
Internet of Things
- Ett lexikon



Introduktion

Internet of Things för naturligtvis med sig en 
hel rad nya fackuttryck och förkortningar. 
Några känner du säkert till sedan tidigare, 
medan andra kräver en förklaring. 

Vi har gjort vårt bästa för att samla de mest 
relevanta uttrycken, samt en förklaring av 
vilken roll de spelar inom IoT. Det betyder att 
även om du redan känner till vissa uttryck, som 
malware eller brandvägg, så kan de ha nya 
användningsområden eller definitioner inom 
IoT som du bör vara medveten om.

Vare sig du läser lexikonet från pärm till pärm 
eller använder det mer som ett uppslagsverk 
när du stöter på en särskilt konsonanttung 
akronym hoppas AddSecure att du får använd-
ning för informationen här.

IoT är ett stort och ständigt växande område 
så det kommer aldrig att vara möjligt att ge 
en fullständig bild genom en kortare samman-
ställning.

Trevlig läsning!

Vänliga hälsningar,
AddSecure

Om du saknar något ord eller om du har 
andra frågor du behöver få svar på, är du 
naturligtvis välkommen att kontakta oss.



AI 
Artificiell intelligens (AI) har de senaste åren 
gått från att vara science fiction till relevant 
befintlig teknik. Genom algoritmer som 
öppnar upp för machine learning klarar 
datorer att lära sig själva komplicerade 
uppgifter som vi inte skulle kunna 
programmera från grunden. Detta är viktigt 
för att kunna organisera och skapa mening
 av de enorma och komplicerade databaser 
som IoT öppnar upp för (se Big Data)

Aktuator 
Aktuatorer är komponenterna i ett
elektroniskt föremål som omvandlar
elektriska signaler till output som ljud,
rörelse eller andra funktioner. Vi talar 
gärna om aktuatorer som motsatsen 
till sensorer.

API 
Interface (API) är ett programmerings-
gränssnitt för att enkelt ansluta en 
programvara eller tjänst till en annan. Till 
exempel är det Facebooks API som 
låter andra nätsidor använda deras 
inloggning och användarinformation 
utan att behöva programmera det från
grunden. API:er är en viktig del av IoT 
eftersom de låter dig integrera viktig 
information från IoT-enheter in i dina 
egna IT-system.

APN 
Ett APN (Access Point Name) identifierar 
anslutningspunkten till en gateway mellan 
mobilnätet och internet. Det låter med 
andra ord mobila enheter ansluta till 
internet via mobilnätet.

Beacons 
Beacons, eller det lite mindre populära  
svenska ordet vårdkasar, är små Blue-
tooth-sändare som är placerade runt omkring  
dig för att ge dig information eller reklam  
som är anpassad efter var du befinner dig. 
En beacon dyker främst upp på din
smartphone och kan även anpassa sig
efter det som avsändaren vet om dig.



Big Data 
Big Data, eller stordata, är databaser
som är så stora att traditionella sätt att
behandla och analysera dem på inte är
tillräckliga. Med internetanslutna föremål 
överallt runt oss ökar informationsmängden 
som de hämtar in markant, något som gör
Big Data till en stor del av IoT. Dessbättre 
låter den nya tekniken oss inte bara samla in 
mer data, utan även att  behandla den mer 
effektivt (se AI). Mängden data man 
definierar som Big har ökat i takt med 
teknikens förmåga att samla in och lagra 
den, och där vi tidigare talade om gigabytes 
med information är det nu mer relevant att 
tala om till exempel exabytes (1 000 000 000 
000 MB).

Botnet 
Ett botnet är ett nätverk av anslutna maskiner 
eller föremål som har kapats för andra syften. 
Genom fientlig programvara kan hackare få 
tillgång till stor processorkraft genom att 
kombinera sådana så kallade zombie-maski-
ner i större nätverk, och använda dem för att 
till exempel skicka ut spam-mejl, eller över-
belasta andra nätverk/servrar genom att 
skicka förfrågningar från alla zombierna på 
en gång. Maskiner kan vara en del av ett 
botnet även när du fortsätter att använda dem, 
men de arbetar ofta långsammare eftersom 
de använder mycket kraft på andra processer. 
Botnets har redan upptäckts i det befintliga 
IoT.

Brandvägg 
Brandväggen är en barriär som skyddar ett 
nätverk mot oönskad trafik. En IoT-brandvägg 
ställer lite andra krav än en brandvägg av den 
typ som vi är vana vid från befintliga dato-
rer. De sistnämnda är ofta för stora för mer 
begränsade IoT-föremål och filtrerar också 
ofta för lite av andra saker än det som är mest 
nödvändigt i IoT. Därför är det viktigt med en 
anpassad brandvägg, beroende på vad den 
ska skydda. 
 





Cloud 
Om du använder cloud-tjänster, eller moln-
tjänster, betyder det att du låter externa
servrar ta hand om sådant som lagring och 
bearbetning istället för att göra det lokalt
på datorn eller föremålet. Det tar upp mycket 
mindre lagringsutrymme och processorkraft
på varje enhet, gör att all information blir mer 
lättillgänglig och är dessutom säkrare så länge 
molntjänsten är krypterad. 

Connected car 
En connected car, eller lite mer allmänt, ett 
connected vehicle – det vill säga ett anslutet 
fordon – är ett fordon som är anslutet till 
internet, ofta också med ett eget lokalt 
nätverk. Anslutna bilar används redan i stor 
omfattning, och anslutningen används ofta 
till sådant som bilens underhållningssystem, 
navigation, fjärrstyrning av funktioner och 
liknande. I framtiden kommer det att kunna 
användas för att exempelvis koordinera 
självkörande bilar.

DoS/DDoS 
En DoS-attack (Denial-of-Service) är en vanlig 
typ av attack för hackare som vill sätta ett 
system ur spel. Det kan till exempel vara att 
skicka program som kopierar sig själva i det
oändliga, tills processorn inte klarar av
att utföra processen längre. DDoS-attacker
(Distributed Denial-of-Service) är en annan
variant. Då använder de ett mycket stort 

antal maskiner i botnets till att skicka så 
mycket data att det överskrider offrets 
bandbredd, och får webbplatsen eller  
tjänsten att krascha. Den gemensamma 
nämnaren är att du tvingar ett system att 
utföra så krävande uppgifter att det kraschar.

 
E-hälsa 

E-hälsa är ett samlingsnamn för vårdutövande 
som tar hjälp av elektroniska och digitala 
lösningar. IoT kommer med högsta sannolik-
het få stor inverkan inom denna sektor, genom 
t.ex. automatiskt delade och uppdaterade 
patientjournaler och wearables som kan 
upptäcka sjukdom och åkommor.

eUICC 
eUICC (Embedded Universal Integrated 
Circuit Card) är en ny typ av integrerat 
SIM-kort som gör att du kan byta mobilleve-
rantör utan att fysiskt byta ut SIM-kortet. Allt 
sker OTA (over-the-air), något som bland
annat gör det enklare att byta tjänste-
leverantör.



Hacking 
Hackning är att utnyttja svagheter i digitala 
system för att få åtkomst som du inte är tänkt 
att ha. Detta kan leda till stora problem, och 
inte minst vara farligt när mer och mer ansluts 
till nätet. Kärnkraftverk, känsliga person-
uppgifter från vardagsföremål, livsviktig 
utrustning på sjukhus – allt detta är sådant 
som obehöriga kan få åtkomst till om man 
inte tar säkerheten på allvar.

IAM 

IAM (Identity & Access Management) är en 
uppsättning verktyg och rutiner för att säker-
ställa att endast de som ska ha åtkomst till 
ett nätverk får åtkomst, ta bort tillgången 
för dem som inte längre är anställda på ett 
företag osv. 

IoT 
Vi kommer inte undan en definition av själva 
temat – Internet of Things. Vi talar här om ett 
utvidgat internet, där alla möjliga föremål är 
hopkopplade och kan utbyta information – 
inte enbart människor via webbläsare, så som 
vi ofta föreställer oss det i dag.

Kapacitet 
Kapacitet är ett uttryck för mängden använda-
re och föremål som ett nätverk kan hantera.

Kryptering 
Kryptering är ett sätt att skydda data
genom att använda en algoritm för att
omforma datan till ett i utgångsläget 
obegripligt ”språk” som man behöver en 
”nyckel” för att dekryptera. Kryptering är 
redan i dag viktigt för att skydda känslig
information på internet, och det kommer 
att vara högst aktuellt även i fortsättningen 
inom IoT.

LAN 
på svenska, är ett geografiskt begränsat
nätverk, ofta begränsat till en enskild
byggnad.

LPWA 
Low-Power Wide-Area Network (LPWA) är 
en typ av trådlöst kommunikationsnätverk 
som lämpar sig mycket väl för IoT. Det har 
stor räckvidd men stöder lägre hastigheter
än till exempel 4G för mobiltelefoner.
Kommunikationsmodulerna som
används för LPWA kommer att ha en
lägre kostnad och dra lite ström –
något som gör att LPWA är perfekt
för en rad IoT-tillämpningar. Här
finns det en rad konkurrerande
standarder, såsom NB-IoT och LoRa.



M2M  
Många känner till uttrycket M2M-kommunika-
tion bättre än IoT och använder dem 
ibland om varandra. 
Det står för maskin till maskin-kommunikation 
och är när anslutna föremål kommunicerar
direkt med varandra utan något mänskligt
mellanled. Man skulle kunna säga att M2M 
möjliggör IoT, medan IoT är ett bredare 
begrepp som omfattar M2M-nätverk men 
även ekosystemen som omger dem. IoT 
sammanför den fysiska och den digitala 
världen.

Malware  
Malware – malicious software, dvs.
fientlig programvara – är ett samlings-
namn för all programvara som medvetet 
har till syfte att förstöra eller utnyttja 
din dator. Exempel är maskar, keyloggers 
eller adware.

Detta är något som också redan finns
i IoT-nätverk, det kan vara svårare att
upptäcka den fientliga programvaran
eftersom IoT-föremålen ofta har så
begränsade användningsområden att 
de inte kommer att påverkas märkbart.

Managed Connectivity  
Managed connectivity används ofta om 
lösningar som möjliggör övervakning, 
kontroll och självbetjäning av kommunika-
tionen i IoT-lösningar.

Mesh  
Mesh är en nätverksvariant som står i kontrast 
till exempelvis Wi-Fi, där nätverket i mesh är 
uppbyggt av många små sammankopplade 
noder (knutpunkter) i stället för att gå via en 
punkt, till exempel en router. Eftersom varje
nod i ett äkta mesh-system är hopkopplad 
med de övriga är det dyrare men mycket
säkrare eftersom det alltid finns många kopp-
lingar kvar om någon skulle sluta fungera.

Det finns även partial mesh-nätverk, där 
många men inte alla noder är hopkopplade
med varandra.

MNO  
En Mobile Network Provider (MNO) är en 
mobiloperatör som äger och kontrollerar 
alla nödvändiga element för att tillhandahålla 
mobiltjänster, inklusive basstationer, 
radiofrekvenser och kärnnät.



OpenVPN  
OpenVPN är en gratisprogramvara som gör 
det enkelt att upprätta privata nätverk (VPN).

PKI 
PKI (Public Key Infrastructure) är ett sätt att 
säkerställa säker överföring av information 
genom så kallad asymmetrisk kryptering där 
vanlig lösenordsverifiering inte är tillräckligt.
Den använder sig av både en offentlig och en 
privat nyckel, som tillsammans bekräftar att 
den som begär åtkomst är den som hen utger
sig för att vara.

Protokoll 
Ett kommunikationsprotokoll är en uppsättning 
regler som styr hur enheter ska kommunicera 
med varandra. Det finns en rad varianter
av dessa, som Bluetooth, Wi-Fi eller ZigBee, 
som är framtaget specifikt för IoT. IoT är i en 
så tidig fas att det inte finns några fasta 
standardiserade protokoll ännu, däremot 
många konkurrerande protokoll som inte
nödvändigtvis fungerar tillsammans.

RFID 
RFID står för radiofrekvensidentifiering och är 
ett system som fungerar genom att små brickor 
kommunicerar över mycket korta avstånd med 
hjälp av radiofrekvenssignaler. Dessa används 
till exempel för spårning, identifiering, verifie-
ring, betalning eller stöldlarm.

Sensor 
Eftersom IoT i så hög grad handlar om att 
koppla den fysiska världen till internet är 
sensorer otroligt viktigt. Detta är komponen-
terna som “känner av” sin omgivning genom 
att till exempel registrera ljus, temperatur 
eller luftfuktighet, och omvandla det till data. 
Genom M2M-kommunikation kan smarta 
föremål automatiskt svara på omgivningarna, 
utan mänsklig inblandning.

Server 
En server är en maskin eller ett dataprogram 
som utför tjänster för andra maskiner 
(vanligtvis datorer eller mobiltelefoner), så 
kallade klienter. Vanliga tjänster är till 
exempel lagring eller e-postfunktionalitet, 
något som frigör plats på de mer 
användarorienterade föremålen. Ett 
IoT-nätverk består ofta av flera sensorer och 
aktuatorer som styrs via en server.

Smart city 
Smart city, eller smart stad, är uttrycket som 
vi använder om en stad där IoT genomgående 
har integrerats i allt från trafik till skolor och 
sjukhus. Genom att använda denna teknik kan 
vi  effektivisera genom automatisering och 
skapa bättre och mer miljövänliga lösningar 
för invånarna.



Tvåstegsverifiering
Även känt som tvåstegsbekräftelse. En 
skyddsanordning som används speciellt när 
känsliga data är involverade.  Tvåstegsveri-
fiering är när du till exempel blir tvungen att 
ange en kod som skickas till mobilen utöver 
det vanliga lösenordet. Genom att involvera 
två led är det svårare för obehöriga att logga 
in sig på till exempel din internetbank eller 
IoT-nätverket.

Täckning 
Täckning är det geografiska området som en 
nätverkssignal når ut över.  Det kan påverkas 
både av de elektroniska föremålen som skick-
ar ut signalen (t.ex. mobila basstationer), och 
av de fysiska omgivningarna.

VPN 

VPN står för Virtuellt Privat-Nätverk och är en 
sluten krypterad förbindelse (så kallad tunnel) 
på internet. För att få åtkomst måste du
genomgå en autentiseringsprocess.VPN är 
en mycket säkrare nätverkstyp än det öppna 
internet, och det lämpar sig därför 
perfekt för IoT-ändamål.

WAN 
WAN står för Wide-Area Network och är helt 
enkelt ett nätverk som sträcker sig över ett 
större geografiskt område. Själva internet kan 
räknas som ett WAN, men är så stort att det
ofta blir mer meningsfullt att tala om det som 
en helt egen enhet. WAN är motsatsen till 
geografiskt begränsade lokala nätverk (LAN).

 

Wearables 
Wearables (eller wearable technology) är 
kort och gott teknik som du kan ha på dig. 
Detta kommer att bli allt vanligare i takt med 
att IoT blir större, men det finns de som till 
och med räknar traditionella saker som digi-
talklockor och hörapparater som wearables.
Andra menar att enheten måste vara ansluten 
till internet för att räknas som en wearable.
Aktivitetsspårare och diverse hälsosensorer 
som kommunicerar data över nätet är 
exempel på wearables.



Vill du veta mer om IoT eller 
säkrad kommunikation och data? 

Kontakta oss så berättar vi mer.

For a safer and smarter world

Klicka här

https://www.addsecure.se/kontakt-och-support/

