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Abstrakt  
 
Offentliga trådlösa nätverk finns idag mer tillgängliga än någonsin. Samtidigt har 
alla dessa nätverk något gemensamt – de går alla att avlyssna och risken finns att 
användarens information kan komma i fel händer. Uppsatsen behandlar 
allmänhetens säkerhetsmedvetenhet med avseende på denna typ av nätverk genom 
två undersökningar. Den första undersökningen sker via ett tekniskt experiment där 
det på flera geografiska platser har erbjudits ett trådlöst nätverk till allmänheten. På 
detta nätverk har det i realtid getts möjligheten att bedöma användarnas 
säkerhetsmedvetenhet genom att analysera deras nätverkstrafik. Den andra 
undersökningen sker via en enkät för att få ett resultat från ett teoretiskt perspektiv, 
hur användarna tror sig agera vid användning av ett sådant nätverk. Således ger den 
en inblick i den kunskap och säkerhetsmedvetenhet människor i allmänhet tror sig 
besitta. 
 
Resultaten från undersökningarna tyder på att människors säkerhetsmedvetenhet 
kan och bör förbättras. Ett första steg är ytterligare utbildning angående de risker 
som existerar och hur man undviker dem, något som tas upp i denna uppsats. 
 
Nyckelord: Säkerhetsmedvetenhet, Trådlösa nätverk, Avlyssning, Nätverkstrafik 
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Abstract 
 
Public wireless networks are more available than ever. The networks all have 
something in common—they can be tapped in to, which poses the risk of sensitive 
user information being compromised. This research paper explores the public’s 
security awareness with regards to public wireless networks by two different 
methods. One technical experiment in which, access to a public wireless networks in 
several different locations were offered. This allowed us to, in real-time, assess the 
safety awareness of the users of our public wireless network, by analyzing their 
network traffic. The second was a survey, which were distributed to our sample of 
people. It asked the sample questions about how they perceive their own behavior 
on a public wireless network. Thus, the survey allowed us to get an idea of the 
knowledge and the security awareness the public in general believe that they have.   
 
The results from our research indicate that people’s security awareness can and 
should be improved. One first step towards improvement would be education 
concerning the risks that exist and how to avoid them, which is something that will 
be brought up in this paper. 
 
Keywords: Security awareness, Wireless network, Eavesdropping, Network traffic  
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1 Inledning 

Människor har blivit allt mer beroende av att kunna kommunicera med omvärlden 
på Internet, via sociala medier eller e-post. Internet har också blivit en plats där 
många sköter sina affärer, sin ekonomi och andra ärenden[1]. Oavsett vilket ärende 
du har på Internet ställs det krav på att du är ansluten till ett nätverk, vilket idag är 
vanligt förekommande då människor i allmänhet har tillgång till en 
bredbandsuppkoppling i hemmet eller på arbetsplatsen. Utanför dessa platser är 
dock samma beroende fortfarande väldigt stort och det är inte säkert att alla har 
samma förutsättningar för att använda Internet när de är på resande fot eller 
besöker offentliga platser. Detta är en anledning till att det finns så många offentliga 
trådlösa nätverk som det gör idag[2].  

1.1 Bakgrund 

Enligt Google är 63% av Sveriges befolkning ägare till en smartphone där 
anslutningen och kommunikationen med Internet vanligtvis sker via mobilnätet 
[3][4]. Användare vill att det skall gå fort när de bläddrar bland hemsidor, läser och 
skickar e-post eller överför pengar via sin Internetbank. Av den orsaken önskar de 
att nätverket de är anslutna till besitter en god överföringshastighet och bandbredd, 
vilket det mobila nätet inte alltid kan erbjuda[5]. Befinner man sig i utlandet är 
risken också stor att möjligheten att koppla upp sig mot Internet genom 
mobiltelefonens operatör är obefintlig, på grund av de höga kostnaderna som kan 
uppstå[6]. Att den mobila Internetuppkopplingen kan anses vara för långsam eller 
de höga kostnaderna som kan uppkomma utomlands, är endast två av de faktorer 
som gör att mobilanvändare ansluter sig till tillgängliga hotspots när de besöker 
offentliga platser. Allt fler flygplan, tåg och bussar är idag utrustade med trådlösa 
nätverk, vilka ibland befinner sig på platser där det är omöjligt att använda sitt 
mobila nätverk. Många av de laptops och surfplattor som säljs idag har heller ingen 
möjlighet till att ansluta till Internet på något annat sätt än genom Wifi, vilket inte 
ger användarna något annat val än att ansluta till ett offentligt trådlöst nätverk vid 
behov av en Internetuppkoppling[7][8][9][10].  

Vad allmänheten förmodligen inte tänker på när de kopplar upp sig mot trådlösa 
och framför allt offentliga nätverk, är att det potentiellt kan finnas personer som har 
i avsikt att aktivt eller passivt avlyssna i princip all nätverkstrafik som skickas 
mellan användaren och Internet[11]. Genom den avlyssnade informationen får 
personen sedan möjlighet att vidare analysera datatrafiken i strävan efter att hitta 
lösenord, kontouppgifter eller annan personlig och viktig data[12]. Avlyssning av 
nätverkstrafik är en stor existerande sårbarhet gällande datornätverk och den 
absolut största när det kommer till trådlösa nätverk[13].  
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1.2 Tidigare forskning 

Det finns flera tidigare studier som relaterar till informationssäkerhet och trådlösa 
nätverk, där de flesta behandlar säkerheten kring trådlösa nätverk i ett 
intrångsperspektiv. Det är vanligt förekommande med tidigare forskning kring 
kryptering och lösenord som ämnar sig åt att diskutera sårbarheter som existerar i 
både gamla och nya lösningar för kryptering och hur bristerna i dessa kan utnyttjas. 
Studier som i huvudsak behandlar risker och medvetenhet om avlyssning av 
nätverkstrafik i trådlösa nätverk, förekommer i mindre utsträckning. Under 2012, 
utfördes dock två enkätundersökningar av Kaspersky respektive Identity Theft 
Resource Center. Kasperskys undersökning som är utförd med hjälp av data från 
marknadsundersökningsföretaget Harrs Interactive, utvärderade respondenternas 
säkerhetsmedvetenhet och beteende på Internet. Undersökningen visade att hela 
70% av ägarna till en surfplatta och 53% av ägarna till en smartphone, använde sig 
av offentliga trådlösa nätverk för att koppla upp sig mot Internet. Eftersom att 
enheterna oftast inte använder sig av någon extra säkerhetsfunktion, tyder 
undersökningarna på att många användare inte är medvetna om den fara som 
användandet av denna typ av nätverk kan innebära[14]. Medan Kasberskys studie 
behandlar användares beteende i ett bredare perspektiv, riktar sig Identify Theft 
Resources Centers enkät endast in på beteendet på just offentliga trådlösa nätverk 
där de hade som syfte att genom sina resultat höja konsumenternas 
säkerhetsmedvetenhet. Det mest märkbara resultat de fick under sin undersökning, 
var majoriteten av de tillfrågade ansluter till offentliga trådlösa nätverk. Samtidigt 
medger hela 79% att de tror att användning av offentliga trådlösa nätverk kan leda 
till identitetsstölder. Trots detta är det endast ett lågt antal människor som aktivt 
skyddar sig för att unvika en sådan risk[15].  

En ytterligare studie som är högst relevant för denna uppsats och som visar på att 
det finns en tendens av okunskap, osäkerhet och rädsla gällande offentliga trådlösa 
nätverk är den undersökning Sweco har utfört på uppdrag av Post och telestyrelsen 
år 2013. Swecos undersökning var omfattande och behandlade konsumenters 
beteende på Internet, samt allmänna tankar kring Internetsäkerhet. Syftet med 
denna undersökning var att Post och telestyrelsen skulle få en ökad förståelse om 
användarnas kunskap och förtroende för nätverk och Internet. Detta för att kunna 
prioritera åtgärder för ökad säkerhet som information till slutanvändare. 
Undersökningen var dessutom en uppföljning av två tidigare undersökningar. Detta 
innebär att det ligger i Post och telestyrelsens intresse att se hur teknikens 
utveckling påverkar människors sätt att se på informationssäkerhet, och därmed 
hur undersökningens resultat skiljer sig från år till år[1].  

Studier som på ett mer praktiskt sätt behandlar offentliga trådlösa nätverk utfördes 
bland annat 2002, då D. Kotz och K. Essien utförde en studie där författarna 
avlyssnade ett eget nätverk. Anledningen var främst för att kunna analysera 
användares beteende genom att se vad för typ av nätverkstrafik som genererats. 
Kotz och Essiens undersökningar utfördes under 12 veckor och omfattade hela 1706 
användare. En liknande studie utfördes samma år av A. Balachandran, G. Voelker, P. 
Bahl och P. Rangan, där även här beteendet på trådlösa nätverk studerades genom 
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att avlyssna ett nätverk, då på en välbesökt konferens. Denna studie omfattade 
enligt författarna 195 användare där deras accesspunkter var monterade under 52 
timmar. Enligt båda studier var bläddring av hemsidor, det vill säga HTTP trafik den 
absolut största aktiviteten på dessa nätverk, följt av SSH [16][17].  

Sommaren 2003, utfördes ytterligare en liknande studie av C. NA och T.S Rappaport 
då de under en veckas tid avlyssnade nätverkstrafik på två Schlotsky restauranger i 
Austin, Texas. Deras studie undersökte bland annat hur stor trafikmängd som 
användes under dagarnas olika tidpunkter och tidsperioden 16.00 - 17.00 var den 
tid då mest trafik genererades, samtidigt som HTTP även här var det absolut mest 
genererade protokollet[18].   

Predicting Length of Stay at WiFi Hotspots är en annan praktisk studie där Justin 
Manweiler, Naveen Santhapuri, Romit Roy Choudhury och Srihari Nelakuditi, har 
undersökt hur länge människor stannar på ett offentligt trådlöst nätverk. 
Författarna utförde ett experiment där de bland annat läste av de signaler som 
mobila enheter skickar till den accesspunkt de är anslutna till, vilket i detta fall var 
en accesspunkt på en McDonalds restaurang. Genom dessa signaler fick de en bild av 
den tid människor spenderat på nätverket utan att ta någon ytterligare hänsyn till 
användarnas säkerhetstänk eller vad användarna besöker för hemsidor. Enligt 
denna studie befann sig en person i genomsnitt ungefär 8 minuter inom nätverkets 
räckvidd[19].  

1.3 Juridiska aspekter 

Undersökningarna i detta examensarbete omfattar avlyssning av nätverkstrafik och 
en viss insamling av uppgifter. Av den anledningen har kontakt tagits med 
Datainspektionen samt Post och Telestyrelsen som är tillsynsmyndigheter i frågor 
som rör elektrisk kommunikation samt behandling av personuppgifter. Enligt 
jurister hos båda verksamheter bestrider inte uppsatsens grundidé svensk lag. Det 
är dock viktigt att insamlad data endast lagras under en skälig tid, vilket i detta fall 
betyder fram till den tidpunkt då uppsatsens resultat har analyserats och fastställts. 
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2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en uppfattning om människors 
säkerhetsmedvetenhet samt att hjälpa till att upplysa om de risker som existerar 
inom offentliga trådlösa nätverk. Samtidigt ger uppsatsen oss inblandade en ökad 
kunskap inom området. 

2.1 Problemformulering 

Samtidigt som tekniken utvecklas byggs ett beroende upp. Idag ser många 
människor det som en ren självklarhet att vara uppkopplad mot Internet, oavsett 
vilken geografisk plats de befinner sig på[2]. Behovet har lett till människor erbjuds 
allt fler anslutningsmöjligheter på offentliga platser, vilket är något som kriminella 
med fördel kan utnyttja. Då människor kopplar upp sig mot offentliga trådlösa 
nätverk, finns därför alltid en risk att deras nätverkstrafik kan bli avlyssnad. Det 
räcker potentiellt med att en användare av nätverket har ett sådant syfte och 
utrustning för att risken att obehörig data kan komma att hamna i fel händer skall 
uppstå. Nätverket kan också vara skapat av en person helt med syfte att lagra 
samtlig nätverkstrafik för att i ett senare skede analysera datan i strävan efter att 
finna lösenord, kontouppgifter eller annan viktig data kopplad till privatpersoner 
eller företag. Då risken finns, uppstår också ett behov för människor att ha en god 
medvetenhet om vad som kan inträffa mot deras data då de ansluter sig till 
offentliga trådlösa nätverk. Med en låg säkerhetsmedvetenhet är chansen större att 
man faller offer för en förövare som vill åt känslig information, då man inte har 
risken i åtanke och skyddar sin information. De människor som inte redan har en 
god säkerhetsmedvetenhet behöver därför ytterligare utbildning angående risker 
som existerar[11]. För att skapa oss en uppfattning om människors 
säkerhetsmedvetenhet och möjliga utbildningsbehov,  ställs följande 
frågeställningar:  

 Hur många användare besöker hemsidor som kan betraktas vara osäkra, 
under en tidsperiod då de anslutit till ett okänt och öppet trådlöst nätverk? 

 Hur säkra anser sig människor vara när de använder sig av offentliga trådösa 
nätverk? 

 Hur uppskattar de svarande sin egen säkerhetsmedvetenhet? 

2.2 Avgränsning 

Denna uppsats studerar människors säkerhetsmedvetenhet inom offentliga trådlösa 
nätverk. Uppsatsen behandlar inte övrig trådlös kommunikation, förekommande i 
andra miljöer. Det praktiska experiment som genomförs, behandlar endast 
användares HTTP trafik för att göra en bedömning av deras säkerhetsmedvetenhet 
och annan trafik ignoreras. Vid insamling av övrigt resultat har blandning av ålder 
och kön eftertraktats. I resultatet av undersökningarna tas dock ingen hänsyn till 
dessa aspekter då det inte har någon representativ betydelse för denna uppsats.    
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3 Demonstration av en attackvektor 

Avlyssning av nätverkstrafik är alltså en stor existerande sårbarhet i trådlösa 
nätverk. Vid användning av ett trådlöst nätverk utan ytterligare säkerhetsfunktioner 
från användarens sida blir kommunikationen tillgänglig att avlyssna med rätt typ av 
utrustning. Idag är många nätverk konfigurerade med skydd så som lösenord och en 
branschrekommenderad kryptering, vilket innebär att risken för att en obehörig 
person ska kunna få tillträde till ett nätverk minskar[20]. Vid en lyckad attack mot 
ett sådant nätverk är ändå principen den samma, informationen blir tillgänglig för 
att avlyssna. Det existerar även många nätverk vilka är ämnade för till exempel 
kunder och besökare av en specifik plats där tillträde ges till samtliga av dessa, 
antingen via en förfrågan eller där någon typ av presentation av lösenordet erbjuds. 
Ett exempel på detta är en restaurang eller ett hotell. Är en av kunderna eller 
besökarna en person med utrustning som har i avsikt att avlyssna nätverkstrafik 
riskerar övriga användare att utsättas för en stor risk. 

Det som händer när informationen på ett nätverk blir avlyssnad är, att förövaren 
med sin utrustning gör sig själv till en mellanhand som sitter mellan nätverkets 
användare och en router. I vanliga fall skickar användarna en förfrågan till routern 
om att hämta en hemsida som i sin tur skickar vidare förfrågan till en webbserver 
som tillhandahåller hemsidan. När man utsätts för en “Man in the middle-attack” så 
skickas istället användarens förfrågan via förövaren, vilket sker utan en användares 
vetskap. Attacken kan ske på två olika sätt. Antingen genom att förövaren själv har 
kontroll över accesspunkterna till nätverket och därmed får all information skickad 
till sig själv. Förövaren kan också använda sig av ARP-poisoning, vilket innebär att 
förövaren själv inte har kontroll över accesspunkterna utan lurar användarna att tro 
att förövarens dator är nätverkets router, vilket leder till att informationen först 
skickas till förövaren innan det skickas vidare mot Internet[21].   

 

Figur 1. Skiss på en “Man in the middle” attack inom ett nätverk där en person sitter 
mellan en användares dator och en router. 

3.1.1 Attack mot användarnamn och lösenord 

För att visa hur det ser ut och hur enkelt det kan vara för en förövare att få tillgång 
till obehörig information genom att avlyssna ett nätverk, visas här en mjukvara som 
gör just detta. En attack utförs mot oss själva genom att två virtuella miljöer 
konfigureras, en som agerar förövarens dator och en som agerar offrets dator. 
Förövarens dator använder sig av verktyget Easy-creds, vilket egentligen är en 
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uppsättning av flera olika mjukvaror och ett av många förekommande verktyg för 
att utföra attacker mot personlig information som skickas över ett nätverk[22].  

 

 

Figur 2. Easy-creds, ett automatiserat verktyg för att bland annat sniffa lösenord över 
nätverk och körs på operativsystemet Kali Linux. 

En attack fullbordas i detta fall genom att en förövare först utger sig för att vara 
routern i nätverket för att vilseleda användaren att skicka sin information till 
förövaren istället för routern. Informationen i det här fallet är de hemsidor 
användaren förfrågar genom att skriva in en hemsida i sin webbläsare. Om 
hemsidan använder protokollet HTTP och är en hemsida där användaren kan logga 
in, skickas information som till exempel användaruppgifter i klartext och till 
förövaren som får möjligheten att fånga in uppgifterna. Idag är det dock vanligare 
att hemsidor där användaren loggar in använder det säkrare protokollet HTTPS, 
vilket är ett bättre alternativ då HTTPS använder sig av en säkerhetsfunktion kallad 
Secure Socket Layer. Detta är en funktion vilken krypterar informationen och har 
som syfte att göra den oläsbar för obehöriga. 

HTTPS är visserligen betydligt säkrare än föregångaren HTTP, men det finns vägar 
för förövaren som vill kringgå säkerheten. Då användaren skickar en förfrågan om 
en hemsida till en webbserver, går förfrågan som tidigare via förövaren. Denne 
använder sig dock av en mjukvara som utför en SSL-strip vilken skalar av 
säkerhetsfunktionen och därmed omvandlar hemsidan till det osäkra protokollet 
HTTP och skickar därefter vidare hemsidan till användaren som skriver in sina 
inloggningsuppgifter. I tro om att inloggningsuppgifterna skickas direkt till 



 9 

webbservern, stannar de först hos förövaren som fångar upp 
inloggningsuppgifterna som skickats i klartext. Efter att ha samlat in uppgifterna, 
applicerar förövaren SSL funktionen på nytt innan hemsidan skickas tillbaka till 
webbservern. Detta utan varken användarens eller webbserverns vetskap. 
Kommunikationen med respektive protokoll sker enligt följande[12].  

Offer  <== HTTP ==>  Förövare  <== HTTPS ==>  Hemsida 

 
Figur 3. Ettercap, som är ett av programmen Easy-Creds använder visar här 
användarnamn och lösenord till ett Hotmailkonto. 

Så här ser resultatet ut när man lyckats fånga en användares personliga information 
som i det här fallet var inloggningsuppgifter till ett Hotmailkonto. Verktyget 
avlyssnar nätverkstrafik i realtid och loggar inloggningsuppgifter som skickas över 
nätverket, oavsett om det rör sig om HTTP eller det säkrare protokollet HTTPS. 

3.2 Säkerhetsåtgärder 

För att förhindra nätverkstrafik från att bli avlyssnad finns säkerhetsåtgärder att 
vidta. En av åtgärderna är att använda en VPN-tjänst för att säkerställa att 
användarens information inte går att avlyssna. En VPN-tjänst är en sådan 
säkerhetsåtgärd som innebär att nätverkstrafiken och därmed informationen inte 
sänds över nätverket i klartext, utan krypteras. Konceptet med VPN går ut på att 
skapa en krypterad virtuell tunnel mellan användarens dator och en VPN-server. 
Detta förhindrar möjligheten att en potentiell person med utrustning för avlyssning 
får tillgång till personlig och viktig information[23].  
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4 Metod 

För att besvara frågeställningen har två metoder valts. En första undersökning har 
genomförts genom en enkät innehållande frågor som relaterar till Kasperskys 
tidigare utförda undersökning[14]. Den andra är genom ett tillvägagångssätt likt de 
praktiska metoder som har använts vid samtliga praktiska studier, vilka alla är 
nämnda under kapitlet tidigare forskning [16][17][18]. Denna undersökning 
innebär att ett nätverk avlyssnas, men istället för att analysera nätverkstrafik för att 
finna genererade protokoll, fokuseras det på användarnas besökta hemsidor för att 
bedöma deras säkerhetsmedvetenhet.  

Metoderna är valda då de undersöker ämnet på ett annorlunda sätt i jämförelse med 
viss tidigare forskning. Swecos undersökningar är genomförda genom 
telefonintervjuer, vilket i alla lägen inte återspeglar verkligheten[24]. Av olika 
anledningar kan resultatet visa sig vara felaktigt. Som Körner & Wahlgren nämner i 
boken Statiska Metoder (2005), “När den intervjuade påverkas av 
undersökningssituationen och ger det svar han eller hon tror intervjuaren förväntar 
sig talar man om intervjuareffekt”[25]. Risken finns också att man vid en 
telefonintervju uppfattas som påträngande och saknar koll på om respondenten vill 
eller har tid att delta i undersökningen. Uppsatsens metodval kringgår dessa 
problem då en enkät låter respondenterna svara om de själva vill eller har tid. Man 
får dock inte i något av fallen en riktig vetskap om personen i fråga talar fullständig 
sanning. Den enda skyddsåtgärden man har är därför att helt enkelt avstå från att ta 
med orimliga svar, vilket inte alltid är helt enkelt. Enkäten behandlar frågor som 
framförallt motsvarar den praktiska undersökningen, men också uppsatsens andra 
fråga med avseende på hur säkra människor känner sig när de ansluter sig till och 
använder offentliga trådlösa nätverk. Den ger oss också en inblick i de tillfrågades 
kunskaper om datorer och offentliga trådlösa nätverk då de får frågor angående 
deras datorvana och uppskattad säkerhetsmedvetenhet.  

Att använda en praktisk undersökning där man får möjligheten att iaktta 
allmänhetens praktiska beteende tillsammans med en enkät, är därför något som 
anses bidra till ett resultat som är mer skäligt. Detta dels eftersom att en del av 
informationen kommer från en metod där användare inte är medvetna om sin 
medverkan. Slutligen utförs tre intervjuer med generella frågor kring trådlös 
kommunikation med utvalda personer från olika bakgrund och yrken, vilket ger mer 
öppna och djupa svar. Detta ger oss en möjlighet att göra en fördjupning kring 
ämnet till uppsatsens diskussion.  
 

4.1 Tekniskt experiment 

För att praktiskt utvärdera allmänhetens säkerhetsmedvetenhet analyserades det 
om användarna besökte riskfyllda hemsidor, där användaren utbyter information 
som inloggningsuppgifter eller bankuppgifter. Denna information skulle i fel händer 
kunna innebära konsekvenser för användaren som stöld eller identitetsstöld och 
även dataintrång i ett senare skede. Ett exempel på en sådan hemsida är där man 
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når sitt e-postkonto såsom login.live.com, inloggningssidan för Hotmail. Om denna 
typ av inloggningsuppgifter skulle hamna i fel händer så skulle detta för många inte 
bara innebära att du förlorar ditt e-postkonto, utan möjligen även många andra 
tjänster som finns kopplade mot det. I undersökningarna angavs därför användare 
som besökte de hemsidor som ansågs vara riskfyllda som användare med låg 
säkerhetsmedvetenhet. 

För att ha möjlighet att samla in och sammanställa den önskade informationen, 
konfigurerades accesspunkter till egna kontrollerade nätverk som vem som helst 
hade möjlighet att ansluta till. Accesspunkterna konfigurerades och installerades i 
geografiskt skilda och oberoende miljöer och nätverket fick namnet “Wifi Hotspot” 
för att se ut som ett helt vanligt gratisnätverk. Platserna som undersöktes var 
följande: Väla Köpcentrum i Helsingborg, Nordstan i Göteborg, Centralstationen i 
Göteborg samt Halmstad City. Platserna valdes då mängden människor som 
cirkulerar på dessa platser generellt sett är stor. För att delvis kunna påverka att 
människor anslöt sig till just vårt nätverk, var hotspoten installerad på några av de 
utvalda platserna utan personlig närvaro i längre perioder. Platser besöktes också 
under tidsperioder då folkmängden var stor. Det finns dock scenarion då människor 
inte ansluter till trådlösa nätverk. Förutom uppenbara skäl som avsaknad av behov 
är tillstånd som stress och humör något som potentiellt skulle kunna innebära att en 
person inte tar sig tid till att ansluta och använda sig av en sådan tjänst. En viktig 
faktor för att det skall finnas en möjlighet att personen ansluter sig till nätverket 
överhuvudtaget är dock att platsen attraherar personer till att använda sina 
elektroniska enheter. Ett exempel på en sådan plats är ett café där allmänheten får 
möjlighet att slå sig ner och koppla av så länge de vill. 

Då undersökningar inte utfördes på ett och samma ställe, användes ett mobilt 
bredband för att var som helst kunna dela ut Internetuppkopplingen och således 
göra det möjligt för allmänheten att surfa på nätverket. Vidare gav även 
programvara för avlyssning oss möjligheten att analysera den trafik som ankom och 
lämnade detta nätverk, det vill säga trafiken mellan användarna och Internet. 
Genom att på de valda platserna analysera trafiken som passerat nätverket kunde 
man alltså om användarna besökte riskfyllda sidor eller inte.  

4.2 Hårdvara 

För att det tekniska experimentet skulle vara genomförbart behövdes följande 
uppsättning av hårdvara. 

1. Tillgång till Internet 
2. Trådlöst nätverkskort 
3. Dator 
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Tillgång till Internet 

Då det fanns ett behov av en portabel lösning och tillgång till Internet under en 
begränsad tid, användes ett mobilt bredband med ett kontant abonnemang som 
ansluter till Internet genom ett 3g modem, modell Huawei E3131.  

Trådlöst nätverkskort 

För att användare skulle kunna nyttja nätverket, behövdes en accesspunkt som de 
kunde ansluta sig mot. Ett krav var dessutom att räckvidden var tillräcklig bred. Av 
den anledningen användes ett externt nätverkskort från Alfa modell awus036H som 
konfigurerades som en accesspunkt.  

Dator 

Slutligen krävdes ett system som kunde ansluta och sammankoppla all extern 
hårdvara. Datorn behövdes också för att köra ett operativsystem som kunde 
konfigurera Internetanslutningen, accesspunkten och även köra mjukvaran 
Wireshark. Datorn som användes var en Dell Latitude D630. 

4.3 Mjukvara 

Utöver hårdvara behövdes också tillgång till särskilda mjukvaror för att kunna 
konfigurera och använda en experimentmiljö. På grund av begränsade ekonomiska 
förutsättningar användes främst programvaror som för inte innebar några 
kostnader.  

Windows 7 Professional SP1 

Världens mest använda operativsystem fungerade bra för uppsatsens syfte[26]. Ett 
operativsystem behövdes där det gick att dela ut internetanslutningen, konfigurera 
en accesspunkt och slutligen köra mjukvaran Wireshark för att analysera 
nätverkstrafiken. Operativsystemet var därför tvunget att vara kompatibelt med 3g 
modemet Huawei E3131 och nätverkskortet Alfa Awus036h samtidigt som det 
också behövde vara kompatibelt med mjukvarorna Wireshark och Alfa Wireless 
LAN Utility. Av de anledningarna användes Windows 7. Operativsystemet gav oss 
även goda möjligheter till att fjärrstyra datorn för att kunna hantera processer från 
distans.  

Alfa Wireless LAN utility v.700.1604.108.2010 

Förutom accesspunkten själv, behövdes också en mjukvara där det gick att 
konfigurera nätverkskortet till att göra det som önskades - ge allmänheten möjlighet 
att ansluta till nätverket. Ihop med drivrutinerna för Windows 7 har Alfa skrivit ett 
tilläggsprogram som även gav oss möjligheten att konfigurera nätverkskortet som 
en accesspunkt[27].  
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Wireshark v.1.10.6 

Wireshark är världsledande inom analysering av nätverkstrafik. Programvaran ger 
användaren möjlighet att analysera nätverkstrafik på en väldigt djup nivå. 
Wireshark gav oss möjligheten att studera i princip alla paket som skickas över ett 
nätverk i realtid, eller för att sparas ner till en fil för senare analys[28].  

Teamviewer 9 

För att kunna monitorera nätverket den period utrustningen var monterad under en 
längre tid, behövdes möjlighet att fjärrstyra datorn för att bekräfta att allt 
fungerade. Teamviewer gav oss möjligheten att snabbt se om datorn var online och 
vidare göra nödvändiga förändringar på distans.   

4.4 Utförande 

Det tekniska experimentet gick alltså ut på att en miljö konfigurerades som sedan 
implementerades på utvalda platser bestående av ett köpcenter, en tågstation samt 
caféer. Tidigare nämnd hårdvara i avsnitt 4, tillsammans med mjukvarorna i avsnitt 
4.3, gjorde det möjligt att driva ett offentligt nätverk där det gick att analysera 
utgående och ingående nätverkstrafik. Med hjälp av det trådlösa nätverkskortet Alfa 
Awus036H och mjukvaran Alfa Wireless LAN Utility, konfigurerades nätverkskortet 
till att agera accesspunkt. Detta för att användarna skulle ha en punkt där de kunde 
ansluta sina enheter till nätverket och för att det skulle finnas en punkt att avlyssna. 
Nätverket har monterats på Väla i Helsingborg under 14 dagar, i Halmstad City 
under 10 dagar samt i Nordstan och centralstation i Göteborg under en dag.  

 

 

Figur 4.  Alfa Wireless LAN Utility inställd på Access Point-mode.                 
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För att analysera utgående och inkommande nätverkstrafik användes programvaran 
Wireshark. Vid originalinställningar lyssnar Wireshark på all typ av aktivitet som 
sker på ett nätverk, vilket på en kort stund kan uppnå miljontals paket och i ett 
sådant fall extrema mängder rader med information. Då syftet endast var att se vilka 
hemsidor användare besökte begränsades nätverkstrafiken till HTTP samt HTTPS 
förfrågningar, vilket är den nätverkstrafik som behandlas när en användare via sin 
enhet försöker nå en hemsida. Genom att filtrera nätverkstrafiken gav således 
Wireshark ett hanterbart material med en liten storlek på genererade filer och 
framför allt en möjlighet att kunna läsa resultatet. Wireshark erbjuder användaren 
att filtrera nätverkstrafiken genom ett capture eller display filter. Capture filtret 
fungerar som ett yttre filter, där endast utvald information samlas in medan display 
filtret kan appliceras på redan insamlad trafik för att visuellt filtrera den 
nätverkstrafik användaren eftertraktar[29]. Under experimentet användes endast 
ett capture filter, och Wireshark konfigurerades till att lyssna på nätverkskortet Alfa 
AWUS036h. 

 

Figur 5. Wireshark aktiverad med capturefiltret tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2):4] = 

0x47455420 && tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 4:4] = 0x2f204854 && tcp[((tcp[12:1] 

& 0xf0) >> 2) + 8:4] = 0x54502f31 && tcp[((tcp[12:1] & 0xf0) >> 2) + 12:2] = 0x2e31. 

 

Figur 6. Bilden visar att en användare besöker www.hotmail.com.  

Wireshark konfigurerades så att en ny fil skapades var tredje timma, detta främst i 
syfte för att göra backup på de genererade filerna och minska risken för dataförlust. 
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Detta hjälpte oss också att se hur nätverkstrafiken var fördelad under de dagar 
utrustningen var monterad under en längre tid. Genom Teamviewer kunde datorn 
fjärrstyras, för att bekräfta att nätverket var uppe, att allt fungerade som det skulle 
och även monitorera insamlad nätverkstrafik.  

Användare tilldelades med hjälp av DHCP privata IP adresser och varje användare 
identifierades med en IP och mac-adress. Användarnas aktiviteter iaktogs genom att 
binda dessa adresser med besökta hemsidor. Alfa Wireless LAN Utility loggade 
dessutom alla enheter som associerades med nätverket, vilket innebar att man 
kunde notera hur många enheter som har varit anslutna under en given session.  

4.5 Enkät 

I den andra undersökningen fick ett urval av 100 tillfrågade, svara på frågor 
motsvarande det tekniska experimentet. Samtliga av dessa 100 personer svarade på 
enkäten, varav 88 stycken svarade ja på frågan om de kunde tänka sig att ansluta till 
ett offentligt trådlöst nätverk. De som svarade ja fick vidare frågor som berörde 
deras teoretiska säkerhetstänk och hur de trodde sig agera kring detta, medan 
resterande uteslöts. På så vis undersöktes problemet från två olika vinklar, där 
frågor gav svar på hur de trodde sig agera när de var anslutna till offentliga trådlösa 
nätverk, medan den praktiska undersökning gav oss en uppfattning om hur det 
kunde se ut. I enkäten fick de svarande även frågan angående hur säkra de känner 
sig när de använder den här typen av nätverk. Detta gav oss således också en 
uppfattning om graden av säkerhet människor i allmänhet känner när de använder 
sig av offentliga trådlösa nätverk. Enkäten skapades via Google Drive, och 
distribuerades både i digital och skriftlig form. Enkäten skickades främst ut till 
personer som författarna var bekanta med. Detta för att på förhand kunna veta 
deras ungefärliga åldrar och kön. Detta skulle också öka möjligheten till en 
spridning av yrkesbefattningar och uppskattade IT kunskaper. Åldrarna var 18-55, 
och enkäten distribuerades via sociala medier och i skriftlig form.  

4.6 Intervju 

 
Slutligen utfördes tre mer omfattande intervjuer med människor i olika åldrar inom 
diverse yrkesområden. Detta för att på ett djupare sätt se hur de tänker kring 
kommunikationssäkerhet. De tillfrågade fick svara på riktade men öppna frågor och 
mer omfattande berätta vad de trodde och tyckte, men framför allt varför. Med hjälp 
av detta kunde det analyseras om det fanns några samband mellan hur 
säkerhetsmedvetna människor är eller hur deras tankar varierar. Intervjuerna var 
främst avsedda för diskussionsavsnittet i denna uppsats. Detta på grund utav att 
antalet intervjuer skett i mindre skala, vilket medför en obefintlig mängd för att 
statistiska slutsatser kunnat dras. Syftet med intervjuerna var att de utvalda 
personerna skulle få uttrycka sina tankar och åsikter kring trådlös kommunikation 
ur ett säkerhetsperspektiv, för att det sedan skulle kunna gå att göra en jämförelse 
och i sin tur en djupare reflektion om det fanns något samband mellan till exempel 
yrke och säkerhetsmedvetenhet.  
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4.7 Metodkritik 

Tidigare studier som utvärderar människors säkerhetsmedvetenhet inom offentliga 
trådlösa nätverk, har som tidigare nämnt funnits i en liten utsträckning. Det finns 
dock exempel på studier med relaterat material, vilka använder två olika metoder 
som till viss del även lämpar sig till detta arbete vid utförandet av det tekniska 
experimentet och enkätundersökningen. C. NA, T. S Rappaport, D. Kotz och K. Essien 
bedriver i sina studier avlyssning av nätverkstrafik[18][16] medan Sweco och 
Kaspersky ställer frågor om människors beteende gällande Internetvanor[1][14].  

Trots att nätverket varit monterat under 25 dagar, anses det att en undersökning av 
den här typen bör ske över längre tid. Detta för att få in fler användare och därmed 
ett mer tillförlitligt resultat. För att öka användarantalet hade även andra platser 
varit att föredra, vilket begränsades på grund av en liten budget samt begränsad tid. 
Tillstånd nekades dessutom att montera utrustningen på till exempel en flygplats. 
Enkäten hade också kunnat öka i tillförlitlighet om den hade distribuerats i större 
utsträckning till ett ökat antal personer. 

Då en användare i den praktiska undersökningen identifieras efter en unik IP adress 
finns risken att en person hamnar i undersökningen mer än en gång. Detta eftersom 
att personen kan använda sig utav flera enheter och då nya enheter tilldelas en egen 
IP address. Detta är för oss en omöjlighet att förhindra då man inte med denna 
metod fullständigt kan koppla samman en IP adress med en fysisk person.  

Resultatet från de båda undersökningarna kommer i en slutlig sammanställning att 
behandlas tillsammans, vilket kan ge en förvrängd bild av verkligheten eftersom att 
resultaten kommer från urval av olika personer. Anledningen till detta är att 
deltagarna i det tekniska experimentet skulle vara omedvetna om sin medverkan för 
att minska eventuell eftertänksamhet. Värt att nämna är att det sammanslagna 
resultatet inte har som syfte att vara fullständigt tillförlitligt, utan för att få en 
indikation på hur säkerhetsmedvetenheten hos människor kan se ut.  
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5 Resultat 

5.1 Inledning 

Syftet med uppsatsen har varit att skapa en uppfattning om människors 
säkerhetsmedvetenhet med avseende på offentliga trådlösa nätverk. Detta samtidigt 
som att uppsatsen kan hjälpa till att upplysa om risker som som existerar inom 
offentliga trådlösa nätverk.  För att uppnå detta har en praktisk samt en teoretisk 
undersökning utförts. De resultat som dessa undersökningar har genererat, kommer 
att presenteras i detta avsnitt.  

5.2 Tekniskt experiment 

Genom att ha använt den tidigare nämnda hårdvaran och mjukvaran som är 
beskrivna tidigare i rapporten på de utvalda platserna, har getts tillgång till en 
station som erbjöd ett öppet trådlöst nätverk. Samtliga personer med tillräcklig 
räckvidd kunde ansluta och använda nätverket och stationen samlade in 
internetaktiviteter i form av besökta hemsidor som senare kunde analyseras. 
Beroende på vilka hemsidor användarna har valt att ansluta till, har personerna 
bedömts besitta en liten eller stor säkerhetsmedvetenhet. Det som i det här fallet 
gör att att en hemsida bedöms vara osäker, är kriterier som att man måste logga in 
på hemsidan med hjälp av användarnamn och lösenord. I sällskap med att en 
informationsförlust då dessa uppgifter hamnar i fel händer, skulle detta kunna 
innebära konsekvenser för användaren som stöld, identitetsstöld och dataintrång. 
Hemsidor där användare överför bankuppgifter eller kreditkortsnummer faller 
också in i kategorin osäkra sidor då även dessa i fel händer innebär konsekvenser 
för den drabbade.  
 
Ett urval av hemsidor som bedöms vara känsliga är:  
 
Banksidor som Swedbank, Nordea, Handelsbanken.  
Sociala nätverk som Facebook, Linkedin, Twitter.  
Epost klienter som Hotmail, Gmail och Zoho.  
 
Samt andra tjänster vilka är bundna till användarens identitet eller liknande 
hemsidor där användaren skriver in personlig och viktig data som lösenord eller 
kreditkortsnummer.  
 
Efter att ha analyserat den insamlade trafiken från det tekniska experimentet, gavs 
resultatet att 48 personer anslutit och använt nätverket. En tredjedel av användarna 
har använt sig av hemsidor som i uppsatsen bedömts som osäkra. Facebook var den 
hemsida som var mest välbesökt av de osäkra hemsidorna medan Aftonbladet och 
Expressen var de som besöktes flest gånger totalt sett. 
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Figur 7. Fördelning av användare enligt det tekniska experimentet. 
 

5.3 Enkät 

För att kunna utvärdera och beskriva allmänhetens teoretiska 
säkerhetsmedvetenhet har ett urval av hundra personer tilldelats frågor. De 
tillfrågade har först fått frågan om de skulle kunna tänka sig att ansluta till ett 
offentligt trådlöst nätverk. Om svaret av någon anledning skulle vara nej, ställs inga 
ytterligare frågor till respondenten. Det tas inte någon hänsyn till speciella 
anledningar som kan komma att vara orsaker till att en viss person väljer att inte 
ansluta sig, utan utvärderar endast de personer som väljer att ansluta och använda 
ett offentligt trådlöst nätverk. Vid ja, får respondenten ytterligare frågor som rör 
deras säkerhetsmedvetenhet men också deras datorkunskaper och hur säkra de 
faktiskt känner sig när de använder sig av denna typ av trådlösa nätverk. 
 

 
Figur 8. Användare som skulle använda ett offentligt trådlöst nätverk. 
 
Majoriteten av de tillfrågade ansluter och använder sig av offentliga trådlösa 
nätverk. 88% medger att de vid behov skulle tänka sig att ansluta till ett sådant 
nätverk. På frågan vad användare skulle använda Internet till om anslutna till ett 
sådant nätverk, var sociala medier starkt överpresenterade. 79.5% av de tillfrågade 
använder offentliga trådlösa nätverk för att bland annat besöka sociala medier som 
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Facebook, Twitter och Linkedin. Vidare är också en stor aktivitet bland de tillfrågade 
att läsa och ta emot e-post, vilket 56% medgav att de gjorde. 
 
För att utvärdera allmänhetens teoretiska säkerhetsmedvetenhet har även här de 
hemsidor som användaren potentiellt skulle besöka granskats. Hemsidorna har 
sedan bedömts som osäkra eller säkra. De användare som har svarat att de 
använder VPN-tjänst bedöms av oss som användare med god 
säkerhetsmedvetenhet. Enkätundersökningen visar att endast 9% av de tillfrågade 
använder sig av en sådan tjänst då de är anslutna till offentliga trådlösa nätverk. 
 
Fördelning av användare där majoriteten enligt enkäten skulle besöka hemsidor 
bedömda som osäkra och saknar extra säkerhetsfunktioner som en VPN-tjänst såg 
ut som bilden visar.  
      

 
Figur 9. Säkerhetsmedvetenhet enligt enkät. 
 
På frågan vilken grad av säkerhet användare känner då de använder sig av offentliga 
trådlösa nätverk fick respondenterna i skala 1-5 visa vilken grad av säkerhet de 
känner. 1 står för väldig osäker och 5 står för mycket säker. Syftet med frågan var till 
största delen att få ett generellt svar på hur säkra allmänheten känner sig att deras 
information inte kan komma i fel händer och utnyttjas med negativa konsekvenser 
för användaren. Snittet som motsvarar drygt 3.1 bevisar att majoriteten av 
tillfrågade anser att de känner sig relativt säkra då besöker och använder sig av 
offentliga trådlösa nätverk.                
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Figur 10. Diagram som visar känsla för säkerhet. 
 
 
De tillfrågade anser sig ha en generellt god datorvana. 1 motsvarar en mycket låg 
datorvana och 5 motsvarar en mycket god datorvana. Snittet på datorvanan ligger 
på 3.852, vilket är ett högt nummer i skalan. 
 

 
Figur 11. Diagram som visar datorvana. 
 
Den sista frågan behandlade de tillfrågades uppskattade säkerhetsmedvetenhet 
eller hur medvetna de var om händelser som kunde inträffa mot deras information.  
 
Som bilden nedan visar var den uppskattade säkerhetsmedvetenheten relativt hög i 
jämförelse med den säkerhetsmedvetenhet som bedömts i figur 9. Snittet låg på 
2.795 i en skala från 1-5. Vidare har tre och uppåt bedömts som svar som motsvarar 
god säkerhetsmedvetenhet, vilket representerade över hälften av de svarande 
(54.5%). 
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Figur 12. Uppskattad säkerhetsmedvetenhet enligt enkät.  
 
Nedan följer en sammanställning med bedömda värden på allmänhetens 
säkerhetsmedvetenhet, både genom den praktiska och teoretiska undersökningen. 
Under den praktiska undersökningen bedömdes en tredjedel av de studerade 
användarna som personer med låg säkerhetsmedvetenhet genom underlaget 
besökta hemsidor. Under den teoretiska undersökningen bedömdes 80% av urvalet 
som personer med låg säkerhetsmedvetenhet med hjälp av den teoretiska enkäten 
där respondenterna fick svara på vilka hemsidor de hade besökt vid en anslutning 
till ett offentligt trådlöst nätverk. Vid en sammanslagning av värden från båda 
undersökningar, fås ett värde som bilden nedan visar. 

 
Figur 13. Användarnas säkerhetsmedvetenhet enligt enkäten och den praktiska 
undersökningen.  

5.4 Intervjuer 

Det gjordes även tre individuella intervjuer med tre oberoende människor. 
Respondenterna var två män och en kvinna i olika åldrar och med olika 
yrkesbefattningar som har fått svara och tänka kring de frågor som nämnts tidigare 
i rapporten. En sammanställning av dessa svar finns under kapitel 10, Bilagor. En 
del av denna information kommer att behandlas i följande kapitel, diskussion. 
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6 Diskussion 

För att utvärdera människors säkerhetsmedvetenhet inom offentliga trådlösa 
nätverk, har det alltså utförts undersökningar som behandlar denna. Samtidigt 
behandlar undersökningen också vilken grad av säkerhet människor i allmänhet 
känner när de använder sig av trådlösa nätverk. Uppsatsen skulle även komma att 
ge oss en fördjupning inom trådlös kommunikation och en förståelse för hur 
människor faktiskt agerar på dessa typer av nätverk. Förutom diskussioner kring 
metoderna, frågeställning och resultat kommer det i detta kapitel även att ske 
fördjupning i de intervjuer som utförts med fokus på trådlös kommunikation och 
säkerhet i allmänhet.   

6.1 Metoddiskussion 

För att undersöka människors säkerhetsmedvetenhet har ett tekniskt experiment 
och en enkät utförts. Det tekniska experimentet utfördes genom att installera 
hotspots på Väla Köpcentrum i Helsingborg, Halmstad City och Nordstan samt 
Centralstationen i Göteborg. På Väla och i Halmstad City monterades hotspoten 
under 14 respektive 10 dagar, då möjligheten gavs att ha utrustningen stationär 
under en längre tidsperiod i en kontrollerad omgivning. Platserna i Göteborg 
besöktes endast under en heldag eftersom det här saknades möjligheter att montera 
nätverket under en längre tid och således fick experiment utföras på dessa platser 
mer manuellt. För att trots allt få in så mycket information som möjligt, utfördes 
experimentet på platser där mycket folk befann sig. Mjukvaran Wireshark samlade 
in nätverkstrafiken som genererade resultat ifrån detta tekniska experimentet. 
Enkäten samlade in mer teoretisk information motsvarande det tekniska 
experimentet, för att få en förståelse för hur allmänheten tror sig agera när de är 
anslutna till trådlösa nätverk. Den beskriver också vilken grad av säkerhet 
användare uppfattar att de känner samt deras uppskattade säkerhetsmedvetenhet.  

Förväntan fanns att fler personer anslutit sig till nätverket och besökt känsliga 
hemsidor under det tekniska experimentet medan resultatet från enkäten var mer 
förväntat. Anledningarna till detta anses kunna vara ganska många. Som tidigare 
nämnt kan tillstånd som humör och tid vara kritiska faktorer som kan bidra till att 
användaren inte väljer att besöka en viss hemsida, oavsett om den är känslig eller 
inte. Med det sagt finns möjligheten till att man gått miste om potentiella användare 
som besökt känsliga hemsidor och vice versa. Hade dessutom nätverket varit uppe 
under en längre tid, finns möjlighet till ett större antal besökare och därmed 
förändrat resultatet beroende på vilka hemsidor användarna valt att besöka. Den 
stora ökningen av smartphones och mobilabonnemang med stora förmåner när det 
kommer till surf, anses också kan bidra till att en del människor saknar behov av att 
koppla upp sig på andra nätverk än sina mobila nätverk. Utöver de platser som 
faktiskt undersöktes, fanns även en önskan att få tillstånd till att montera en trådlös 
hotspot på en av de större svenska flygplatserna. Här befinner sig ett stort antal 
människor från olika länder som sällan har goda möjligheter att surfa på sitt mobila 
nätverk på grund av de stora kostnaderna för datatrafik som kan uppstå i ett annat 
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land. Detta hade kunnat leda till ett större antal användare på ett nätverk om det 
monterats under en längre tid på en sådan plats. Dessa personer hade potentiellt 
också kunnat ändra resultatet, beroende på vilka hemsidor de valt att besöka.  
Tyvärr gavs inget tillstånd till att montera utrustningen på en sådan plats.  

Ser man till Kotz och Essiens studie Characterizing usage of a campus-wide wireless 
network, samlade man in 1706 användare.[16] A. Balachandran, G. Voelker, P. Bahl 
och P. Rangan samlade in data från 195 användare under sina undersökningar.[17] I 
jämförelse med denna undersökning är detta två studier med ett betydligt större 
urval av undersökningsdeltagare, vilket i vissa fall kan leda till en större 
tillförlitlighet då enstaka avvikande resultat vanligtvis inte påverkar slutresultatet. 
Kotz och Essien, hade dessutom möjligheten att montera sin utrustning under en 12 
veckor lång tidsperiod, där tiden kan ha varit en avgörande faktor till att man fått in 
ett så stort antal användare. Undersökningen Digital Consumer’s Online Trends and 
Risks utförd av Kaspersky och marknadsundersökningsföretaget Harris Interative 
var även den en större undersökning där 8000 personer från USA, västra Europa 
samt Ryssland deltog.[14] Med ett sådant stort antal deltagare, påverkas heller inte 
denna undersökning nämnvärt av att enstaka personer svarar avvikande. 

Något som hade varit intressant att se är undersökingar som är utförda både genom 
en enkätundersökning samt ett tekniskt experiment på samma urval av deltagare. 
Detta är något som inte finns i nämnda studier och något som heller inte finns med i 
denna uppsats. 

 

6.2 Allmänhetens säkerhetsmedvetenhet 

Resultaten har varit blandade om man jämför den praktiska och den teoretiska 
undersökningen. Det totala resultatet visar dock i enlighet med både Swecos och 
Kasperskys studier att det finns en tendens av att människor i allmänhet inte har 
tillräcklig kunskap om de risker de tar när de använder sig av offentliga trådlösa 
nätverk[1][14]. Undersökningarna påvisar att 63% av undersökningsdeltagarna har 
en låg säkerhetsmedvetenhet efter uppsatsens kriterier. Det finns därmed en 
anledning att tro att många människor kan vara i behov av att höja sin 
säkerhetsmedvetenhet. Enligt undersökningen känner sig dessutom människor i 
allmänhet relativt säkra då de använder sig av denna typ av nätverk samtidigt som 
nästan hälften faktiskt uppskattar sin egen säkerhetsmedvetenhet som god. Detta 
visar att det finns ett tydligt behov att fortsätta propagera om säkerhet och de 
sårbarheter som fortfarande finns inom trådlös kommunikation och de 
konsekvenser som kan uppstå. Vidare kan man fundera kring hur pass stor inverkan 
media och den sociala sektorn över lag kan få människor till ett bättre 
säkerhetstänk. Det är vanligt att folk lever efter trender och lättare tar till sig 
information som har fått en bra spridning bland olika människogrupper. Om till 
exempel ett datormagasin publicerar en artikel om att det finns risker med att vistas 
i offentliga trådlösa nätverk så kommer spridningen till viss del fram, men främst till 
de tekniskt intresserade människorna vilket resulterar i att den målgrupp som är 
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viktig att nå ut till går undan denna information. Å andra sidan om en stor 
nyhetstidning har en huvudrubrik som lyder “Stor säkerhetsbrist i offentliga 
nätverk, tekniker varnar!” så får samma information en helt annan spridning. Detta 
kan dels beror på att artikeln kommer att bli skriven på ett mer användarvänligt 
sätt. Den publiceras också på en sådan plats där viktiga nyheter brukar publiceras, 
vilket leder till att människor får en viss respekt till de saker som skrivs där och 
därmed anpassar sig efter detta. 

Allmänheten och företagen tros på senare tid ha blivit mer och mer anpassade efter 
den snabba utveckling som sker och människor blir allt mer stressade och ivriga 
efter resultat och framsteg. Man kan inte vänta och låta säkerheten i de nya tekniska 
lösningar som forskas fram hinna ikapp och detta har smittat av sig på användarna 
som blir förblindade av företagens tystnad kring eventuella säkerhetsbrister i nya 
produkter och tjänster. Allt detta bidrar till en försämrad säkerhetsmedvetenhet och 
till slut blir det bara de som faktiskt behöver tänka på sin integritet och egen 
säkerhet som kommer söka denna kunskap på egen hand. Det kommer att 
diskuteras om det är så att de människor som har någonting som de vill undanhålla 
har bättre säkerhetsmedvetenhet än allmänheten och hur det i så fall påverkar både 
polis och myndigheternas arbete, men även den organiserade brottsligheten.  

6.3 Fördjupning 

Efter att FRA-lagen kom och när NSAs övervakning blev allmän kännedom har 
människor troligtvis blivit medvetna om att allt de gör på Internet och vad som sägs 
i telefon kan avlyssnas när trafiken passerar Sveriges gränser. En del människor 
tycker att det är integritetskränkande att bli avlyssnade på det här sättet, medan 
andra tycker att det är acceptabelt. “Jag tänker att ja, det är tråkigt att personlig 
integritet kränks men å andra sidan så är vårt samhälle och våra livsstilar präglade av 
extremt mycket digital och elektronisk informationsöverföring/trafik.” - Respondent 
1. Personen i fråga är villig att offra delar av sin personliga integritet för att öka 
möjligheterna för myndigheter i jakten på kriminella. Respondent 2 har liknande 
åsikter kring ämnet vilket även en stor del av befolkningen tros ha idag. Få 
människor tros misstänka att personal inom myndigheterna missbrukar sina 
befogenheter till att ta reda på information om gemene man. 

Respondent 3 skiljer sig från de två föregående som tycker att det är fel med 
övervakning och använder inte telefon eller Internet till att kommunicera till annat 
än platser för träffar. Detta kan tyda på att denna person håller på med olagligheter 
och/eller moraliskt osäkra aktiviteter. Till skillnad från de andra respondenterna 
har dock denna person en betydligt bättre säkerhetsmedvetenhet gällande all 
kommunikation som inte sker öga mot öga, och troligtvis har denna individ lärt sig 
detta på egen hand då det inte publiceras så pass detaljerad information på de 
allmänpopulära platserna. Detta försvårar polisens arbete avsevärt när det gäller att 
just identifiera denna person om så skulle behövas men det försvårar även andra 
brottslingar från att få information om denna individ. 
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Detta är ett intressant scenario som är värt att fundera vidare kring då 
myndigheterna vill kunna få tag i information som passerar Sveriges gränser och om 
man då skyddar sig mot informationsstöld från kriminella, betyder det även att man 
försvårar för myndigheter som behöver kontrollera information i jakt på eventuella 
terrorister. Det är en balans som är svår att uppnå och myndigheterna vill öppna 
upp och få fler friheter att kunna avsöka passerande information men samtidigt så 
får det inte inskränka på individers integritet och är man då mån om att ha ett visst 
integritetsskydd så ställer man sig automatiskt mot myndigheterna men man 
skyddar sig samtidigt mot vissa risker gällande dataintrång och datastöld.  
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7 Slutsats 
I denna uppsats har allmänhetens säkerhetsmedvetenhet undersökts genom ett 
tekniskt experiment och en enkät. Det tekniska experimentet undersökte vilka 
hemsidor som besöktes av användare i ett trådlöst nätverk, monterat på ett flertal 
olika platser. Enkätens frågor var utformade med frågor likt det tekniska 
experimentet, där de tillfrågade fick svara på vad för hemsidor de besöker då de 
använder ett offentligt trådlöst nätverk samtidigt som deras känsla för säkerhet, om 
de använder sig av extra säkerhetsfunktioner, deras uppskattade 
säkerhetsmedvetenhet samt deras datorvana utvärderades. Undersökningarna 
visade sammantaget att 63% av undersökningsdeltagarna besöker eller hade besökt 
känsliga hemsidor utan extra säkerhetsfunktioner vilket innebär att människor 
enligt uppsatsens kriterier i allmänhet har en låg säkerhetsmedvetenhet. Enligt 
undersökningen skiljer visserligen sig det teoretiska beteendet från det praktiska då 
det tekniska experimentet pekar på att fler människor har god 
säkerhetsmedvetenhet medan det teoretiska experimentet visar ett resultat som är 
tvärtom. Sammantaget visar dock resultatet på ett större antal personer med låg 
säkerhetsmedvenhet.  
 
Då undersökningen dessutom visar att människor i allmänhet känner sig relativt 
säkra då de använder sig av denna typ av nätverk samtidigt som nästan hälften 
uppskattar sin säkerhetsmedvetenhet som god kan det också bekräftas att det finns 
ett tydligt behov att fortsätta utbilda och upplysa om säkerhet och de sårbarheter 
som fortfarande finns inom trådlös kommunikation och de konsekvenser som kan 
uppstå.   

7.1 Fortsatt forskning 

Då arbetet varit begränsat av både tid och ekonomi finns möjligheter att utöka 
studiens omfattning med ett större kapital och en större tidsram. Förutom att göra 
en studie med en utökad populationsgrupp och på andra geografiska platser, finns 
möjligheten också att gå in djupare på användarnas beteende. Man kan gå in på vilka 
av dygnets tider då nätverket besökts mest, när användarnas aktiviterer är som 
störst eller se hur tiden potentiellt förändrar resultatet.   
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9 Bilagor 

Enkätfrågor med svarsalternativ 

Enkätfrågorna bestod av sju frågor med följande alternativ:  

1. Skulle du kunna tänka dig att ansluta till ett offentligt trådlöst nätverk? 
(Nätverk som finns tillgängligt på ex. flygplats, café, köpcentrum) 

2. Vad använder du Internet till om du är ansluten till ett offentligt trådlöst nätverk? 

(1. Läsa nyheter, 2. Skicka/ta emot E-post, 3. Sociala nätverk (Facebook, Twitter, 
Linkedin m. fl), 4. Internetbanken, 5. Shopping, 6. Online Casino, 7. Köp och Sälj(ex. 
Blocket), 8. Annat.) 

3. Om ett av dina svar var annat, i så fall vad? 

4. Använder du någon extra säkerhetsfunktion som en VPN-tjänst? 

5. Hur säker känner du sig när du surfar på offentliga trådlösa nätverk? Skala 1-5.  
(Hur säker är du på att din information inte kan komma i fel händer?) 

6. Hur ser du på din datorvana? Skala 1-5 

7. Uppskatta din säkerhetsmedvetenhet gällande offentliga trådlösa nätverk. Skala 
1-5  
(Hur medveten är du om händelser som kan inträffa mot din information?)  
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Intervjufrågor med svar 
Intervjuer med tre personer som har olika bakgrund och yrkesbefattning. 

Respondent 1: 

Kön: Man 

Yrke: Assistent 

Ålder: 35 

Hur känner du, rent integritetsmässigt när det kommer till att kommunicera 
trådlöst? T. ex med mobiltelefon, över internet och dylikt. 

“Jag förväntar mig att det är säkra uppkopplingar mer eller mindre. Men å andra 
sidan så vet man ju också att man kan bli avlyssnad av högre myndighet vilket i för 
sig inte stör mig riktigt eftersom jag inte har något att säga som skulle äventyra min 
egen eller någon annans säkerhet.” 

Har det hänt att du har undvikit att prata om någonting via mobiltelefon eller 
annan trådlös kommunikation? I så fall, vad var det som hindrade dig och 
varför tror du att du tänkte så? 

“Generellt sätt nej, men kanske tidigare när man har varit tvungen att dra en vit lögn 
för sina föräldrar eller så men inte annars vad jag kan komma ihåg. Då visste jag ju 
inte att telefoner kunde vara avlyssnade och jag trodde att trådlöst internet var helt 
säkert att använda” 

Tror du att det finns möjligheter för auktoriserade myndigheter att ta del av 
allt som sägs och skrivs via trådlös kommunikation? Hur tänker du kring 
detta? Är det någonting som aktivt påverkar dig i din kommunikation med 
andra? 

“Jag vet att det finns, FRA-Lagen styrker det. Jag tänker att ja, det är tråkigt att 
personlig integritet kränks men å andra sidan så är vårt samhälle och våra livsstilar 
präglade av extremt mycket digital och elektronisk informationsöverföring/trafik. 
Och hur den kriminella verksamheten utnyttjar det vet jag inte men jag är redo att 
offra lite integritet för att förhindra de kriminellas framfart.” 

 

Respondent 2: 

Denna person bor utanför Sverige och därför har denna intervju genomförts på 
engelska. 

Kön: Kvinna 
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Yrke: Multimedia Designer 

Ålder: 27 

How do you feel about wireless communication from an integrity perspective, 
do you see any differences from mobile phone communication to wireless 
networks? 

“It's 100% safe. I use a complex password for wireless connections at the office and 
at home. The telephone communication might be tapped in but I don't really care. I 
have nothing to hide.” 

Did it ever happen to you that you wanted to talk about something over 
telephone or online and you didn´t do it because you thought it was unsafe? If 
it happened, why do you think that you thought that way? 

“No I don't recall something like that. I talk about anything on mobile, internet 
services. Like I said, I have nothing to hide. One thing that I won´t do is place a lot of 
personal pictures of myself online. Not because of security reasons, but because of 
the fact that you shouldn't place your whole life online because crazy pictures can be 
used against you at work or when you need a new job.” 

You said that you think that wireless networks and telephones could be 
tapped by higher authorities, what do you think about that? 

“Well I think it's a good thing as long as that information is used to catch people for 
illegal activities such as terrorist attacks. I don't think my conversations about the 
party/club of last weekend are interesting enough for the NSA. I think as long as 
they keep that information to themselves there is no problem. And if they think it is 
and they would publish it, it personally wouldn't even matter to me.” 

 

Respondent 3: 

Kön: Man 

Yrke: - 

Ålder: 29 

Denna intervju har på respondentens begäran skett i verkligheten utan någon närvaro 
av teknisk utrustning. Ingen kontaktinformation har sparats och denna individ kan 
inte nås för ytterligare kontakt eller fördjupande frågor. Ingen ytterligare information 
om denna person har framkommit än den som framkommer i denna intervju. 

Hur känner du, rent integritetsmässigt när det kommer till att kommunicera 
trådlöst? T. ex med mobiltelefon, över internet och dylikt. 
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“Jag tycker att det är fel att man avlyssnar telefonsamtal och det man gör på nätet, 
det är allas ensak och så länge det inte handlar om terroristgrejer och sådant så är 
det fel. Dem säger att dem bara jagar terrorister men jag tror dem vill använda det 
som en ursäkt att få snoka i andras liv.” 

Har det hänt att du har undvikit att prata om någonting via mobiltelefon eller 
annan trådlös kommunikation? I så fall, vad var det som hindrade dig och 
varför tror du att du tänkte så? 

“Ja, såklart, jag pratar aldrig om någonting över telefon eller på nätet, det använder 
jag bara till att bestämma träff med andra. Allt snack gör vi i verkligheten och det vet 
dem flesta om som jag har kontakt med.” 

“Man är bara dum om man pratar i telefon eller på nätet om saker som polisen kan 
vara intresserad av, då kommer man inte långt.” 

Tror du att det finns möjligheter för auktoriserade myndigheter att ta del av 
allt som sägs och skrivs via trådlös kommunikation? Hur tänker du kring 
detta? Är det någonting som aktivt påverkar dig i din kommunikation med 
andra? 

“Ja som jag sa, så vet jag att telefonsamtal blir avlyssnade och även Facebook och 
andra chattprogram så då har man fått anpassa sig efter det och sköta snacket i 
verkligheten istället.” 
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