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IoT key trends og sikkerhet



Kilde: IoT Barometer study

https://www.vodafone.com/business/news-and-insights/white-paper/vodafone-iot-barometer-2019?ecmp=marcom_iot_organic_vfbiz_barometer_pr_&src=marcom_iot_organic_vfbiz_barometer_pr_&elqCampaignId=4585


STADIG FLERE SELSKAPER TAR I BRUK IOT



76% DEFINERER IOT PROSJEKTENE SOM 
MISSION CRITICAL

• 74% mener at det haster å ta i bruk IoT ellers 
vil konkurrentene som tar i bruk IoT få et 
forsprang og de som ikke benytter IoT vil miste 
konkurransekraft

• 60% sier IOT vil fullstendig disrupte deres 
bransje innen 5 år

• 58% bruker analytics platform for å bruke IoT
dataene til å ta bedre beslutninger

• 25% benytter en LPWAN løsning som NB-IoT
og Cat-M



52% OPPLEVER AT INVESTERING I IOT GIR 
BETYDELIGE GEVINSTER

• 95% opplever at investeringen i IoT
gir gevinster

• 79% sier de ser gevinster innenfor 
helt nye områder som følge av IoT



IOT GIR REDUSERTE KOSTNADER OG 
FORBEDRET DATAINNSAMLING



IOT OG SIKKERHET



IOT SIKKERHET : SAMARBEID OG SAMSPILL

• Sikkerhet hos operatører

• Sikkerhet hos utstyrsprodusenter

• Sikkerhet hos kunder

• Sikkerhet i hele verdikjeden



HVILKE TRUSLER FINNES?
• Hacking / kompromittering
• Manglende oppdatering / utdatert 

firmware/software
• Usikker kommunikasjonsform
• Utilsiktet fjerntilgang
• Datalekkasjer
• Svake autentiseringsmekanismer
• Standard passord
• ...



MULIGE UTFALL

• IoT-enhet hackes, blir en del av et 
«botnet» som kontrolleres av 
hackere.

• IoT-enhet sender utilsiktet e-post 
(spam).

• IoT-enhet angriper andre IoT-
enheter.



TILTAK : KOMMUNIKASJON

• Analysere 
kommunikasjonsbehovet

• Implementere nettverksløsning 
som tillater nødvendig 
kommunikasjon.

• Er det nødvendig at IoT-enhetene 
skal snakke med hverandre?

• Må IoT-enheten på internett? 
Sannsynligvis ikke!



TILTAK : MOBIL IOT-ENHET

• Bruk embedded SIM!
• Aktivér bare nettverkstjenester som 

er nødvendig for 
kommunikasjonsbehovet.

• Deaktivér ubrukte grensesnitt –
både trådløse og trådbundet 



ANDRE TRUSLER

• Etter 20 år med M2M gjøres 
fortsatt de samme tabbene...

• Eks; Alle IoT-enheter sjekker for ny firmware på eksakt 
samme tidspunkt, natt til mandag. Resultat: Sperr og 
problemer i nettet.



GSMA IOT SECURITY GUIDELINES

• Rammeverk av «best practice» 
innen IoT-sikkerhet.

• Passer både for operatører, kunder 
og utviklere.

• Oppdateres jevnlig med relevante 
standarder.

https://www.gsma.com/iot/iot-security/

https://www.gsma.com/iot/iot-security/

