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Sammanfattning 

Smarta leksaker är en del av den växande trenden Internet of Things och förväntas att 

öka kraftigt de närmaste åren. 

Smarta leksaker bli allt vanligare i många hem. Men vad många inte vet är att en smart, 

internetuppkopplad leksak, kan samla in data kring användaren. Detta sker vanligtvis 

genom en kamera, mikrofon eller GPS. Informationen som samlas in lagras oftast 

historisk och kan komma att delas med tredje part och används oftast i en större 

beräkningsgrund som vi inte alltid tänker på. Dessa leksaker utgör en säkerhetsrisk och 

kräver därför säkerhetsåtgärder för att säkerställa deras tillförlitlighet, därför att de 

kommer att användas av barn.  

Det har framkommit många säkerhetsbrister kring smarta leksaker. Den bristande 

säkerheten inkluderar informationsläckage, övervakning samt leksaker som används för 

att avlyssna på barn via obehöriga anslutningar. Mycket beror på den mjukvaran som 

finns i var och en av dessa leksaker, att den inte uppdateras och att säkerhetshål inte 

täpps till. 

Smarta leksaker kommer att innebära oförutsedda datasäkerhets- och integritetsrisker 

eftersom det för närvarande inte är möjligt att definiera alla möjliga problem som kan 

uppkomma. Tidigare forskning har tagit upp sårbarheter och risker med dessa leksaker 

och många har tagit fram en konceptuell bild över Toy Computing – vad det är och hur 

det fungerar. Men det finns inget bra verktyg för en auktoriserad användare för att 

stämma av mot för att aktivt skydda sig mot hackare och vad han eller hon bör tänka på 

när det gäller smarta leksaker.  

Nyckelord: Sakernas internet, smarta leksaker, Toy Computing, artificiell intelligens, 

säkerhet 

 



 
 

Abstract 

Smart toys is part of the growing trend of Internet of Things, and is expected to increase 

sharply over the next few years. 

Smart toys are becoming more common in many homes. But what many do not know is 

that a smart, internet connected toy can collect data from the user. This usually happens 

through a camera, microphone or GPS. The information that is collected is usually stored 

historically and may be shared with third parties and is usually used in a larger 

calculation, which we do not always think about. These toys pose a safety hazard and 

therefore require security measures to ensure their reliability, because they will be used 

by children. 

There have been many security shortcomings surrounding smart toys. The lack of 

security includes information leakage, surveillance and toys used to intercept children 

through unauthorized connections. Much depends on the software contained in each of 

these toys that it is not updated and that security holes are not obstructed. 

Smart toys will entail unforeseen data security and privacy risks as it is currently not 

possible to define any possible issues that may arise. Previous research has identified 

vulnerabilities and risks with these toys and many have developed a conceptual image of 

Toy Computing - what it is and how it works. But there is no good tool for an authorized 

user to counteract to actively protect against hackers and what he or she should think 

about when dealing with smart toys. 

Keywords: Internet of Things, smart toys, Toy Computing, artificial intelligence, security 
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1 Inledning 
Leksaker är och kommer alltid vara en stor del av barnens utveckling. När barn leker 

med leksaker bidrar detta till deras uppväxtupplevelse eftersom en leksak är ett föremål 

eller produkt som är avsedd för att lära eller leka och som i sin tur leder till olika 

fördelar inom barnens utveckling (Hung et al., 2016). Som en betydelsefull del av den 

naturliga utvecklingen, kommer leksakerna att fortsätta att behålla en närvaro i 

vardagen för många barn i alla åldrar. 

Dagens moderna leksaksindustrier består av anläggningar som tillverkar dockor, 

leksaker som bilar och handlingsfigurer samt olika spel. Samtidigt sker en allt större 

övergång till leksaker med digitala funktioner, smarta leksaker (Rafferty et al., 2017). 

Användningen för mobila enheter sker i allt större utsträckning och leksaksföretag som 

Hasbro och Mattel har släpp leksaker som integrerar med mobila plattformar (Rafferty 

et al., 2015). 

En smart leksak definieras oftast som en leksak som med hjälp av inbyggda digitala 

funktionerna införskaffar sig sin egen intelligens. En smart leksak använder teknik i 

form av artificiell intelligens (AI) för att förbättra lekandet eller lärandet genom att 

interagera med barnen aningen genom ljud eller ansiktsuttryck. I detta sammanhang 

kan en smart leksak betraktas som ett Internet of Things (IoT) med AI-funktioner som 

ger användare förstärkt verklighet (från engelskan augmented reality) vars element 

förstärks eller kompletteras med datorgenererade sinnesintryck (Hung et al., 2016). 

Detta innebär att leksakerna är anslutna till ett eller flera leksakstjänster i datormoln via 

trådlösa nätverk. 

Genom kamera, mikrofon och sensorer i form av ansiktsigenkänning eller 

ljuddetektering kan smarta leksaker fånga upp barnens fysiska aktivitetstillstånd (Hung 

et al., 2016). Dessa leksaker har möjligheten att samla in och lagra all data baserat på 

barnens interaktion. Smarta leksaker härstammar från Toy Computing eftersom de 

innehåller sensoriska förmågor som möjliggör integration med sin omgivning (Rafferty 

et al., 2015). Toy Computing är ett område inom datorforskning och tar de traditionella 

leksakerna till ett nytt område med hjälp av dator- och mobilteknologi.  

Att samla in och lagra data, oavsett om leksaken i frågan ska förbättra sitt spelande eller 

lärande eller att föräldrarna vill ta del av barnens uppväxtupplevelse via dashboards i 

form av olika analyser, kan detta ge upphov till hot mot barnens säkerhet (Rafferty et al., 

2017). Medan föräldrarna strävar efter att säkerställa barns säkerhet och integritet, är 

det omöjligt att kontrollera informationsflöden mellan barnen och de smarta leksakerna 

de integrerar med. Även om det finns regler utfärdade för leksakssäkerhet, tar dessa inte 

upp något om innehållsövervakning, som uppstår när informationen om användaren 

samlas in (Tang & Hung, 2017).  

Smarta leksaker kan samlas otaliga mängder data och därmed väcker stor oro när det 

gäller integritet (Hung et al., 2016). Smarta leksaker kan lagra data historisk för att få 
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bredare kontext av barnen (Rafferty et al., 2017). För att avgöra vart barnet troligtvis 

befinner sig vid olika tillfällen, kan tidigare rörelsemönster eller interaktioner med 

eventuellt andra smarta leksaker plockas fram för att avgöra detta. Insamling av data via 

smarta leksaker kan utgöra en säkerhetsrisk och saknar formella sekretesslagar. 

Samtidigt finns det inga klara riktlinjer, riktlinjer som borde hamnat i 

informationssamlingsaspekten (Yankson et al., 2017). Smarta leksaker som omfamnas 

av sensoriska och nätverksmöjligheter skapar nya hot och framhäver nya användarkrav 

och unika fall för integritetsbehov inom Toy Computing. 

Det finns framväxande risker med smarta leksaker som innefattar företags- och 

myndighetsövervaning av barnens aktiviteter och intrång i deras personuppgifter och 

säkerhet (Holloway & Green, 2016). Författarna berättar vidare att övervakning av 

enskilda barns aktiviteter med hjälp av IT-teknik sker redan på företagsnivå och 

kommer att växa ytterligare med smarta leksaker. Det finns också andra risker som 

framkommer när leksaker är ansluta till internnet. Övervakning, GPS-spårning och 

ljudupptagning är några av riskerna. 

Leksaksföretagen tar inget ansvar när det kommer till integritet och säkerhet. Istället 

flyttas ansvaret till konsumenterna i form av krångliga villkor (Holloway & Green, 2016). 

Företagen bestämmer istället att ändra sina villkor och därmed väljer att inte ta ansvar 

för eventuella data- eller integritetsskyddsbrott. Samtidigt är de flesta överens om att 

finns inga säkerhetsåtgärder som är perfekta och att metoder för dataöverföring inte 

kan garanteras mot avlyssning eller missbruk (Taylor & Michael, 2016). 

Toy Computing och smarta leksaker är ett nytt område inom IT-världen där leksaker 

digitaliseras med funktioner som AI vilket gör att det finns väldigt lite forskning inom 

området förutom de tekniska aspekterna som belyser mjuk- och hårdvaruutveckling. 

Problemen ligger på barns integritet och säkerhet inom detta område. Den komplexa 

nätverksbaserade naturen av smarta leksaker kommer att innebära oförutsedda 

datasäkerhets- och integritetsrisker eftersom det för närvarande inte är möjligt att 

definiera alla möjliga problem som kan uppkomma.
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2 Bakgrund 
För att förstå varför säkerheten inom IoT och smarta leksaker är viktigt behövs en 

grundförståelse för de faktorer som samverkar och på vilket sätt de gör detta. Detta 

kapitel kommer att belysa vad som menas Internet of Things, smarta leksaker och Toy 

Computing. Avslutningsvis tas Artificiell intelligens upp. 

2.1 Internet of Things 

Från början var Internet tänkt att endast användas för kommunikation och åtkomst till 

olika webbplatser via datorn eller telefonen för att införskaffa sig information 

(Madakam & Date, 2016). Med dagens snabba utveckling, med kraftfulla smarta enheter, 

höghastighets bredband, AI och annan avancerad teknisk utrustning, förändrades dess 

betydelse. 

Begreppet Internet of Things eller Sakernas internet på svenska, introducerades redan i 

slutet av 90-talet av Kevin Ashton på Auto-ID Labs vid Massachusetts Institute of 

Technology (Kramp et al., 2013; Wortmann & Flighter, 2015). Det huvudsakliga målet 

med IoT var att skapa ett världsomspännande nätverk av föremål som kopplades till 

RFID (radiofrekvensidentifiering). RFID-tekniken gör det möjligt för mikrochips att 

överföra identifieringsinformationen till en läsare genom trådlös kommunikation (Xu et 

al., 2014). Tanken var att alla föremål och objekt skulle förses med identifierare som 

möjliggör nya funktioner som databehandling och lagring (Chaouchi et al., 2013). Gerber 

(2017) meddelar att när det kommer till databehandling och lagring så kräver IoT-

enheterna detta för att utföra grundläggande hantering, omvandling och analys av de 

data som registreras. Hon meddelar samtidigt att IoT-enheter kan bearbeta data direkt 

eller överföra datan till andra enheter eller molntjänster för analys. 

IoT definieras oftast en rad enheter eller system med inbyggda elektroniska delar som 

sensorer och datorer, var och en med en IP-adress för internetanslutning (Tien, 2017). 

Detta gör att föremålen som hushållsapparater, fordon, leksaker och maskiner, kan 

kommunicera mellan och bland dem och med andra internetanslutna föremål. IoT 

möjliggör att enheter är uppkopplade när som helst, var som helst, med vad eller vem 

som helst och genom vilket nätverk som helst. IoT är således en fusion av tekniskt och 

mänsklig dragningskraft som alltmer ger en ökad kontakt med allt som händer i 

omvärlden (Kramp et al., 2013). Det författarna är eniga om är att internetanslutna 

föremål blir alltmer allestädes närvarande och tanken att så småningom allting, 

inklusive vardagliga fysiska artefakter, kommer att kopplas samman. 

Sedan 90-talet har IoT växt i snabb takt och framtiden kommer att erbjuda fler, smarta 

möjligheter och fler enheter kommer att vara uppkopplade till Internet. Allt från smarta 

hem som innefattar belysning i form av Philips Hue, där du enkelt styr belysningen i alla 

rum Philips (2018) till intelligenta säkerhetssystem och termostater (Wortmann & 

Flüchter, 2015). Fletcher (2015) betonar att många hushåll kommer att vara 

automatiserade. Det författaren menar är att många husägare kommer att få bättre koll 
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på exempelvis avfallsminimering och konsumtion och att effektiviteten i det digitala 

köket kommer att minska konsumentkostnaden med 15% enligt en analys som Gartner 

gjorde 2014. 

I framtiden kommer även butikerna att dra allt större nytta av IoT i form av RFID och 

kommer att ändra sättet vi handlar dramatiskt (Fletcher, 2015). När alla butiker blir 

anpassade och varorna märkta med RFID kommer det att leda till enklare 

lagerhantering och lägre driftkostnader. Dessutom skapas en möjlighet att spara på 

många resurser eftersom en omedelbar inventering blir möjlig enligt Fletcher (2015). 

RFID-tekniken används redan inom en rad olika områden som exempelvis sjukvård, 

flygbolag, militär, men också inom säkerhet, sport och lantbruk (Madakam & Date, 

2016). 

Att IoT skapar nya möjligheter är inget nytt men det öppnar också upp nya områden 

som berör säkerhetsaspekter. IoT öppnar upp dörrarna för högteknologisk brottslighet 

betonar Makadam & Date (2016). Begreppet IoT är inte väldefinierat och det finns 

väldigt liten förståelse om vad IoT faktiskt omfattar (Wortmann & Flüchter, 2015). Det 

finns också många säkerhetsproblem inom IoT. Detta bekräftar Adat & Gupta (2017) och 

säger att det finns många säkerhetsutmaningar med den teknik som utgör grunden för 

IoT. Den största anledningen till att det finns många säkerhetsutmaningar beror på att 

det är svårt att bestämma vilken information som ska skyddas, hur den ska skyddas 

samt vilken vem som ska ha tillgång till den (Hung et al., 2016). Det kommer att krävas 

att den teknik som utgör IoT kan upprätthålla en säker nivå för sekretess om IoT ska 

användas i större utsträckning (Xu et al., 2014). 

Den bristande säkerheten har till större delen att göra med att IoT enheterna har blivit 

mycket billigare än tidigare och att underhåll av alla dessa enheter inte görs längre, dvs. 

det släpps inga nya uppdateringar för att eventuellt täppa igen olika säkerhetshål. Denna 

utvecklingsprocess bekräftas av Kolias et al. (2015) som berättar att säkerhetshål som 

upptäcks efter lanseringen av en IoT enhet utelämnas oftast. Författarna berättar vidare 

att säkerheten har fått en lägre preferens då tillverkarna vill lansera enheterna så fort 

som möjligt. Ett exempel är smarta klockor för barn, där fokus har lagts på design och 

inte på säkerhet. Enligt det norska konsumentrådet (2017) har säkerhets- och 

integritesbrister upptäkts i smarta klockor för barn vilket har möjligtgjort att angriparen 

kan enkelt ta kontroll över klockorna för att avlyssna och spårna barnen. En annan orsak 

till bristande säkerhet kan beror på oberäkneligt beteende med den mjukvaran som IoT 

enheterna bygger på beotnar (Riahi et al., 2014) och berättar vidare att detta kan ge 

allvarliga konsekvenser. Trots detta växer marknaden för mobila enheter som smarta 

klockor, mobiltelefoner och digitala assistenter lavinartat (Rafferty et al., 2015; 

Madakam & Date, 2016). 

2.2 Smarta leksaker 

Leksakstillverkarna har börjat tillverka allt mer internetuppkopplade leksaker som 

integrerar med barnen då vår vardag har blivit allt mer uppkopplad och 
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internetanslutna produkter har blivit en del av våra liv (Yankson et al., 2017). Resultatet, 

en smart leksak, som med hjälp av digitala funktioner, skapar tvåsidig interaktion 

mellan barnet och sig själv för att utföra en bestämd uppgift. 

En smart leksak definieras oftast som en leksak som med hjälp av inbyggda digitala 

funktionerna införskaffar sig sin egen intelligens. Detta innebär att leksakerna är 

anslutna till ett eller flera leksakstjänster i datormoln via trådlösa nätverk och möjliggör 

en helt ny klass av applikationer och tjänster (Holloway & Green, 2016). 

Smarta leksaker kan samla in personlig data baserat på interaktionen mellan dem och 

barnen (Rafferty et al., 2017). Författarna berättar vidare att smarta leksaker kan fånga 

in användarens fysiska aktivitetsläge (röst, rörelse eller position) via kamera, mikrofon, 

GPS eller sensorer för ansiktsigenkänning eller ljuddetektering. Detta bekräftar även 

(Hung et al., 2016) och berättar att dessa leksaker har möjligheten att samla in och lagra 

all data baserat på barnens interaktion.  

Forskningen visar att barns relation till medier överväger emellanåt de kommersiella 

krafternas roll och hur affärsprioriteringar stödjer utvecklandet och ökningen av 

användarinteraktion och produktion av data (Holloway & Green, 2016). Smarta leksaker 

är den senaste datastyrda medieplattformen för att samla information om barns 

aktiviteter, interaktioner, preferenser och beteenden. Smarta leksaker är inte bara en 

teknisk innovation av traditionella leksaker, utan också ett nytt forskningsområde och 

komplexitet av tekniska element som tidigare inte skådats på marknaden (Holloway & 

Green, 2016). 

Smarta leksaker frambringar en förändring i hur viktiga barn är när det gäller 

mediekonsumtion, inköp och ägande berättar Chaudron et al. (2017). Detta beror på de 

flesta smarta leksaker är hybridprodukter – där det fysiska objektet, själva leksaken, ägs 

av kunden, men närvaron av inbäddad och ansluten programvara innebär att kunden 

blir något större än bara en simpel kund, han eller hon blir ett föremål för ett långsiktigt 

avtal (Chaudron et al., 2017). Dessa villkor gör det möjligt för att utbyta data mellan 

barnet och plattformen, barnet och föräldrarna samt barnet och andra anslutna enheter. 

Den växande trenden med smarta leksaker har gjort att fokus har lags på olika 

designutmaningar istället för data- och integritetsskydd samt informationssäkerhet. 

Holloway & Green (2016) bekräftar att säkerhetsaspekterna läggs oftast till senare efter 

att de avsedda funktionerna är på plats. 

Trots att smarta leksaker utgör stora risker är trenden på väg att få en betydande roll i 

barns relation menar Chaudron et al. (2017) och berättar att det är viktigt att börja 

tänka på möjligheterna och fördelarna med dessa leksaker samt minimera riskerna.  

Tabellen nedan visar hur smarta leksaker skiljer sig från de traditionella leksakerna. De 

traditionella leksaker har varit helt autonoma och utan nätverksuppkoppling. Smarta 

leksaker är vanligtvis uppkopplade mot trådlösa nätverk och kräver oftast att 
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information delas med andra tjänster och enheter inom Toy Computing-arkitekturen (se 

figur 1) (Rafferty et al., 2015). 

Tabell 1. Jämförelse mellan traditionell leksak och smart leksak. 

 

2.3 Toy Computing 

Toy Computing är ett nytt begrepp och resultat till ett nyutvecklat koncept som, med 

hjälp av dator- och mobilteknologi, tar de traditionella leksakerna till ett helt nytt 

område av datorforskning (Tang & Tewell, 2015; Rafferty et al., 2017). 

Toy Computing härstammar från mobila enheter och är idag en stor del av vår vardag 

(Rafferty et al., 2015). Den största anledningen till detta är flexibiliteten och mobiliteten 

hos de enheter som kan stödja applikationer som utvecklats för ett brett 

användningsområde. Under de senaste åren har Toy Computing fått allt större betydelse 

inom leksaksindustrin. Leksaksföretag som Hasbro och Mattel har släpp leksaker som 

integrerar med mobila plattformar.  

Toy Computing består av två huvudämnen inom datavetenskap; fysisk databehandling 

och mobila tjänster men behandlar även platsbaserade tjänster och förstärkt verklighet. 

Den fysiska databehandlingen ger leksakerna en reaktiv och fullständig upplevelse med 

hjälp av inbyggda system och sensoriska enheter (Rafferty & Hung, 2015; Rafferty et al., 

2015). Det författarna menar är att den fysiska databehandlingen är en förgrening av 

databehandling som omfattar integration av datateknik till en fysik enhet som integrerar 

med sin miljö. Mobila enheter ligger som ett fundament för databehandlingsenheter och 

fungerar som värd som kompletterar den fysiska enheten (Rafferty & Hung, 2015). Att 

kombinera dessa två, fysisk databehandling och mobila tjänster skapar en förstärkt 

verklighet för Toy Computing betonar författarna och berättar vidare att förstärkt 

verklighet uppstår när virtuella komponenter triggas igång genom sensorer eller 

kameror. 

 TRADITIONELL LEKSAK SMART LEKSAK 
INTERAKTION Fysisk Fysisk: beröring 

 Mekanisk Visuell: kamera 
 Auditiv: mikrofon 
 Sensorer: GPS, rörelseigenkänning, 

ansiktsigenkänning 
 Trådlöst gränssnitt 

DATAINSAMLING Ingen Ja 
DATADELNING N/A Ja 
PLATSDATA Nej Ja 
ARBETSKAPACITET N/A Ja 
NÄTVERK N/A Ja – Wi-Fi, Bluetooth, RFID 
DATALAGRING N/A Internt: flashminne, SD-kort 

Externt: datormoln, databas, server 
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Arkitekturen för Toy Computing tillåter och kräver oftast att information delas med 

andra tjänster och användare och ett av de oroväckande problemen för integritet med 

smarta leksaker jämför med traditionella är att informationen kan spridas via nätverk 

(Rafferty et al., 2015).  

När barn integrerar med Toy Computing, förenas barnens identitet med data som samlas 

in från smarta leksaker. Den mobila tjänsten fungerar som en brygga och möjliggör att 

andra enheter kan ansluta över ett nätverk och ta del av den insamlade informationen 

(se figur 1). Interaktionen mellan smarta leksaker och mobila tjänster detekteras 

vanligtvis via Bluetooth, Wi-Fi eller RFID. Den fysiska delen kan också ha sensorer som 

samlar in och skickar sensorisk data till mobilenheten (Rafferty & Hung, 2015). Powell 

(2018) säger att Bluetooth kommer att vara en allt vanligare funktion i de flesta IoT-

enheterna. Samtidigt berättar han att den nya tekniken, Bluetooth 5, ger högre 

hastigheter och längre räckvidd. Med Bluetooth 5 fyrdubblas hastigheten samt som 

hastigheten dubbleras, från en megabit per sekund till två megabit per sekund (Powell, 

2018). 

När ett barn integrerar med Toy Computing och smarta leksaker, är barnenets identitet 

associerat med dess platsdata som kan delas med andra enheter i nätverket. Det är 

under dessa förhållanden som integritetsproblemen dyker upp menar Rafferty et al. 

(2015) och betonar att problemet med datadelning kommer vara ett allvarig problem då 

mobila tjänster har denna förmåga att ansluta och kommunicera med en stor mängd 

externa enheter.  

Integritetsproblem är vanligt inom mobil- och onlinesäkerhet men är väldigt nytt inom 

Toy Computing och det är väldigt få som känner till dem. Toy Computing skiljer sig från 

andra områden och identifieras som ett unikt område för integritetssäkerhet (Rafferty 

et al., 2017). 

För att samla in relevanta information om barn och dess intressen måste smarta 

leksaker samla in viss kontextdata som plats, kön och ålder. För att få en djupare och 

mer detaljerad bild av barnen kan en smarta leksaker lagra data historisk och på så sätt 

identifiera olika rörelse- och beteendemönster (Rafferty et al., 2017). Den insamlade 

datan öppnar upp för sårbarheter och möjliggör att obehöriga kan få tillgång till 

information som inte tidigare var offentilig åtkomlig. Hung et al. (2016) lyfter fram att 

GPS-spårning kan ge mycket information i samband med marknasförningssyfte och 

som kan användas till okända eller oönskade ändamål av tredje part. Det är också av 

vikt att förstå att barns fysiska säkerhet äventyras när det gäller platsdata i form av 

GPS-spårning. Platsdata i kombination med historiska data kan användas för att utgå 

från en omfattande mängd information som inkluderar hastighet, riktning och 

rörelsemönster (Rafferty et al., 2015). 

Toy Computing öppnar nya hot mot säkerhet och integritet i form av dess fysiska 

databehandling och nätverksmöjligheter som möjliggör delning och spridning av 

information med andra enheter och tjänster (Rafferty et al., 2017). 
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Användare
(barn)

INTERAKTION

Smart leksak

Mobila tjänster

Fysisk 
databehandling

Mobila tjänster

Webbaserade 
tjänster

Servrar

 Blutetooth
 WI-FI
 RFID
 NFC

Andra enheter

 

Figur 1. Interaktionen mellan användare och externa parter inom Toy Computing  
(baserat på Rafferty et al., 2015). 

 

För att förstå Toy Computing och hur det förhåller sig till smarta leksaker, illustreras i 

figur 2. Toy Computing består av kraften hos en smart leksak och mobiliteten hos en 

uppkopplad leksak. Det är fusionen av dess tekniska funktionalitet som utgör Toy 

Computing. Med hjälp av digitala funktioner kan en smart leksak införskaffa sig sin egen 

intelligens. Tekniken som används är oftast någon form av AI. Uppkopplade leksaker 

kan ansluta till internetbaserade plattformar eller till andra enheter för att möjliggöra 

datainsamling, bearbetning eller delning via en molntjänst. 

Smart 
leksak

Uppkopplad 

leksak

Toy
Computing Toy Computing

Fysisk 
databehandling

Mobila tjänster

Artificiell 
intelligens

 

Figur 2. De olika komponenterna i Toy Computing (författarens egen). 

Uppkopplade leksaker använder oftast sensorbaserad teknik för att samla information 

från barn och molnbaserade plattformar för att behandla denna information. Denna 

molnbaserade bearbetning bygger på intelligenta algoritmer som kan simulera mänsklig 

intelligens (AI) och leverera mer närgångna och personliga svar till barn.  
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Skillnaden mellan smarta leksaker och uppkopplade leksaker är därför viktigt, eftersom 

en smart leksak inte nödvändigtvis behöver vara uppkopplad mot Internet och en 

uppkopplad leksak behöver inte nödvändigtvis inte vara smart (Mascheroni & Holloway, 

2017). 

2.4 Artificiell Intelligens 

För att integrationen med barn och smarta leksaker ska vara så nära mänskligt beteende 

som möjligt, används artificiell intelligens inom smarta leksaker för att förbättra 

lekandet eller lärandet med barnen. 

Idag är artificiell intelligens inbäddad i alla typer av teknik, allt från leksaker och robotar 

till sociala nätverk, e-handel och andra internetbaserade tjänster i form av olika 

förutsägelsealgoritmer (Lu et al., 2017). AI är en utvecklande uppsättning teknologier 

som gör det möjligt att simulera element av mänskligt tänkande, förståelse, lärande och 

beslutsfattande (Tien, 2017). 

Många stora företag använder artificiell intelligens för olika ändamål. Facebook har 

utvecklat en ansiktsigenkänningsteknik baserat på artificiell intelligens som heter 

DeepFace. Även Googles sökalgoritm, Hummingbird, baseras på AI i form av 

maskinlärning, en AI-teknik som erhåller data, hittar mönster i den och fattar beslut 

utifrån mönstren (Tien, 2017). Även leksakstillverkarna har insett möjligheterna med 

kombinationen av artificiell intelligens och sensorer för att skapa en personligare 

interaktion mellan barn och smarta leksaker (Holloway & Green, 2016).  

Det har framkommit att Mattels Hello Barbie bygger en anpassad molnbaserad databas 

över dess användare, vad han eller hon gillar eller ogillar, allt för att införliva i samtal 

(Holloway & Green, 2016). De inbyggda sensorerna skapar en medvetenhet hos smarta 

leksaker vilket möjliggör att de kan förstå om de exempelvis befinner sig inomhus eller 

utomhus. 

Att skapa intelligenta system som lär sig, anpassar och agerar autonomt istället för att 

bara genomföra fördefinierade instruktioner kommer bli ett centrum för alla 

teknikföretag flera år framåt. Denna utveckling kan bero på att under de senaste åren 

har tekniken för AI utvecklats kraftigt på grund av att datorkapaciteten har ökat och det 

har blivit betydligt enklare att behandla enorma mängder data (Lu et al., 2017). 

2.5 Relaterad forskning 

Eftersom ämnet i sig är ganska nytt har det därför inte gjorts särskilt mycket forskning 

baserat på att ta fram ett verktyg för hur en användare kan skydda sig på bästa sätt.  

Tidigare forskning har kollat på ett ramverk för att förebygga utnyttjande av smarta 

leksaker för rekognosering och exfiltrering. Detta gjordes 2017 där studien gick ut på att 

skapa ett klassificeringssystem med hjälp av de säkerhetsregler som utarbetades av 

National Institute of Standards and Technology (NIST) för att bygga ett ramverk för att 
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säkra internetanslutna leksaker. Syftet var att göra säkerhetsegenskaperna hos en 

produkt mer synlig.  

Gentemot detta arbete skiljer sig Haynes et al. (2017) i det att deras arbete syftar till att  

säkerhetsmärka internetanslutna leksaker, att dessa märken skulle sitta på 

förpackningarna som ett sätt att varna konsumenterna. Detta arbete tar istället fram ett 

verktyg i form av en digital chekclista för att informera användarna och upplysa dem 

kring riskerna kring smarta leksaker men också vilka åtgärder de kan vidta för att säkra 

dem.  

2017 publicerade IBM artikeln ”Anatomy of an IoT malware attack” där mycket utav 

säkerheten kring IoT-enheter tas upp men också de mest förekommande 

attackvektorerna. I artikeln näms viken av ett bra lösenord. Det näms också att vissa 

tillverkare bakar in såkallade bakdörrar i sina IoT-enheter för att det ska bli enklare för 

att stöda dem. Samtidigt öppnar detta upp potentiella dörrar för hackare.  

I rapporten näms en IoT-enhetsskanner från BullGuard. Denna skanner har en sökmotor 

som heter Shoadan är och till för att avslöja i fall IoT-enheterna är säkra baserat på 

användarens IP-adress. Det IoT-enhetsskannern egenligen gör är att den kontrollerar 

ifall användaren har några öppna portar i routern. Dock är det väldigt svårt att avgöra i 

fall denna skanner fungerar korrekt och om den ens fungerar i Sverige. Resultatet 

omfattar IoT-enheter generellt och är inte inriktat specifikt mot smarta leksaker och 

därför skiljer sig mot dennna studie. Användarna informerars heller inte om vad som är 

viktigt att känna till kring smarta leksaker. Samtidigt informeras de heller inte fullt ut 

om vad de bör göra för att skydda sig. Att byta ett lösenord från standardlösenord 

räcker oftast inte. 

När denna studie drog igång, fanns det inga konkreta förslag för hur människor skulle 

skydda sig mot IoT-enheter och framför allt mot smarta leksaker. Den 16 april i år, i ett 

pressmedelande introducerade Microsoft för första gången Azure Spehere – en ny 

lösning för att skapa högt säkrade IoT-enheter eller MUC-enheter som de själva väljer att 

kalla det. Vanligtvis kan sådana typer av enheter, som kan vara allt från leksaker till en 

hushållsapparater, inte uppdateras och därför lida av säkerhetsbrister. 

Således är det viktigt att informera användarna vilka säkerhetsrisker det finns med 

smarta leksaker och hur de på bästa praxis kan gå tillväga för att skydda sig.
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3 Problemområde 
Säkerhet är inget nytt och förekommer inom alla områden och inte minst när det gäller 

miljarder ansluta enheter till Internet under begreppet Internet of Tings. 

Säkerhetsaspekterna blir av större vikt när kommunikation sker mellan människor och 

enheter betonar Madakam & Date (2016) och berättar vidare att finns hackare som 

försöker att hacka internetansluta enheter för att utvinna strategisk information och i 

samband med det bryter mot etiska aspekter och de regler som finns utsatta. 

I och med att Internet of Tings och Toy Computing tar allt större plats i dagens samhälle, 

bridrar detta till att informationen om barnens beteende kan utvinnas i en allt större 

utsträckning. Stundvis är det nödvändigt att avväga vilken data som samlas in och hur 

den kommer att användas. 

Intresset för Toy Computing och smarta leksaker växer samtidigt som datasäkerhets- 

och integritetsrisker ökar. I jämförelse med traditionella leksaker där barn inte behöver 

ha någon anledning till att oroa sig över om att deras personuppgifter lagras, är det raka 

motsatsen med smarta leksaker. Leksaker med inbyggda system, har förmågan och 

möjligheten att samla in och lagra data basera på användarens interaktioner (Rafferty et 

al., 2015).  

Det finns säkerhetsregler och ett ramverk som National Institute of Standards and 

Technology har sammanställt och anpassat för att säkra internetanslutna leksaker 

(Haynes et al., 2017). Utifrån detta ramverk och analys som har framställts av 

författarna, finns avslöjanden om att smarta leksaker har haft både säkerhetsfel och 

många sårbarheter. 

Systematiskt arbete och bristen på framsyn i förhållande till leksaksäkerheten har redan 

satt barn i fara när det gäller deras fysiska välbefinnande och säkerhet. Det har också 

varit liten respekt för barns rättigheter till privatliv, inklusive deras oberoende rätt att 

bli ombedd att samtycka till att deras uppgifter samlas in och behandlas. Sådana 

säkerhetsbrott fungerar inte bara som en stark påminnelse om barnens högteknologiska 

leksaker, det leder också till att vi reflekterar över andra risker som trenden i så kallade 

smarta leksaker kan introduceras i barns liv. 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att ge auktoriserade användare ett verktyg för att kunna hantera 

smarta leksaker på tillräckligt säkert sätt samt ge övergripande information om de 

säkerhetsrisker som finns. 

3.2 Problemformulering 

Målet med denna studie är att undersöka följande:  
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Hur kan ett verktyg utformas för att informera auktoriserade användare om 

säkerhetsriskerna med smarta leksaker och vad bör de göra för att säkra 

dem? 

Med auktoriserade användare menas föräldrar som har fullmakt till att övervaka barns 

integration med smarta leksaker. Med smarta leksaker menas internetuppkopplade 

leksaker som har en förmåga att integrera med andra enheter samt att de har ett 

intelligent beteende. 

3.3 Avgränsning 

Eftersom området inom säkerhet är komplext och omfattar flera delområden, krävs en 
avgränsning för att studien ska slutföras inom existerande tidsram. Denna studie 
kommer att fokusera på säkerhetsaspekter utifrån den forskning och litteratur som 
finns kring smarta leksaker. Studiens fokus ligger på litteraturstudier med både 
teoretisk och empirisk bidrag. Andra tekniska säkerhetsaspekter kommer inte att 
studeras, utan endast beskrivas. Studien handlar om att ge en djupare förståelse om 
informationssäkerhet kring smarta leksaker och att ta fram ett hjälpmedel som får 
auktoriserade användare att fatta smartare beslut.  
 
Studien kommer nämna den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection 
Regulation) men kommer inte lägga någon större fokus på vad GDPR innebär, utan mest 
fokusera på vad GDRP kan innebära i framtiden inom studiens område. 

3.4 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet ska leda till att ge auktoriserade användare övergripande 

kunskap och förståelse angående säkerhetsaspekterna kring smarta leksaker och 

begreppet Toy Computing samt konkreta förslag på sådant som är bra att tänka på när 

det gäller informationssäkerhet och integritet. 

Resultatet från studien kommer att användas för att skapa en digital checklista. Den 

digitala checklistan kommer att bestå av information som auktoriserade användare kan 

använda och bocka av innan införskaffandet av en smart leksak. Checklistan kommer 

även vara ett redskap för andra intressenter för att fatta bättre beslut när det kommer 

till övergripande säkerhet kring IoT enheter och vilka rekommendationer som förordas.
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4 Metod 
Det finns två begrepp som ofta används inom vetenskapsteori. Det ena är ontologi och 

det andra är epistemologi. Ontologi kommer från grekiskan och betyder ”läran om det 

som är” och beskriver tillvarons beskaffenhet och dess natur (Justesen & Mik-Meyer, 

2012). Med andra ord handlar ontologi om bedömning av den värld som utgör vårt 

forskningsområde (Justesen & Mik-Meyer, 2012). 

Läran om kunskap eller epistemologi, hänger samman med ontologi och handlar om hur 

kunskap kan nås inom forskningsområdet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Epistemologi 

belyser viktiga frågor och tar upp exempelvis vilken status kunskapen har som 

framkommer under forskningen samt hur säker denna kunskap är (Justesen & Mik-

Meyer, 2012). 

Mycket handlar om verklighetssinnade perspektiv att i kunskapsprocessen minimera 

subjektiva och kontextuella objekt (Justesen & Mik-Meyer, 2012) och berättar vidare att 

människor som arbetar utifrån verklighetssinnade perspektiv arbetar utifrån en 

kunskapsideal och inte utifrån en situation för att uppnå det faktiska resultatet. För att 

sedan minimera det subjektiva inflytandet behövs flera metodologiska val göras 

(Justesen & Mik-Meyer, 2012). 

Metod kan delas in i två huvudkategorier beroende på olika faktorer inom studien. 

Dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. Båda med sina för- och nackdelar. Det går 

också att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ metod och tvärtom. Vilken 

approach och vilka metoder för datainsamling som används kommer att styras av vilken 

typ av information forskaren är ute efter (Bell, 2015). Patton (2015) berättar att en 

kvalitativ studie användas för att hämta detaljrik information för att kunna få en så bra 

bild som möjligt av studien. Detta sker vanligtvis i form av intervjuer eller 

observationer. Fördelen med intervjuer är att det finns en möjlighet att komma åt den 

dolda kunskapen. Samtidigt kan denna information som erhålls vara svår att tillämpa på 

andra områden som inte helt speglar verksamheten. Kvantitativa metoder handlar om 

att sätta siffror på resultat och förknippas oftast med enkätundersökningar (Denscombe, 

2016). 

Det finns en rad olika typer av metodansatser och klassas oftast utifrån hur mycket som 

är känt sedan tidigare kring problemområdet (Patel & Davidson, 2011). En studie 

kommer att vara utforskande så länge det finns luckor i vår kunskap menar författarna. 

Studiens problemformulering avgörs ifall studien utförs med kvalitativ eller kvantitativ 

metod (Patel & Davidson, 2011).  

Denna studie syftar till att öka kunskapen inom integritet och säkerhet när det gäller Toy 

Computing och smarta leksaker. Jacobsen (2017) berättar att det är meningslöst att 

skapa egna teorier, utan det är bättre att ge sig ut i verkligheten och samla in 

betydelsefull information för att slutligen reflektera över den införskaffade datan. Ahrne 

& Svensson (2015) betonar att en empirisk grundad ansats bör bygga på 



 
 

14 
 

undersökningar av världen och inte på rena antaganden. Samtidigt bekräftar Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014) att det är viktigt att veta var relevant information finns och 

tillvägagångsättet för att få tag på den. Det krävs med andra ord bra kunskap om olika 

metoder när det kommer till den empiriska delen av arbetet. Empiri är information om 

verkligheten betonar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det anses således mest 

passande att genomföra studien med hjälp en induktiv ansats. Med en induktiv ansats 

blir hypotesen ett resultat av den empiriska studien. Med andra ord kommer 

forskningsprocessen inte att utgå från en hypotes. I många fall är det passande att 

kombinera induktiv ansats med deduktiv analys för att försäkra att datan och teori visar 

samma sak. 

4.1 Val av metod 

Studien utförs med en kvalitativ metod där litteraturundersökning och 

semistrukturerade intervjuer används för att samla in data. Detta då det finns en 

begränsad kunskap inom forskningsområdet. 

För att kunna göra studien och besvara frågeställningen kommer det krävas ett 

strukturerat tillvägagångsätt och genomgång av den befintliga litteraturen. Enligt 

Kitchenham & Charters (2007) är det en bra metod för att hitta information bland en 

sammanställning av empirisk grundad forskning. Empirisk forskning grundas på 

vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empirisk forskning är, enligt 

Johannesson & Perjons (2014), något eller någon som beskriver, förklarar och förutspår 

verkligheten. Målet med litteratursökningen är att sammanställa den litteratur som 

finns kring problemområdet samt att öka trovärdigheten på det slutliga resultatet. 

Ahrne & Svensson (2015) lyfter fram att det finns olika sätt att göra en kvalitativ studie 

trovärdig och ett av de mest vanligaste sätten att göra en kvalitativ studie trovärdig är 

genom att använda sig av triangulering. Triangulering kommer att tillämpas för att söka 

så giltig information som möjligt. 

I samband med litteratursökningen kommer ytterligare en vetenskaplig metod att 

används för att samla in information som berör säkerhet och etiska aspekter kring det 

berörda forskningsämnet. Information skall inhämtas från personer som arbetar inom 

området och detta kommer ske i form av kvalitativa intervjuer. Triangulering kommer 

att bidra till en växelverkan mellan litteratursökningen och kvalitativa intervjuer. 

4.1.1 Litteratursökning 

För att få en helhetssyn av vad som finns inom området ska en iterativ litteratursökning 

genomföras. Betydelsefull litteratur utifrån studiens forskningsområde kommer att 

sökas i högskolebibliotekets databaser, böcker och akademiska tidskrifter. Detta för se 

vilka faktorer som är viktiga när det gäller säkerhet och etiska aspekter med smarta 

leksaker. För att lyckas med det måste relevanta nyckelord identifieras för att hitta 

betydelsefull information. Vid sökning av betydelsefull information är det viktigt att 

välja bra databaser att söka i och för att hitta relevant litteratur. Det är också viktigt att 

ta hänsyn till vilken typ av innehåll databaserna indexerar. Bell (2015) nämner att det är 
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viktigt att bestämma studiens omfång samt förfina och fokusera på nyckelord som 

frambringar relevanta källor och samtidigt skapar en möjlighet till att eliminera källor 

som saknar betydelse för studien. 

Ett noggrant sammanställt tillvägagångsätt av litteratursökningen ska ge en överblick av 

hur arbetet har genomförts och därmed skapa ett förtroende för läsaren. Detta kommer 

också bidra med att ge en djupare kunskap inom det valda problemområdet genom att 

fokusera på aktuellt forskningsområde. 

4.1.2 Intervju 

Syftet med intervjuer är att förstå och dra nytta av andras människors erfarenhet och 

hur de tillämpar den erfarenheten (Seidman, 2006). Författaren betonar att nyckel till 

några av de huvudsakliga hypoteserna i intervjuteknik är att vara intresserad av andra 

samt att det är viktigt att behålla vår eget ego i schack. Det är viktigt att komma ihåg att 

våra handlingar som intervjuare indikerar att andras historia är viktig. God kvalitet på 

intervjuer inom en kvalitativ studie innebär att intervjun resulterar i nämligen 

innehållsrik och meningsfull material.  

Intervjuer kan tillämpas på olika sätt beroende på syftet (Berndtsson et al., 2008).  Detta 

bekräftar även Ahrne & Svensson (2015) och berättar att intervjuerna ger en insikt om 

olika förhållanden i olika miljöer. Författarna betonar också att även den enskildes 

persons upplevelser kan vara av stort intresse. Intervjuerna kan anpassas så att de 

speglar studiens problemformulering och på så sätt genast fokusera på att fånga upp 

betydelsefull information.  

Kvalitativa intervjuer har alltid öppna svar, men frågorna kan ha olika 

struktureringsgrad. I en strukturerad intervju är frågorna är ordagrant nedskriva i 

förväg och ställs i samma ordningsföljd till alla respondenter. Fördelen med 

strukturerade intervjuer är att alla respondenter får samma rättvisa möjlighet. Patton 

(2015) nämner att strukturerade intervjuer tvingar respondenterna att svara utefter 

förbestämda kategorier, vilket resulterar i att alla personliga åsikter kring verkligheten 

inte tas med. 

Semistrukturerad intervjuer är kanske den allra vanligaste intervjuformen och är känd 

för sin anpassningsbara struktur och passar empiriska studier (Denscombe, 2016). 

Enligt Patton (2016) ska semistrukturerade intervjuer användas i samband med 

avsiktligt utvalda respondenter. Detta för att få ut betydelsefull information utifrån 

respondenternas erfarenhet. God kvalitet på intervjuer resulterar nämligen till 

innehållsrik och meningsfullt material. Semistrukturerade intervjuer har fördelen att 

följdfrågor kan ställas vilket kan vara nödvändig beroende på vilka svar som erhålls. 

När det inte är fullt klart med vad som skall undersökas är ostrukturerade intervjuer 

enligt Patton (2015) de intervjuer som bidrar med högsta flexibilitet för att smala in 

information. En ostrukturerad intervju är mer som ett öppet samtal kring ett ämne. 

Patton (2015) nämner också att fördefinierade frågor bör finnas med för att styra 
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intervjun utefter studiens problemformulering men att respondenterna svarar fritt och 

följdfrågorna ställs utefter de svar som ges.  

Utifrån studiens syfte var det därför lämpligast att använda semistrukturerade 

intervjuer. Beslutet för valet grundas dels på att erhålla lämplig information och dels för 

att styra samtalet i rätt riktning utifrån ämnet gällande säkerhet och integritet kring 

smarta leksaker. Syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa ett ramverk där varje 

respondent kan uttrycka egna åsikter i sina egna termer (Patton, 2015). Intervjuer bör 

dokumenteras på något sätt. Om den intervjuade lämnar sitt samtycke, kommer 

intervjun att spelas in. Inspelningen gör det möjligt att gå tillbaka om någon skulle vara 

oklart med vad som sagts (Eliasson, 2013). 

Det är således viktigt att förbereda vissa ämnesfrågor eftersom semistrukturerade 

intervjuer kommer att användas. Det är också viktigt att undvika ledande frågor där 

formuleringen föreslår ett förväntat svar av respondenten berättar King & Horrocks 

(2010). För att en intervju dessutom ska hålla en hög kvalitet rekommenderar 

författarna att med hjälp av förytligande frågor bekräftar att svaret har uppfattats 

korrekt av personen som intervjuar. För att erhålla ett detaljrikt svar som möjligt, är det 

betydelsefullt att ställa uppföljningsfrågor som uppmuntrar respondenten att utvidga 

svaret (King & Horrocks, 2010). Detta bekräftar även Berndtsson et al. (2008) och 

berättar att när frågor ställs kan det leda till diskussion. 

Även om intervjuer anses vara en överlägens metod för att införskaffa information, kan 

interjuver förknippas med en rad svårigheter. Det ska planeras, genomföras, 

transkriberas, analyseras och slutligen sammanställas (Ahrne & Svensson, 2015). Det är 

också viktigt att komma ihåg att en intervju inte säger allt men kan ge viktiga insikter. 

Urval av intervjusubjekt 

Kraften med avsiktligt urval ligger i att hitta informationsrika fall för att få en djupare 

inblick i det som undersöks (Patton, 2015). Detta bekräftar även Ahrne & Svensson 

(2015) och menar att det är viktigt med att veta vilken grupp eller vilka grupper av 

människor som är intressanta att intervjua. Det är viktigt att människorna som ska 

intervjuas har olika bakgrund för att få en bredare uppfattning inom studiens 

forskningsområde. Valet av intervjusubjekt kommer att omfatta personer som på något 

sätt arbetar med eller har en koppling till IoT eller Toy Computing. Eftersom Toy 

Computing är nytt forskningsområde kommer selektionen och utgångspunkten att ligga 

mer åt Internet of Things. 

För att minimera riskerna med att den insamlade datan ska variera, är det fördelaktigt 

att tänka över hur många och vilka som ska intervjuas (Ahrne & Svensson, 2015). Det 

författarna menar är att det inte räcker att intervjua en eller ett par personer utan 

rekommenderar att intervjuaren ska intervjua mellan sex till åtta personer och i vissa 

fall till och med mellan tio till femton personer. Det är också fördelaktigt att redogöra för 

hur intervjupersonerna har tagits fram för att höja kvalitén och trovärdigheten av 

studien (Ahrne & Svensson, 2015). I samband med studien planeras det att intervjua sex 



 
 

17 
 

personer. När det gäller kvalitativa intervjuer är det också viktigt att känna en mättnad. 

Mättnad uppstår när intervjuaren får återkommande svar i ett flertal intervjuer och kan 

innebära att nya intervjuer inte leder till någon ny kunskap. 

Intervjuguide 

Det kommer att finnas ett behov att utforma en intervjuguide i alla forskningsprojekt 

som använder intervju som metod och framför allt när det gäller semistrukturerade 

intervjuer (Dalen, 2015). Enligt henne ska en intervjuguide täcka viktiga områden som 

berör studien. Patton (2015) beskriver en intervjuguide som ett verktyg som används i 

intervjusammanhang och som består av en lista på frågor som intervjuaren planerar att 

ta reda på under intervjutillfället. Intervjuguiden ser till att diskussionen inte spårar ur, 

utan ser till att hålla sig till studiens problemområde. Samtidigt hjälper guiden 

intervjuaren att formulera följdfrågor.  

Utifrån studiens intervjuform samt problemområde utformades en intervjuguide med 

ett antal frågeteman med övergripande frågor. Dalen (2015) belyser att det är lämpligt 

att utgå ifrån studiens titel och problemställning när en intervjuguide utformas. 

Intervjuguiden har också utrymme för att respondenterna kan svara fritt. Frågorna är 

utformade på ett sådant sätt att respondenterna kan ge mer utvidgade svar och det finns 

utrymme för eventuella följdfrågor, allt för att få en mer flytande diskussion. Det är 

således viktigt att börja med frågorna som ligger i periferin i förhållande till det centrala 

området samt att den inledande frågan bör vara av sådan sort att den får respondenten 

att känna sig avslappnad (Dalen, 2015). 

Pilotintervju 

Genom konstruktion av intervjufrågor kan pilotintervjuer utnyttjas till att klarlägga de 

viktigaste aspekterna inom studien och prova om intervjufrågorna fungerar i samband 

med de personer de är tänkta för (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Pilotintervjuer kommer att genomföras för att kontrollera att intervjuguiden är väl 

fungerande, relevant och för att finslipa intervjutekniken. Pilotrespondenterna kommer 

att bestå av tre till fyra, slumpmässigt utvalda personer. Pilotintervjuer kan bekräfta att 

respondenterna har uppfattat frågorna på det sätt som önskas. Efter en pilotintervju kan 

frågor och upplägg förbättras vilket bidrar till bättre kvalité (Dalen, 2015).  

4.2 Bearbetning och analys av data 

Den insamlade datan behöver bearbetas och analyseras. Det är viktigt att göra en 

skillnad på data och empirisk material. Ahrne & Svensson (2015) meddelar att data kan 

ses som den data som produceras vid exempelvis intervjuer eller observationer, medan 

det empiriska materialet kan ses som en avgräsning och något som kommer att 

analyseras. Det empiriska materialet kan ses som en påbyggnad på studiens data (Ahrne 

& Svensson, 2015). 

Datan från intervjuerna kommer att brytas ner för enklare analys och att endast 

information som bedömas som betydelsefull för frågeställningen kvarstår. Ahrne & 
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Svensson (2015) berättar att i en inspelad intervjustudie är studiens data det inspelad 

ljudet från intervjun och att transkriberingen av detta ljud utgör det empiriska 

materialet. 

När det kommer till analys av data kan detta göra på olika sätt. Det vanligaste metoden 

vid empirisk analys är innehållsanalys och anses vara en lämplig analysmetod för denna 

studie eftersom metoden ger möjlighet att analysera innehållet och bryta ner det i 

mindre delar. Detta bekräftar även Denscombe (2016) och berättar att forskaren får en 

möjlighet att anlaysera innehållet och sedan bryta ner det i mindre delar för att ta fram 

empirisk data som ett led till att besvara studiens frågeställning. Innehållsanalys handlar 

om att tolka innehåll i texter eller i andra verbala former som intervjuer. När det gäller 

att analysera inspelade intervjuer, är det oftast transkriberingen av intervjuerna som 

analyseras (Ahrne & Svensson, 2015). Detta bekräftar även Bell (2015) och berättar att 

innehållsanalys är väldigt användbart för att analysera tal. Hon berättar också att 

innehållsanalys handlar om att anlysera frekvens och användning av ord eller begrepp i 

ett dokumet vars syfte är att bedöma innebörden och betydelsen av en källa. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver hur tillvägagångsättet vid analys av intervjuer kan gå till 

med några enkla steg; läsa hela texen ett par gånger för en bredare översikt, plocka ut 

relevant information och meninsbärande enheter, korta ner texten men behålla 

kontexten, tolka koder och slutligen skapa teman utifrån det latenta innehållet. Ahrne & 

Svensson (2015) betonar att det är viktigt att förskaren skapar en tydlig koppling mellan 

analys och det empiriska materialet. 

4.3 Metodprocess 

Hur litteratursökningen och intervjuerna går till visas i figur 3 i form av en 

metodprocess. En litteratursökning gjordes för att få en inblick inom området och ligger 

till grund för intervjufrågorna. Ett resultat framföras efter att intervjuerna har 

analyserats. 

Identifiera 
nyckelord

Samla in relevant 
litteratur

Analysera och 
sammanställa 

litteraturen

Identifiera 
intervjupersoner

Genomföra 
intervjuer

Transkribera 
intervjuer

Analysera 
intervjuer

Resultat och 
slutsats

Litteraturundersökning Intervjuer

Utforma 
intervjufrågor

 

Figur 3. Metodprocess (författarens egen). 
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Oavsett vilken metod som väljs, måste information som tas fram alltid granskas för att 

avgöra hur tillförlitlig och giltig den är (Bell, 2015). Reliabilitet handlar exempelvis om 

att det tillvägagångsätt som har valts för att få fram ett resultat ska ge samma resultat 

vid upprepade mätningar (Bell, 2015). Hon betonar också att det gäller under olika 

omständigheter vid olika tillfällen. Ett praktexempel när något inte är reliabelt är att när 

en fråga ställs och ger ett visst svar i en situation och ett helt annat svar i en annan 

situation (Bell, 2015). Således är reliabilitet viktigt för att säkerställa att resultanten går 

att upprepa. Detta bekräftar även Yin (2014) och berättar att det är viktigt att veta hur 

datan har samlats in samt vilka som deltog i intervjustudien. Detta medför en ökad 

reliabilitet eftersom det blir lättare att utföra en likartad studie. 

Inom kvalitativa studier måste reliabilitet värderas på ett annorlunda sätt än i 

kvantitativa studier. I kvantitativa studier mäts tillförlitlighet med hjälp av siffor. Inom 

kvalitativa studier handlar det istället om att beskriva hur tillvägagångsättet för att 

smala in och bearbeta datan har gått till. 

Giltighet eller validitet slår fast om hur viktigt det är för att kunna generalisera studiens 

resultat (Bell, 2015). Med andra ord ska resultatet leda fram till ett starkt fundament för 

de tolkningar som görs och att tolkningarna verkligen bygger på data. Bell (2015) 

nämner att om en fråga saknar reliabilitet, saknar den också validitet.  

I denna kvalitativa studie, där semistrukturerade intervjuer används för att samla in 

valid information, finns det en risk med att respondenterna delger felaktig information 

då det själva bestämmer vad som ska delges. Det kan dessutom finnas risker när det 

kommer till studiens reliabilitet och validitet i huruvida rätt personer intervjuades för 

att nå upp till studiens syfte. Dessa risker har minimerats genom urvalet av 

intervjusubjekt. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att den forskningen som bedrivs håller en hög kvalité och att det resultat 

som framställas ska ge ökad insikt och vetskap inom studien forskningsområde. Det är 

således viktigt att försäkra att allt görs på rätt sätt när det gäller både deltagarnas 

rättigheter och ens egen position (Bell, 2015). 

Denna studie kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådet så kallade forskningsetiska 

principer. Dessa har till uppgift att säkerställa att studien håller en godtagbar nivå när 

det gäller kvalité och sedelära. Forskningsetiska principer omfattas av fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet bygger på att informerar samtliga medverkande om studien och 

dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Det är således viktigt att berätta vem personen 

bakom studien är samt att bekräfta deltagandet är frivilligt och att insamlad information 
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kommer enbart används i studiesyfte. I detta fall är det viktigt att innan intervjun 

klargöra för respondenten att det hela är frivillig och att han eller hon kan avstå från att 

besvara en viss fråga och närsomhelst avsluta intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att medverkande lämnar sitt samtycke till att genomföra 

studien och har rätt att när som helst hoppa av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

Bell (2015) bör alla forskare vara inriktade på att uppfylla kravet på samtycke. Hon 

anser också att om intervjun genomförs digitalt, exempelvis via Skype, bör ett kontrakt 

finnas för att säkerställa respondentens godkännande. Att få ett samtyckte från en 

respondent säkerställer inte enbart hans eller hennes juridiska ansvar, även forskarens 

ansvar klargörs (Bell, 2015). 

Konfidentialitetskravet bygger på sekretess och skyldighet att inte sprida uppgifter 

som erhållits i förtroende samt att personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om den enskilde individen inte kommer att 

användas för andra ändamål än studiens. För att säkerställa att nyttjandekravet uppfylls 

kan det vara passande att respondenterna får ta del av det slutgiltiga resultatet. Detta 

för att respondenterna ska kunna säkerställa att deras integritet inte äventyras 

(Vetenskapsrådet, 2002). 



 
 

21 
 

5 Genomförande 
I detta kapitel presenteras de praktiska momenten som ligger till grund för studiens 

genomförande. 

5.1 Litteratursökning 

En litteratursökning gjordes för att erhålla generell kunskap om smarta leksaker och för 

att klarlägga studiens problemformulering. 

Den teori som presenterades i bakgrundskapitlet har hittas i olika databaser som fanns 

tillgängliga via Högskolan i Skövdes bibliotek. Dessa databaser innehåller litteratur inom 

ämnet informationsteknologi och anses vara bäst lämplig för att hitta litteratur och 

identifiera nödvändigt information inom problemområdet samt besvara 

frågeställningen. I samband med den iterativa litteratursökningen användes booleska 

operatorer som AND och OR för att kombinera sökord som ”smart toys”, ”toy 

computing”, internet of things” och ”internet of toys”. Användningen av operatorerna 

resulterar i mer produktiva, fokuserade och användbara resultat. Material som inte var 

relevant för studien uteslöts. 

För att hitta relevant litteratur har följande databaser använts: 

 Web of Science 

 SpringerLink 

 ScienceDirect 

 IEEE Xplore 

Den största anledningen till att dessa databaser har använts är för att det räcker oftast 

inte med en databas för att hitta betydelsefull information. Större delen av litteraturen 

som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden fanns tillgänglig i vetenskapliga 

artiklar.  

5.2 Intervjustudie 

Inledningsvis genomfördes en pilotstudie för att se att intervjuguiden fungerande samt 

för att finslipa intervjutekniken men också för att öka reliabiliteten och validiteten. 

Pilotintervjuerna utfördes på totalt fyra respondenter som inte hade någon förkunskap i 

vad som studerades utan informationen kring studien togs inledningsvis upp innan 

varje intervju. Två av pilotintervjuerna genomfördes på Skövde, var av en spelades in i 

samband med ett godkännande från respondenten. En av dessa jobbar på Högskolan i 

Skövde (HiS) och den andra personen är student på HiS. De andra två pilotintervjuerna 

genomfördes per telefon. En utav dessa respondenter har jobbat tidigare som 

forskningsassistent på HiS. Den andra personen är student på HiS. Efter genomförandet 

av pilotintervjuerna, tillkom tre nya frågor som frambringande nya intressanta 

infallsvinklar. Två av pilotintervjuerna ansågs i efterhand innehålla värdefull 

information och kommer att lyftas fram i denna studie. 
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Därefter intervjuades ytterligare fyra personer utifrån intervjuguidens upplägg. Två av 

dessa personer arbetar på HiS och har god kompetens på IoT överlag. De andra två 

respondenterna är forskningsassistenter på MIT (USA). Dessa personer har väldigt god 

kompetens det gäller smarta leksaker och AI. På grund av tidsskillnaden genomfördes 

dessa två intervjuer mellan 16.00 och 18.00 svensk tid. 

Inledningsvis vid varje intervju gavs en kort presentation kring intervjuaren samt 

studiens syfte. Intervjuerna spelades in med respondenternas samtycke. Det framkom 

även hur det inspelade materialet skulle användas. Med andra ord togs de praktiska och 

etiska delarna upp. Det framkom även att respondenterna skulle vara anonyma och att 

informationen skulle enbart används i samband med studien. Intervjuerna genomfördes 

semistrukturerat. 

Det fanns ett krav att respondenterna skulle ha erfarenhet eller kopplingar till IoT eller 

Toy Computing. För att få en mångsidig bild av växelverkan intervjuas personer av olika 

kön och befattning, se tabell 2. 

Tabell 2. Urval till intervju. 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutningsvis ställdes en fråga för att bekräfta att inget viktigt hade glömts eller blivit 

sagt under intervju. En av respondenterna hade något mer att tillägga. I slutet av varje 

intervju tackades respondenten för sin medverkan. 

För att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade materialet, lyssnades varje 

intervju direkt efter intervjutillfället och skrevs därefter ner ordagrant. Detta kommer 

att ligga till grund för analys. Bearbetning av text genomförs för att reducera 

information som inte är relevant för studien och som låg utanför intervjuguidens teman.  

5.3 Analysmetod 

Målet med innehållsanalysen är att få fram det latenta i texten samtidigt som texten 

struktureras och kategoriseras. Detta för att underlätta analysen och plocka ut 

kodningsenheterna.  

Respondent Befattning Kön 

R1 Lektor i datavetenskap Man 

R2 Adjunkt informationsteknologi Man 

R3 F.d. Forskningsassistent Man 

R4 Forskningsassistent Kvinna 

R5 Forskningsassistent Kvinna 

R6 Lektor i datavetenskap Man 
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Analysframförandet sker olika steg, från att intervjuerna har genomförts till att de har 

transkriberats och renskrivits. Det första steget är att läsa igenom all material och sätta 

sig in i texten. Detta görs upprepande gånger för att få en tydlig överblick av innehållet i 

texten och en bättre förståelse av dess innebörd. 

Nästa steg va att hitta meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter är delar 

som texten lyfts. Detta kan vara centrala aspekter kring smarta leksaker osv. Sedan 

komprimeras dessa meningsbärande enheter. Det viktiga här är att komprimeringen är 

så textnära som möjligt.  

De olika kodenheterna identifierades genom att identifiera de mest förekomna orden 

eller fraserna. Genom att plocka ut de allra mest frekventa kodenheterna kan resultatet 

blir tydligare och enklare att ta fram. Detta för att minimera riskerna med missförstånd 

och misstolkning senare i analysdelen.  

Kodenheterna jämförs sedan med varandra för att hitta likheter och skillnader. Utifrån 

detta skapas sedan huvudkategorier och subkategorier. Kategorierna är det direkta 

innehållet av analysen.  

I det näst sista steget identifierades underliggande meningar i kategorierna. Alltså vad 

som verkligen menas och på så sätt skapas teman vilket utgör det latenta innehållet i 

texten. Avslutningsvis förstärks resultatet med citat från den analyserade texten.  
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6 Resultat 
Detta kapitel kommer att presentera de viktigaste faktorerna som framkom ur empirin.  

Materialet som har samlats in under intervjuerna har kategoriserats utifrån olika 

huvudområden. Detta för att enklare strukturera och kategorisera respondenternas 

utsagor. Dessa kategorier kan även ses som viktiga faktorer kring smarta leksaker. 

Utifrån intervjuerna framkom det fyra huvudområden som stack ut lite extra under 

samtliga intervjutillfällen. Dessa är: 

 Datainsamling 

 Databehandling och lagring 

 Datadelning 

 Datasäkerhet och integritet 

6.1 Datainsamling 

R1 berättar att det är viktigt att förstå att smarta leksaker kan samla in data. Detta sker 

vanligtvis via en mikrofon som kan spela in ljud eller en kamera. R6 meddelar samtidigt 

att det finns GPS-baserade klockor för barn som samlar in en massa rörelsemönster. Han 

säger också att leksaker kan samla in och lagra information men att det inte går att veta 

vilken information som lagras och på vilket sätt den lagras. Det har famkommit att 

smarta lekskaer har byggt molnbaserade databaser över sina användare, vilket innebär 

att datan har samlats in under en längre tid. Den insamlade datan kan utgöra stora 

säkerhetsrisker. Smarta leksaker med mikrofon kan spela in ljud och sedan använda det 

till att integerara med användarna berättar R4. Några av dessa leksaker är specifikt 

framtagna för att samla in data kring användaren betonar R5. Hon säger också att detta 

sker utan några som helst förvarningar. R4 säger att den inspelade datan kan innehålla 

inspelade samtal och aktiviteter kring barn. 

”Dessa data kan innehålla inspelade samtal och aktiviteter, information om 

var barnet befinner sig, när han eller hon går till skolan. Men också vad han 

eller hon tycker om och ogillar, samt information om hans eller hennes 

familj.” 

Det bör finnas mer klara riktilinjer för hur datan samlas in betonar R3. Det han menar är 

att leksakstillverkana bör blir bättre på att redovisa vilken data som samlas in och om 

den delas, med vilka i sådana fall. Detta bekräftar även R1 och berättar att den nya GDPR 

lagen kommer ta i tu med frågorna kring datainsamling men att detta kommer flyga 

under radarna några år till. Han menar att de kommer ha tillräckligt mycket att göra för 

att få ordning på de enklaste sakerna när det gäller GDPR.  

”När man väl får ordning på den datan som samlas via hemsidor om vanliga 

kunder, då kommer man ge sig eventuellt på smarta leksaker.” 
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R6 tror att GDPR kommer att skaka om systemen väldigt mycket under de första 

åren och betonar att behovet kommer att finnas eftersom vi har en oreglerad 

marknad men vi har också leverantörer som släpper saker eftersom de helt enkelt 

struntar i de lagar vi har. R2 är inte lika medveten som R6 och tror att GDPR inte 

kommer göra någon större påverkan när det gäller smarta leksaker och dess 

funktionalitet. 

När det kommer till vilken data som lagras och vad den används till anser R3 att det bör 

finnas tydlig vad som samlas och inte samlas.  

”Det bör finnas tydlig förklaring till vad det är för data som samlas in. Jag som 

förälder tar informerade beslut om jag vill utsätta mig barn eller mig själv.” 

R3 vet inte riktigt hur de jobbar med dessa frågor när det gäller GDPR, men hoppas 

att även leksakstillverkarna blir drabbade av lagen förr eller senare. 

R6 berättar att det är väldigt svårt att förklara för människor vad företagen kan 

göra med den insamlade datan, med mönster och framför allt större 

datamängder. R4 betonar att det är svårt för föräldrarna att förstå vilken data 

som samlas in och hur den ska användas. 

Avslutningsvis berättar R2 att om företagen bygger en leksak som samlar in data 

om barnens beteende och skickar det sedan till tredje part är detta självklart ett 

problem och som behövs ses över. 

6.2 Databehandling och lagring 

R1 anser att det är oroväckande hur informationen hanteras och berättar att det finns 

IT-kunniga som har upptäckt att information från ett USB-minne som sattes in i en tv 

skickades vidare till tillverkarna.  

”Det finns några exempel där folk har köpt en smart-tv och allt är allt frid och 

fröjd tills det dyker upp information på nätet där någon IT-kunnig har 

övervakat nätverkstrafiken och upptäcker att när USB-minnet är insatt i tv så 

har uppgifter om de filer som funnits på minnet skickats vidare till tillverkaren. 

Detta står inte någonstans i manualen!” 

R1 nämner att det finns utmaningar som leksakstillverkarna behöver ta itu med när det 

kommer till vad smarta leksaker faktiskt kan göra och inte göra med den datan som 

samlas in.  

”Utmaningarna är att få leksakstillverkarna att speca vad dessa leksaker 

faktiskt gör och inte gör med datan som samlas in. Och kopplar man detta med 

GDPR – kan jag som förälder stänga av funktionen som skickar vidare datan? 

Kan jag ha en leksak som enbart har en koppling mot det lokala nätverket?” 
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R2 ser inget problem med den datan som samlas in, men betonar att det finns 

självklart problem i fall datan skickas vidare till tredje part.  

”Bygger man en leksak som samlar in data om barnens beteende och som 

skickar till tredje part, så är detta självklart ett problem. Har man däremot en 

”snäll” leksak som bara fungerar där och då och som hjälper föräldrarna att 

hålla koll på barnen, exempelvis kombinera en nallebjörn med en kamera – som 

en babymonitor, är detta ok. Det kan framkomma etiska aspekter hur dessa är 

uppkopplade och vart informationen tar vägen men det framkommer inga 

etiska problem med leksakerna i sig utan det är hur företagen väljer att 

implementera dem.” 

Det är viktigt att förstå att en uppkopplad enhet är en dator berättar R6 och att 

man måste fundera på hur mycket man vill medverka i den allmänna 

datainsamlingen. Han berättar också att vi inte har någon instinkt kring att 

storebror ser dig eller det beräkningssamhälle som håller på att sker i allt större 

grad. Framför allt finns det generellt liten förståelse kring att det faktum att folk 

kan räkna om dig betonar R6. Med andra ord blir vi en del i en större 

beräkningsgrund som vi inte alltid tänker på. R6 säger att det är viktigt att känna 

till vilken data som lagras och vad den används till. Han säger också att det bör 

finnas tydlig förklaring till vad det är för data som samlas in. Detta bekräftar även 

R3 och säger att om en förälder införskaffar sig en smart leksak, bör det vara av 

stort intresse att veta vilken data som lagras. Han säger också att besluten ska 

grundas på informerade beslut. 

R6 meddelar att det är ytterst få människor som generellt vet vilken information 

som lagras och på vilket sätt den lagras. Avslutningsvis berättar han att det finns 

många som har säkert 4-5 lagringspunkter för information som vi mer eller 

mindre inte tänker på. 

Avslutningsvis stod både R4 och R5 fast om att det blir allt vanligare att smarta 

leksaker lagrar data. Detta styrks även av R3 som berättar att IoT-enheter med 

inbyggda system har en förmåga att samla in och lagra data.  

R5 säger att tanken med en smart leksak är inte enbart att de ska vara en leksak 

som använder informationen som den har samlat in för att kommunicera med 

användaren. Hon betonar att den insamlade informationen är tänkt att användas 

till något helt annat. 

6.3 Datadelning 

R3 berättar att det är av vikt att förstå att informationen som samlas in kan delas med 

andra enheter i nätverket. R4 berättar att smarta leksaker, när de väl anslut mot 

Internet, vanligtvis via Wi-Fi, kan andra enheter ansluta till den och ta del av den 

insamlade informationen. Detta stödjer även R2 och betonar att uppkopplade leksaker 

kan ansluta till Internet och eventuellt skicka data till tredje part. 
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R2 säger också att bygger man en smart leksak kommer detta vara ett allvarig problem 

då smarta leksaker har denna förmåga att ansluta och kommunicera med andra enheter. 

Även R3 är inne på samma spår och säger att IoT har en förmåga att kommunicera 

med övriga IoT-enheter men att ”man vill inte dela med sig alla information”.  

R5 tycker att det är viktigt att begränsa mängden information som eventuellt kan delas 

med andra parter. Hon anser också att det är många som inte förstår hur mycket data 

och känslig information en smart leksak kan samla in och dela. R1 är lite inne på 

samma spår som R5 och anser att det är viktigt att veta om IoT-enheten, om den 

lämnar ifrån information till tredje part eller om informationen stannar inom enheten. 

R6 meddelar att det inte finns någon säker metod när det gäller datadelning och att 

det finns inga garantier att trafiken inte går att avlyssnas. 

För att minska risken för att hackare ska avlyssna på eventuell kommunikation 

anser R5 att kommunikationsförbindelsen mellan den smarta leksaken, routern 

och servern krypteras. 

6.4 Datasäkerhet och integritet  

Respondenterna bads att förklara vad som är viktigt att känna till när det gäller 

datasäkerhet och integritet med Internet of Things. Samtliga respondenter tog upp att 

säkerhet i allmänt är viktigt men också att allt som är uppkopplat kan hackas. R6 

berättar det är viktigt ha bra lösenord, försöka använda krypterade uppkopplingar om 

det går, rent fysiskt fundera på vart man placerar dem. Till samtliga respondenter 

ställdes även en frågan gällandes ifall det går att veta om en IoT-enhet är säker. Samtliga 

respondenter berättar att det inte går att bekräfta i fall en IoT-enhet är säker. R6 säger 

också att det finns väldigt lite förståelse kring IoT. Det finns det åt andra sidan många 

säkerhetsproblem betonar R3 och säger att IoT-enheter generellt har dålig säkerhet. 

Detta bekräftas av R4 som säger att det finns en rad olika säkerhetsutmaningar med IoT. 

Hon berättar att säkerhetsproblemen och integritetsfrågorna börjar med Internet of 

Things. 

”Ta till exempel Mattels Aristotle. Denna IoT-enhet, som är som Amazon Echo 

fast för barn, kan integrera med barn och spela in dess video och ljud och har 

en konstant anslutning till Internet.” 

Ett växande problem med IoT finns inom smarta leksaker. Intresset för smarta leksaker 

växer, framför allt i USA. Smarta leksaker utgör både datasäkerhet- och integritetsrisker. 

I Sverige säljs det inga smarta leksaker då leksakskedjor har slutat att införa dem just på 

grund av de kända säkerhetsriskerna. Detta bekräftar även en butikschef för Toys R Us. 

Hon säger att den största anledningen till att Toys R Us i Sverige slutat att införa dem är 

att dessa smarta leksaker kan hackas lätt och därmed utgöra stora säkerhetsrisker. R4 

meddelar att ”Bluetooth-anslutningen i den smarta dockan Cayla gjorde henne sårbar för 

hackning”. Detta bekräftar även R3 och berättar att hackare kommer att vända sig allt 



 
 

28 
 

mer mot smarta leksaker. Hon meddelar också att hackare har gått från att få Cayla att 

svära till att hacka kreditkortuppgifter.  

R2 berättar också att det finns ett gosedjur i form av en björn som var uppkopplad och 

tanken var att föräldrarna skulle höra vad barnen gör när de är fortfarande små. Men 

det fanns aldrig någon tanke med att den behövdes skyddas, utan vem som helst kunde 

hacka den enkelt och få säga precis vad som helst eller spela in vad barnen gör och 

använda det för något syfte. Samtidigt säger R6 att det är viktigt att rent fysisk fundera 

på vart dessa enheter placeras eftersom de både kan höra och se. 

Det finns även fall där GPS-funktionen i vissa smarta leksaker är särskilt oroväckande 

eftersom dessa möjliggör att hackare kan känna till den exakta platsen kring barn eller 

få tillgång till privat inspelat material. Om en leksak i frågan har ett GPS-chip, då gäller 

det att vara medveten att någon kan kapa den och se vart barnet som integrerar med 

leksaken befinner sig säger R2. Även R6 bekräftar samma sak och berättar att det finns 

GPS-baserade klockor till barn för att barn ska kunna känna sig säkra. Det är bara den 

att dessa klockor har en dålig säkerhet och samlar in en massa rörelsemönster på hur 

barn rör sig och vad det gör.  

Enligt R2 är det, precis som R6 berättade, viktigt att förstå att dessa IoT-prylar fungerar 

som en liten dator som är uppkopplad och kan kommunicera med Internet. 

”Den har ett operativsystem som vilken dator som helst men den skillnaden att 

det är ett litet operativsystem och utvecklarna har inte alltid tänkt noga på att 

det ska vara säkert. Oftast är de osäkra redan från början och är lätta att 

hackas.” 

Samtidigt säger R2 att följdproblemen är att dessa enheter inte uppdateras.  

”Märker man en säkerhetsbugg eller får en kännedom kring en säkerhetsbugg 

så finns det ingen infrastruktur hur man ska uppdatera IoT-prylar.” 

När det gäller uppdateringar av billiga enheter, har prioriteringen var lägre jämfört 

med dyrare prylar som släpps exempelvis av stora bolag som Apple och Microsoft.  

Enligt R2 handlar det om att inte lägga ner för mycket tid och energi då prylarna 

ska vara så billiga som möjligt och att det ska gå att producera dem snabbt. 

”När det gäller IT-områden som växer snabb och det handlar om att snabbt få 

marknadsandelar, gör man allt för att släppa prylarna så snabb som möjligt 

och då är det lätt att hoppa över säkerheten då det är det som tar tid.” 

Detta är den stora utmaningen med smarta leksaker berättar R2, att göra dessa 

leksaker säkra men samtidigt att de blir priseffektiva. En följdutmaning skulle då 

vara att hitta ett sätt att validera säkerheten som inte kan ligga på konsumenten 

ansvar eftersom de inte har den kunskapen. Samtidigt tycker R1 att det borde 
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finnas någon form av standard eller certifieringskategorier för att se att den 

uppfyller en viss säkerhetsnivå.  

Även R6 säger att i bästa fall kan det finnas uppdateringar i 2 år, men sen glöms de 

helt bort. Han säger också att den viktigaste och den första anknytningspunkten i 

hemmet, routern, inte uppdateras alls efter 2-3 år. Samtidigt säger R6 att om man 

har en router som aldrig uppdateras kommer folk att hitta säkerhetsluckor som 

ingen någonsin täpper till. De som känner till säkerhetsluckorna kan då göra precis 

vad de vill med routern. 

När det kommer till smarta leksaker säger R6 att oavsett om en smart leksak inte 

uppdateras, är det inte så att den slutar fungera. Nallebjörnen kommer fortfarande 

skicka roliga bilder eller vad nu funktionen skulle vara. Den kommer att fungera 

även när nästa barn får den men det är bara det att det inte kommer några 

säkerhetsuppdateringar alls berättar R6. 

R3 betonar dock att människor förknippar oftast att det är leksakstillverkarnas fel när 

en leksak blir hackad men ”åt den ena sidan ligger ansvaret hos den användaren för att se 

till att de är säkra”.  

R4 tillägger och säger att ”om en smart leksak kan ansluta till Internet, bör du överväga de 

faror som är förknippade med det”. Hon tillägger också att om den smarta leksaken i 

frågan har en webbkamera eller mikrofon, bör denna vara begränsad till det lokala 

nätverket eller ha strikt fjärråtkomst.  

R2 är också inne lite på det som R4 förmedlar och berättar att smarta leksaker inte ska 

vara uppkopplade mot hemnätverket och inte ha någon internetåtkomst.  

”Att se till att de inte är uppkopplade mot hemmanätverket så att dom inte har 

internetåtkomst. Det finns ingen poäng med att leksaker ska vara uppkopplade 

mot Internet. Smarta leksaker inte vara direkt uppkopplade mot Internet. Ska 

smarta produkter slå igenom ordentligt så måste det finnas en grunka i 

hemmet som är säker och som har som syfte att vara en väg ut mot Internet. 

Sen får alla smarta prylar vara uppkopplade mot den grunkan. Men dessa 

grunkor kommer inte bli säkra och därför inte ha något direkt väg mot 

Internet. Utan det bästa är att det blir ett eget närverk av smarta enheter i 

hemmet som inte har med Internet att göra” 

När det kommer till den nivå där enheterna har kapacitet att spela in konversationer och 

logga aktiviteter, det är då sekretessbekymmerna är som tydligast betonar R5. Hon 

säger också att när dessa enheter riktar in sig specifikt mot barn, kommer detta att 

passera den obehagliga linjen. 

”Barn borde kunna leka privat och borde inte behöva frukta den här typen av 

fientligt infall av deras integritet. Det är helt enkelt onödigt.” 
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R6 är lite inne på samma spår som R5 men belyser vikten av att det kan blir fruktansvärt 

mycket överskottsdata som samlas in och som vi i många fall inte har en aning om vad 

den används till. Han berättar också att om man köper en billig leksak så kan någon 

samla in ett mönster om ditt hem, om ditt liv, som tillsammans kan skapa en helhetsbild.  

R6 berättar också att det bör finns någon form av oberoende informationspunkt där 

man exempelvis får ett utbildningsprogram för att lära sig eller att man får en checklista 

eller något annat konkret att titta på. Han berättar också att det har visat sig fungera 

jättebra i många fall men när det kommer till smarta leksaker så finns det inte någon bra 

information. Även R3 säger att en checklista på vad det är som används och hur det ska 

användas vore bra.
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7 Analys 
Detta kapitel presenterar analysen utifrån den insamlade datan. Analysen syftar till att 

ge en djupare förståelse av arbetet genom att presentera resultatet i form av en 

konceptuell modell över viktiga faktorer som har identifierats. Den konceptuella 

modellen kommer sedan ligga till grund för framtagandet av den digitala checklistan. 

7.1 Analys av data 

De artiklar som beskriv i bakgrundskapitlet belyser viktig säkerhetsinformation kring 

smarta leksaker och hur Toy Computing arkitekturen fungerar. De går inte specifik på 

enskilda leksaker i sig utan beskriver allmänt om smarta leksaker och Toy Computing 

och dess beståndsdelar. 

För att tolka innehållet i texter och andra verbala uttryck, användes kvalitativ 

innehållsanalys för att kategorisera olika teman och mönster. Efter att intervjuerna 

transkriberades gjordes en första genomläsning och därefter kodades och 

kategoriserades texten för att finna meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande 

enheter kopplades sedan samman med teorin och sammanlänkades i form av studiens 

resultat. 

Att välja ut de meningsbärande enheterna har inte varit lätt utan processen har varit 

iterativ. Processen har med andra ord inte varit spikrak, utan det har hoppats fram och 

tillbaka mellan de olika stegen. Samtidigt har analysen i detta skede bidragit med mer 

tydliga och avgörande faktorer kring smarta leksaker.  

Utifrån analysen har följande konstaterats: 

 Att säkerhetsaspekterna är väldigt viktiga där personlig information samlas in 

och delas. 

 Att på ett transparent sätt visa vilken information en smart leksak samlar in och 

delar. 

 Att säkerhetsmekanismerna bör implementeras i tidigt skede och inte läggas till 

senare efter att de avsedda funktionerna är på plats. 

 Att tydligare förståelse behövs kring en smart leksak då leksaken i själva verket 

är en dator som består av massa tekniska delar. 

Samtliga respondenter tycker att säkerhetsriskerna är stora när det gäller smarta 

leksaker och att detta bör komma fram tydligare. Ett allvarligt problem som uppstår på 

grund av dålig säkerhet är att hackare kan manipulera dessa leksaker och samtidigt se 

och höra barnet som integrerar med leksaken. Det framkommer också att det inte bara 

är de tekniska delarna av en smart leksak som utgör problem utan också föräldrarnas 

okunskap kring hanteringen av dessa leksaker samt andra enheter i hemmet som 

leksaken integrerar med. Denna klarhet kräver allvarliga reflektioner rörande 

säkerhetsfrågor. Flera respondenter anser att leksakstillverkarna bör begränsa den 

mängd data de samlar till endast det som krävs för leksakens kärnfunktioner. 
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7.2 Konceptuell modell 

I samband med litteraturen och resultatet framkom det en del viktiga faktorer som är 

bra att känna till kring smarta leksaker. Detta illustreras med den konceptuella modellen 

nedan (figur 4). Säkerhet berör alla faktorer och illustreras med en streckad oval.  

Den konceptuella modellen togs fram som ett led för att underlätta uppbyggandet av 

den digitala checklistan men också som en utbyggbar modell för framtida forskning. 

Modellen kan användas för att bygga vidare på med nya faktorer. 

Utgångspunkten för framtagandet av den konceptuella modellen har varit att identifiera 

viktiga faktorer. I det första momentet utfördes därför en genomgripande 

innehållsanalys för att ta fram modellens viktigaste faktorer. I ett andra steg 

identifierades viktiga faktorer som hade en anknytning till ”huvud”-faktorerna. 

Exempelvis identifierades Datainsamling som en viktig faktor. De anknytningsbara 

faktorerna som identifierades var Mikrofon, Sensorer, Kamera. 

I framtagandet av den konceptuella modellen har det således varit viktigt att först titta 

på de viktigaste faktorerna från ett övergripande perspektiv för att sedan fokusera på 

detaljerna. 
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Figur 4. Viktiga faktorer inom smarta leksaker. 
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7.2.1 Viktiga faktorer 

Dessa faktorer som presenteras nedan är viktiga eftersom både litteraturen och 

respondenternas utsagor präglade dessa och något som framkom väldigt ofta. Samtidigt 

har dessa faktorer en viktig roll när det gäller smarta leksaker och dess funktionalitet 

men också när det gäller säkerhetsrisker som kan uppstå i samband med dessa leksaker. 

Då det finns en viss okunskap kring vilka faktorer som är viktiga att känna till angående 

smarta leksaker har det därför varit fördelaktigt att ta fram den konceptuella modellen 

för att belysa dem.  

Datainsamling 

Det är viktigt att förstå att alla smarta leksaker samlar information. Detta var något som 

de flesta respondenter tog upp och ansåg detta som ett stort problem. Datainsamling 

kan ske på olika sätt men normalt samlas informationen via en kamera eller mikrofon. 

Även platsdata kan samlas in ifall en smart leksak har någon form av GPS-funktion. I 

litteraturen framkom det att leksaker med inbyggda system har en förmåga att samla in 

data baserat på användarens interaktion (Rafferty et al., 2015). Respondenterna i 

studien tog upp i flera fall med att datan samlas in kring barnens beteende, vilket är ett 

problem. Att datan som samlas in dessutom delas med tredje part är oroväckande. R6 

nämner i ett fall att det finns GPS-klockor till barn, men att dessa har en dålig säkerhet 

och samlar in en massa rörelsemönster. R4 belyser problemet med att den insamlade 

datan kan innehålla information om aktiviteter, vart barnet befinner sig eller när hon 

eller han går till skolan. 

Datadelning 

All information som lagras externt kan delas med andra enheter som är uppkopplade 

mot samma nätverk eller moln. Datadelning sker vanligtvis via Wi-Fi eller Bluetooth. När 

det gäller smarta leksaker och dess förmåga att kommunicera med andra enheter, är det 

viktgit att tänka på säkerhetsaspekterna. Både R2 och R3 påpekar att IoT-enehter har en 

förmåga att kommunicera med andra enheter och dela information. Även R3 belyser 

samma problem och berättar att det är av vikt att förstå att informationen som samlas in 

kan delas med andra enheter i nätverket. R4 berättar att smarta leksaker, när de väl 

anslut mot Internet, vanligtvis via Wi-Fi, kan andra enheter ansluta till den och ta del av 

den insamlade informationen. Detta stödjer även R2 och betonar att uppkopplade 

leksaker kan ansluta till Internet och eventuellt skicka data till tredje part. 

Samtidigt anser samtliga respondenter att det är svårt att veta vilken information de 

smarta leksakerna delar med andra enheter. Således anser R1 att det är viktigt att veta 

vilken information IoT-enheterna delar med sig och med vem.  

Den övergripande frågan till allt detta är datasäkerhet. Det är inte lätt alla gånger att 

säkerställa säkerheten för den information som smarta leksaker samlar in och delar. 

Dessa problem är oftast allvariga eftersom användaren vanligtvis är ett barn. 

Databehandling och lagring 

All information som lagras måste behandlas på ett eller annat sätt. Informationen som 



 
 

34 
 

lagras kan användas till marknadsföringssyfte och kan komma att delas med tredje part. 

Dock har det inte framkommit några konkreta bevis att informationen delas med tredje 

part, men risken finns. Det finns fall som R1 belyser, där IT-experter har upptäckt att 

informationen som fanns på ett USB-minne skickades vidare till tillverkarna när det väl 

sattes in i Tv:n. 

Informationen kan lagras intern eller externt i form av molnlagring eller databas. Detta 

till följd av att IoT-enheterna måste behandla och lagra information för att sedan utgöra 

grundläggande hantering, omvandling och analys av den insamlade datan. 

Det är också viktigt att förstå att datan som samlas in från en leksak används oftast i en 

större beräkningsgrund som vi inte alltid tänker på. Folk har väldigt liten förståelse att 

smarta leksaker är kompletta datorer och där någon kan få ut ett mönster som blir 

väldigt användbart i slutändan.  

Datasäkerhet och integritet 

När det kommer till datasäkerhet och integritet är det viktigt att förstå att allt som är 

anslutet mot Internet kan hackas. Hackare kan avlyssna och övervaka ens barn när han 

eller hon minst anar det och om det inte skulle vara nog, kan hackare med hjälp av GSP 

spåra och få fram information om vart barnet befinner sig. Datasäkerheten berör 

självfallet de andra faktorerna också. Således är det viktigt att förstå att det inte går att 

skydda sig helt och hållet mot angrepp. Samtliga respondenter var eniga om att 

integritetsfrågorna är en viktig del. Detta tyder på att svårigheter bildas vid förståelsen 

av hur datan samlas in och används. 

En av respondenterna (R4) berättade att säkerhetsproblemen och integritetsfrågorna 

börjar med Internet of Things. Att det finns flera enheter, förutom leksaker, som kan 

integrera med barn och har oavbruten anslutning till Internet. Smarta leksaker har 

generellt dåligt datasäkerhet vilket gör dem till enkla måltavlor för hackare. I många fall 

har det visat sig att Bluetooth-anslutningen är en vanlig orsak till att IoT-enheter hackas. 

Även om Bluetooth har normalt en räckvidd på 10 meter finns det idag Bluetooth med 

en räckvidd på 40 meter tack vare Bluetooth 5. R4 berättade att det var just Bluetooth-

anslutningen som gjorde den smarta dockan Cayla sårbar för hackning.  

Slutligen går det att konstanterna att smarta leksaker ger upphov till frågor om 

integritet och säkerhet, framför allt när dessa leksaker är ansluta mot Internet. De har en 

förmåga att dela privat insamlad information med andra enheter.  

7.3 Oberoende informationspunkt 

Flera respondenter anser att det bör finnas någon form av oberoende 

informationspunkt som förmedlar nyttig information kring smarta leksaker och dess 

risker. R6 har påpekat att en checklista har fungerat bra i många andra fall, vilket anses 

väldigt lämpligt att utforma för smarta leksaker. Även R3 ser behovet av en checklista 

när det gäller smarta leksaker och dess funktionalitet. Det respondenterna menar är att 
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en oberoende informationspunkt i form av en checklista kan användas som stöd för att 

underlätta beslutsfattandet kring smarta leksaker. 

Det kunskapsmaterial som har tagit fram i form av viktiga faktorer och annan nödvändig 

information kring smarta leksaker kan användas för informera auktoriserade användare 

kring riskerna med dessa leksaker men också enkla knep för att minimera dem. Att ha 

en oberoende informationspunkt i form av en checklista ökar chansen för att alla ska 

känna sig säkra.  

Att informera auktoriserade användare kring säkerhetsriskerna med en smart leksak är 

att rekommendera. Det är också av stor vikt att rekommendera även andra intressenter 

om vilka risker som kan uppstå i samband med dessa internetuppkopplade leksaker.  

7.4 Sammanfattning 

Det bör finnas en checklista som informerar vilka risker som kan uppkomma med 

smarta leksaker. Behovet av en checklista uppstår tydligt då dessa leksaker är ett väldigt 

enkelt mål för hackare på grund av dess bristfällande säkerhet. Det är viktigt att ha i 

åtanken att om leksakstillverkarna inte bryr sig om säkerhet för att deras produkter inte 

innebär några säkerhetsrisker, kan deras produkter istället användas som ett medel för 

hackare för att exempelvis spionera eller komma åt känslig information. 

En avgörande komponent för att säkerställa säkerheten kring smarta leksaker, är 

förståelsen hur dessa leksaker integrerar samt vilken information de samlar in. Med en 

checklista kan viktiga överväganden framkomma för att säkra detta.
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8 Slutsats 
Här presenteras slutsatsen från resultatet av studien. Det fanns en övergripande 

frågeställning att ta hänsyn till som skulle besvaras: 

Hur kan ett verktyg utformas för att informera auktoriserade användare om 

säkerhetsriskerna med smarta leksaker och vad bör de göra för att säkra 

dem? 

Det bör finnas ett verktyg som förmedlar information kring smarta leksaker eftersom 

dessa leksaker kan äventyra barns säkerhet. Att skydda barns data bör vara ett krav och 

informationen kring smarta leksaker bör därför ligga till hands för att informera 

auktoriserade användare om säkerhetsriskerna kring smarta leksaker.  

Föräldrar bör vara medvetna om att smarta leksaker kan samla in information på olika 

sätt men också utgöra säkerhetsrisker. De flesta föräldrarna är inte data- och 

säkerhetshetsexperter och kan därför inte utvärdera leksakstillverkarnas policy när det 

gäller datainsamling och användning. Således är det viktigt att informera föräldrarna 

och ge dem grundläggande kunskaper på hur de på bästa sätt kan se till att säkra 

leksakerna men också andra enheter som leksakerna ansluts till, exempelvis en routrar. 

I samband med detta kan ett verktyg utformas i form av en digital checklista. Den 

digitala checklistan kan byggas upp med hjälpa av enkel HTML, CSS och JavaScript. 

Informationen som ska prägla checklistan och som ska informera auktoriserade 

användare om säkerhetsriskerna kring smarta leksaker kan användas utifrån de 

viktigaste faktorerna som tog upp under resultatet. 

Den digitala checklistan måste vara användarvänlig och enkel att hantera. Även den 

mest okunnige ska kunna använda checklistan utan några som helst problem. Fördelen 

med en digital checklista är att den är väldigt lätt att uppdatera och kräver inga större 

resurser. Dessutom är den tillgänglig för alla, dygnet runt, året om. 

Den digital checklista kommer att bidra med att ge den kunskap och den information 

som en förälder bör känna till kring smarta leksaker och när det kommer till säkerhet 

och integritet. Detta kommer i sin tur ge en möjlighet för föräldrar och andra 

intressenter att fatta ett viktiga beslut, exempelvis vid införskaffandet av smarta 

leksaker.  

8.1 Skapandet av digital checklista 

Författaren av detta arbete har många års erfarenhet av webb- och grafisk design och 

valet att skapa en digital checklista var ganska självklart redan från början. Hur ska den 

se ut? Vad ska den innehålla? Detta var några frågor som inte var lika självklara. 

Målet var att skapa en checklista som inte fanns, en som kunde utvecklas och bara bli 

bättre. Ett enkelt verktyg som hjälper till att göra vardagen lite mer säkrare helt enkelt. 
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Steg 1 

Det första steget i utformandet av den digitala checklistan bestod av att tänka ut redan 

från början hur checklistan skulle utformas, vilket var lättare sagt än gjort. Det togs fram 

ett väldigt enkelt första utkast av checklistan som då bestod mer eller mindre av ren 

HTML och CSS-kod. Här var det också viktigt att tänka på målgruppen – föräldrarna men 

också på andra intressenter. Checklistan ska vara ett verktyg som passar alla och det ska 

vara enkelt att använda den. 

Steg 2 

Nästa steg var tänka på hur checklistan skulle fungera. Det finns flera olika sätt att skapa 

en digital checklista på. Man kan exempelvis ha en checklista där användarna kryssar för 

när vissa kriterier är uppfyllda. Ett annat exempel, som även tillämpades i utformandet 

av denna checklista, är en checklista med ”slidedown”-funktion. Detta innebär att när 

användaren klickar på exempelvis en rubrik, kommer informationen ”glida fram”. För 

”slidedown”-funktion behövs viss kunskap kring JavaScript. 

 

Figur 5. slidedown-funktionen. 

Figuren ovan visar en del av HTML-koden från checklistan (den stora rutan) och 

JavaScript-koden som utgör slidedown-funktionen (den lilla rutan). Detta utgör grunden 

för checklistan. För att slidedown-funktionen ska fungera gäller det att samma ID 

används både i HTML-koden som i JavaScript-koden. Sen är det bara att bygga vidare på 

samma koncept. Nästa ”slidedown” kommer att då att få ID flip1 och panel1, flip2 och 

panel2 etc. Det är viktigt att dessa ID är unika. 

Steg 3 

Det tredje steget omfattade designen av checklistan. Tidigare nämndes att checklistan 

ska vara användbar och enkel att använda. I detta skede ska den även vara estetiskt 

tilltalande och förmedla rätt budskap. Till hjälp användes Photoshop för att skapa en 

tilltalad ”header” med smarta leksaker. I detta skede gjordes även stora förbättringar 

kring användarvänligenheten. Den digitala checklistan gjordes även responsive vilket 

innebär att den anpassas beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning 

användare har. Som tidigare nämnts, är det viktigt med rätt information i rätt tid till rätt 
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person i dagens samhälle. Varför inte ha det på det här sättet när kommer till 

säkerhetsriskerna med smarta leksaker? 

Steg 4 

I det fjärde och sista steget applicerades det material som framkom under resultatet. De 

viktigaste faktorerna användes som klickbara rubriker. Varje rubrik innehåller sedan 

passade information framtagen utifrån respondenternas utsagor men också information 

utifrån den kunskap författaren själv hade. Här var det också viktigt att tänka på 

skalbarheten som en viktig faktor. Eftersom checklistan använder enkel HTML och CSS-

kod är det väldigt enkelt att bygga vidare på med nytt material.  

8.2 Digital checklista 

   

Figur 6. Responsive digital checklista. 

En digital checklista kan se ut enligt figuren ovan. Grundläggande säkerhetstänk i den 

här checklistan kan användas som en riktlinje kring den säkerhetshänsyn som 

föräldrarna och intressenterna behöver ta hänsyn till när det gäller smarta leksaker. 

Figurerna nedan visar de olika kategorierna och dess innehåll som togs fram i samband 

med resultatet och analysen. Varje flik (rubrik) är klickbar (se steg 2 under kapitel 8.1) 

och ger nödvändigt information kring smarta leksaker samt vad man som auktoriserad 

användare bör tänka på för att skydda sig mot oönskade angrepp. 
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Figur 7. Digital checklista - Datainsamling. 

Inte nog med att litteraturen belyser att smarta leksaker har förmåga att samla in data, 

även R1 nämner att det är viktigt att förstå att smarta leksaker kan samla in data. Detta 

ansågs vara viktigt att ta med. R4 tar upp att smarta leksaker kan spela in ljud med 

mikrofon. Även R1 och R2 nämner mikrofon och kamera i samband med datainsamling. 

Detta var också viktigt information att ta med i den digitala checklistan. Flera av 

respondenterna nämner också GPS. Med hjälp av GSP kan smarta leksaker samla in 

rörelsemönster. Utifrån respondenternas utsagor och litteraturen tog den fjärde 

punkten under datainsamling fram.  

 

Figur 8. Digital checklista - Datadelning. 

Den första punkten under datadelning togs fram i samband med att R3 berättade att det 

är något som är viktigt att förstå. Nästa punkt är något som inte är så ovanligt men 

viktigt att ha med. Att datadelning sker vanligt vis via Wi-Fi eller Bluetooth är inget 

konstigt och R4 bekräftar att Wi-Fi är den vanligaste metoden för datadelning. 

Datadelning via RFID och NFC var något som framkom i litteraturen. Den sista punkten 

under datadelning är mer en generell punkt för att upplysa föräldrarna att intressenter 

att en smart leksak kan innehålla känslig information som kan komma att delas. Detta 

var något som R5 bekräftade. 
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Figur 9. Digital checklista - Databehandling & lagring. 

Under databehandling och lagring framkom det några punkter som var viktiga att ta 

upp. Den fösta punkten bygger lite på den sista punkten under datadelning. Här var det 

dock viktigt att förmedla att datan som samlas in och lagras kan komma att delas med 

tredje part. Information grundas på R1 och R2 utsagor. R1 nämnde att det är viktigt att 

veta ifall IoT-enheten lämnar ifrån sig information till tredje part. Och en IoT-enhet kan i 

detta fall vara mycket väl en smart leksak. R2 berättade att om en smart leksak är 

ansluten till internet kan den mycket väl skicka data till tredje part. Även R5 tyckte att 

det var viktigt att veta ifall informationen delades med tredje part eller stannade inom 

enheten. När det gäller den andra punkten var det enbart R5 som tog upp det med 

beräkningsgrund och att företag kan räkna kring en. Detta ansågs viktigt att ha med 

eftersom det är väldigt få människor som inte känner till att folk kan räkna om en. En 

annan viktigt aspekt (punkt 3) och något som R1 belyser är att man måste vara 

medveten om att leksakstillverkarna inte alltid informerar vilken information som en 

smart leksak samlar in.  

Den sista punkten under databehandling och lagring är kanske den allra viktigaste. Det 

är väldigt viktigt att man som auktoriserad användare försöker att ta reda på vilken 

information som en smart leksak samlar in och om den delas i sin tur med andra 

enheter. Nästan alla respondenter var eniga om att detta är viktigt och av den 

anledningen var det nödvändigt att ha med denna punk. Sen att denna information står 

under databehandling och lagring i checklistan är en annan femma. Det är inte alltid lätt 

att kategorisera informationen, framför allt när den sista punkten innehåller ”samlas in” 

och ”delas med” vilket kan tyckas borde ligga under datainsamling eller datadelning.  
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Figur 10. Digital checklista - Datasäkerhet & integritet. 

Datasäkerhet och integritet utgjorde den största delen av kategorierna. Framtagandet av 

dessa punkter är en summering av respondenternas utsagor när det gäller säkerhet och 

integritet. Den första punkten under denna kategori gäller inte enbart smarta leksaker, 

utan egentligen allt som är anslutet mot internet. Säkerhetsproblemen och 

integritetsfrågorna börjar med IoT betonade R4 och i samband med detta uttalande så 

stärks denna punkt. Den andra punkten är en mer aha-punk som lägger vikt på att något 

sådan kan inträffa när man minst anar det.  

Under punkt tre var det av vikt att förmedla att smarta leksaker som har en inbyggd GPS 

kan utgöra en väldigt stor säkerhetsrisk i samband med att hackaren kan få fram 

information om vart den smarta leksaken i frågan befinner sig och inte minst barnet som 

leker med den. När det gäller punkt fyra och placering av smarta leksaker var det av vikt 

att belysa att det är viktigt att tänka vart dessa leksaker finns placerade i hemmet då de 

både kan höra och se. Detta var något som R6 betraktade som viktigt. Och det är inget 

konstigt alls om leksaken i frågan skulle hackas. Hackaren kan då utnyttja leksaken som 

ett insiderverktyg och få en inblick på vad som händer i hemmet och därefter planera 

exempelvis ett brott. Samtidigt blir det också ett brott mot personlig integritet. Den 

enskildes rätt till ett privatliv äventyras i samband med händelsen. 

Avslutningsvis är det viktigt att informera auktoriserade användare att i fall en smart 

leksak hackas, kan även kreditkortsuppgifterna äventyras. Detta bekräftade R3 och 

berättade att hackare kan få en specifik docka (Cayla) att hacka kreditkortsuppgifter. 

Således ansågs informationen under den sista punkten viktigt och behövde komma fram. 
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Figur 11. Digital checklista – Se till att... 

Informationen under denna flik baseras dels på litteraturen och dels på 

respondenternas utsagor men också på författarens egen kunskap kring området. Här är 

det viktigt att tänka utanför ramarna och kolla mer enheterna runtom om kring än på 

själva leksaken i sig. Det gäller att täcka alla möjliga kryphål för hackaren. Ett smart drag 

är att exempelvis börja och kolla hur det ser ut med nätverksanslutningen, kolla routern, 

kryptera den om den inte redan är krypterad. Det är också viktigt att begränsa mängden 

information som kan delas med andra tjänster. Erbjuder leksakstillverkaren 

uppdatering av mjukvara, se då till att uppdatera. Uppdateringen kan i bästa fall täppa 

till olika säkerhetshål.  

Sammanfattningsvis kan en digital checklista utformas och se ut så som denna som 

beskrivs under kapitel 8.2. 
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9 Diskussion 
Detta kapitel omfattar författarens diskussion kring studiens resultat, slutsats samt 

metodval. Det förs också en generell diskussion kring de vetenskapliga, samhälleliga och 

etiska aspekterna. Slutligen ges förslag på framtida forskning. 

9.1 Diskussion av resultat 

Det identifierade problemområdet har visat sig vara betydligt mer komplext än vad det 

ansågs från början. Dels krävdes det att förstå skillnaden mellan smart leksaker och Toy 

Computing och dels förstå arkitekturen som Toy Computing bygger på. Tack vare denna 

förståelse har analysen och resultatet visat vad som är viktigt att tänka på kring smarta 

leksaker. Tack vare detta har också slutsatsen varit betydligt lättare att utforma. Dock 

har det visat sig att många utav respondenterna inte visste vad vissa begrepp innebar, 

framför allt Toy Computing och detta bekräftar också hur viktigt det har varit att 

genomföra studien och få fram det önskade resultatet. Utifrån studiens syfte och mål 

anses resultatet ha uppnåtts i en hög grad. Men det finns utrymme för förbättring, 

framför allt i att utforma ett informationssystem, där alla smarta leksaker eller rättare 

sagt alla leksaker som omfattas av Toy Computing, finns lagrade. Men då krävs det att 

fler studier görs kring varje enskild leksak. 

Tack var trianguleringen som gjordes mellan litteraturen och respondenternas utsagor, 

framkom det tydliga kopplingar kring säkerhetsaspekterna kring smarta leksaker och 

hur viktigt det är att förstå att smarta leksaker kan utsättas för angrepp. Något som 

framkom väldigt tydligt från respondenternas utsagor men som inte litteraturen tog upp 

var vikten att förstå att en smart leksak är trots allt dator med ett nätverkskort och ett 

fungerande operativsystem. Det är således viktigt att denna information kommer fram 

på ett tydligt sätt, som i detta fall i form av en digital checklista.  

En fördel med resultatet som togs fram är att litteraturen innehåll väldigt många och bra 

källor, vilket har ökat trovärdigheten, trots att Toy Computing är relativt nytt 

forskningsområde. Med andra ord kan resultatet strykas till en stor grad av litteraturen i 

bakgrundskapitlet. Samtidigt höjdes validiteten och reliabiliteten i samband med 

respondenternas utsagor. Det hade samtidigt varit lockande att triangulera datan genom 

ytterligare en datainsamlingsmetod för att styrka respondenternas utsagor och för att ge 

ett extra lyft till trovärdigheten. 

Litteraturen lyfter många nackdelar med smarta leksaker och IoT-enheter överlag men 

samtidigt nämns inga fördelar med dessa leksaker vilket kan kännas kuriöst. För det 

finns, men det nämns. När det gäller respondenternas utsagor är det bara R2 som 

nämner en fördel. Han anser att man skulle kunna använda en smart leksak för att 

understödja barns utveckling. 

Beräkning eller beräkningsgrund som R6 tog upp, är en viktig faktor och något som 

väldigt få människor inte känner till, att folk kan räkna om en. Samtidigt utsätts alla för 

det på ett eller annat sätt. Denna faktor kompletterar den konceptuella modellen väldigt 
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bra samtidigt som resultatet belyser egenskaperna utifrån ett 

informationssäkerhetsarbete. 

9.2 Diskussion av metodvalet 

Det fanns mycket som lyftes fram kring smarta leksaker tack vare den inledande 

litteraturundersökningen. Dessutom finns det fall där behovet av fler studier behövs för 

att verkligen förmedla verklighetsförankrade fall med smarta leksaker. Således behövs 

fler säkerhetstester göras. Målet med litteraturstudien var att få fram de viktigaste 

aspekterna kring smarta leksaker och vikten av säkerhet. 

Att genomföra studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer var väldigt effektivt 

men eftersom dessa smarta leksaker finns i en väldigt liten skala i Sverige var det svårt 

att hitta respondenter, framförallt personer som har en förståelse för hur dessa leksaker 

och Toy Computing fungerar. Det var också viktigt att dessa personer förstod att allt 

egentligen handlar om konceptet Internet of Things. Hade jag haft mer tid och redan i 

tidigt skede insett att det fanns väldigt lite eller inga smarta leksaker alls i Sverige, då 

hade jag vänt mig mer mot USA och intervjuat fler personer där. En liten utmaning då 

hade varit tidsskillnaden. Det var lite därför som valet av respondenterna blev som den 

blev, att det var enbart lektorer, adjunkter och forskningsassistenter som intervjuades. 

Dess personer ansågs besitta mer kunskap än exempelvis personal från en leksaksaffär. 

Målet med intervjuerna var att fånga upp information som är aktuell just idag. 

Intervjuerna verkställde dessutom en viktig pusselbit, att uppnå en högre grad av 

validitet. Även reliabilitet är viktigt att ta hänsyn till när det gäller kvalitativa studier 

precis som denna. Och precis som Bell (2015) betonar, om en fråga saknar reliabilitet, 

saknar den också validitet. Allt handlar i slutändan om pålitlighet och att lämpliga frågor 

undersöktes. 

Det hade varit intressant att utföra fler intervjuer med personer som på ett eller annat 

sätt arbetar med detta, för att höja reliabiliteten och validiteten ytterligare ett steg men 

också för att se hur det skulle påverka resultatet. Den stora inverkan på studiens kvalité 

är kunnigheten och erfarenheten hos undersökaren. Det är svårt att undgå det egna 

sättets att tänka och framför allt inom en kvalitativ studie. 

I samband med det iterativa arbetssättet har metodvalet bidragit till att öka studiens 

klarhet och därmed förstärk trovärdigheten. Tack varen innehållsanalysen, har rådatan 

kunnant tolkas utifrån problemformuleringen och ett resultat har kunnat tagits fram. 

9.3 Vetenskapliga aspekter 

Studien bidrar med något som har saknats i vetenskapligt sammanhang. Tidigare 

forskning har inriktat sig mestadels på de säkerhetsrisker som finns med smarta 

leksaker och att de kan hackas, men inget direkt verktyg som på ett enkelt sätt 

informerar detta. I samband med studiens resultat framtogs en modell som kan 



 
 

45 
 

användas i samband med framtida forskning. Önskvärt skulle vara att ta fram ett 

tekniskt fundament kring smarta leksaker. 

För att i framtiden få ett ännu bättre resultat, bör fler semistrukturerade intervjuer 

utföras och med människor som har en direkt verkan med smarta leksaker. Detta kan 

vara tillverkarna av smarta leksaker eller företag som marknadsför dem. Dock skulle ett 

problem vara att svaren eventuellt inte överensstämmer till hundra procent med svaren 

från respondenterna i denna studie då dessa företag representerar dessa smarta 

leksaker och skulle nog göra allt för att få dem låta harmlösa. Överlag anses studien 

täcka en stor del av problemet med säkerheten kring smarta leksaker men samtidigt 

öppnar upp för ny forskning kring samma ämne. 

9.4 Samhälleliga aspekter 

Idag, när samhället blir allt mer digitalt och där IoT tar allt större plats i vår vardag, 

anses resultatet extremt viktigt för att informera användarna kring säkerhetsriskerna 

med smarta leksaker. Genom att använda sig av den digitala checklistan kan den 

auktoriserade användaren avgöra på egen hand i fall han eller hon vill införskaffa sig en 

smart leksak. Resultatet kan användas som riktlinjer till vilka faktorer som spelar en 

centra roll när det gäller smarta leksaker, och de flesta IoT-enheterna över lag. 

I det informationssamhälle som vi lever idag ställs vi dagligen inför olika sorter hot, hot i 

form av datakapning och avlyssning. Att hacka IoT-enheter har blivit allt vanligare och 

där smarta leksaker har blivit ett allt vanligare mål. Således är det viktigt att denna 

information kommer fram på ett pedagogisk och enkelt sätt. Denna studie har visat att 

det finns ett enkelt och praktiskt sätt att informera användarna angående 

säkerhetsriskerna kring smarta leksaker i form av en digital checklista. Detta har visats 

sig vara väldigt användbart i många fall enligt R6. Även Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) använder digitala checklistor för att informera användarna kring 

säkerhet utifrån olika kategorier: https://www.dinsakerhet.se/checklistor/. 

Framväxten av IoT-enheter som en dubbelriktad förbindelse mellan barn och smarta 

leksaker skapar en väldigt osäker situation på grund av de säkerhetsbrister som kan 

framkomma med dessa leksaker.  

Smarta leksaker kan ha en ljus framtid, men mer måste göras för att bygga förtroende 

med föräldrar och barn. Leksakstillverkarna som följer bästa praxis för integritet och 

säkerhet, inklusive de som beskrivs här, kommer att vara väl lämpade för att skapa ett 

förtroende när det gäller smarta leksaker och där säkerhetsaspekterna går i första hand. 

För att en förändring ska ske, måste leksakstillverkarna avslöja den information som 

samlas in om ett barn och inte baka in det i krångliga integritetspolicyn. 

Integritetspolicyn som innehåller information om hur företag behandlar 

personuppgifter är både långa och krångliga och i de flesta fall svåra att tyda och därför 

väljer ingen att läsa dem. Företag bör istället vara tydliga och istället förklara hur de 

använder den insamlade informationen och inte gömma sig bakom krångliga villkor.  

https://www.dinsakerhet.se/checklistor/
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Mycket återstår dock att se hur det kommer att bli när GDPR införs den 25 maj i år. 

Några respondenter är oeniga krig GDPR och smarta leksaker. R1 anser att GDPR 

kommer att ta itu med informationshantering men att det kommer att flyga under 

radarn några år till. R3 tror inte att det finns något inom GDPR som kommer att påverka 

hur de smarta leksakerna fungerar. R6 tror att GDPR kommer att skaka om systemet 

väldigt mycket de första åren då det finns leverantörer som struntar i de lagar och regler 

som finns idag. 

9.5 Etiska aspekter 

Studien har genomförts utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa 

principer har fungerat som en vägledning genom hela studien.  

Informationskravet har tillämpats på det sättet att samtliga respondenter har 

informerats kring studiens syfte samt att informationen enbart kommer att användas i 

samband med studien. Alla respondenterna har varit över 18 år och ställt upp frivilligt 

på att intervjuas. När det gäller samtyckeskravet har samtliga respondenter gett sitt 

samtycke till inspelning av intervjun. Att få ett samtycke från respondenterna anses som 

extra viktigt eftersom det säkerställer forskarens juridiska ansvar anser Bell (2015). För 

studien är detta krav väldigt viktigt eftersom stora delar av resultatet baseras på 

respondenternas utsagor. Alla respondenter har även informerats att uppgifterna 

kommer att inte att användas för andra ändamål än studiens. Samtliga respondenter har 

dessutom varit helt anonyma och nämnts endast som ”R1”, ”R2” etc. Och i samband med 

detta har konfidentialitetskravet uppfyllts. 

Etiken kring studiens resultat är väldigt viktigt eftersom resultatet bygger på 

respondenternas utsagor. Skulle någon av respondenterna senare ifrågasätta sina egna 

utsagor, då kan studiens resultat fallera och medföra allvarliga konsekvenser som 

påföljd. Således är det viktigt att författaren av detta arbete har bra koll kring studiens 

slutliga resultat och kan kontrollera utfallet.  

När det gäller de etiska aspekterna kring själva checklistan och skapandet av den, anser 

författaren att inga etiska aspekter har brutits. Det har därför varit extra viktigt för 

författaren att undersöka och uppfatta sina egna handlingar genom hela studien. 

Den viktigaste med denna studie var att förmedla ett viktigt budskap och nå ut till 

föräldrar för att informera att det finns mycket ont med dessa smarta leksaker och att 

barns integritet och autonomi kan äventyras. Den etiska dilemman uppstår när barn 

väljer att dela med sig känslig information. Vad ska ett leksaksföretag med inspelad 

information från exempelvis en fyraåring? Vad händer om information missbrukas? 

Frågor som dessa kommer troligtvis behövas besvaras i samband med att dessa leksaker 

kan komma att ta allt större plats i vår vardag. 
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10  Framtida forskning 
Utifrån litteraturen och tidigare forskning finns det arbeten inom områdena integritet, 

platsbaserade tjänster och mobila tjänster. Det finns också studier vars syfte var att ta 

fram olika klassificeringsmärken kring hur säkra leksakerna är. Dock finns det inget 

tidigare arbete som identifierar riktlinjer för integritet i samband med Toy Computing 

och framför allt hur ett verktyg kan utformas för att informera användarna kring 

säkerhetsaspekterna kring smarta leksaker men också hur de på bästa sätt kan skydda 

sig mot eventuella hackerangrepp. 

Leksakstillverkarna integrerar digitala funktioner i sina leksaker och det är något som vi 

kommer se mycket mer utav i framtiden. Med den takt som den digitala tekniken 

utvecklas kommer det krävas en större uppmärksamhet i hur dessa leksaker integrerar 

och samlar in information kring barn. Denna studie har inte lagt någon fokus på de 

tekniska elementen inom leksaker och detta är något som framtida forskning kan 

fokusera mer på. Smarta leksaker kommer med störst sannolikhet att ha mer avancerad 

mjuk- och hårdvara under den kommande framtiden. Således anser författaren att det är 

nödvändigt med att ett informationssystem utvecklas, som en tillbyggnad till den 

digitala checklistan och som ett extra beslutsstöd när det gäller smarta leksaker. Tanken 

med systemet är att lagra alla smarta leksaker i en databas, var och en med dess olika 

tekniska förmågor. På grund av att dessa leksaker alltid är anslutna mot Internet, är det 

av största vikt att ett informationssystem upprättas för att informera användarna kring 

de tekniska förmågor som finns i var och en av dessa leksaker samt vilken 

säkerhetsfaktor de har. 

Slutligen måste det finnas en öppenhet som gör det möjligt för användaren att spåra 

vilken data som ett företag använder och i vilket syfte de använder denna data till. Med 

andra ord måste det finnas tydligare informationsspårbarhet. Detta kanske kommer i 

samband med den nya GDPR lagen. Även om företagen som tillverkar eller marknadsför 

smarta leksaker kan samla in och använda vissa uppgifter för ett ändamål, kan de inte 

använda samma data för annat ändamål. Detta bidrar till att det blir ännu mer intressant 

att veta för hur datan används.
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Bilaga A - Intervjufrågor 
1. Internet of Things har blivit ett allt vanligare fenomen idag. Vilka faktorer anser du 

är viktigast inom området? 

2. Vad bör man känna till när det gäller säkerhet och integritet inom IoT? 

3. Vilka är de mest förekomna attackvektorerna inom IoT? 

4. Hur vet man att en IoT-enhet är säker? 

5. Internet of Things har växt fram i snabb takt sedan 90-talet – vad kommer vi få se 

mer av i framtiden? 

 

6. Vad behöver föräldrar veta innan de införskaffar en smart leksak till sina barn 

anser du?  

6.1.  Anser du att information kring vad smarta leksaker kan göra behöver komma 

fram på ett bättre och tydligare sätt eller är det något som varje enskild förälder 

måste ta reda på själv? 

6.2. Tror du att informationsdeklarationen kommer att förbättras med den nya 

lagen, GDPR, eller kommer det enbart drabba företag som lagrar information på 

traditionella sätt som e-handel eller andra interna IT-system och inte den 

information som lagras via en smart leksak? 

7. Toy Computing är ett nytt begrepp inom IoT – vad är viktigast att känna till kring 

begreppet och varför? 

8. Kan barn påverkas med smarta leksaker? (Om ja) Vilka konsekvenser kan detta 

medföra? På kort sikt? Lång sikt? 

9. Hur ser du på de etiska aspekterna kring smarta leksaker? 

10. Anser du att vi generellt har liten koll på informationshantering och lagring? (Om 

ja) På vilket sätt behöver då folk uppmanas för att inse fakta bakom det hela? 

 

11. Anser du att leksakstillverkarna (av smarta leksaker) tar ett ansvar när det gäller 

integritet och säkerhet?  

12. Vilka framtida risker och utmaningar finns det med smarta leksaker? 

13. Ur konstruktionsperspektiv av smarta leksaker, vad skulle du föreslå för att ta itu 

med de etiska problemen? 

 

14. Har jag glömt något eller vill du tillägga något som inte har blivit sagt under 

intervjun? 


