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Abstract 

By studying different communication protocols respond to what it is 

that makes a certain protocol best suited for use between mobile 

devices and IoT devices. 

This study used a qualitative literature study to create a proper theoretical background 

and an experimental study where two theories were investigated in whether they 

matched wih the results from the reality. The five factors compatibility, battery loss, 

frequency, range and reliability were investigated in the communication protocols 

Bluetooth Low Energy (BLE), Near field communication (NFC) and Wi-Fi, these 

three because they are supported by newer mobile platforms today. The 

communication protocols were then analysed against various uses in the IoT, since the 

claim what it is that makes it best suited depends on what the situation requires. 

A system developer that is about to select the communication protocol to use in an 

IoT application and reads this study should compare the different protocols to each 

other within the five factors to determine which protocol is best suited for his 

situation. This study only performed experimental studies on BLE because of 

limitations in the equipment. Additional experiments on NFC and Wi-Fi would 

provide a wider perspective.  

 

Keywords – Internet of Things, IoT, Communication protocol, Bluetooth Low 

Energy, Bluetooth LE, BLE, Bluetooth Smart, Near field communication, NFC, Wi-Fi 

 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 

Genom att studera olika kommunikationsprotokoll kunna svara på 

vad det är som gör att ett visst protokoll är bäst anpassat för att 

användas mellan mobila enheter och IoT-enheter. 

I arbetet användes en kvalitativ litteraturstudie för att ge en grundlig teoretisk 

bakgrund samt en experimentell studie där ett par teorier undersökts ifall de stämmer 

med resultaten ifrån verkligheten. De fem faktorerna kompatibilitet, batteritid, 

frekvens, räckvidd och tillförlitlighet undersöktes hos kommunikationsprotokollen 

Bluetooth Low Energy (BLE), Närfältskommunikation (NFC) och Wi-Fi. Dessa tre 

valdes eftersom de stöds av nyare mobila plattformar idag. Kommunikations-

protokollen analyserades sedan gentemot olika användningsområden inom IoT, 

eftersom påståendet vad som är bäst anpassat beror på vad situationen kräver för 

egenskaper. 

En systemutvecklare som ska välja kommunikationsprotokoll till en IoT-tillämpning 

och läser denna rapport bör själv jämföra de olika protokollen mot varandra inom de 

fem faktorerna för att kunna avgöra vilket protokoll som passar bäst inom dennes 

situation. I arbetet utfördes endast experimentella studier på BLE på grund av 

begränsningar inom utrustningen. Ytterligare experiment inom NFC och Wi-Fi skulle 

ge ett bredare perspektiv med fler infallsvinklar.  

 

Nyckelord – Internet of Things, IoT, Kommunikationsprotokoll, Bluetooth Low 

Energy, Bluetooth LE, BLE, Bluetooth Smart, Närfältskommunikation, NFC, Wi-Fi 
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1 Introduktion 

Rapporten är ett examensarbete som genomförts som en avslutande del till en treårig 

kandidatexamen vid Teniska Högskolan i Jönköping på programmet datateknik med 

inriktning mjukvaruutveckling och mobila plattformar.  

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ska föremål kopplas upp mot Internet. Det har sedan ett halvt 

decennium tillbaka inkluderat föremål som mobiltelefon och tv, men nu även 

kaffebryggare, värmepump och belysning. De ska smidigt kunna hanteras från den 

mobila plattformen. Denna industri som benämns Internet of Things (IoT) har börjat 

växa och antas fortsätta växa exponentiellt framöver [1]. Därför är det viktigt att 

undersöka hur systemutvecklare kan utveckla för IoT. IoT beskrivs under kapitel 3.2. 

Detta arbete behandlar kommunikationen mellan mobila plattformar och IoT-enheter. 

Kommunikationsprotokollen som rapporten fokuserar på är Bluetooth Low Energy 

(BLE), WiFi och Närfältskommunikation (NFC), eftersom de vanligaste mobila 

enheterna (iOS, Android, Windows Phone, etc.) ofta har stöd för just dessa. 

1.2 Problembeskrivning 

Uppdragsgivare var Knowit i Jönköping. Knowit är ett av Nordens ledande 

konsultföretag [2] som levererar mjukvara och management av produkter till kunder. 

De har alltså inga egna produkter. Då industrin inom IoT växer vill Knowit vara i 

framkant och ha mer kunskap om hur man utvecklar mot alla de nya plattformarna. 

Eftersom IoT-tekniken är ny i industrin men samtidigt stor och växer snabbt [1] finns 

det brister i utvecklingsprocessen. Det finns därför behov av en undersökning om hur 

en utvecklingsprocess ska genomföras för att nå nya nyutvecklande resultat. Detta 

arbete kommer att fokusera på delprocessen där val av kommunikationsprotokoll sker, 

dvs till den kommunikation som används till dataöverföring mellan en mobil 

plattform och en mottagande IoT-enhet. Väljer en systemutvecklare fel 

kommunikationsprotokoll till sin applikation kan det påverka kommunikationen 

negativt och försämra applikationens prestanda. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I problembeskrivning framgår det att det finns behov av en vidare forskning inom 

utvecklingsprocessen av IoT-enheters kommunikation. Vidare framgår det att detta 

arbete endast kommer att fokusera på kommunikationen mellan mobila plattformar 

och de mottagande IoT-enheterna. Därmed är syftet med detta arbete: 

Genom att studera olika kommunikationsprotokoll kunna svara på 

vad det är som gör att ett visst protokoll är bäst anpassat för att 

användas mellan mobila enheter och IoT-enheter. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 3 frågeställningar. Rapporten 

kommer att fokusera på tre olika kommunikationsprotokoll; BLE, NFC och Wi-Fi. 

För att kunna besvara huvudsyftet måste det fastställas att de tre valda protokollen 

fungerar tillsammans med IoT. Därmed är arbetets första frågeställning: 
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I. Är kommunikationsprotokollen kompatibla med dagens mobila plattformar 

och IoT-enheter? 

När det är fastställt att kommunikationsprotokollen är kompatibla är det viktigt att 

veta hur de inblandande enheterna påverkas av protokollen, t.ex. hur enheternas 

batteritider påverkas av protokollen. Därmed är arbetets andra frågeställning: 

II. Vilken påverkan har kommunikationsprotokollen på de användande 

enheternas batteritid? 

Eftersom kommunikationsprotokoll beter sig olika i olika situationer kan ett visst 

protokoll bara anses vara bäst anpassat för ett visst användningsområde. För att kunna 

besvara huvudsyftet behöver därför arbetet översiktligt undersöka vilka 

användningsområden det finns för IoT. Därmed är arbetets tredje frågeställning: 

III. Vad finns det för användningsområden för IoT tillsammans med mobila 

plattformar och vilka kommunikationsprotokoll borde användas i vilka 

områden? 

Efter att användningsområdena översiktligt fastställts har ett par områden utvalts av 

Knowit till att anlyseras djupare för att kunna besvara vilka kommunikationsprotokoll 

som borde användas i just dessa användningsområden. För att kunna genomföra detta 

har arbetets tredje frågeställningen 3 underfrågor. 

I olika användningsområden kan man vilja hantera IoT-enheten på olika distans från 

sin mobila plattform, därför är det viktigt att undersöka vilken frekvens och räckvidd 

de olika kommunikationsprotokollen har. Därmed är arbetets tredje frågeställnings 

första underfråga: 

i. Vad har de olika kommunikationsprotokollen för frekvens och 

räckvidd? 

Vid vissa situationer kan det förekomma att känslig information behöver överföras via 

kommunikationsprotokollet, därför behöver protokollens tillförlitlighet undersökas för 

att fastställa vilka förutsättningar de har vid överföring av privat data. Därmed är 

arbetets tredje frågeställnings andra underfråga: 

ii. Vilken tillförlitlighet har de olika kommunikationsprotokollen vid 

överföring av privat data? 

Eftersom examensarbetet är på 15 hp och behöver begränsas därefter fastställs vilket 

kommunikationsprotokoll som bör användas endast inom de två utvalda 

användningsområdena. Därmed är arbetets tredje frågeställnings tredje underfråga: 

iii. Hur lämpar sig kommunikationsprotokollen till de två utvalda 

användningsområdena? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 

genomföras hos Knowit. 
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1.4 Omfång och avgränsningar 

Eftersom detta examensarbete begränsats i storlek av Tekniska Högskolan i 

Jönköping har vissa avgränsningar gjorts. 

Det finns många delmoment i utvecklingsprocessen inom IoT och den delprocess som 

valts att fokuseras på i detta arbete är valet av kommunikationsprotokoll, dvs till den 

kommunikation som används till dataöverföring mellan en mobil plattform och en 

mottagande enhet.  

Rapporten fokuserar på kommunikation mellan mobila plattformar och uppkopplade 

IoT-enheter i närområdet, alltså inte kommunikationsnätet i stort. 

Det finns många kommunikationsprotokoll som kan användas gentemot IoT, i detta 

arbete har endast tre kommunikationsprotokoll valts ut att studeras: BLE, NFC och 

Wi-Fi.  

Inom IoT finns det mycket att göra experimentella undersökningar på. I 

litteraturstudien i arbetet väljs endast ett par teorier ut som testas experimentellt. De 

utvalda teorierna är BLEs påverkan på batteritid och Kommunikationsprotokollens 

räckvidd (BLE). 

Den experimentella utrustningen skapar begränsningar då en applikation endast 

utvecklats till iOS. Däremot används applikationen endast för undersökning av teori 2 

vilket därför inte skapar begränsningar för teori 1, vilken då kommer undersökas för 

både Apple- och Androidplattformar. Teori 2 anses få samma resultat på olika mobila 

plattformar eftersom det är kommunikationsprotokollet som studeras experimentellt, 

därför undersöks teorin endast på en plattform.  

Kommunikationsprotokollet BLE är det enda protokollet som undersöks 

experimentellt eftersom det endast finns utrustning tillgänglig till detta. 

Det finns oändliga användningsområden för IoT. De beskrivs översiktligt men i detta 

arbetet är fokuset på endast ett par utvalda specifika områden som analyseras djupare. 

De utvalda användningsområdena är Bilindustrin och Närvaroregistrering. 

1.5 Disposition 

Rapporten är disponerad enligt en rapportmall för examensarbeten från Tekniska 

Högskolan i Jönköping.  

Efter inledningen följer Metod och genomförande där det beskrivs hur examensarbetet 

är genomfört. 

Därefter följer Teoretiskt ramverk där alla insamlade teorier samlas från lästa artiklar. 

Utifrån dessa teorier väljs även de två teorier ut som undersöks experimentellt.  

De experimentella undersökningarna presenteras i Empiri. Där beskrivs de 

experimentellt utförda studierna och den data som resulterade utifrån dem. 

Därefter följer Analys där resultatet till frågeställningarna presenteras, varje 

frågeställning får sitt svar. 
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Det sista kapitlet är Diskussion och slutsatser där en sammanfattande beskrivning av 

arbetets resultat presenteras. Arbetets implikationer, begränsningar, slutsatser och 

rekommendationer beskrivs och till sist förslag på vad som kan forskas vidare inom.
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2 Metod och genomförande 

Detta arbete har utförts först med hjälp av en kvalitativ litteraturstudie [4] och därefter 

med en experimentell studie [6]. Litteraturstudien för att samla tillräckligt med 

information och teorier för att få en bra teoretisk grund. Därefter har ett par teorier 

valts ut för test genom en experimentell studie, detta för att avgöra om teorierna 

stämmer med resultaten ifrån verkligheten. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för 

att besvara arbetets frågeställningar. Figur 2-1 beskriver kopplingen mellan arbetets 

frågeställningar och använda studiemetoder.  

 

Figur 2-1 Koppling mellan frågeställningar och studiemetod 

För att besvara arbetets första frågeställning har en litteraturstudie genomförts på 

Internet om kompatibiliteten för de tre olika kommunikationsprotokollen mellan 

mobila plattformar och IoT-enheter. Funna artiklars teorier har beskrivits och sedan 

analyserats. Teoriernas för- och nackdelar har jämförts och en slutsats har fastställts 

till frågeställningen med sin grund i vad teorierna tillsammans beskrev. 

För att besvara arbetets andra frågeställning har en litteraturstudie genomförts på 

Internet om hur kommunikationsprotokollen kan påverka batteritiden på de 

användande enheterna. Studiens funna teorier har beskrivits och sedan analyserats där  

för- och nackdelar jämförts. Det har även utförts en experimentell studie på en utvald 

teori från litteraturstudien. Efter de båda studierna jämfördes för- och nackdelar i det 

experimentella resultatet och i teorin från litteraturstudien. Detta utgjorde grunden för 

en slutsats till frågeställningen. 

För att besvara arbetets tredje frågeställning om vad det finns för 

användningsområden för IoT och när man ska använda vilket kommunikations-

protokoll har tre underfrågor specificerats. En litteraturstudie har först genomförts på 

Internet för att försöka ringa in alla sorters användningsområden för IoT. De funna 

teorierna har beskrivits och analyserats.  
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För att sedan kunna besvara i vilket sorts användningsområde man borde använda 

vilket kommunikationsprotokoll har de tre underfrågorna studerats. För att begränsa 

arbetets storlek har endast två specifika användningsområden valts ut för att studeras 

vidare i underfrågorna.  

För att besvara frågeställningens första underfråga har en litteraturstudie genomförts 

på Internet för att undersöka vad som tidigare fastställts om kommunikations-

protokollens frekvens och räckvidd. En teori har sedan valts ut för att undersökas 

experimentellt.  

För att besvara frågeställningens andra underfråga har en litteraturstudie genomförts 

på Internet. En slutsats har fastställts och därmed gett ett svar på underfrågan. En 

experimentell studie kunde inte genomföras på denna fråga då lämplig utrustning inte 

fanns tillgänglig.  

För att besvara frågeställningens tredje underfråga har en litteraturstudie genomförts 

på Internet. Dess funna teorier har beskrivits och sedan analyserats. En slutsats har 

fastställts och därmed gett ett svar på underfrågan.  

2.2 Arbetsprocessen 

Detta delkapitel kommer att beskriva hur varje del i arbetets arbetsprocess 

genomfördes på detaljnivå.  

2.2.1 Teoretiskt ramverk 
Det första som gjordes i arbetet var att beskriva bakgrunden bakom de grundläggande 

pelarna i arbetet som är: Internet of Things (IoT), Bluetooth Low Energy (BLE), 

Närfältskommunikation (NFC) och Wi-Fi. Efter att denna grundläggande information 

var beskriven var det dags att ta reda på vad som redan var fastställt inom 

frågeställningarna. Detta resultat beskrivs i kapitel 3. För att genomföra detta på bästa 

sätt delades frågeställningarna in i olika områden för att lättare kunna hantera dem.  

Den första frågeställningen delades in i områdena: Mobila plattformars samt IoT-

enheters stöd för kommunikationsprotokollen. 

Den andra frågeställningen delades in i områdena: BLEs påverkan på batteritid, NFCs 

påverkan på batteritid och Wi-Fis påverkan på batteritid. 

Den tredje frågeställningen delades in i områdena: IoT Anvädningsområden, 

Kommunikationsprotokollens frekvens & räckvidd och Kommunikationsprotokollens 

säkerhet. 

De funna artiklarna utifrån respektive frågeställning analyserades och den information 

som ansågs vara relevant för detta arbete beskrevs under respektive områdeskapitel. 

Källor som användes för att hitta artiklar var Primo och Google Scholar. 

2.2.2 Empiri 
Innan den empiriska faktan kunde fastställas från de experimentella studierna 

utvecklades en applikation till iOS som kunde utnyttjas i undersökningarna. 

Applikationen utvecklades för att en mobil plattform via BLE skulle kunna upptäcka 

en knapp i närheten och kunna parkoppla sig till denna. 
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Experiment 1 

Den första experimentella studien handlade om att mäta BLEs påverkan på olika 

mobila plattformars batteritid. Från början var tanken att använda applikationen och 

knappen för att mäta hur användning av knappen påverkade de mobila enheternas 

batteritid, batteriförlusten blev dock så liten att den inte gick att mätas. Därför 

använde undersökningen istället dels ett trådlöst tangentbord som kommunicerade 

med BLE och dels två mobila plattformar från Apple samt två mobila plattformar från 

Android. Experimentet gick ut på att en mobil plattform i taget parkopplade sig med 

tangentbordet. Först skrevs 200 tecken och skickades till den mobila plattformen och 

därefter avbröts anslutningen. Sedan mättes hur mycket batteri som förlorats i procent 

ifrån början och till slut. Därefter genomfördes samma experiment igen fast istället 

skrevs 500 tecken för att undersöka skillnaden, och sedan med 1000 tecken. Dessa tre 

varianter av experimentet utfördes på de fyra olika mobila plattformarna. Resultatet 

med batteriförlusten presenteras i kapitel 4.1. 

Experiment 2 

Den andra experimentella studien handlade om att mäta BLEs räckvidd gentemot 

mobila plattformar. Applikationen som utvecklats för iOS användes för att undersöka 

BLEs räckvidd till en iPhone 5. Med hjälp av knappen och den mobila enheten 

försökte de parkopplas på maximalt avstånd medan olika hinder befann sig emellan. 

De olika typer av väggar som testades var trävägg och betongvägg, dessutom som 

referens gjordes även ett test utan något hinder. De olika avstånden mättes genom att 

koordinater hämtades från de två positionerna och sedan matades värdena in i en 

webapplikation [37] som beräknade ett exakt avstånd i meter. BLEs räckvidds resultat 

presenteras i kapitel 4.2. 

2.2.3 Analys 
Varje frågeställning i detta arbete har delats in i olika teoriområden vilka har 

beskrivits i kapitel 3. Två användningsområden för IoT har valts ut till att beskrivas 

mer detaljerat. Dessa valdes ut av Knowit för att göra arbetet relevant för dem. 

Områdena har sedan analyserats inom faktorerna batteritid, frekvens, räckvidd och 

tillförlitlighet. De utvalda områdena är: 

 Bilindustrin 

 Närvaroregistrering 

Analys av de tre frågeställningarna genomfördes på så vis att en fråga i taget 

undersöktes med dess tillhörande teorier. Funna fördelar och nackdelar hos de olika 

kommunikationsprotokollen ställdes emot varandra. 

2.2.4 Diskussion och slutsatser 
Resultatet för varje frågeställning presenterades kortfattat i kapitel 6.1 för att ge en 

sammanfattande beskrivning av arbetets resultat. Sedan beskrivs arbetets 

implikationer och begränsningar. Implikationerna beskriver hur en systemutvecklare 

skulle kunna dra nytta av detta arbete. Begränsningarna beskriver vad som inte tas 

upp i detta arbete och hur arbetet skulle påverkats om detta tagits med. Därefter 

beskrivs hur arbetets syfte blivit uppfyllt samt mina rekommendationer till 

systemutvecklare som vill tillämpa slutsatserna i arbetet. Till sist beskrivs förslag på 

vidare forskning. 
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2.3 Förberedelser 

För att kunna utföra den experimentella studien krävdes också en del utrustning. Den 

utrustning som behövdes till studien var: 

 MacBook Pro med Xcode 6.3 

 Apple enheter: iPhone 5, iPhone 4S 

 Android enheter: Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy S4 

 Bluetooth Low Energy knapp från VSN [3] 

 Bluetooth Low Energy trådlöst tangentbord från Techtab 

2.4 Teori-insamling 

Teorierna i detta arbete samlades in genom en kvalitativ litteraturstudie i början av 

arbetet. Med kvalitativ studie menas i detta fall att ett större antal artiklars teorier 

studerats och relevant information har beskrivits i kapitel 3. Författaren har fördjupat 

sig i kommunikationsprotokollens roll inom IoT och har analyserat dem i ett par 

användningsfall av IoT. [4]  

2.5 Datainsamling 

Datainsamling har huvudsakligen skett genom två experimentella studier. Dessa 

innebar programmering av en applikation till iOS. Därefter har applikationen använts 

för att undersöka hur kommunikationsprotokollet BLE via applikationen påverkar de 

mobila plattformarna och de mottagande IoT-enheterna. De påverkande faktorerna 

som har studerats är mobila plattformars batteritid samt BLEs räckvidd till IoT-

enheterna. 

2.6 Dataanalys 

Arbetets har använt sig av en kvalitativ dataanalys. Syftet med en kvalitativ 

dataanalys är att beskriva ett visst fall med dess egenskaper och relationen mellan 

dessa. Dataanalysen är empirisk därför att den beskriver något som erfarits, i detta fall 

den experimentella studie som också är arbetets empiri. [4],[5] 

2.7 Trovärdighet 

När en studie genomförs inom ett stort område kan det vara svårt att täcka alla 

delområden. Referenserna i arbetet har baserats på trovärdiga källor, speciellt vid val 

av artiklar till teoretisk bakgrund. 

Då det finns många publicerade artiklar inom modern teknik har författaren valt en 

kvalitativ litteraturstudiemetod. Detta för att försöka få med en stor del av tillgängliga 

teorier. Denna metod gav ett stort sökresultat och där ibland har endast relevanta 

artiklar valts ut. Av de funna artiklarna har de artiklar inom IoT-tekniken från 2011 

och tidigare rensats bort då mycket har förändrats de senaste åren. Genom den 

kvalitativa metoden redovisas även detaljer och därmed avlägsnas en del 

problemställningar jämfört med om en kvantitativ metod hade använts i studien. [4] 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur 3-1 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori. 

 

Figur 3-1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna beskrivs först följande områden i 

det teoretiska ramverket: Internet of Things (IoT), Bluetooth Low Energy (BLE), 

Närfältskommunikation (NFC) och Wi-Fi. IoT beskrivs för att ge läsaren en idé om 

vad begreppet innebär. BLE för att ge en bakgrund till Bluetooth-kommunikations-

protokollet, NFC för att ge en bakgrund till NFC-kommunikationsprotokollet, och 

Wi-Fi för att ge en bakgrund till Wi-Fi-kommunikationsprotokollet. 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur är 

kommunikationsprotokollen kompatibla med dagens mobila plattformar och IoT-

enheter?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Mobila plattformars 

stöd för kommunikationsprotokollen samt IoT-enheters stöd för kommunikations-

protokollen. Mobila plattformars stöd behandlas för att få kunskap om populära 

mobila plattformar idag stödjer kommunikationsprotokollen BLE, NFC och Wi-Fi. 

IoT-enheters stöd behandlas för att få kunskap om hur olika IoT-enheter stödjer de tre 

utvalda kommunikationsprotokollen. 

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilken påverkan har 

kommunikationsprotokollen på de användande enheternas batteritid?” beskrivs 

följande områden i det teoretiska ramverket: BLEs påverkan på batteritid, NFCs 

påverkan på batteritid och Wi-Fis påverkan på batteritid. BLEs påverkan på batteritid 

behandlas för att få kunskap om hur användande enheter påverkas av att använda sig 
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av kommunikationsprotokollet Bluetooth Low Energy, NFCs påverkan på batteritid 

behandlas för att få kunskap om hur användande enheter påverkas av att använda sig 

av kommunikationsprotokollet NFC och Wi-Fis påverkan på batteritid behandlas för 

att få kunskap om hur användande enheter påverkas av att använda sig av 

kommunikationsprotokollet Wi-Fi. 

För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Vad finns det för 

användningsområden för IoT och vilka kommunikationsprotokoll borde användas i 

vilka användningsområden?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 

IoT Användningsområden, Kommunikationsprotokollens frekvens & räckvidd, och 

Kommunikationsprotokollens säkerhet. Användningsområden behandlas för att få 

kunskap om vad det finns för olika användningsområden inom IoT. 

Kommunikationsprotokollens frekvens & räckvidd behandlas för att kunna besvara 

den tredje frågeställningens första underfråga ”Vad har de olika kommunikations-

protokollens för frekvens och räckvidd och hur lämpar de sig till användnings-

områdena?”. Kommunikationsprotokollens säkerhet behandlas för att kunna besvara 

den tredje frågeställningens andra underfråga ”Vilken tillförlitlighet har de olika 

kommunikationsprotokollen vid överföring av privat data?”. Två utvalda 

användningsområden har behandlats för att få djupare kunskap inom frågeställningens 

tredje underfråga ”Hur lämpar sig kommunikationsprotokollen till de två utvalda 

användningsområdena?”. 

3.2 Tekniker 

Kapitlet behandlar de fyra olika tekniker som arbetet berör, vilka är: Internet of 

Things, Bluetooth Low Energy, NFC och Wi-Fi. 

3.2.1 Internet of Things (IoT) 

IoT är ett nytt koncept inom dagens teknik. Detta nya koncept innebär ett nätverk med 

fysiska föremål med inbyggd elektronik eller mjukvara som i sig är uppkopplade mot 

ett nätverk. När föremålen är uppkopplade kan t.ex. mobila plattformar i föremålens 

närområde såsom smartphones, tablets och laptops ansluta sig till föremålen och styra 

dem på olika sätt. 

IoT byggde ifrån början på RFID-tags, en trådlös dataöverföringsteknik, och använde 

identifiering via EPC, en universell identifierare som ger varje föremål i världen ett 

unikt id. Detta har dock utvecklats till att fungera mellan olika föremål som har en IP 

adress eller en URI.  

[7], [8] 

3.2.2 Bluetooth Low Energy (BLE) 

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik som använder sig av radiovågor på den 

licensfria frekvensen 2.4 GHz.  

- Kommunikation fungerar mellan enheter på max 100 meters avstånd. 

- Bluetooths senaste version heter Bluetooth Low Energy, det är också känt och 

marknadsfört som Bluetooth 4.0 och Bluetooth Smart.  
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- En större förändring som är huvudavsikten med denna version, vilket skiljer 

den från tidigare versioner, är den låga energiförbrukningen. 

Kommunikationen är konstruerad att alltid försöka arbeta på låg 

energiförbrukningsläge och att framställa data med mycket låg hastighet vilket 

utökar livslängden på batteriet. Detta gör BLE anpassad även för enheter med 

mindre batterikapacitet. 

[9]-[11] 

3.2.3 Närfältskommunikation (NFC) 

NFC är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd som använder sig av 

radiovågor på frekvensen 13.56 MHz.  

- Dess korta arbetsavstånd på 4-10 cm försvårar avlyssning från inkräktande 

enheter. 

- Det finns tre olika NFC-enheter som kan involveras i närfältskommunikation: 

NFC mobil, NFC tag och NFC läsare.  

- NFC-tekniken fungerar i tre olika operationslägen: läs/skriv, ’peer-to-peer’, 

och kortemulering där kommunikation sker mellan en NFC mobil på ena sidan 

med en mobil, tag eller läsare på andra sidan.  

- NFC-anslutningen är begränsad till två enheter, anslutningen är enkel då dessa 

enheter endast behöver vara nära varandra för att kunna skicka eller ta emot 

information.  

- Att ansluta, genomföra dataöverföring och stänga anslutningen tar en tiondels 

sekund. 

[12], [13] 

3.2.4 Wi-Fi 

Wi-Fi, ett annat namn för IEEE 802.11, är en trådlös kommunikationsteknik för att 

åstadkomma trådlös höghastighet Internet samt nätverksanslutningar.  

- Tekniken använder IP-adresser som unik identifiering av användarenheter.  

- Wi-Fi Alliance som äger varumärket Wi-Fi definierar Wi-Fi som en WLAN 

produkt som baseras på IEEE 802.11 standard.  

- Wi-Fis setup-tid för anslutning, dataöverföring och avslutning är erkänt dålig 

och detta är något som det arbetas på och som kommer att förbättras i 

framtiden. 

 [14], [15] 

3.3 Teoriområden tillhörande frågeställning 1 

Kapitlet behandlar områden tillhörande arbetets första frågeställning vilken är: 

 Är kommunikationsprotokollen kompatibla med dagens mobila plattformar 

och IoT-enheter? 
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3.3.1 Mobila plattformars stöd för kommunikationsprotokollen 

Bluetooth Low Energy (BLE) 

Idag har de flesta mobila plattformar stöd för BLE. Detta inkluderar såväl 

mobiltelefoner, surfplattor och även en del laptops. 

BLE anses vara den mest kända nätverkstekniken för kommunikation på korta avstånd 

i världen. Kommunikationsprotokollet har blivit populärt att inkludera på en mobil 

plattform på grund av vissa egenskaper som t.ex. 

- Enkelhet – kommunikationen är smidig att både utveckla och använda. 

- Låg energiförbrukning – BLEs huvudfokus är att vara energisnål vilket ger 

längre batteritider och är även anpassat för mindre batterier. 

- Realtids operationer – två uppkopplade enheter kan koppla upp, överföra data 

och stänga anslutningen på endast 3ms. 

[16], [17] 

Närfältskommunikation (NFC) 

Många mobila plattformar har stöd för NFC idag. Dock har en av de större 

tillverkarna, Apple, valt att inte inkludera denna egenskap i sina produkter. Deras 

senaste lansering av iPhone 6 och iPhone 6 Plus har däremot NFC implementerat som 

används till Apples inbyggda betalfunktioner, men kommunikationen är stängd för 

yttre utvecklare att använda vilket är en nackdel för NFC då iOS användes av en 

sjundedel av mobilmarknaden år 2014. [18],[19] 

NFC är inte ett fullt lika brett accepterat mobilt kommunikationsprotokoll som BLE. 

Det används idag främst till betalfunktioner i smartphones för att åstadkomma säkrare 

och bekvämare betalsätt. [14]   

Wi-Fi 

Produkter som har en symbol som säger ”Wi-Fi Certified” har genomgått och 

godkänts i en varierad provtagning för att utvärdera om produkten är kompatibel med 

andra certifierade produkter inom samma frekvensband. Certifiering finns tillgängligt 

att genomföras för alla produkter vars företag är registrerat hos Wi-Fi Alliance. Detta 

medför att alla mobila plattformar med ett Wi-Fi Alliance registrerat företag idag har 

stöd för Wi-Fi. [20] 

3.3.2 IoT-enheters stöd för kommunikationsprotokollen 

Det som Internet of Things kräver för att fungera är en unik identifierare, oftast 

används IPv6-protokollet till detta. [7] 

Bluetooth Low Energy (BLE) 

Det finns idag ett par miljarder IoT-enheter på marknaden som är aktiverade med 

BLE och enligt ABI Research kommer det att finnas över 30 miljarder IoT-enheter år 

2020 [11]. IoT-enheter som finns redan idag är t.ex. hjärtfrekvensövervakare, 

smartklockor, fjärrkontroller, m.m.  
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Bluetooth-tekniken fick ett tidigt genombrott i branscher som hemelektronik och 

fordon. Sport- och fitnessföretag utnyttjade tekniken för att effektivisera sin framgång 

genom smartphone-applikationer till t.ex. cykeldatorer och kaloriräknare. 

Bluetooth Smart jämfört med Classic Bluetooth, kräver inte ’hub devices’ såsom PCs, 

smartphones och surfplattor vilket har gjort att produkttillväxten ökat med nya IoT-

enheter som kommunicerar via BLE. Analytiker över hela världen anser att Bluetooth 

Smart är en huvudfaktor för IoTs framgångar.  

[11], [17], [21]  

Närfältskommunikation (NFC) 

NFC används idag inom IoT-enheter över hela världen, eftersom det är en teknik som 

tillhandahåller datakommunikation över korta avstånd. Bl.a. anses NFC vara det 

säkraste kommunikationsprotokollet idag till IoT. NFC-enheter används därför främst 

till betalsystem och användarvalidering. 

[12], [13], [18] 

Wi-Fi 

Wi-Fi är det kommunikationsprotokoll som kan kommunicera över störst avstånd 

mellan kommunicerande enheter. IoT-enheter kräver dock ofta inga långa distanser 

mellan enheterna, men när de gör det är Wi-Fi ett alternativ.  

Wi-Fi baserar alla unika identifierare på enheter på IPv6, och eftersom IoT gör det 

samma är Wi-Fi och IoT fullt kompatibla tillsammans.  

[15]  

3.4 Teoriområden tillhörande frågeställning 2 

Kapitlet behandlar områden tillhörande arbetets andra frågeställning vilken är: 

 Vilken påverkan har kommunikationsprotokollen på de användande 

enheternas batteritid? 

3.4.1 BLEs påverkan på batteritid 

BLE är designat för att ansluta till enheter och utföra dataöverföringar med låg 

energiförbrukning vilket gör att det drar mindre ström från de användande enheterna. 

BLE drar 0.15 mW/kbps vid användande. [22], [26] 

En studie [23] undersökte flera olika smartphones batteritider medan de använde sig 

av kommunikationsprotokollet BLE. Studien använde de olika mobiltelefonerna till 

att ta kontakt med flera olika iBeacons [24] via BLE. Resultatet blev att batterier hos 

smartphones med iOS som operativsystem tog slut mer än dubbelt så fort jämfört med 

batterier hos smartphones med Android som operativsystem. Figur 3-2 jämför olika 

smartphones batterianvändning ifrån studien. Figuren mäts Y-axeln i procent och man 

behöver ha i åtanke att Android-enheterna har större batterier än iPhone-enheterna. 
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Figur 3-2 Beskriver studiens [23] resultat 

3.4.2 NFCs påverkan på batteritid 

Kommunikationsprotokollet NFC på enheter är oftast inte något som kan väljas att ha 

aktiverat eller avaktiverat. En av NFCs kända egenskaper är dess låga 

energiförbrukning. När NFC är i användning drar det 0.0012 mW/kbps vilket 

motsvarar ca 
1
/3 av vad en påslagen smartphonedisplay förbrukar. 

[12], [25] 

3.4.3 Wi-Fis påverkan på batteritid 

IoT-enheter och dess applikationer kräver ofta inte LAN 802.11n och 802.11ac men 

de är bra till applikationer som behöver bl.a. låg energiförbrukning p.g.a. dess låg-

energi teknologier. I energy/bit drar Wi-Fi 0.14 mW/kbps vid användande. Wi-Fi har 

sedan lång tid tillbaka eftersträvat låg energiförbrukning i sina nätverk. [15], [25] 

3.5 Teoriområden tillhörande frågeställning 3 

Kapitlet behandlar områden tillhörande arbetets tredje frågeställning vilken är: 

 Vad finns det för användningsområden för IoT tillsammans med mobila 

plattformar och vilka kommunikationsprotokoll borde användas i vilka 

områden? 

3.5.1 IoT Användningsområden i allmänhet 

Inom IoT finns det oändligt många användningsområden. Delkapitlet beskriver ett par 

tillämpningar för IoT inom de fem områdena kroppen, hushåll, städer, industrier och 

miljö. Fler exempel på tillämpningar för IoT inom de områdena finnes i Bilaga 1.  

[27]-[30] 
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Kroppen 

För att ta hand om sin kropp finns det applikationer som noterar t.ex. ens steg, sömn 

och puls dygnet runt. De kan ge notifikationer som säger att det är dags att röra på sig 

när de märkt att man suttit stilla för länge.  

Genom en applikation med tillhörande sensorer som registrerar ett spädbarns andning 

och temperatur kan oroliga föräldrar få notifikationer ifall barnets värde överstiger de 

normala värdeintervallen. 

Hushåll 

I hushållet kan t.ex. alla tänkbara hushållsmaskiner kopplas upp mot applikationer, 

t.ex. kan kylskåpet kopplas upp så att en notifikation fås när mjölken börjar ta slut.  

Får man besök som är i behov av Wi-Fi kan en NFC-tag användas för att smidigt dela 

ens Wi-Fi till gästerna utan att dela ens lösenord genom att gästen håller sin 

smartphone i nära taggen. 

Städer 

I storstäders högljudda zoner kan ljudsensorer monteras som delar den nuvarande 

ljudnivån till en applikation som såväl allmänheten och polisen kan nå för att vidta 

åtgärder.  

Lediga parkeringsplatser i städer kan delas till en applikation vilket gör att fordon 

slipper cirkulera i städer när de letar efter en ledig parkeringsplats. Detta leder till 

minskad förorening i staden. 

Industrier 

Butiker kan med sensorer på kundvagnar registrera hur deras kunder går i butiken för 

att försöka öka sin försäljning, de kan även registrera vad specifika kunder har för 

köpvanor och kunna ge råd efter den kunskapen.  

I områden kring fabriker kan sensorer mäta gasnivåer för att kunna varna i tid om 

gasnivåerna börjar stiga mot farliga värden. 

Miljö 

I Afrika kan koppel med GPS-sensor sättas på djur för att skicka dess koordinater till 

t.ex. forskare och Masai boskapsskötare så att de lätt kan hitta djuren.  

Brandfarliga områden kan övervakas med hjälp av sensorer som registrerar 

förbränningsgaser och kan varna brandkår i tidiga skeden så att t.ex. skogsbränder inte 

hinner bli ohanterliga. 

3.5.2 IoT Användningsområden relevanta för Knowit 

Delkapitlet beskriver två användningsområden utvalda av uppdragsgivare Knowit. 

Det första utvalda användningsområdet är bilindustrin eftersom Knowit har ett flertal 

kunder inom den branschen. Det andra utvalda användningsområdet är 

närvaroregistrering, detta för att det är något de skulle kunna tänka sig att använda på 

sitt kontor i framtiden. 
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Bilindustrin 

Att koppla upp sin smartphone till bilen för att kunna få information om sin bil och 

interagera med bilen öppnar upp för många användningsområden. Det kan även 

tillföra säkerhet i trafiken med röststyrning, genom att t.ex. med rösten ändra 

radiostation eller höja värmen i bilen för att hålla sitt fokus på vägen.  

Detta kräver en inbyggd enhet i bilen som genom ett kommunikationsprotokoll kan ta 

emot kommandon som den sedan utför. En applikation i en mobil plattform skickar 

dessa kommandon till enheten beroende på vad användaren vill göra. Användaren kan 

interagera med sin telefon genom antingen röststyrning eller knapptryckning. 

Närvaroregistrering 

Genom kommunikation mellan en tagg och en mobil plattform kan den mobila 

plattformens ID samt klockslaget vid kommunikationen registreras och skickas till en 

övervakare. Detta kan t.ex. användas för att stämpla in på en arbetsplats eller inom 

hemtjänsten för att logga när personal har varit hemma hos en klient. 

3.5.3 Kommunikationsprotokollens frekvens & räckvidd 

Räckvidd är definierat som avståndet mellan två uppkopplade anslutande enheter. På 

längre räckvidder kan ’Path loss’ förekomma vilket mäts i hur mycket en radiosignal 

har minskat i kraft mellan sändarens och mottagarens antenn. [9] 

Bluetooth Low Energy (BLE) 

BLE använder frekvensbandet 2.4 GHz. De flesta radiospektrum är licenserade vilket 

betyder att dataöverföring i det spektrumet inte är gratis. BLEs frekvensband är 

speciellt av två anledningar, den första anledningen är att det arbetar på en av de 

licensfria frekvensbanden. Den andra anledningen är att 2.4 GHz frekvensbandet är 

det enda licensfria spektrumet som är detsamma i alla länder. Detta gör att alla 

produkter som använder BLE kan användas i hela världen utan att omkonfigureras. 

BLEs ungefärliga räckvidd är på 10-100m. För att beräkna räckvidden exakt måste 

’path loss’ av systemet fastställas. Ekvation 3-1 fastsäller path loss för en given 

distans. Tabell 3-1 och Figur 3-3 beskriver relationen mellan path loss och distansen. 

[9] 

Ekvation 3-1 path loss = 40 + 25log(d) 

Tabell 3-1 Relation mellan path loss och distans 

Path Loss Distance (d) 

50dB 2.5 m 

60dB 6.3 m 

70dB 16 m 

80dB 40 m 

90dB 100 m 

100dB 250 m 

110dB 630 m 
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Figur 3-3 Grafisk beskrivning av path loss. X: Avstånd, Y: Path Loss [9] 

Närfältskommunikation (NFC) 

NFC använder magnetisk induktionsteknik för att nå närområdets enheters antenner. 

Tekniken arbetar inom frekvensbandet 13.56 MHz vilket är ett licensfritt 

radiospektrum. Vanligast är att frekvensintervallet koncentreras inom +7 kHz men det 

finns möjlighet att använda intervall upp till 1.8 MHz. 

NFCs ungefärliga räckvidd är 4-10 cm. Eftersom räckvidden är kort finns inte stort 

utrymme för path loss vilket gör att räckvidden normalt förblir densamma. 

[31], [12]  

Wi-Fi 

Wi-Fis framtida nätverk 802.11ah, beräknat till 2016, kommer att använda det 

licensfria frekvensbandet 900 MHz och andra fria frekvensband under 1 GHz. Detta 

nätverk inom Wi-Fi är avsett för att användas till IoT-tillämpningar just på grund av 

dess licensfria radiospektrum. 

Det nya nätverket har ännu ingen beräknad räckvidd, men beroende på vilket nätverk 

som väljs att användas av Wi-Fis nuvarande olika nätverk kan upp till 70m räckvidd 

levereras inomhus och upp till 250m räckvidd kan levereras utomhus beroende på 

path loss. 

[15], [32], [33] 

3.5.4 Kommunikationsprotokollens säkerhet 

Inom säkerhet förekommer begreppet Man-in-the-middle (MITM) vilket är namnet på 

en vanlig metod för tjuvlyssning av datakommunikation. Det beskriver en situation då 

en angripare kan övervaka och ändra meddelanden i en kommunikationskanal. [9] 

Bluetooth Low Energy (BLE) 

Bluetooth Core Specification [35] har vissa funktioner för att hjälpa utvecklare att 

skapa en säker dataöverföring med BLE. Funktionerna täcker kryptering, pålitlighet, 

dataintegritet och hantering av användarens privata data. BLE använder ’Secure 

Simple Pairing (SSP)’ för att säkert para två enheter med varandra. Enheter väljer 

mellan tre olika SSP-metoder: ’Just Works’, ’Passkey Entry’ och ’Out of Box (OOB)’  
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baserat på input/output-möjligheterna på de inblandade enhetern. Under parning av 

enheter används en Temporary Key (TK) vilket är ett värde som används för 

verifiering. Värdet beräknas ut genom en parningsalgoritm. 

Just Works är designat för att skapa en anslutning då enkla enheters begränsade 

gränssnitt förhindrar inmatning. Metoden använder då ingen autentisering och är 

därför känslig för MITM-attacker. TK värde är här 0. 

Passkey Entry används då enheters gränssnitt kan ge inmatning. TK värdet inmatas på 

båda de anslutande enheterna för verifiering och värdet är beräknat till ett tal mellan 

0-999999. Detta medför en chans på millionen att en MITM kan gissa värdet som 

används till anslutningen. För autentisering är detta en rimlig sannolikhet och därför 

kan metoden anses skydda mot MITM. 

Out Of Box finns till för situationer då båda enheterna har data som anskaffats via en 

annan teknik än BLE. T.ex. om NFC använts för att överföra ett värde mellan två 

enheter, då kan detta värde användas som TK värdet till autentisering. En nyckel 

genererad på detta sätt anses skydda mot MITM eftersom det förutsätts att OOB-

tekniken inte omfattas av sådana attacker.  

[9], [34] 

Närfältskommunikation (NFC) 

De största tillgångarna som behöver skyddas inom NFC baserade system är: 

Användares integritet på NFC mobiler i form av sms, personlig information, biljetter, 

etc. Om NFC mobilers säkerhet inte beaktats hade mobilens applikationer kunnat 

användas utan att användaren vetat något. 

NFCs stora fördel är säkerheten i kommunikationen mellan enheterna, trots att de inte 

använder sig av autentisering. En stor del av potentiella attacker behöver inte beaktas 

vid parning av enheter på grund av det korta avståndet. MITM är praktiskt taget 

omöjligt på grund av olika driftlägen och olika typer av dataöverföring inom NFC, 

förutom om kommunikationen befinner sig i ett icke vanligt förekommande passivt 

läge. Då kan en angripare störa kommunikationen mellan de två enheterna. Denna 

handling kan däremot upptäckas av den mottagande enheten och då avbryts 

anslutningen. Om det inte upptäcks måste dock angriparen vara inom det 

elektromagnetiska fältet, som är <10cm radie från mottagarenheten, för att kunna 

kommunicera med mottagarenheten. Når angriparen detta fält sammanfaller den med 

den initierande enheten vilket skulle avbryta anslutningen då multipla enheter inte kan 

vara anslutna. Då kan däremot angriparen agera både initiator och mottagarenhet och 

kommunicera med mottagarenheten och därefter kommunicera med den ursprungliga 

initiatorn för att agera mottagarenhet. Detta skulle lyckas eftersom initiatorn nu väntar 

på svar från den mottagande enheten vilket nu är angriparen vilket leder till att MITM 

fungerar i detta fall. 

[12],[13] 

Wi-Fi 

Wi-Fis säkerhet bygger på WPA2, och har sedan länge byggt sin infrastruktur på 

tillförlitliga, uppdragskritiska och storskaliga lösningar. 
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WPA2 är ett säkerhetsprotokoll och säkerhetscertifieringsprogram utvecklat av Wi-Fi 

Alliance med tanken att skapa säkra trådlösa nätverk. WPA2 krypterar data med hjälp 

av AES vilket är utvecklat av U.S. National Institute of Standards and Technology. 

[15], [36] 
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4 Empiri 

I arbetet har två experimentella studier genomförts, dels en undersökning om hur 

användande av BLE påverkar mobila plattformars batteritid och dels en undersökning 

om vad BLE har för räckvidd i verkligheten.  

Kapitlet beskriver resultatet från dessa två studier, dvs datan som framkommit i 

samband med undersökningarna. 

4.1 BLEs påverkan på mobila plattformars batteritid 

I studien användes dels ett trådlöst fulladdat tangentbord som kommunicerade via 

BLE och dels fyra olika mobila plattformar, två iOS- och två Androidenheter. Den 

experimentella studien gick ut på att en mobil plattform parkopplade sig med 

tangentbordet, därefter skrevs 200, 500 samt 1000 tecken i omgångar och skickades 

till den mobila plattformen och sedan avbröts anslutningen. Därpå lästes av hur 

mycket batteriförlust den mobila plattformen fick ifrån början av experimentet och till 

slut, inom varje försök. Detta experimentet utfördes med alla de olika mobila 

plattformarna.  

Tabell 4-1  Visar resultatet av den experimentella studien om  batteritid 

Mobil plattform 

Batteriförlust 

200 tecken 

Batteriförlust 

500 tecken 

Batteriförlust 

1000 tecken 

iPhone 5 < 1% < 1% < 1% 

iPhone 4S < 1% < 1% < 1% 

Samsung Galaxy Note 4 < 1% < 1% < 1% 

Samsung Galaxy S4 < 1% < 1% < 1% 

 

Studien resulterade i att batteriförlusten var lika liten vid 200, 500 samt 1000 tecken 

på alla enheter, i alla fallen minskade batteriets batteritid med mindre än 1 procent på 

alla olika enheter. Tangentbordets batteri påverkades heller inte av varken 

parkopplingen eller dataöverföringen.  

Slutsatsen för denna experimentella studie är att dels vid liten dataöverföring och dels 

vid parkoppling av BLE påverkas varken mobila plattformars eller en ansluten enhets 

batteritid nämnvärt. I den teoretiska bakgrunden beskrivs det att BLE är konstruerat 

att arbeta med låg energiförbrukning, vilket även blev bekräftat av studien ovan. 

4.2 BLEs räckvidd till mobila plattformar 

I studien användes dels en knapp som kommunicerade via BLE och dels en iOS-

enhet. Till knappen utvecklades en iOS-applikation som kunde söka efter och ansluta 

till enheten. Experimentet gick ut på att mäta BLEs maximala räckvidd då olika 

hinder befann sig mellan iOS-enheten och BLE-enheten. Hindren var två typer av 

väggar vilka var trävägg och betongvägg, som referens utfördes även ett test utan 

något hinder. Avstånden mättes genom att koordinater hämtades ut från knappens 
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position och från den mobila plattformens position. Därefter beräknades avståndet 

mellan koordinaterna.  

Tabell 4-2  Visar resultatet av den experimentella studien om räckvidd 

Hinder Tjocklek Räckvidd 

Luft 0 cm 110 m 

Trävägg 45 cm 55 m 

Betongvägg 45 cm 13 m 

 

Studien resulterade i att på ett öppet fält utan mellanliggande hinder mättes den 

maximala räckvidden mellan mobil plattform och knapp till 110 meter. Med träväggar 

på totalt 45 centimeter i tjocklek som motstånd mättes den maximala räckvidden 

mellan mobil plattform och knapp till 55 meter. Till sist med betongväggar på totalt 

45 centimeter i tjocklek som motstånd mättes den maximala räckvidden till 13 meter. 

Slutsatsen i studien är att resultatets räckvidd stämmer överrens med BLEs teoretiska 

räckvidd. Verkligheten bevisar däremot att när BLE inte har något hinder mellan 

mobil plattform och BLE-enhet når det längre än vad Bluetooth själva påstår. 

Bluetooth har fastställt 100 m räckvidd i luft och studiens resultat gav 110 m.
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5 Analys 

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 

teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 

Analysen nedan behandlar insamlad empiri och teoretiskt ramverk för att kunna ge 

svar på frågeställningen: 

Hur är kommunikationsprotokollen kompatibla med dagens mobila 

plattformar och IoT-enheter? 

De flesta mobila plattformar idag har stöd för både Bluetooth 4.0, NFC och Wi-Fi, 

däremot är NFC på plattformar från Apple stängt för yttre utvecklare. Detta är en 

nackdel för NFC då iOS under det gångna året ägde en sjundedel av marknaden för 

mobila plattformar. NFC bör därför undvikas om en applikation utvecklas vilken är 

tänkt att kunna användas till både Android och iOS. Men om applikationen däremot är 

tänkt till att överföra privat data bör NFC ändå övervägas, detta diskuteras vidare 

under frågeställning 3. BLE anses vara den mest kända tekniken för att kommunicera 

med data vilket gör att användare vid första anblicken inte blir förskräckta vid tanken 

att använda Bluetooth i en applikation. Eftersom det även är en enkel och energisnål 

kommunikation och samtidigt snabb vid parkoppling samt dataöverföring, är BLEs 

största nackdel dess räckvidd vilket diskuteras vidare under frågeställning 3. 

Analytiker världen över anser att BLE är en huvudfaktor för IoTs framgångar. IoT-

enheter anses då vara kompatibla BLE och beräknade IoT-enheter som ansluts med 

BLE idag till ett par miljarder och inom fem år till 30 miljarder. NFC används också 

redan idag till IoT-enheter. Enheter som NFC-tags kräver endast närhet till en annan 

enhet för att utföra parkoppling samt dataöverföring. Detta gör 

kommunikationsprotokollet till det smidigaste av BLE, NFC och Wi-Fi gällande 

parkoppling till IoT-enheter. Vid NFCs parkoppling krävs dock en kort distans mellan 

anslutande enheter, vilket är både en fördel för säkerhet men också en nackdel för 

räckvidd. Detta diskuteras vidare under frågeställning 3. Wi-Fi bygger sina 

identifierare på samma sätt som IoT vilket gör dem högt kompatibla tillsammans. 

5.2 Frågeställning 2 

Analysen nedan behandlar insamlad empiri och teoretiskt ramverk för att kunna ge 

svar på frågeställningen: 

Vilken påverkan har kommunikationsprotokollen på de användande 

enheternas batteritid? 

Vid användande av BLE konstateras det i empirin att vid parkoppling och liten 

dataöverföring påverkas batteritiden med mindre än en procent på smartphones, både 

Android och iOS. Detta är på grund av att BLE är designat för att alltid arbeta i ett 

lågt energiförbrukningstillstånd. En studie testade BLE via iBeacons där det visades 

att smartphones med iOS fick betydligt större batteriförlust än de med Android.  

Vid jämförande av BLE, NFC och Wi-Fi drar de 0.15, 0.0012 samt 0.14mW/Kbps 

vilket gör NFC till det mest energisnåla kommunikationsprotokollet av de tre. För att 
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få en uppfattning om hur lite det egentligen är motsvarar 0.0012mW/Kbps ca 
1
/3 av 

vad en aktiverad smartphonedisplay ger för batteriförlust. Detta är en positiv egenskap 

för NFC eftersom dess aktivering oftast inte är någonting användare kan styra på sin 

mobila plattform, vilket de kan gällande BLE och Wi-Fi.  

Dessa tre kommunikationsprotokollen eftersträvar låg energiförbrukning och om 

batteriförlusten jämförs med protokollets egna räckvidd, kan man se att det finns ett 

sammanhang. Ju längre räckvidd, desto större energiförlust. Däremot drar Wi-Fi 

mindre batteri än BLE trots att det hanterar längre distanser, vilket gör att Wi-Fi kan 

anses vara vinnaren av dessa två kommunikationsprotokoll gällande minst 

energiförbrukning. 

5.3 Frågeställning 3 

Analysen nedan behandlar insamlad empiri och teoretiskt ramverk för att kunna ge 

svar på frågeställningen: 

Vad finns det för användningsområden för IoT och vilka 

kommunikationsprotokoll borde användas i vilka områden? 

IoTs användningsområden begränsas endast av fantasin. Beskrivna tillämpningar i 

kapitel 3 inom områdena kroppen, vardag, hem, städer, industrier och miljö är endast 

ett fåtal exempel på vad man kan göra inom IoT. 

Användningsområdena som Knowit valt ut för detaljerad analys var bilindustrin samt 

närvaroregistrering. Den tredje underfrågan nedan utgår ifrån dessa områden i frågan 

om hur kommunikationsprotokollen lämpar sig för dessa två användningsområden. 

För att frågeställningen vidare skulle kunna besvaras skapades tre underfrågor: 

I. Vad har de olika kommunikationsprotokollen för frekvens och räckvidd? 

BLE använder frekvensbandet 2.4 GHz, NFC använder frekvensbandet 13.56 MHz 

och Wi-Fis framtida nätverk 802.11ah, beräknad lansering 2016, tillägnat till IoT 

kommer att använda frekvensbandet 900 MHz. Alla dessa frekvensband är licensfria 

vilket innebär att dataöverföring i dessa radiospektrum är gratis.  

BLEs maximala räckvidd är mellan 10-100 m beroende på path loss. BLEs räckvidd 

testades även experimentellt vilket resulterade i att räckvidden blev 110 m utan hinder 

vilket var längre än vad Bluetooth själva påstår. NFCs maximala räckvidd är mellan 

4-10 cm vilket är betydligt kortare än BLEs, däremot påverkas NFC oftast inte av path 

loss eftersom dess räckvidd är så kort. Wi-Fi har längst räckvidd av de tre 

kommunikationsprotokollen och kan nå upp till 70 m inomhus och upp till 250 m 

utomhus.  

II. Vilken tillförlitlighet har de olika kommunikationsprotokollen vid överföring 

av privat data? 

BLE använder SSP för att säkert para två enheter. Inom SSP finns även tre olika 

metoder. Just Works fungerar utan autentisering och borde inte användas då känslig 

data överförs. Passkey Entry fungerar om båda enheternas gränssnitt tillåter 

inmatning, då matar båda enheterna in samma kod vid parning. OOB används vid 

situationer där data anskaffats via en annan kommunikation än BLE.  
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NFC använder sig inte av autentisering, men trots det är säkerhetsnivån hög på grund 

av dess korta räckvidd.  

Wi-Fi använder WPA2 och bygger sin infrastruktur på tillförlitliga lösningar. WPA2 

krypterar data med hjälp av AES vilket är utvecklat av U.S. National Institute of 

Standards and Technology vilket anses generera en hög säkerhetsnivå. 

III. Hur lämpar sig kommunikationsprotokollen till de två utvalda 

användningsområdena? 

Bilindustrin 

För att koppla upp en smartphone till en bil krävs ingen lång räckvidd, det utesluter 

dock inte något av kommunikationsprotokollen. Det mest begränsade 

kommunikationsprotokollet inom denna faktor är NFC då den har en maximal 

räckvidd på 10 cm. Detta kan dock gå att lösa med någon slags telefonhållare nära 

IoT-enheten i bilen. Om privat data behöver överföras behövs en säker 

kommunikation, vilket kan vara om en applikation t.ex. ska låsa/låsa upp bilen. Alla 

de tre kommunikationsprotokollen har en tillräckligt hög säkerhetsnivå så den faktorn 

utesluter inte heller något av dem. Men för att Wi-Fi ska kunna fungera krävs 

internetanslutning vilket man inte alltid har tillgång till vid bilkörning, vilket utesluter 

Wi-Fi och då återstår BLE och NFC. NFC har ingen autentisering vilket BLE har vid 

Passkey Entry vilket hade passat bäst i en bil eftersom gränssnittet tillåter inmatning i 

både bil och på mobil plattform. Ur batteriförlustsynpunkt är NFC bättre än BLE. 

Däremot har BLE betydligt bättre räckvidd än NFC. I detta användningsområde är 

behovet av att nå IoT-enheten på mer än 10 cm avstånd större än att uppnå en minimal 

batteriförlust. På grund av dessa resonemang anses BLE bäst anpassat för att användas 

till tillämpningar inom bilindustrin. 

Närvaroregistrering 

För att registrera närvaro på en tagg finns lämpligen NFC-tags som redan är anpassat 

för detta användningsområde. Den faktorn behöver däremot inte utesluta något annat 

kommunikationsprotokoll då det finns andra lösningar för de andra kommunikations-

protokollen. Däremot är det negativt med för lång räckvidd inom detta 

användningsområde eftersom användningsområdet kräver en faktisk närvaro för att 

kunna registrera sin närvaro, därför borde Wi-Fi uteslutas. BLE kan däremot i vissa 

fall ha 10 m räckvidd, men även 100 m. I empirin utförs experiment med 45 cm trä- 

samt betongvägg som hinder vilket i en vanlig villa motsvarar en yttervägg och en 

innervägg tillsammans. I dessa fall nås kommunikationen 55 m samt 13 m. Detta 

betyder att även en BLE-tag i vissa fall kan nås utanför ett hus vilket gör att personen 

som registrerar sin närvaro inte behöver befinna sig inomhus för att utföra en 

registrering. Detta medför att återstående lämpligt kommunikationsprotokoll är NFC, 

vilket är passande eftersom det redan tillverkas lämpliga NFC-tags. Eftersom 

räckvidden är den viktigaste faktorn inom användningsområdet, och eftersom den 

utesluter både BLE och Wi-Fi, behöver inte faktorerna batteritid, frekvens och 

tillförlitlighet beaktas inom detta område.
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 

Är kommunikationsprotokollen kompatibla med dagens mobila plattformar 

och IoT-enheter? 

Alla mobila plattformar har idag stöd för Wi-Fi och Bluetooth.  

Alla plattformar har inte stöd för Bluetooth 4.0, dock har de från 2013 och nyare det. 

NFC stödjs ofta av mobila plattformar, förutom plattformar från Apple som år 2014 

hade ca 15% av mobilmarknaden.  

Vilken påverkan har kommunikationsprotokollen på de användande 

enheternas batteritid? 

BLE, NFC och Wi-Fi drar 0.15, 0.0012 respektive 0.14mW/kb per sekund i 

batteriförlust. 0.0012 mW/kbps motsvarar ca 
1
/3 av vad en aktiverad 

smartphonedisplay ger för batteriförlust.  

Vad finns det för användningsområden för IoT tillsammans med mobila 

plattformar och vilka kommunikationsprotokoll borde användas i vilka 

områden? 

Med rätt utrustning finns det oändligt med användningsområden för IoT. Förslag på 

olika tillämpningar återfinns i kapitel 3.11.  

Alla de tre kommunikationsprotokollen använder licensfria frekvensband men de har 

olika lång räckvidd. BLE, NFC och Wi-Fi når 10-100 m, 4-10 cm samt <250 m. 

Resultatet i empirin visade att BLE fick 110 m räckvidd utan hinder, 55 m med 45 cm 

trävägg som hinder och 13 m med 45 cm betongvägg som hinder. 110 m är längre än 

vad Bluetooth själva säger att BLE klarar.  

BLE, NFC och Wi-Fi har säkerhetsegenskaper. BLE använder SSP vilket ger tre olika 

parningsmetoder beroende på vad en situation kräver. NFC använder ingen 

autentisering men säkerheten är ändå hög på grund av dess korta räckvidd. Wi-Fi 

använder WPA2 som använder krypteringssystemet AES vilket är utvecklat av U.S. 

National Institute of Standards and Technology. 

Två användningsområden, ”Bilindustrin” och ”Närvaroregistrering”, valdes av 

Knowit för att områdena var relevanta för dem. Områdena analyserades i kapitel 5.3 

och resultatet blev att BLE anses bäst anpassat för användning inom bilindustrin och 

NFC anses bäst anpassat för närvaroregistrering. 
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6.2 Diskussion av metodval 

Kapitlet diskuterar arbetets olika metodval inom de tre frågeställningarna. 

Metodval till frågeställning 1 

Till den första frågeställningen valde författaren att endast utföra en litteraturstudie. 

Detta eftersom en experimentell kräver kompabilitet mellan två enheter för att kunna 

testa enheternas egenskaper, och eftersom denna frågan behandlade just ämnet 

kompabilitet var det inte möjligt att utföra en experimentell studie. Därför valdes att 

endast genomföra en litteraturstudie på ämnet.  

Metodval till frågeställning 2 

Inom den andra frågeställningen genomfördes både en litteraturstudie och en 

experimentell studie. Detta för att få en bra bredd i slutresultatet. I detta fall kan det 

anses att den experimentella studien misslyckades eftersom slutsatsen blev att BLE 

förbrukar omätbart lite ström vid parning och dataöverföring. Men eftersom 

författaren hade som grundtanke att testa en teori för att se om den stämde med 

verkligheten anser hon att den experimentella studien lyckades eftersom studien 

bekräftade den bakomliggande teorin, att BLE är utformat till att ha mycket låg 

energiförbrukning. 

Metodval till frågeställning 3 

Till den tredje frågeställningen utfördes först en litteraturstudie som undersökte olika 

användningsområden för IoT. Det var ett lyckat val eftersom det fanns många olika 

tillämpningar att finna på Internet inom många olika områden. Efter studien delades 

frågeställningen in i tre underfrågor där olika metoder användes. 

Metodval  till underfråga 1 

Den första underfrågan studerades med hjälp av en litteraturstudie och en 

experimentell studie.  Eftersom frekvensen är ett faktum antog författaren att det inte 

var något att undersöka, den fastställdes endast teoretiskt. Däremot studerades 

räckvidd experimentellt. Liknande den experimentella studien i frågeställning 2 var 

resultatet även här likt den teoretiska bakgrunden. I även denna frågan anser 

författaren att resultatet är en bekräftelse på att teorin stämmer, och i och med det att 

experimentet var lyckat. Litteraturstudien för underfråga 1 anses också lyckad 

eftersom den gav en bra teoretisk bakgrund för den experimentella studien. 

Metodval till underfråga 2 

Den andra underfrågan studerades endast med en litteraturstudie, detta för att 

utrustning saknades för att en experimentell studie skulle kunna utföras på denna 

fråga. Litteraturstudien gav en bra teoretisk bakgrund. Men en experimentell studie 

hade varit bra för att se om teorierna faktiskt stämmer med verkligheten, dvs om 

kommunikationsprotokollen är så säkra som de anses vara i teorierna. Detta är en 

viktig faktor att undersöka i dagens samhälle eftersom det sker mycket 

dataöverföringar med känslig information. 

Metodval till underfråga 3 

Den sista underfrågan studerades endast med hjälp av en litteraturstudie som 

undersökte två användningsområden för IoT som valts ut av Knowit. En 
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experimentell studie var inte genomförbar på grund av vissa begränsningar. Däremot 

hade det varit en lämplig metod eftersom det hade gett frågan ett svar ifrån 

verkligheten. Nu utgick analysen ifrån den data som samlats in till de tidigare 

frågeställningarna för att kunna avgöra vilket kommunikationsprotokoll som var bäst 

lämpat för just dessa två användningsområden. Författaren ansåg detta som en lyckad 

metod, men inser att en experimentell metod hade gett ett resultat med starkare 

trovärdighet. 

6.3 Implikationer 

Rapporten fastställer några faktorer man bör tänka på vid val av kommunikations-

protokoll vid utveckling mot IoT och har endast gett en rekommendation av 

kommunikationsprotokoll till användningsområden inom bilindustrin samt till 

närvaroregistrering. Därför bör en systemutvecklare som ska välja kommunikations-

protokoll till en IoT-tillämpning själv jämföra de olika kommunikationsprotokollen 

mot varandra inom faktorerna kompatibilitet, batteriförbrukning, frekvens, räckvidd 

och tillförlitlighet för att kunna avgöra vilket protokoll som passar bäst för dennes 

tillämpning. 

6.4 Begränsningar 

I arbetet studeras endast kommunikationsprotokollen BLE, NFC och Wi-Fi, och i 

arbetets experimentella studie undersöks endast BLE. Det hade varit intressant med en 

experimentell undersökning av NFC och Wi-Fi också för att kunna jämföra empirins 

resultat hos alla tre kommunikationsprotokollen. Om ytterligare kommunikations-

protokoll utöver dessa tre hade studerats, både i en litteraturstudie och experimentellt, 

hade arbetet antagit ett bredare perspektiv med fler infallsvinklar.  

6.5 Slutsatser och rekommendationer 

Arbetets syfte var följande: 

Genom att studera olika kommunikationsprotokoll kunna svara på 

vad det är som gör att ett visst protokoll är bäst anpassat för att 

användas mellan mobila enheter och IoT-enheter. 

Arbetet visar att genom analys av olika faktorer hos ett kommunikationsprotokoll som 

har olika påverkan i olika användningsområden kan man fastställa vilket protokoll 

som är bäst anpassat till en viss situation. Faktorerna som studerats är kompatibilitet, 

batteritid, frekvens, räckvidd och tillförlitlighet. Jag anser att dessa faktorer är 

tillräckliga för att kunna avgöra vilket protokoll som passar bäst. Detta gäller om man 

fastställer vilka faktorer som är viktigast i just det användningsområde man utvecklar 

för. Detta för att kunna rangordna faktorerna och därefter bestämma vilket 

kommunikationsprotokoll som är bäst anpassat för just den situationen. 

Eftersom arbetet har identifierat och undersökt viktiga påverkande faktorer hos 

kommunikationsprotokollen för att kunna avgöra vilket protokoll som passar bäst i 

vilken situation, anses rapportens syfte vara uppfyllt. 
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Rekommendationer 

Väljer en systemutvecklare mellan BLE, NFC och Wi-Fi och användningsområdet 

kräver ett energisnålt kommunikationsprotokoll är alla tre mycket batterisnåla, men 

NFC vinner om man jämför dem. Om NFC blir det slutgiltiga valet måste man dock 

ha i åtanke att det inte stöds av mobila plattformar från Apple vilket är ett stort minus.  

Kräver användningsområdet kort räckvidd anser jag NFC vara det självklara valet. 

Funderar man över licensfri dataöverföring har alla tre licensfria frekvenser vilket gör 

att man inte behöver oroa sig för detta. Om applikationen däremot behöver lång 

räckvidd behöver alla fem olika faktorer beaktas och rangordnas för att sedan kunna 

fastställa om BLE eller Wi-Fi är det rätta valet.  

Om användningsområdet behöver lagra eller överföra känslig information är alla tre 

bra på sina sätt. BLE har tre olika metoder för autentisering vilka väljs beroende på 

om ett gränssnitt kan ta emot inmatning, eller om data från ett annat 

kommunikationsprotokoll behöver överföras med BLE. NFC använder ingen 

autentisering men överför data säkert på grund av bl.a. sin korta räckvidd. Wi-Fi 

krypterar med AES som är utvecklat av U.S. National Institute of Standards and 

Technology vilket anses vara en mycket hög säkerhetsnivå. 

6.6 Vidare forskning 

Som beskrivs tidigt i rapporten växer IoT industrin snabbt och är ett relativt outforskat 

område. Vid utveckling mot IoT berör denna rapport endast delprocessen vid val av 

kommunikationsprotokoll men det finns behov för vidare forskning inom hela 

utvecklingsprocessen vid utveckling mot IoT. 

Arbetet behandlar endast tre kommunikationsprotokoll vilket inte är de enda 

protokollen som går att använda mot IoT. Dessa valdes endast för att de är vanligt 

förekommande hos mobila plattformar idag. Vidare forskning av andra 

kommunikationsprotokoll skulle bidra till ytterligare kunskap kring valet av protokoll 

vid utveckling mot IoT. 

I arbetets experimentella studie behandlas endast kommunikationsprotokollet BLE. 

En intressant vidare forskning vore att jämföra resultatet från arbetets experiment mot 

liknande experiment med protokollen NFC och Wi-Fi. 
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AES Advanced Encryption Standard, Avancerad Krypterings Standard 

BLE Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart, Bluetooth 4.0 

EAP Extensible Authentication Protocol 

EKG Elektrokardiografi, Electrocardiography 

EPC Electronic Product Code 

GHz Giga Hertz 

GPS Global Positioning System 

Hz Hertz 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

iOS Apples operativsystem för mobila plattformar 

IoT Internet of Things 

IP Internet Protocol 

Kbps Kilobit per second 

LAN Local Area Network 

MHz Mega Hertz 

MITM Man-in-the-middle 

mW Milli Watt 

NFC Near Field Communication, Närfältskommunikation 

OOB Out of Box 

RF Radio Frequency 

RFID Radio Frequency Identification 

SIM Subscriber Identity Module 

SMS Short Message Service 

SSP Secure Simple Pairing 

TK Temporary Key 

URI Uniform Resource Identifier 

WLAN Wireless Local Area Network 

WPA2 Wi-Fi Protected Access II 
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Bilaga 1 En tabell med exempel på olika tillämpningar av Internet of Things 
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Bilaga 1 

Tabellen beskriver exempel på olika tillämpningar av IoT inom olika områden. 

Kroppen 

Kroppens aktivitet Registrerar steg, sömn, puls, blodtryck m.m. 

Bebis hälsa Registrerar barnets andning, temperatur m.m. 

Medicin påminnelse Chip på medicinbehållaren skickar påminnelser 

Mäter medicins effekt Kontrollerar vilket piller som togs när 

Automatiska läkarbesök Skickar automatiskt t.ex. en patients hjärtrytm 

Övervaka person Skickar varning då en daglig rutin frångås 

Smarta hem 

Uppkopplade 

hushållsmaskiner 

Applikationer meddelar om t.ex. mjölken är slut 

Effektivisera 

energiförbrukning 

Anpassar energiförbrukning efter väder 

Hitta nycklar Spårar nyckelknippa via trådlös enhet 

Wi-Fi delning NFC tag ansluter smartphone till husets Wi-Fi 

Upptäck läckor Sensor upptäcker spruckna vatten-/avloppsrör 

Smarta städer 

Smarta vägar Vägar upptäcker oväntade händelser och 

omdirigerar 

Håll gator rena Soptunnor som vet när de ska tömmas 

Oljudsdetektor Ljudsensorer mäter högljudda stadsområden 

Parkeringssökare Visar lediga parkeringsplatser i applikation 

Effektiv gatubelysning Anpassar gatulyse efter klocka, årstid och väder 

Smarta industrier 

Effektivisera butiker Upptäcker om produkter är slut på hyllorna 

Betalning Kontantfria betalningar via applikationer 

Smart shopping Ger råd baserat på kundens vanor 
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Övervakning av byggen Känner av kvalitet & tillstånd i byggen 

Förebygg brandsäkerhet Meddelar myndigheter när en brandsläckare är 

blockerad eller saknas 

Gasnivåer övervakas  Känner av gaser kring fabriker via sensor 

Smart miljö 

Övervaka föroreningsnivåer Övervakar föroreningskoncentration via sensor 

Effektivisera växthus Maximera kvalitet genom kontroll av klimat-

förhållanden 

Förebygg naturkatastrofer Mäter snönivån för att förebygga laviner 

Skydda djurlivet GPS-koppel på djur skickar dess koordinater till 

forskare och Masai boskapsskötare 

Spåra skogsbränder Övervakar förbränningsgaser i brandfarliga 

områden som varnar i tidiga skeden 

Skydda regnskog Skickar meddelanden med koordinater om träd 

förflyttas 

 


