något av värde i hemmet och i så fall förbereda för ett inbrott. Är då 
larmet också uppkopplat på ett nätverk, finns det en möjlighet att tjuven kan hacka sig in där 
med för att stänga av det och eventuellt låsa upp ytterdörren beroende på vad det är för system 
(Miller 2015).  
 

3.3 Säkerhet 
Målet med säkerhet är att tillhandahålla sekretess, integritet och tillgänglighet när det handlar 
om data. För att uppnå sekretess med data menas att den inte ska lämnas ut till obehöriga. 
Med integritet menas att data endast ska kunna förändras av auktoriserade enheter och 
mekanismer. Tillgänglighet innebär att data ska vara tillgänglig för auktoriserade enheter. Till 
de här tre målen hör ofta autenticitet och robusthet av data (Mantoro, Ayu & Mahmod 2014). 
 
Enligt Bishop (2003) består säkerhet av tre olika komponenter, det är krav, policy och 
mekanismer. Kraven är de mål som sätts upp för vad säkerhet är och vad den förväntas att 
göra. Policy är meningen med säkerheten och vilka steg som behöver tas för att uppnå de 
uppsatta kraven. Mekanismerna tvingar fram policyn och innebär de verktyg, procedurer och 
andra tillvägagångssätt som används för att de olika stegen ska uppnås. 
 
När det kommer till smarta hem behöver den data som samlas in och förs vidare både säkras 
och skyddas (Mantoro, Ayu & Mahmod 2014). Enheterna i det smarta hemmet kan utsättas 
för både hot och sårbarheter. Sårbarheter kan vara logiska fel på designen av enheten som 
orsakar skador eller att det har skett något fel vid implementeringen av den, medan ett hot 
kommer från en angripare som försöker hitta sårbarheterna i enheten och utnyttja dessa för att 
åstadkomma skada (Desai & Upadhyay 2014). Eftersom de enheter som används i det smarta 
hemmet är uppkopplade på nätverk, kan de utsättas för redan existerande säkerhetshot på 
internet. Det kan vara hackning, skadlig kod, maskar, virus, DoS attacker och avlyssning 
(förklaras mer i 3.2.1 IT-brott).  
 

3.3.1 IT-brott 
Samhällen idag blir alltmer beroende av internet och det leder till en konstant utveckling av 
IT-brott (Mazurczyk, Szczypiorski, Duric & Ye 2016). IT-brott är en kriminell aktivitet eller 
ett brott som involverar ny teknik med användning av internet, datorsystem eller annan 
datateknik för att utföra brotten (McMahon, Bressler & Bressler 2016). Det finns idag många 
problem med säkerheten kring information som IT-brottslingar utnyttjar. Utvecklingen av 
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internet har inte bara lett till att det uppkommit en ny typ av brottslighet utan det har även 
blivit lättare för kriminella att utföra traditionella brott som exempelvis att komma åt en 
installerad kamera i huset och se om det finns något av värde innan ett inbrott utförs. Det är 
nu lättare för brottslingar att begå brott och utföra attacker mer anonymt. Det är svårt att 
utreda de brott som begås på grund av den ökade komplexiteten när det gäller kommunikation 
och nätverksinfrastruktur. Spåren efter olaglig digital verksamhet döljs ofta i stora 
datamängder, som är svåra att undersöka vilket gör det svårare för utredare att samla in bevis 
(Mazurczyk et al. 2016). Detta leder till en ny värld där de kriminella inte bara är ligister som 
gör inbrott i hemmen eller på företag. Nu kan brotten utföras av IT-brottslingar placerade vart 
som helst i världen så länge de har tillgång till en dator med internetåtkomst. De kan komma 
åt information om en individ och på så sätt stjäla identiteter, pengar eller annan privat 
information (McMahon, Bressler & Bressler 2016). 
 
Det finns två olika typer av kategorier som IT-brott ofta placeras in i. Det är attacker som sker 
antingen utanför eller innanför nätverket i hemmet. De attacker som sker på insidan av 
nätverket sker ofta genom att skadlig kod körs i enheterna (Desai & Upadhyay 2014). Nedan 
kommer några förklaringar till en del av de hot eller attacker som kan drabba de smarta 
enheterna i hemmet. 
 
Avlyssning innebär att en obehörig person kan komma åt och lyssna av de enheter som är 
uppkopplade mot nätverket och kan stjäla den data som samlas in. För att enheterna ska kunna 
skyddas mot avlyssning borde de innehålla en tillräckligt stark krypteringsteknik. Det borde 
även finnas bra mekanismer för autentisering och integritet (Desai & Upadhyay 2014). Denial 
of Service (DoS) innebär att angriparen skickar signaler till enheten för att störa 
radiofrekvensen som används av nätverket. Det innebär att det skickas en kontinuerlig ström 
av meddelanden till en sensors applikation till dess att kommunikationen mellan sensorer inte 
längre är tillgänglig. Det kan ske genom att batteriet på enheten tar slut eller en störning av 
routerinformationen (Desai & Upadhyay 2014). Sinkhåls- och maskattacker går ut på att det 
sprids falsk information till de anslutna enheterna vilket i sin tur leder till att nätverkets 
routerbeteende formuleras om. Det görs via att en skadlig nod attackerar nätverkspaketet 
(Desai & Upadhyay 2014). Virus till skillnad mot maskar som sprider sig själva, infekterar 
filer och litar på att det sedan sprids vidare när filerna skickas vidare (Kjell & Company 
2014). 
 

3.3.2 Integritet och personlig data 
En definition på integritet är enligt Pfleeger, Pfleeger och Margulies (2015) att individen själv 
innehar rätten att kontrollera vem som får ta del av individens personliga data. Om individen 
exempelvis blir tillfrågad att ge ut sitt telefonnummer, är det individens egna beslut att göra 
det eller inte. Huvudsaken är att det är individen som avgör vad andra ska få ta del av. 
Integritet är en del av mänskliga rättigheter men vad det egentligen innebär kan uppfattas 
olika för olika individer.  
 
Personlig data är data som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Det kan vara namn, 
personnummer, adress och fotografier. Det finns olika lagar som skyddar personlig data för att 
individer ska skydda sin integritet. Dessa handlar generellt om att det inte är tillåtet att samla, 
behandla eller sprida personlig data utan den enskilda individens medgivande. Det finns 
datamängder som inte innehåller kopplingar till en individ men som ändå innehåller data med 
personliga kopplingar (Digitaliseringskommissionen 2016). Det största integritetsproblemet 
med IoT är den datainsamling som sker kring en individ (Miller 2015). De smarta enheter 
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som finns idag samlar in och kan till och med lagra en stor mängd av användarnas data, med 
detta ställs en del frågor kring lagringen och användandet av känslig data. Det finns inget 
tydligt integritetsskydd i dagens implementationer vilket gör att dataintegritet är en av de 
största utmaningarna när det kommer till smarta miljöer (Wong & Kim 2014).  
 

3.4 Användarvillkor 
Personuppgifter får enbart behandlas för särskilda, bestämda och berättigade ändamål. 
Insamling av information måste vara relevant till syftet med behandlingen. Detta innebär att 
användarvillkor måste vara tydliga om hur personliga uppgifter används. För att ett företag 
ska kunna behandla en individs personuppgifter måste individen lämna ett samtycke, genom 
till exempel ett användaravtal. Individen kan oftast inte använda en produkt eller tjänst utan 
att godkänna användarvillkoren. Avtalen är vanligtvis för komplexa och långa för att en 
individ ska ha möjlighet till att läsa igenom dem. Individens digitala rättigheter styrs delvis av 
användarvillkoren, vilket gör det viktigt att individen förstår vad som godkänns (Lundeberg 
2015). 

Användarvillkoren för IoT-enheter är många gånger otydliga. Det är ofta oklart vad för 
information tillverkaren samlar in och lagrar på egna servrar och hur informationen säljs 
vidare (Integritetskommittén 2016). Eftersom enheterna oftast saknar skärmar måste 
användarvillkoren ges till individen via lådan som enheten ligger i vid köp, finnas på 
tillverkarens webbplats eller på en tillhörande app i mobilen (Peppet 2014). De flesta 
företagen som tillverkar IoT-enheter ger endast ut information om person- och 
integritetsuppgifter i sekretesspolicyn på deras webbsida. Enligt en undersökning som gjorts 
på 20 enheter innehöll ingen av enheterna information om hur person- och integritetsuppgifter 
behandlas i lådan vid försäljning eller hänvisade till någon webbplats. Det kan bero på att 
många av enheterna kräver att individen laddar ner en app till mobilen eller skaffar ett konto 
på tillverkarens webbplats, där tillverkaren anser att individen får tillräckligt med information. 
Undersökningen visar dock att det oftast saknas information även där (Peppet 2014).  
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4 Resultatanalys 
 
I resultatanalyskapitlet presenteras först de mest relevanta frågorna från enkätundersökningen 
i form av en univariat analys som visualiseras med hjälp av flera cirkeldiagram och ett 
stapeldiagram. Därefter presenteras en jämförelse mellan de viktigaste variablerna från 
enkätresultatet med hjälp av korstabeller. Jämförelsen har delats upp efter samma fyra teman 
som användes för att ta fram enkätfrågorna för att få en tydlig struktur på kapitlet. 
 

4.1 Resultatanalys på univariat data 
 
Fråga 1. Ålder                                

Figur 4.1Ålder 

  
 

Fråga 2. Kön 

Figur 4.2 Könsfördelning 

 
 
 

Resultatet från fråga 1, visar att 28,16 % 
(29st) mellan åldrarna 20-29 år har svarat 
på enkäten. I åldrarna 30-39 år har 26,21 % 
(27st) svarat. I åldrarna 40-49 år har 16,50 
% (17st) svarat. I åldrarna 50-59 år har 
19,42 % (20st) svarat. I åldrarna 60+ har 
9,71 % (10st) svarat. 

På fråga 2, blev fördelningen mellan könen 
som svarat på enkäten 49,51 % (51st) 
kvinnor och 50,49 % (52st) män. 
Alternativen “Annat” och “Vill inte svara” 
har ingen av respondenterna valt. 
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Fråga 4. Hur många olika typer av smarta enheter har du? (Har du flera likadana 
räknas det som en. T.ex. två smart-TV räknas som en typ av enhet) 

Figur 4.3 Antal enheter 

 
Fråga 6. Vilken är den främsta anledningen till att du köpte din smarta enhet/dina 
smarta enheter? 

Figur 4.4 Främsta anledning till köp av enhet 

 
Fråga 7. Vet du om att din smarta enhet/dina smarta enheter kan samla in och lagra 
information om dig? 

Figur 4.5 Vet du om att enheten samlar in information? 

På fråga 4, hur många typer av enheter som 
respondenten ägde svarade mer än hälften 
(53st) att de hade mellan 1-2 enheter. 27,18 
% (28st) hade mellan 3-4 enheter och 21,36 
% (22st) hade fler än 5 enheter.  
 

På fråga 6, vilken den främsta 
anledningen till att respondenten köpt 
sin smarta enhet/ sina smarta enheter 
visar resultatet att 75,73 % (78st) att 
främsta anledningen är på grund av 
bekvämlighet. 17,48 % (18st) köpte 
enheten för att det var en rolig grej. 
4,85 % (5st) köpte enheten på grund av 
säkerhetsskäl och 1,94 % (2st) för att 
den var billig. Ingen av respondenterna 
hade köpt enheten på grund av 
miljövänliga skäl. 
 

På fråga 7, om respondenten visste om 
att hens smarta enhet kan samla in och 
lagra information om hen svarade 60,19 
% (62st) ja, att de är medvetna om det. 
20,39 % (21st) svarade att de inte visste 
om det och 19,42 % (20st) svarade att 
de var osäkra. 
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Fråga 8. Läste du användarvillkoren till din smarta enhet innan du började använda 
den? 

Figur 4.6 Läste du användarvillkoren? 

 
Fråga 9. Kollade du upp vad den smarta enheten sparar för information om dig? 

 
Figur 4.7 Kollade du upp vad enheten sparar för information? 

Fråga 10. Kollade du upp vad företaget kan tänkas använda den insamlade 
informationen till? 

På fråga 10, om respondenten kollade upp vad 
företaget kan använda den insamlade 
informationen från den smarta enheten till 
svarade 92,20 % (95st) “Nej” och 7,80 % (8st) 
“Ja” . Ingen av respondenterna valde alternativet 
“Ja, men det stod inte”. 
 
 
 
 
Figur 4.8 Kollade du upp vad företaget kan använda 
informationen till? 

 

På fråga 8, om respondenten läst 
användarvillkoren till sin enhet innan 
hen började använda den svarade 
72,82 % (75st) att de inte hade läst 
användarvillkoren innan de började 
använda enheten. 20,39 % (21st) 
svarade att de hade läst villkoren 
men inte så noggrant. 5,83 % (6st) 
svarade att de inte kom ihåg ifall de 
läste eller inte och 0,97 % (1st) 
svarade att det inte fanns någon. 
Ingen av respondenterna valde 
alternativet “Ja, men jag förstod 
inte”. 
 

På fråga 9, om respondenten kollade 
upp vad den smarta enheten sparar 
för information om hen svarade 
93,20 % (96st) att de inte kollade upp 
vad enheten sparar för information. 
5,83 % (6st) svarade att de hade 
kollat upp vilken information som 
enheten sparar om dem. 0,97 % (1st) 
svarade alternativet "Ja, men det stod 
inte". 
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Fråga 11. Hur viktigt är det för dig att de smarta enheterna du placerar i ditt hem är 
säkra? Dvs. att ingen utomstående kan komma åt dina enheter. 

Figur 4.9 Viktigt med säkra enheter? 

 
Fråga 12. Är du orolig för att någon obehörig kan komma åt din smarta enhet/dina 
smarta enheter och kanske därmed få tillgång till personlig information om dig? 

         Figur 4.10 Orolig över att obehörig ska komma åt din enhet?  

 
Fråga 13. Har du aktivt försökt att säkra din smarta enhet och skydda dig själv genom 
att t.ex. ha bra lösenord? 

       Figur 4.11 Aktivt försökt att skydda din enhet? 

På fråga 11, hur viktigt det var för 
respondenten att de smarta 
enheterna som placeras i hemmet är 
säkra svarade mer än hälften 52,43 
% (54st) att de tyckte att säkerhet 
var väldigt viktigt. 37,86 % (39st) 
svarade att säkerheten var ganska 
viktig och 9,71 % (10st) svarade att 
säkerheten inte var viktig alls utan 
funktionen var viktigare.  
 

På fråga 12, om respondenten var 
orolig för att någon obehörig kunde 
komma åt hens smarta enhet och 
kanske få tillgång till personlig 
information om hen. Svarade 65,05 
% (67st) att de inte var oroliga för 
att någon obehörig skulle få 
tillgång till personlig information 
och 34,95 % (36st) svarade att de 
var oroliga för det.  
 

På fråga 13, om respondenten aktivt 
hade försökt säkra sin smarta enhet 
och skydda sig själv genom till 
exempel bra lösenord svarade 50,49 
% (52st) Ja, att de hade säkrat sina 
enheter. 49,51 % (51st) svarade att 
de inte hade säkrat sina enheter för 
att skydda sig själva.  
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Fråga 14. På en skala mellan 1-5, hur nöjd är du med funktionerna på din smarta 
enhet/dina smarta enheter? 
 

 
          Figur 4.12 Nöjd med din enhet? 

 
På fråga 14, där respondenten fick svara hur nöjd hen var med funktionen på sin smarta enhet 
på en skala mellan 1-5 svarade respondenterna följande: 
 

 Skala 1: 0st (0 %)  
 Skala 2: 1st (1 %) 
 Skala 3: 14st (13,6 %) 
 Skala 4: 68st (66 %)  
 Skala 5: 20st (19,4 %)  

 
 
Fråga 15. Kan du tänka dig att köpa fler smarta enheter till ditt hem? 

 
         Figur 4.13 Köpa fler enheter? 

 
 
 
 

På fråga 15, om respondenten kunde tänka sig 
att köpa fler enheter till sitt hem svarade 
majoriteten på 96,12 % (99st) att de kunde 
tänka sig att köpa fler och 3,88 % (4st) svarade 
att de inte kunde tänka sig att köpa fler enheter 
till hemmet. 
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4.2 Resultatanalys på bivariat data 
 
Nyttan – vad individen vill få ut av sin smarta enhet 

 
      Tabell 4.1 Jämförelse mellan ålder och främsta anledning till köp av enhet  

   

På fråga 6, “Vilken är den främsta anledningen till att du köpte din smarta enhet/dina smarta 
enheter?” Visar resultatet att 75,7 % av respondenterna valde bekvämlighet som främsta 
anledningen till varför de köpte sin smarta enhet/sina smarta enheter. 17,5 % av 
respondenterna valde “en rolig grej” som främsta anledning. Analyseras varje åldersgrupp var 
för sig hade alla flest val på bekvämlighet. Till exempel var det 90 % av åldersgruppen 60+ 
som valt att köpa sin enhet på grund av bekvämlighet. Inom åldern 50-59 år var det 50 % som 
valde bekvämlighet, medan 50 % var fördelat på en rolig grej, säkerhetsskäl och för att den 
var billig.  
 
 
Tabell 4.2 Jämförelse mellan hur nöjd respondenten är med enheten/enheterna och antal olika enheter de har. 

 
Majoriteten av respondenterna var nöjda med funktionen i sina enheter. Jämförs resultatet på 
fråga 4, “Hur många olika typer av smarta enheter har du?” Med fråga 14, “På en skala mellan 
1-5, hur nöjd är du med funktionerna på din smarta enhet/dina smarta enheter?” Visar 
resultatet att 68 av respondenterna svarade nöjdhet 4 på en skala mellan 1-5. Av dessa äger 31 
av respondenterna mellan 1-2 enheter, 20st äger 3-4 enheter och 17st äger 5+ enheter. 20 av 
respondenterna svarade nöjdhet 5 på samma skala. Det betyder att 85,4 % av alla 
respondenter valde antingen alternativ 4 eller 5 i nöjdhet. Det finns inga kopplingar till 
nöjdhet beroende på antalet enheter individen äger.  
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Individens syn på användarvillkor 
 
     Tabell 4.3 Jämförelse mellan ålder och om användarvillkoren lästes innan enheten började användas. 

 

På fråga 8, “Läste du användarvillkoren till din smarta enhet innan du började använda den?” 
var det ingen av respondenterna som svarade att de hade läst användarvillkoren noggrant. 72,8 
% svarade att de inte hade läst användarvillkoren alls. I den lägsta åldersgruppen med 
respondenter mellan 20-29 år var det 6,9 % som hade läst (dock inte så noga) och i den högsta 
åldersgruppen 60+ år var det 60 % som hade läst (dock inte så noga). Antal enheter i de olika 
åldrarna verkar inte påverka resultatet då antal enheter är relativt jämnt spritt över åldrarna.  
 

Tabell 4.4 Jämförelse mellan om respondenten kollade upp vad enheten sparar och om användarvillkoren lästes. 

 

I en jämförelse mellan fråga 8, “Läste du användarvillkoren till din smarta enhet innan du 
började använda den?” Och fråga 9, “Kollade du upp vad den smarta enheten sparar för 
information om dig?” Var svaren genomgående. Majoriteten hade inte läst användarvillkoren 
och de kollade inte upp vad den smarta enheten sparar för information om dem. Majoriteten 
kollade heller inte upp vad företaget kan tänkas använda den insamlade informationen till 
(fråga 10). 17 respondenter hade läst användarvillkoren (dock inte så noga) men ändå inte 
kollat upp vad den smarta enheten sparar för information om dem. Det var 3 respondenter (2,9 
%) som både hade läst användarvillkoren och kollat upp vad den smarta enheten sparar för 
information om dem.  
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Tabell 4.5 Jämförelse mellan om respondenten vet om att enheten samlar in information och om användarvillkoren 
lästes. 

 
På fråga 7, “Vet du om att din smarta enhet/dina smarta enheter kan samla in och lagra 
information om dig?” Svarade 62 av respondenterna (60,2 %) att de visste om att deras enhet 
samlar in och lagrar information om dem. Vid en jämförelse med fråga 8, “Läste du 
användarvillkoren till din smarta enhet innan du började använda den?” Visar resultatet att av 
dessa 62 respondenter var det 15st (24,2 %) som hade läst användarvillkoren. Av de 21 
respondenter som svarade att de inte visste om att deras enheter sparar och lagrar information 
om dem var det 1st som hade läst användarvillkoren. Av de 14 respondenter som var osäkra 
på om deras enhet samlar in och lagrar information hade 5st läst användarvillkoren.  
 

Individens oro vid användning av smarta enheter 
 
           Tabell 4.6 Jämförelse mellan om användarvillkoren lästes och om respondenten är orolig. 

På fråga 12, “Är du orolig för att någon obehörig kan komma åt din smarta enhet/dina smarta 
enheter och kanske därmed få tillgång till personlig information om dig?” Svarade 67 av 
respondenterna att de inte var oroliga att någon obehörig skulle få tillgång till personlig 
information om dem. I en jämförelse med fråga 8, “Läste du användarvillkoren till din smarta 
enhet innan du började använda den?” Visade det att 47 av dessa 67 inte heller hade läst 
användarvillkoren. 15 av de 67 hade läst användarvillkoren (dock inte så noga). Av de 36 
respondenter som var oroliga att någon obehörig skulle få tillgång till personlig information 
om dem hade 6 respondenter läst användarvillkoren, 2 respondenter minns inte ifall de hade 
läst och 26 respondenter hade inte läst användarvillkoren. 
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        Tabell 4.7 Jämförelse mellan ålder och om respondenten är orolig. 

 
På fråga 12. “Är du orolig för att någon obehörig kan komma åt din smarta enhet/dina smarta 
enheter och kanske därmed få tillgång till personlig information om dig?” Relaterat till ålder, 
visade resultatet att 65 % av respondenterna inte var oroliga för att någon obehörig skulle 
kunna få tillgång till deras personliga data. Det skiljer inte mycket mellan de olika 
åldersgrupperna. Vad som kunde tydas var att det endast var en respondent (10 %) i 
åldersgruppen 60+ som var rädd för att någon obehörig person skulle få tillgång till hens 
personliga information. I åldersgruppen 20-29 år var det ungefär hälften som var oroliga och 
hälften som inte var det.  
 
 

Tabell 4.8 Jämförelse mellan om respondenten vet om att enheten samlar in information och om den är         
orolig. 

 
I en jämförelse mellan fråga 7, “Vet du om att din smarta enhet/dina smarta enheter kan samla 
in och lagra information om dig?” Och fråga 12, “Är du orolig för att någon obehörig kan 
komma åt din smarta enhet/dina smarta enheter och kanske därmed få tillgång till personlig 
information om dig?” Var det 22 av 62 respondenter som svarade att de visste om att 
enheterna samlar in och lagrar information och som samtidigt är oroliga. Av de 20 
respondenter som svarade att de var osäkra på om enheten samlar in och lagrar information 
var 9 av dem oroliga att någon obehörig skulle få tillgång till deras personliga information. 
Av de 21 respondenter som svarade att de inte visste om att deras enhet samlar in och lagrar 
information om dem var 5st oroliga.  
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Tabell 4.9 Jämförelse mellan om respondenten aktivt har försökt säkra sin enhet och om den är 
orolig. 

 

Jämförs fråga 13, “Har du aktivt försökt att säkra din smarta enhet och skydda dig själv 
genom att till exempel ha bra lösenord?” Och fråga 12, “Är du orolig för att någon obehörig 
kan komma åt din smarta enhet/dina smarta enheter och kanske därmed få tillgång till 
personlig information om dig?” Var det 67 av 103 respondenter (65 %) som inte var oroliga 
för att någon obehörig skulle komma åt deras personliga information. Av dessa 67 
respondenter hade 32st aktivt försökt att skydda sig med hjälp av till exempel lösenord. 
Resterande 35 hade inte försökt att skydda sig och var inte heller oroliga för att någon skulle 
få tillgång till deras personliga information. Av de 36 respondenter som var oroliga att någon 
ska komma åt deras personliga information hade 20st aktivt försökt att skydda sig och 16 hade 
inte gjort det. 
 
 
Säkerheten i enheterna 
 
Tabell 4.10 Jämförelse mellan hur viktig respondenten tycker att säkerhet är och om den kollade upp vad enheten 
sparar. 

På fråga 11, “Hur viktigt är det för dig att de smarta enheterna du placerar i ditt hem är 
säkra?” Dvs. att ingen utomstående kan komma åt dina enheter” Svarade 54 av de 103 
respondenterna (52,4 %) att säkerhet är väldigt viktigt. 39 av respondenterna (37,8 %) tyckte 
att säkerheten var ganska viktig och 10 av respondenterna (9,7 %) ansåg att funktionen på 
enheten var viktigare än säkerheten. Vid en jämförelse med fråga 9, “Kollade du upp vad den 
smarta enheten sparar för information om dig?” Svarade 6 av alla 103 respondenter (5,8 %) 
att de kollade upp vad enheterna samlar in för information. Studeras de respondenter som 
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ansåg att säkerheten var väldigt viktig enskilt, kan det urskiljas att 90,7 % av dem inte kollade 
upp vad den smarta enheten samlar in och lagrar för information. 
I en jämförelse mellan fråga 11, “Hur viktigt är det för dig att de smarta enheterna du placerar 
i ditt hem är säkra?” Dvs. att ingen utomstående kan komma åt dina enheter” Och 10, 
“Kollade du upp vad företaget kan tänkas använda den insamlade informationen till?” Visades 
ett liknande resultat då 93 % av respondenterna svarade att de inte kollade upp vad företaget 
kunde tänkas använda den insamlade informationen till. 
 
 
Tabell 4.11 Jämförelse mellan hur viktig respondenten tycker att säkerhet är och om den aktivt har försökt att säkra 
sin enhet. 

 
 
I en jämförelse mellan fråga 11, “Hur viktigt är det för dig att de smarta enheterna du placerar 
i ditt hem är säkra? Dvs. att ingen utomstående kan komma åt dina enheter” och fråga 13, 
“Har du aktivt försökt att säkra din smarta enhet och skydda dig själv genom att till exempel 
ha bra lösenord?” Visade resultatet att 57,4 % av de respondenter som tyckte att säkerheten 
var väldigt viktig också hade försökt att säkra sina enheter. Av de respondenter som tyckte att 
säkerhet var ganska viktigt hade 46,2 % säkrat sina enheter och av de individer som inte 
tyckte att säkerheten var viktig alls hade 30 % säkrat sina enheter.  
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    Tabell 4.12 Jämförelse mellan ålder och hur viktig respondenten tycker att säkerhet är. 

När det gällde fråga 11, “Hur viktigt är det för dig att de smarta enheterna du placerar i ditt 
hem är säkra?” Jämfört med ålder, var det ungefär hälften av alla respondenter i varje 
åldersgrupp som ansåg att säkerheten var väldigt viktig. De två åldersgrupper som skiljde sig 
från detta var åldersgruppen 40-49 där enbart 35 % tyckte att säkerhet var väldigt viktigt och 
åldersgruppen 60+ där hela 70 % ansåg att säkerheten var väldigt viktig. 
 
 

Tabell 4.13 Jämförelse mellan om respondenten vet om enheten samlar in information och om den aktivt      
 har försökt säkra sin enhet. 

På fråga 7, “Vet du om att din smarta enhet/dina smarta enheter kan samla in och lagra 
information om dig?” Visar resultatet att 62 av 103 respondenter svarat att de visste om att 
deras enhet kunde samla in och lagra information om dem. 21st visste inte om att deras enhet 
kunde samla in och lagra information om dem och 20st var osäkra på om deras enhet kunde 
samla in och lagra information om dem. Vid en jämförelse med fråga 13, “Har du aktivt 
försökt att säkra din smarta enhet och skydda dig själv genom att till exempel ha bra 
lösenord?” Går det att urskilja att de som visste om att enheten samlade in och lagrade 
information var mer benägna med att skydda sina enheter än de som inte visste. 
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5 Analys och diskussion 
För att kunna besvara forskningsfrågan presenteras nedan en analys och diskussion av den 
enkätundersökning som har utförts. Den består av enkätsvaren kopplat till tidigare teori och 
forskning där författarna har kunnat dra vissa slutsatser och paralleller. Även detta kapitel är 
indelat efter de fyra teman som behandlats tidigare i uppsatsen, för att få en tydlig struktur och 
för att lättare kunna urskilja vad som reflekterats om. 
 
Nyttan – vad individen vill få ut av sin smarta enhet 
Vad som framkommit från enkätundersökningen är att individer främst köper smarta enheter 
eftersom det är bekvämt och det är oavsett ålder. En del köper det för att det är en rolig grej, 
ett fåtal för att säkra sitt hem eller för att enheten var billig. Ingen av respondenterna köper 
enheterna på grund av miljövänliga skäl. I teorin finns det främst tre olika fördelar som tas 
upp med smarta hem. Den första fördelen är att det är bekvämt och den andra att det är 
energisparande (Huang et al. 2016). Den tredje fördelen är säkerhetsaspekter (Robles & Kim 
2010). Utifrån enkätundersökningen är fördelarna med att spara energi och säkerhetsaspekter 
inte alls lika viktiga som i teorin. Då respondenterna enbart hade möjlighet att välja den 
främsta anledningen till att de ägde en enhet kan dock resultatet delvis vara missvisande. 
Ordet bekvämlighet är svårdefinierat och kan tolkas på olika sätt. Anledningen till att de flesta 
valde det som alternativ kan ha berott på att de respondenter som till exempel hade både ett 
larm och en Smart-TV hemma valde bekvämlighet för att det alternativet bäst passade in på 
båda deras enheter. Ett larm från företaget Verisure sätter automatiskt igång kameran och 
anropar larmcentralen vid ett inbrott (Verisure a 2017). Om en respondent äger ett sådant larm 
kan det göra livet både mer bekvämt och säkert. Därmed är det svårt att urskilja vad 
respondenterna menade när de valde bekvämlighet som främsta anledning. Att respondenterna 
köpte sin smarta enhet på grund av att det var en rolig grej eller på grund av nyttan som den 
ger, kan tyda på att de inte bryr sig speciellt mycket om de risker som kan uppstå vid 
användningen eller framtida risker som kan uppstå ifall enheterna sparar data en längre tid. 
Den information som sparats kanske kan läcka ut vid ett senare tillfälle och det beror 
självklart på användaren hur accepterat det är eller inte. Då individen spelar en större roll än 
den tror, bör hen blir mer medveten om riskerna och skydda sin privata data mer.   
 
När det gäller funktionen på enheterna var majoriteten av respondenterna i undersökningen 
väldigt nöjda. Lin och Bergmann (2016) skriver att smarta hem bidrar med många bra 
funktioner och förenklar vardagen för individer. Enligt Alam, Reaz och Ali (2012) är en av 
anledningarna till att använda sig av smarta enheter i hemmet att öka användarens komfort 
och för att underlätta i det dagliga livet. Funktion och bekvämlighet är något återkommande i 
både teorin och enkätundersökningen vilket påvisar att dessa är väldigt viktiga när det gäller 
smarta hem och dess enheter. En koppling dras till att de smarta enheterna är användarvänliga 
och uppfyller individens önskan av funktion och bekvämlighet. Är användarna nöjda kan det 
leda till att de köper fler enheter som de kopplar ihop med deras redan befintliga, vilket enligt 
Mansfield-Devine (2016) leder till ett större hot. Frågan är om enheterna i framtiden verkligen 
kommer att bidra med nytta eller om säkerhetsbristerna kommer att ta över och användarna 
istället avstår från att köpa dem. Ju mer hemmet automatiseras desto viktigare är det att både 
användaren blir mer medveten och att företagen skapar bättre säkerhetsarkitekturer. Detta för 
att enheterna fortsatt ska bidra med nytta. 
 
Individens syn på användarvillkor 
Från enkätundersökningen framkom det att ingen av de utfrågade respondenterna hade läst 
användarvillkoren till deras smarta enheter noggrant. Majoriteten av respondenterna hade inte 
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läst användarvillkoren överhuvudtaget. Varför majoriteten inte läser användarvillkoren kan 
bero på många olika faktorer. Lundeberg (2015) säger att användarvillkoren är för komplexa 
och långa för att en individ ska ha möjlighet att läsa dem. Det kan därmed innebära att 
respondenterna helt enkelt inte har tid att läsa användarvillkoren utan godkänner avtalen och 
börjar använda enheten ändå. Individen kan oftast inte använda en produkt eller tjänst utan att 
godkänna användarvillkoren (Lundeberg 2015). Det kan vara en bidragande orsak till att 
respondenterna godkänner avtalen utan att läsa igenom dem. Individen kanske inte tänker på 
att de faktiskt ger sitt medgivande till företagen att behandla deras personliga data genom ett 
knapptryck att de “godkänner användarvillkoren”. Det kan bli problematiskt för användaren 
eftersom de inte har någon aning om vem som kan komma åt deras privata information. Om 
de inte ifrågasätter villkoren kan användaren i slutändan inte skylla på någon annan än dem 
själva. De flesta respondenterna kollade heller inte upp vad den smarta enheten sparar för 
information om dem eller vad företaget kan göra med informationen. Anledningen till det kan 
vara att de helt enkelt litar på att företagen säljer säkra produkter och tjänster. Det kan också 
bero på att informationen som användaren söker inte finns tillgänglig för individen (Peppet 
2014).  
 
62 av de 103 respondenter som deltog i undersökningen svarade att de visste om att deras 
enhet samlar in information om dem. Det var endast 6 av 103 respondenter som hade kollat 
upp vad deras enhet sparar om dem men ändå hävdar 60,2 % av alla respondenter att de vet 
om att den smarta enheten sparar information om dem. Om de inte har läst användarvillkoren 
eller kollat upp vad deras enhet sparar om dem bör det vara svårt att veta att den smarta 
enheten samlar in information. Här ses en motsägelse mellan respondenternas svar, vilket 
leder till en tanke ifall respondenterna kan ha fått den informationen från annat håll. Kanske 
har butiken som sålde produkten informerat dem om den information som samlas in via 
enheterna? Samtidigt säger respondenterna att de inte kollade upp vad enheten sparade för 
information om dem, vilket tyder på att butiken inte informerat om detta. Kan det vara så att 
leverantörerna behöver bli bättre på att informera användarna om vilka risker som finns med 
enheterna? Vem ligger ansvaret på? Behöver användarvillkoren formas och bli mindre 
komplexa för att individerna ska läsa dem?  
 
Det som kan urskiljas är att medvetenheten hos individerna inte är så hög som de tror att den 
är. Tanken om att individerna är mindre medvetna än de själva tror kan stärkas då Atzori, Iera 
och Morabito (2010) påpekar att många privatpersoner inte är medvetna om vilken 
information som faktiskt sparas i den nya tekniken. De säger till och med att det nästintill är 
omöjligt att veta vad som sparas om individen. Det kan vara en anledning till att svaren från 
enkätundersökningarna har varit aningen motsägelsefulla. Om det är omöjligt att veta vad som 
sparas så är det svårt för både företagen och individen att ta reda på den informationen. Med 
tanke på att användaren inte läser användarvillkoren eller tar reda på vilken data som samlas 
in om dem när de köper en smart enhet kan deras personliga integritet skadas. Användaren 
behöver bli mer kritisk och kontrollera vad det finns för risker med enheterna som köpts in till 
hushållet samt börja ifrågasätta företagen. Smarta hem och dess enheter växer och användaren 
utsätter sig själva för en stor risk där personlig information kan spridas och behandlas helt 
utan hens vetskap (Integritetskommittén 2016). För att undvika risken med att den personliga 
integriteten ska skadas och att användaren kan bli utsatt för IT-brott är det viktigt att hen blir 
medveten om hur de smarta enheterna fungerar.   
 
Individens oro vid användning av smarta enheter 
För att ytterligare testa medvetenheten hos individer och för att undersöka ifall de är rädda att 
drabbas av IT-brott var några av enkätfrågorna riktade mot ifall respondenterna kände sig 
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oroliga över att någon obehörig skulle kunna få tillgång till privat information om dem. 
Resultatet visade att det endast var 35 % av alla respondenter som var oroliga över detta. Den 
åldersgrupp som var allra minst oroliga var 60 + där enbart 10 % ansåg sig vara oroliga. Vad 
det beror på att åldersgruppen 60 + inte är oroliga är svårt att veta. Eftersom majoriteten inte 
var oroliga, kopplat till tidigare forskning och teori, kan en slutsats dras om att de helt enkelt 
inte har kunskap nog eller inte är medvetna om vad deras smarta enhet kan samla in för 
information. Mansfield-Devine (2016) har en teori om att individer inte är oroliga för att de 
inte förstår att flera enheter kan vara ett större hot än en enda enhet. Att problemet blir större 
när flera enheter kopplas ihop men att individer inte förstår eller vet om detta. 80 % av 
respondenterna i åldersgruppen 60 + ägde 1-2 enheter vilket också kan vara en faktor till att 
de inte är speciellt oroliga. Teorin om att användaren inte är orolig för att hen bara har en 
enhet, stämmer inte överens med åldersgruppen 20-29 år där de flesta även där enbart hade 1-
2 enheter, och också är den åldersgruppen som är mest oroliga. Det hade kunnat vara så att de 
individer i den åldern har mer kunskap och kanske därmed är mer medvetna om de risker som 
deras smarta enheter kan bidra med. Detta stämmer bättre överens med det som Casey (2015) 
säger om att många av de smarta enheterna enskilt kan lagra information om hur användaren 
använder enheten.  
 
Det är dock svårt att bevisa att 20-29 år har mer kunskap då 93,1 % av respondenterna i den 
åldersgruppen inte har läst användarvillkoren och därmed måste ha erhållit den informationen 
på annat håll. Sätts detta i relation till åldersgruppen 60 + där hela 60 % hade läst 
användarvillkoren (men inte så noggrant) kan det ifrågasättas om den informationen verkligen 
stod där. Enligt undersökningen som Peppet (2014) gjort kan företag medvetet eller 
omedvetet utesluta information om hur person- och integritetsuppgifter behandlas eller 
hänvisa läsaren till deras webbsida. Där går det att ställa sig frågan vem ansvaret egentligen 
ligger på, hur lätt är det för användaren att bli mer medveten om informationen utesluts för 
dem?  

I en analys av jämförelsen mellan fråga 7, om respondenterna vet om att deras smarta enhet 
samlar in information om dem och fråga 12, ifall de är oroliga att någon obehörig ska komma 
åt deras personliga information visar resultatet att 65 % av de som vet om att enheten samlar 
in information samtidigt inte är oroliga för att någon obehörig ska få tillgång till den 
informationen. Detta resultat kan antingen tyda på att de inte har nog kunskap eller 
medvetenhet om vad enheterna samlar in för information om dem, att de litar på att företagen 
och utvecklarna har en bra säkerhetsarkitektur i enheten eller att de helt enkelt inte bryr sig 
om det. Självklart beror detta på individen och vad som är viktigt för den, men individen bör 
vara mer försiktig och tänka till en extra gång.  Av de respondenter som svarat att de är osäkra 
på ifall deras enhet samlar in information om dem eller inte, har ungefär hälften av dem svarat 
att de inte är oroliga. Det kan kopplas till att anledningen till att de inte är oroliga är just för 
att de inte vet om ifall enheten samlat in något eller inte. Ett dilemma här blir mellan 
digitaliseringens omfattning som bidrar till ökade datamängder och som Ljungberg (2016) 
menar kan spåra individers beteende och intressen via enheterna, och att individer inte är 
medvetna eller inte bryr sig om det.  
 
För att mäta medvetenheten hos individerna var det intressant att se hur många som aktivt 
försökt att säkra sina enheter själva genom att till exempel byta ut lösenordet på enheten. Där 
visar resultatet att hälften av alla respondenter hade gjort det. Lin och Bergmann (2016) anser 
att den största sårbarheten inom IoT och smarta hem är att de flesta hushåll idag måste hantera 
och sköta säkerheten i sina egna system. Att ändå hälften av respondenterna hade säkrat sina 
enheter via nya lösenord ger en ökad tro om att de respondenterna faktiskt är lite medvetna 
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om riskerna, alternativt att de har bytt lösenord av vana och för att själva lättare kunna komma 
åt sin enhet samt minnas lösenordet om de tvingas logga in på nytt. Det går att ställa sig 
frågan om de 32 respondenter som svarat att de aktivt har skyddat sig och som samtidigt säger 
att de inte är oroliga för att någon ska komma åt deras personliga information, inte är oroliga 
just för att de skyddat sig via ett bättre lösenord på enheten. Vad de antagligen inte vet är att 
många IoT-enheter enligt Lin och Bergmann (2016) saknar grundläggande 
säkerhetsarkitektur. Det gör det enkelt för obehöriga personer med rätt kunskap att ta kontroll 
över enheten (Waher 2015).  
 
Bevisligen är det inte många användare som är oroliga, vilket är ett problem. Med tanke på att 
ett fåtal användare kollar upp vad enheten sparar för information om dem i kombination med 
de säkerhetsbrister som finns behöver användaren bli mer orolig, eller iallafall mer 
uppmärksam och medveten om de risker som kan uppstå. Anledningen till att de inte är 
oroliga kan ha att göra med att många säkrar sina enheter, eller att de helt enkelt inte bryr sig 
om riskerna med enheterna, men i stora drag verkar det finnas en kunskapsbrist hos 
användarna.  
 
Säkerheten i enheterna 
Utifrån resultatet av enkätundersökningen framkom det att 93 stycken (90,3 %) av 
respondenterna ansåg att säkerheten i enheterna var ganska eller väldigt viktig. Av dem var 
det enbart 5 respondenter som också kollade upp vad de smarta enheterna sparar för 
information om dem. Det visar att fastän många tyckte att säkerheten var viktig, var det endast 
ett fåtal som faktiskt visste vad de smarta enheterna samlade in för privat information om 
dem. Respondenten utger sig därmed som medveten men det kan ifrågasättas då hen inte vet 
vilken typ av information som enheterna samlar in och lagrar. Den nya teknologin bidrar och 
leder till att användaren exponerar mer information och håller färre hemligheter om sig själv 
(Weinberg et al. 2015). Ett ökat antal enheter som kopplas upp på ett nätverk gör det också 
enklare för någon obehörig att komma åt en annan individs privata information (Miller 2015). 
Vilket också kan leda till att det blir svårt att veta vem som skulle kunna komma åt den data 
som samlats in och sparats. Det kan vara så att individen tror sig veta om att den smarta 
enheten både samlar in och lagrar data. Det kanske inte känns som ett hot att tv:n kan minnas 
vilka program individen såg på senast men då olika typer av enheter kommunicerar med 
varandra blir utformningen av säkerhetsmekanismer mer komplicerad och antalet 
angreppsvägar för skadliga attacker kan bli fler (Han et al. 2016).  
 
Då konsekvensen av att en enhet inte är säker kan leda till oönskade effekter för individen, 
såsom fjärrstyrning av enheterna och inbrott, bör individen vara mer noga med att kolla upp 
vad som faktiskt sparas för information om dem i deras enheter. Eftersom 
Integritetskommittén (2016) menar att risken ökar för att uppgifter om enskilda användare 
hanteras för ändamål som användaren inte är medveten om att den har samtyckt till, blir det 
svårare för individen att använda smarta produkter utan att avslöja privata vanor och 
identitetsfrågor. Därför behöver de också bli bättre på att ifrågasätta säkerheten i enheterna 
innan köp eller läsa på mer för att bli mer medvetna om de risker som kan uppstå. Om 
användaren blir mer medveten och ifrågasätter leverantörerna och utvecklarna av enheterna 
kommer en diskussion att skapas om att även företagen behöver bli bättre på att informera 
kunden om risker samt att utveckla säkrare enheter. Tidigare kan det antas att företagen lagt 
skulden på användarna till att säkerhets- och integritetsrisker uppstått, vilket inte längre skulle 
vara möjligt om användaren blir mer medveten.  
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Det positiva mönster som kunde urskiljas från resultatanalysen var att de som tyckte att 
säkerhet var väldigt viktigt även var de som var mest benägna av att skydda sina enheter till 
exempel via nya och bättre lösenord. Sammanlagt hade hälften av respondenterna aktivt 
försökt att säkra sina enheter, vilket kan ses som en förhoppning till att de faktiskt är något 
medvetna om de risker som finns. Det som inte får glömmas är att hälften inte hade säkrat 
sina enheter och vad de utgör för risk mot sig själva och samhället. Det kan bero på att de som 
inte har skyddat sig har en lägre acceptansnivå av att skydda sin personliga integritet och att 
de helt enkelt inte bryr sig. Det kan även bero på vilken typ av enhet det handlar om och att 
vissa enheter kan anses som viktigare säkra än andra. Då det inte finns något tydligt 
integritetsskydd i dagens implementationer leder det till att dataintegritet är en stor utmaning i 
smarta miljöer (Wong & Kim 2014). När IoT-enheter kommer på tal nämns sällan dessa 
säkerhetsproblem (Huang et al. 2016). Ifall individen inte är medveten om riskerna som den 
smarta enheten kan bidra med (dels för att de inte läst användarvillkoren och dels för att de 
inte har kollat upp vad den smarta enheten kan samla in och lagra för information om dem) 
kan det leda till att IT-brott lättare kan lyckas att genomföras. Utvecklingen av IT-brott ökar 
konstant, eftersom både samhället och individerna blir alltmer beroende av internet 
(Mazurczyk et al. 2016). 
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att utveckla kunskap om vilken medvetenhet som finns hos individen 
kring riskerna vid användning av smarta enheter i hemmet. Slutsatsen har baserats på den 
insamlade teorin och empirin samt den analys och diskussion som har gjorts utifrån resultatet 
från enkätundersökningen. Med hjälp av de fyra teman som studien har utgått ifrån har olika 
infallsvinklar analyserats och en generell slutsats kunnat dras. Författarna har därmed kommit 
fram till ett svar på frågeställningen:  

 
Vilken medvetenhet finns hos individen kring riskerna vid användningen av smarta enheter 
i hemmet? 
 
Den här studien har visat att den medvetenheten som finns hos individen är låg och att 
individen i många lägen är mindre medveten än vad den själv tror om de risker som finns vid 
användningen av smarta enheter i hemmet. Analysen har visat att individen tror sig veta om 
att enheterna samlar in information om hen men den har även visat att ingen kontroll görs av 
individen över vad enheten sparar för information och vad företaget kan tänkas använda den 
insamlade informationen till.  Det var inte heller någon som hade läst användarvillkoren noga 
och den största anledningen till att enheterna köptes var av bekvämlighetsskäl. Detta var stora 
faktorer som var avgörande för att kunna dra slutsatsen att individens medvetenhet är låg. 
 
Tidigare forskning har visat att mest fokus har riktats mot själva enheten, dess säkerhetsbrister 
och vilken nytta den bidrar med. Studiens bidrag är därför att tillföra forskning sett från ett 
användarperspektiv för att uppmärksamma att användaren är en del av de eventuella risker 
som kan uppstå. Svaret på frågeställningen kan sedan komma att användas som grund för att 
ta ställning till hur individens medvetenhet påverkar de risker som finns vid användningen av 
smarta enheter i hemmet. Blir individen mer medveten kommer den eventuellt att känna sig 
mer orolig och därmed vidta åtgärder för att skydda sig och sina enheter bättre. Det kommer 
att behövas då digitaliseringen ständigt går framåt, vilket också kan leda till att fler IT-brott 
kommer att försöka genomföras. Som det ser ut idag utsätter individen sitt hem och sig själv 
för onödiga risker när det kommer till den egna säkerheten genom att godkänna 
användarvillkor utan att ha kollat upp vad som kan hända med deras privata data. Individen 
behöver ifrågasätta företagen innan hen köper hem en smart enhet och mer ansvar kommer att 
behöva tas både av individen själv och av de företag som utvecklar enheterna. 
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7 Utvärdering av studien  
 
I kapitlet utvärdering av studien diskuteras metodutvärderingskriterierna validitet och 
reliabilitet samt valet av metodansats och hur det har påverkat studien. Vidare motiveras valet 
av att göra en enkätundersökning, hur frågorna i den utformats på bästa sätt samt vad 
alternativet till insamling av empiri hade kunnat vara. Förslag för framtida forskning kommer 
att avsluta utvärderingen. 
 

7.1 Kvalitetskriterier 
Vid reflektion och utvärdering av trovärdigheten i en genomförd kvantitativ studie bör 
validitet och reliabilitet tas i beaktning (Recker 2013). Validitet beskriver huruvida den data 
som studien samlat in verkligen mäter det som studien från början avsett att mäta. Valida 
mätningar representerar kärnan eller innehållet som konceptet fokuserar på (Recker 2013). 
Bryman och Bell (2015) menar att det finns ett problem med validitet och mätning och att 
individer alltid kommer att ifrågasätta ifall mätningen verkligen återspeglar det konceptet som 
studien undersöker. Med reliabilitet menas att resultatet från en studie ska gå att upprepa igen 
med hjälp av samma förutsättningar. Är studien inte reliabel, kan den inte heller vara 
validerbar (Robson 2011).  
 

7.1.1 Validitet och reliabilitet 
Det finns olika sätt som speglar sättet att mäta en studies validitet (Bryman & Bell 2015). För 
teoretiska bedömningar på validitet kan bland annat construct validity användas (Recker 
2013). För att säkra validitet under studiens gång har det som tidigare nämnts skickats ut ett 
utkast av enkäten i form av en testenkät. Där fick några utvalda individer komma med 
kommentarer och synpunkter till varje fråga på utkastet (se 2.5 enkätundersökning). 
Testenkäten kan ses som en typ av construct validity som enligt Recker (2013) handlar om 
operationalisering eller mätning mellan konstruktioner. Ett problem som kan uppstå vid 
construct validity är att frågor i ett frågeformulär kan uppfattas som tvetydiga och ge intrycket 
att de betyder något annat än vad som var tänkt (Recker 2013). Testpiloternas svar användes 
sedan för att statistiskt försöka fastställa att frågorna som var avsedda att mäta samma 
konstruktioner hade liknande statistiska poäng, samtidigt som det fastställdes att de skiljde sig 
från de mått som var avsedda att mäta andra konstruktioner. 
 
För att mäta validitet på empiriska bedömningar kan face validity användas (Recker 2013). 
Författarna har under studiens gång använt handledaren som ett bollplank för att säkerställa 
att mätningarna speglar innehållet i konceptet. Handledaren har fått agera som en domare och 
säga om han tycker och tror ifall mätningarna visar rätt spegling. Detta kallas Face validity 
och är en process som är grundad på intuition (Bryman & Bell 2015).  
 
För att få en mer reliabel studie finns det en genomgående förklaring i hela metodkapitlet till 
hur resultatet i studien har tagits fram, behandlats och analyserats. Frågorna i enkäten var 
välutformade och tydliga för att inga missförstånd skulle uppstå och en bilaga av enkäten 
finns med i uppsatsen (se bilaga. enkätundersökning). Detta bidrar till att andra forskare kan 
genomföra studien igen och få ett liknande eller till och med samma resultat. Meningen med 
reliabilitet är att resultatet från en studie ska gå att upprepa med hjälp av samma 
förutsättningar (Recker 2013). Enkäter anses ofta vara mer reliabla än intervjuer eftersom 
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respondenten kan vara anonym och därför tenderar att svara mer sanningsenligt (Cohen, 
Manion & Morrison 2007). 
 

7.2 Metodutvärdering 
För att kunna besvara frågeställningen som behandlats i studien krävdes ingen djupare 
förståelse då frågan var av mätbar karaktär och författarna endast ville ta reda på vilken 
medvetenhet som finns hos individer i allmänhet kring riskerna vid användningen av smarta 
enheter i hemmet. Därför kändes valet av att göra en forskning via en kvantitativ metod 
befogat då en sådan fokuserar på frågor som är mätbara genom att samla in kvantitativa data 
via exempelvis enkätundersökningar (Recker 2013). Anledningen till att författarna valde att 
undersöka individens medvetenhet var för att litteraturstudien som gjordes visade att de flesta 
forskare fokuserat på nyttan och säkerhetsriskerna som enheterna bidrar med och att det 
saknades eller fanns lite forskning som var gjord utifrån ett användarperspektiv. Författarna 
anser att ju mer digitaliseringen går framåt och sträcker sig mot det privata hemmet, desto 
viktigare roll spelar individen.  
 
Då infallsvinkeln var användaren och frågeställningen syftar till att svara för hela 
populationen i Sverige över 20 år, valdes en enkätundersökning som den bästa 
undersökningsmetoden för studien. En alternativ metod istället för, eller som komplettering 
till enkätundersökning hade kunnat vara att genomföra ett antal individuella intervjuer. Med 
intervjuer hade det varit enklare att ställa följdfrågor till en fråga, om ett svar skulle vara 
oklart eller ifall opponenten velat utveckla respondentens svar. Med intervjuer kan 
undersökningen ge mer specifika och djupa svar inom ämnet och frågorna hade kunnat 
förklaras mer utförligt om det hade behövts (Robson 2011). Anledningen till att intervjuer inte 
genomfördes i studien berodde på att det inte var sådant material som efterfrågades för att 
kunna ta fram ett resultat och besvara frågeställningen. Studien eftersträvade ett mer 
generaliserat resultat från ett större antal respondenter och på grund av det valdes en 
enkätundersökning då det är lämpligt att samla in empiri via en enkätundersökning om ett 
större antal respondenter vill nås (Robson 2011).  
 
Författarna la ner mycket tid för att utforma enkäten så tydlig som möjligt med frågor som 
inte skulle vara riktade mot svaret som efterfrågades och för att ha frågor som var relevanta 
för att kunna analysera fram ett resultat till studien. Det är lätt att de frågor som ställs riktas 
mot det svar som är mest passande för studien (Robson 2011). I det här fallet skulle det kunna 
ha varit att frågorna riktades mot att få respondenterna att svara att de inte är medvetna.  
 
Av de svar som mottogs har det inte visat att någon skulle ha missförstått någon fråga och det 
var inte heller någon som hörde av sig med funderingar om att någon fråga skulle ha varit 
otydlig eller liknande, vilket kan tyda på att enkäten var bra utformad. Självklart kan 
ytterligare frågor alltid adderas i efterhand men det är inga specifika frågor som författarna 
ansåg sig sakna. En internetbaserad enkätundersökning kan ibland förknippas med låg 
svarsfrekvens (Robson 2011). Av 150 utskickade enkäter var det 103 svar som registrerades. 
Författarna ansåg svarsfrekvensen som acceptabel med över hundra svar, men hade enkäten 
fått ligga ute några dagar till hade kanske en ännu högre svarsfrekvens uppnåtts.  
 
Studien har som tidigare nämnt utgått från ett stratifierat urval vilket ökar chansen för att den 
blir representativ mot populationen (Robson 2011). Det har dock tagits i beaktning att urvalet 
av studien delvis inte är representativt mot hela populationen då respondenterna till största del 
har varit facebookvänner och “vänner till vänner”. För att generalisera till hela populationen 
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hade en mer omfattande studie rekommenderats med fler respondenter och en större 
spridning. 
 

7.3 Framtida forskning 
Denna studie har behandlat problemet med individens medvetenhet och de risker som finns 
med de smarta enheterna, vilket har öppnat många dörrar för framtida forskning. Det 
rekommenderas vidare forskning inom ämnet för att stärka slutsatsen om att individen inte är 
så medveten som hen tror. Passande hade varit att utföra intervjuer med individer där det finns 
möjlighet att ställa följdfrågor och skapa en djupare förståelse för deras tankemönster. För att 
lösa problemet med riskerna av de smarta enheterna hade vidare forskning behövt undersöka 
hur någon form av säkerhetsarkitektur ska utformas. Förslagsvis hade en gemensam standard 
för de olika enheterna behövts för att de bättre ska kunna fungera med varandra. Det hade 
varit intressant att undersöka vem ansvaret av säkerhetsriskerna faktiskt ligger på, ligger det 
på användaren, företaget eller på båda parter. 
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Bilaga. Enkätundersökning 
Vi är tre tjejer som går dataekonomutbildningen på Högskolan i Borås. Vi skriver just nu vår 
kandidatuppsats som handlar om smarta enheter i hemmet. Syftet med undersökningen är att 
ta reda på hur medvetna individer är kring användandet av dessa smarta enheter. Det 
insamlade materialet kommer att sammanställas och analyseras för att kunna ge svar på den 
frågeställning som vår studie tar upp. Den här enkäten vänder sig till dig som har minst en 
smart enhet i ditt hem. En smart enhet är en enhet som oftast är uppkopplad mot ett trådlöst 
nätverk (Wi-Fi) och kan styras på distans via en app i din mobiltelefon/surfplatta. Exempel på 
smarta enheter: Larm, lås, övervakningskamera, värmesystem, belysning, vitvaror, högtalare, 
smart-TV, chromecast, Apple-TV, babymonitor.  
 
Det är viktigt att du som svarar på denna enkät har minst en sådan enhet. Är det någon fråga 
du är osäker på, svara det som är mest likt din situation. Enkäten är anonym och tar ca 5 
minuter att genomföra. Vi vill i förväg tacka för din medverkan. 
 
1. Ålder 
20-29 år 
30-39 år 
40-49 år 
50-59 år 
60 + år 
 
2. Kön 
Man 
Kvinna 
Annat 
Vill inte svara 
 
3. Har du någon smart enhet i ditt hem? Om JA fortsätt till nästa fråga, om NEJ avsluta 
enkäten. (Se definitionen av vad vi menar med en smart enhet i den inledande texten) 
Ja 
Nej 
 
4. Hur många olika typer av smarta enheter har du? (Har du flera likadana räknas det 
som en. T.ex. två smart-TV räknas som en typ av enhet) 
1-2 st 
3-4 st 
5+ st 
 
5. I vilken typ av boendeform har du din smarta enhet/dina smarta enheter? (Flera val 
är möjliga) 
Villa 
Radhus 
Lägenhet 
Fritidshus 
Annat 
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6. Vilken är den främsta anledningen till att du köpte din smarta enhet/dina smarta 
enheter? 
Bekvämlighet 
Säkerhetsskäl 
Miljövänligt 
En rolig grej 
Den var billig  

7. Vet du om att din smarta enhet/dina smarta enheter kan samla in och lagra 
information om dig?  
Ja 
Nej  
Osäker 
 
8. Läste du användarvillkoren till din smarta enhet innan du började använda den? 
Ja, jag läste allt noggrant 
Ja, men jag läste inte så noggrant 
Ja, men jag förstod inte 
Nej, jag läste inte 
Nej, det fanns ingen 
Kommer inte ihåg 
 
9. Kollade du upp vad den smarta enheten sparar för information om dig?  
Ja 
Ja, men det stod inte 
Nej 
 
10. Kollade du upp vad företaget kan tänkas använda den insamlade informationen till?  
Ja 
Ja, men det stod inte 
Nej 
 
11. Hur viktigt är det för dig att de smarta enheterna du placerar i ditt hem är säkra? 
Dvs. att ingen utomstående kan komma åt dina enheter. 
Säkerhet är väldigt viktigt 
Säkerhet är ganska viktigt 
Säkerhet är inte alls viktigt, funktion är viktigare 
 
12. Är du orolig för att någon obehörig kan komma åt din smarta enhet/dina smarta 
enheter och kanske därmed få tillgång till personlig information om dig?  
Ja 
Nej 
 
13. Har du aktivt försökt att säkra din smarta enhet och skydda dig själv genom att t.ex. 
ha bra lösenord? 
Ja 
Nej 
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15. På en skala mellan 1-5, hur nöjd är du med funktionerna på din smarta enhet/dina 
smarta enheter?  
Inte alls nöjd 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Väldigt nöjd 
 
16. Kan du tänka dig att köpa fler smarta enheter till ditt hem? 
Ja 
Nej 
 
 
Tack för din medverkan!  
Mvh Agnes, Frida och Gabriella 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
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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