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● Blinkat med lampor sedan 1900-nånting
● Säkerhet till och från som en röd tråd
● Seglar, simmar och åker skidor
● Kuriosa: Bakgrund inom Fri Programvara:

Free Software Foundation Europe,
Svenska Linuxföreningen, m.fl.
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IoT Open
● Nytt erfaret bolag
● Plattform med ursprung från Ericsson
● Plattform och integrationer både upp och ner
● Jag och mina kollegor finns i minglet



 

IoT – Internet of Things
● Ett av de värsta begrepp jag vet!!

– Finns inget Internet of Things!
– Finns Things kopplade till Internet
– Dator är också en Thing beroende på hur man ser det

● IoT = Internet, men med fler anslutna saker och färre människor
● En ”thing” kan i större utsträckning även styraäven styra saker
● Tänk IoT = ”Internet – of Threats”of Threats” ...
● … med fler och ”dummare” saker.



 

(IT-)Säkerhet?
● Säkerhet ≈ Medel för att uppnå trygghet
● IT-säkerhet handlar om att skydda sina 

tillgångar
● IoT kräver lite nya grepp kring säkerhet
● Vi vill inte att våra system missbrukas 

eller läcker information!



 

”Hackaren”*
● Allt från ”script kiddies” till multinationella 

organisationer och stater
● Inte bara företagets interna resurser är intressanta 

för hackaren
● Datorresurser (Spam-net, Bot-net, Mining, …)
● Informationsinsamling

– Mot arbetsgivare
– Mot staten
– För utpressning

*) Hacker är egentligen en duktig programmerare



 

Uppsjö av standarder

ISO 27001, ISO 17799, NIST SP 800, RFC 2196, 
IEC 62443, ISO/IEC 30141, ISO/IEC 15408, 
ISO/IEC TR 15446, Common-Criteria, m.fl.
● Alla(?!) är bra checklistor
● Men ”hackaren” kommer att leta buggar …
● … eller gå via användaren. 



 

Var rädd, men för rätt saker ...
● Det är bra att vara rädd! Till och 

med lite paranoid.
● Men ”Tjuven” kommer inte att 

hacka det elektroniska låset, 
utan använder fönstret på 
baksidan.

● Hackare utnyttjar buggar …
● Men tjuven kan lära av hackare



 

Jag är mest rädd för ...



 

Jag är mest rädd för ...



 

Tiden ...
● Inget system har klarat sig mot tiden
● Extra svårt med IoT

– Många ”things”, många leverantörer, utspritt

● Förväntningar hos kunden på livslängd
– När uppgraderade du dina strömbrytare senast

● Planera för hela livscykeln från början!



 

Jag är näst mest rädd för ...



 

Jag är näst mest rädd för ...



 

Användare
● Saknar kunskap (eller vilja, eller båda)
● Sätter inte säkerheten först (med all rätt ibland)
● Är rädda för ”fel” saker
● Vill inte betala för säkerhet (med all rätt ibland)



 

Lösningar
● Kryptering

– End-to-end är på ”allas” läppar, men är dyrt och ofta 
krångligt

– Kan användas på ett sunt sätt
– Rimliga lösningar finns
– Skillnad på en termometer och ett lås eller larm



 

Lösningar
● Segmentering

– En termometer behöver inte samma skydd som ett 
larm

– En bugg som kan nyttjas mot en dörr, skall inte 
kunna öppna alla dörrar

– En bugg som kan nyttjas mot en termometer skall 
inte kunna nyttjas för att störa ut larmet



 

Lite summering
● Säkerhet och IoT är en 

utmaning
● Var rädd för rätt saker
● Lagom skydd, segmentera
● Livscykeln
● Hjälp användarna



 

Tack för mig – Ses ombord!

Marcus Rejås

https://iotopen.se
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