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Sammanfattning 

Publika nätverk är idag väldigt vanliga. Säkerhet verkar dock inte vara någonting som prioriteras 

i dessa nätverk. Kunskapen kring vilka risker det innebär att ansluta till publika nätverk verkar 

även vara låg. Detta blev uppenbart då Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat tillhandahöll ett 

publikt nätverk under en säkerhetskonferens i Sälen. Personer som borde ha hög medvetenhet 

kring detta ämne anslöt till detta nätverk. I denna uppsats kommer vi att försöka belysa den 

kunskapslucka som vi anser existera kring riskerna med publika nätverk. Vi har genomfört en 

enkätstudie, observationer och intervjuer för att ta reda på hur medvetenheten kring publika 

nätverk ser ut och hur viktig säkerheten anses vara. Resultatet av dessa visar på att 

medvetenheten kring riskerna är låg samt att säkerhet är önskvärt men inte prioriterat. 
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Abstract 

In today’s society public networks are common. Security on the other hand does not seem to be 

prioritized in these networks. The knowledge of the risks involved with public networks seems to 

be low. This became apparent when the The Swedish Pirate Party’s youth association “Ung 

Pirat” provided a public network during a security conference in Sälen, Sweden. People who 

should be knowledgeable with this subject connected to this network. With this paper we will try 

to illustrate the knowledge gap we believe exists concerning the risks involved with using public 

networks. Through surveys, observations and interviews we have tried to measure the awareness 

regarding public networks and find out how important security is considered. The results show 

that awareness is low and that security is desired but not prioritized. 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till denna uppsats följt av problembeskrivning. Därefter följer 

frågeställning, syfte samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget är flertalet tekniska artefakter uppkopplade (Tillman, 2013). I och med intåget av 

smarta telefoner och tablets är det inte enbart datorer som har tillgång till internet längre. På 

många offentliga platser erbjuds idag gratis tillgång till internet genom wifi-nätverk (Valentin, 

2015). Detta kan innebära stora risker, i synnerhet om de ansluter till okända eller öppna trådlösa 

nätverk (Kaspersky, 2015). 

 

Det finns flertalet synonymer till publika nätverk, t.ex. offentliga nätverk, publik accesspunkt, 

open wifi, gratis wifi, free wifi, öppet wifi, hotspot etc. Vi kommer genomgående i denna 

uppsats att använda begreppet publikt/publika nätverk då denna benämning bäst beskriver 

fenomenet som undersöks. 

 

I en intervju med BBCs reporter Dan Simmons (2014) varnade, dåvarande chefen för Europols 

cybercrime centre, Troels Oerting för användandet av publika nätverk: 

 
We have seen an increase in the misuse of wi-fi, in order to steal information, identity or passwords and 

money from the users who use public or insecure wi-fi connections. [...] We should teach users that they 

should not address sensitive information while being on an open insecure wi-fi internet. (Simmons, 2014) 

 

Vidare sa Oerting även att om känslig information ska skickas över nätet borde detta göras 

hemifrån, där användare känner till nätverket och dess säkerhet, och inte från ett café (Simmons, 

2014). 

 

Charlie McMurdie, tidigare chef för Storbritanniens cybercrime enhet, intervjuades även hon i 

Dan Simmons (2014) artikel. Enligt McMurdie har många kriminella börjat utnyttja de svagheter 

som finns i och med att publika nätverk erbjuds av t.ex. caféer. McMurdie anser att det finns ett 

behov att höja medvetenheten om vilka risker som finns och vad man borde göra för att skydda 

sig. (Simmons, 2014) 

 

För privatpersoner kan det finnas en risk för identitetsstöld, lösenordsfiske och att få 

datorn/mobiltelefonen kapad och använd som en s.k. ”zombie”. En zombie är en dator som är 

ansluten till internet och som angripits av virus, trojan eller annan elak programvara (även kallad 

malware/malicious software) (Hosch, 2015a). En sådan dator kan fjärrstyras av en icke 

auktoriserad användare och kan vara del av en grupp zombies, ett s.k. botnet (Hosch, 2015b). En 

dator (zombie) som är en del av ett botnet kan användas för att utföra olika typer av attacker t.ex. 

DDOS (Distributed Denial Of Service) attack, där ett större antal datorer överbelastar en server 

för att göra servern oåtkomlig för vanliga användare (Dennis, 2013), och för utsändning av spam. 
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För personer med arbetsrelaterade uppdrag finns även risken att sekretessbelagd information 

stjäls eller manipuleras. Angripare kan få tillgång till system som de inte bör ha tillgång till. Ett 

exempel på detta var när Ung Pirat besökte Folk och Försvars säkerhetskonferens i sälen den 11-

13 januari 2015 (Nipe, 2015).  De tillhandahöll ett publikt nätverk som döptes till ”öppen gäst”. 

De kunde då se vilka hemsidor deltagarna hade besökt och kunde, genom att analysera metadata, 

dra slutsatser om vilka som använt deras nät. Denna konferens handlade om säkerhetspolitik, 

försvar och krigsberedskap. Deltagarna har potentiellt tillgång till känslig information och det 

faktum att de ändå anslöt sig till ett osäkert nätverk är anmärkningsvärt. De är personer som 

borde ha bättre kunskaper kring IT-säkerhet. Som Nipe (2015) betonar ”[…] människor behöver 

bli bättre på att använda internet säkrare”. 

1.2 Problemformulering 

Ett problem med publika nätverk är att många människor inte har tillräckligt med kunskap 

angående riskerna med att koppla upp sig på sådana nätverk (McGuire & Dowling, 2013, s 24). 

Några av de risker som finns är att en angripare/hacker (en obehörig användare som skaffar sig 

tillgång till datorer och datornätverk (”Definition of Hacker”, 2015)) kan positionera sig mellan 

användaren och användarens koppling till internet och därigenom avlyssna all datatrafik som 

skickas mellan användaren och internet. Detta kallas för en Man-in-the-Middle attack (från och 

med nu MitM). (DuPaul, 2015) 

 

En angripare kan även sprida malware via öppna nätverk. Detta kan ske antingen genom att få 

åtkomst till din nätverksdelning, genom att lägga till innehåll på de sidor som användaren surfar 

på som uppmanar till nedladdning av uppdatering till ett tillägg/program, alternativt exekveras 

osäker programkod som ger hackaren tillgång till din dator (Kaspersky, 2015). När användaren 

har fått in malware på datorn har angriparen fått fotfäste, detta kan sedan användas av angriparen 

för att få tillgång till datorer på andra nätverk som användaren senare ansluter till. 

 

Att upprätta ett öppet trådlöst nätverk kräver inga större tekniska förkunskaper och kostar inte 

särskilt mycket. Det behövs inte mer än en dator med två nätverkskort för att kunna utföra en 

MitM attack. Det finns mängder av instruktioner på internet för hur MitM attacker utförs
1
. Det 

finns flera Linuxversioner som kallas ”pentesting distribution” som har många program 

förinstallerade och kan användas för att utföra MitM attacker samt andra angrepp på datorer och 

nätverk (Ops, 2014). 

  

Enligt Grauman är det alltför många användare som inte har förstått att de måste ta ansvar för 

sina IT-systems säkerhet. Datoranvändare måste få bättre kunskap kring IT-säkerhet och veta att 

grunden för IT-säkerhet är människors beteende och medvetenhet. (Grauman, 2012, s 21) Detta 

innefattar även riskerna kring att ansluta till publika nätverk. 

  

                                                 
1
 http://lmgtfy.com/?q=How+to+perform+a+mitm+attack 
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1.3 Frågeställning 

Följande forskningsfrågor ämnar undersökningen besvara: 

● Hur medvetna är användare av publika nätverk kring riskerna användandet medför? 

○ Om de är medvetna, varför fortsätter de att använda publika nätverk? 

● Hur viktig är säkerheten för användare av publika nätverk?  

○ Vad gör de för att garantera sin säkerhet? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka om användare ansluter till publika på grund av att de är omedvetna 

om de risker som finns. Utöver detta undersöks även varför användare ansluter till publika 

nätverk om de är medvetna om de risker som detta innebär. Syftet med uppsatsen är att belysa 

den kunskapslucka vi anser existerar kring riskerna som finns vid användningen av publika 

nätverk.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen inriktar sig på wifi-anslutningar och inte mobilanslutningar eller falska 

mobilbasstationer (IMSI-catcher). En falsk mobilbasstation är en avlyssningsapparat som 

används för att fånga upp, avlyssna och spåra telefoner (SOU 2010:103, 2010, s 24). Valet att 

utesluta falska mobilbasstationer har tagits dels därför att det är svårt att bevisa, rent tekniskt, hur 

vanliga de är. Dels för att det är mycket dyrare och tekniskt sätt mer komplicerat att upprätta än 

vad det är att tillhandahålla ett publikt nätverk. Detta gör att publika nätverk kan ses som ett 

större problem än falska mobilbasstationer. Det är dessutom olagligt att använda sig av falska 

mobilbasstationer medan det inte finns några restriktioner kring tillhandahållandet av öppna 

nätverk på de licensfria frekvenserna. 

 

När en användare ansluter till ett publikt nätverk är det oftast ett aktivt val denna person har 

gjort. Att kopplas upp mot en falsk mobilbasstation sker automatiskt och utan ens vetskap. Detta 

tillsammans med att det är svårt att skydda sig mot falska mobilbasstationer gör att diskutera 

människors säkerhetsattityd kring dessa blir svårare. 
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2 Metod 

Följande kapitel går igenom metodval samt motivering av valet. Därefter följer en beskrivning av 

vilka datainsamlingsmetoder som använts. 

2.1 Metodval 

Denna uppsats ämnar undersöka den allmänna uppfattningen om IT-säkerhet gällande publika 

nätverk. Vi har därför tittat på olika strategier och kommit fram till att en surveyundersökning 

passade bäst för vårt ändamål. Dock valde vi att gå djupare än vad en normalt gör med en 

surveyundersökning och har därför tagit in influenser från fallstudie strategin.  

 

Vanligtvis används bara en datagenereringsmetod per surveyundersökning (Oates, 2006, s 95). I 

denna undersökning har valet gjorts att använda sig av tre metoder för att understödja olika delar 

av teorin. 

 

Vi utformade från början två enkäter. En primär enkät samt en mindre enkät som var tänkt att 

användas i samband med observationerna. Enkäterna användes för att samla in demografisk data 

samt hur användningen av publika nätverk såg ut. Demografisk data samlades in för att se hur 

attityder kan skilja sig mellan t.ex. olika åldrar, kön eller vilken teknisk artefakt som används 

påverkar kunskap och attityder kring risker med publika nätverk. Enkäter genererar en stor 

mängd kvantitativ data (Oates, 2006, s 104) och är det huvudsakliga underlaget för vår slutsats. 

Intervjuer med deltagare från enkätundersökningen är tänkta att styrka de slutsatser vi kommit 

fram till med hjälp av enkätsvaren. Enkäterna, och därför också intervjuerna, har inte medvetet 

riktats mot en population. Däremot skickades enkäten i första hand ut till andra systemvetare och 

nära vänner via sociala medier. Intentionen var att använda bekvämlighetsurval, vilket innebär 

att enkäten skickas ut till personer i vår närhet. Detta gjordes för att en hög svarsfrekvens 

förväntades från dessa. Eftersom de initiala respondenterna även ombads dela enkäten uppstod 

en snöbollseffekt och antalet svar ökade markant. Snöbollseffekten innebär att respondenterna 

hjälper till att öka spridningen av enkäten (Oates, 2006, s 98). Enkäterna har skapats och delats 

på internet och då krävs det av deltagarna att de har tillgång till enheter med 

internetuppkoppling. Detta har dock ingen betydelse då personer utan tillgång till dessa enheter 

inte heller kan ansluta till publika nätverk och därmed blir ointressanta i undersökningen. 

 

Observationer har genomförts för att påvisa att ett riskfyllt beteende faktiskt existerar. Att 

människor ansluter till publika nätverk även när de inte vet vem/vilka som tillhandahåller det. 

 

Svaren som ges i en enkät är sällan uttömmande och ger inte möjlighet till uppföljningsfrågor 

eller förklaringar (Oates, 2006, s 105). Valet att även intervjua vissa av respondenterna gjordes 

för att ge djupare kunskap kring ämnet och få en uppfattning om hur väl intervjuobjektet kan 

besvara frågorna. Intervjuer ger möjligheten att anpassa frågor och styr samtalet på ett sätt som 

inte ges med enkäter (Oates, 2006, s 198). 
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2.2 Datainsamlingsmetodik 

För att ta reda på hur vanligt användandet av publika nätverk är idag, och varför människor 

använder sig utav publika nätverk, har vi att utfört observationer, enkäter och intervjuer. 

2.2.1 Observationer 

Observationerna har genomförts med hjälp av en WiFi Pineapple Mark V (hädanefter refereras 

den till som pineapple). En pineapple är en speciell nätverksrouter som kan användas för att 

granska nätverkstrafik (Hak5, 2015). Den har stöd för flera tilläggsprogram som gör det lättare 

för oss att utföra dessa observationer. Tilläggsprogrammen ger oss möjlighet att upprätta och 

övervaka ett trådlöst nätverk. 

 

Under observationerna fanns inte någon kontroll över vilka observationsobjekt som anslöt vilket 

gjorde detta till ett randomiserat urval. Enligt Oates (2006, s 96) innebär ett randomiserat urval 

att personer bokstavligen väljs slumpmässigt. Detta gjordes då vi är intresserade av det allmänna 

användandet av publika nätverk. Vi upprättade en öppen accesspunkt (publikt nätverk) som 

användare kunde ansluta till. För att inte kunna koppla en anslutning till en specifik person, men 

samtidigt behålla integriteten av den insamlade informationen, hashade vi användarnas MAC-

adresser. Skillnaden mellan hashning och kryptering är att en hashning inte går att dekryptera, 

utan det enda sättet att få fram samma hashvärde är att på nytt hasha det ursprungliga värdet. 

(Facebook, 2015) Detta gjordes av forskningsetiska skäl eftersom vi inte på förhand kunde få 

användarnas godkännande om att delta i studien. Genom observationerna har vi kunnat få en 

tillförlitlig bild av hur användandet av publika nätverk ser ut och vi behöver inte endast förlita 

oss på hur personer anger att de använder publika nätverk. Vi valde att utföra observationerna i 

verkliga sammanhang och inte i en kontrollerad miljö. Detta gjorde vi för att inte påverka 

beteendet hos människor vilket riskeras ske i en labbmiljö. 

 

Accesspunkten har upprättats vid tre tillfällen på tre olika platser. Första tillfället upprättades 

nätverket på ett café i centrala Uppsala den 10 april kl. 12.00. Andra tillfället upprättades 

nätverket på Ekonomikum den 23 april kl. 10.30. Den sista observationen genomfördes på 

Uppsala Centralstation den 24 april kl. 14.00. Vid varje tillfälle har nätverket varit tillgängligt i 

90 minuter +/- 10 minuter. Nätverket döptes till “Free Wifi” och gav användarna tillgång till 

internet precis som ett vanligt publikt nätverk, efter att de fått godkänna våra villkor där vi även 

uppgav vilka vi var och i vilket syfte nätverket tillhandahölls. Efter godkännandet omdirigerades 

användaren till en mindre enkät som endast tog upp det mest kritiska frågorna från den primära 

enkäten. Tanken med den mindre enkäten var att många användare antagligen använde sig av 

mobiltelefoner för att ansluta till nätverket och att en större del av dessa inte skulle orka svara på 

en för omfattande enkät.  

 

Förutom detta har vi även använt accesspunkten i ett promiskuöst läge. I ett promiskuöst läge 

svarar pineapplen på alla förfrågningar som skickas ut av de enheter som har möjlighet att 

koppla upp sig mot trådlösa nätverk och som någon gång har varit anslutna till ett publikt 

nätverk. Användarna har då inte behövt göra ett aktivt val att ansluta sig till accesspunkten, utan 

de som gått förbi med t.ex. sin smarta telefon med wifi påslaget har anslutits till accesspunkten. 

Dock är det endast enheter som någon gång tidigare varit anslutna till ett okrypterat nätverk som 
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ansluts automatiskt. Detta görs dels för att belysa hur sårbar användare egentligen är och för att 

det oftast är på detta vis en eventuell angripare gör för att komma över lösenord och annan 

information från ovetande användare. 

2.2.2 Enkäter 

Enkäter är ett väldigt bra sätt att få in många standardiserade svar som enkelt kan sammanställas 

och jämföras (Oates, 2006, s 229). Enkäterna utformades på ett sådant vis att vi kunde 

sammanställa resultatet och presentera en överblick över hur säkra användare är och hur de 

själva uppfattar sitt användande av publika nätverk. Dessa bestod till störst del av s.k. stängda 

frågor. En del av dessa svarsalternativ tilldelades numeriska värden (ordinal data) som sedan lätt 

kunde sammanställas och jämföras. De flesta svarsalternativen var dock av nominal typ. Dessa 

kan användas för att räkna frekvensen för vissa svar. (Oates, 2006, s 247) Svarsalternativen 

kunde sedan lätt sammanställas och jämföras i form av tabeller, stapeldiagram eller 

cirkeldiagram. Vilket Oates (2006, ss 249–252) anger är en av fördelarna med kvantitativ 

dataanalys.  

 

Som beskrivet i metodvalet var intentionen att använda bekvämlighetsurval för enkäten. Dock 

skapades en snöbollseffekt då enkäten delades vidare av flera från den initiala gruppen 

respondenter. Slutsiffran för antal svar (sample size) på enkäten var 370. 

2.2.3 Intervjuer 

Efter att ha analyserat enkätsvaren valdes två respondenter ut som intervjuobjekt. 

Intervjufrågorna har i stor utsträckning baserats på svaren från enkäten. Valet av intervjuobjekt 

gjordes genom s.k. purposive sampling. Enkätsvaren har redan givit en generell bild av hur 

användandet ser ut och två intressanta respondenter valdes ut för en uppföljningsintervju. En 

person ansåg sig ha stor kunskap kring risker och anslöt inte till publika nätverk. Den andra 

ansåg sig vara okunnig i ämnet och anslöt till publika nätverk. Valet av just dessa personer 

gjordes för att få svar från olika typer av användare. Intervjuerna var semi-strukturerade med 

frågor anpassade efter deras tidigare svar.  

 

När vi gick igenom intervjuerna utgick vi ifrån de tre punkter Oates (2006, s 268) tar upp om 

kvalitativ dataanalys: 

 
● Segments that bear no relation to your overall research purpose so are not needed (at least for 

the current study). 

● Segments that provide general descriptive information that you will need in order to describe the 

research context for your readers (for example, history of a company, number of employees, 

location, time your respondents have spent in their current job role). 

● Segments that appear to be relevant to your research question(s) 

  

Vi har gått igenom de delar av intervjuerna som är relevanta och försökt identifiera teman och 

hur de intervjuade förhåller sig till de teman som vi hittat. I intervjuerna har vi egentligen inte 

letat efter ny data utan endast försökt styrka vår teori. Detta kallas enligt Oates ett deduktivt 

tillvägagångssätt (Oates, 2006, s 269). 
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3 Teoretisk bakgrund 

I juni till juli 2010 utfördes en liknande undersökning i Swindon, England. 64 personer svarade 

på en enkät angående säkerhetsaspekter kring det publika nätverket i Swindon samt publika 

nätverk i allmänhet. Enligt Attipoe (2013) visade resultaten av undersökningen att majoriteten av 

användarna var omedvetna eller saknade tillräcklig kunskap kring riskerna som associeras med 

publika trådlösa nätverk. Vidare ansåg en majoritet av användarna att det inte var deras ansvar att 

skydda sina datorer medan de var ansluta till nätverket. Det ansvaret anser användarna faller på 

de som tillhandahåller nätverket. Användare av publika nätverk är den svaga länken i 

säkerhetskedjan. Majoriteten av användare var omedvetna kring de säkerhetsrisker som publika 

nätverk innebär. (Attipoe, 2013)  

 

Den brittiska myndigheten Home Office publicerade 2013 en rapport rörande “Cyber crime” 

(McGuire & Dowling, 2013). I denna rapport återfinns en undersökning i bilaga B, utförd av 

Ipsos MORI som är ett ledande brittiskt research företag (Ipsos MORI, 2015). Undersökningen 

fokuserar på allmänhetens attityder till internet säkerhet. Ipsos MORI intervjuade, under 8 dagar 

i mars 2012, över 2000 personer från 15 år och uppåt. Av dessa klassades 1518 personer som 

internetanvändare, d.v.s. att de använde internet någon gång under de senaste 12 månaderna. 36 

procent av internetanvändarna i undersökningen var medvetna om säkerhetsrutinen att inte 

använda publika nätverk och 34 procent av internetanvändarna efterlevde denna säkerhetsrutin. I 

undersökningen frågades även vad användaren oroar sig över när det använder internet. Det 

största skälet till oro angavs vara att bli infekterad med ett virus eller dylikt (51 %) därefter 

angavs otillåten åtkomst/användning av personlig data (45 %). (McGuire & Dowling, 2013) 

 

I artikeln ”It won’t happen to me” skriven av Davinson och Sillence (2010), om användares 

attityder kring säkerhet, säger de att användare väljer bekvämlighet framför säkerhet. Chin, Felt, 

Sekar och Wagner (2012)  utförde en undersökning där de bland annat ville ta reda på hur 

användares attityder kring säkerhet skiljer sig mellan smartphones och mer traditionella 

datorsystem. De fann att användare bryr sig mer om att skydda information på sina smartphones 

än på sina datorer. Stanton, Stam, Mastrangelo och Jolton, (2005) anger, i en artikel om 

användares säkerhetsbeteende, att utbildning och högre medvetenhet positivt påverkar 

människors säkerhetsbeteende. 

3.1 WLAN 

WLAN (Wireless Local Area Network) även kallat WI-FI använder radio signaler för att 

kommunicera i ett nätverk istället för kabel som används i ett vanligt LAN (Local Area Network) 

(”Wi-Fi -- Britannica Online Encyclopedia”, 2015). WLAN använder sig av 2,4GHz eller 5GHz 

som är licensfria frekvensband (Post- och telestyrelsen, 2015). 

3.1.1 Publika nätverk 

Publika nätverk (även kallat hotspots) är nätverk som är tillgängliga för allmänheten. Oftast 

krävs inget lösenord för att ansluta sig till ett publikt nätverk och all kommunikation mellan 
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användaren och accesspunkten sker i klartext (”Hotspot (Wi-Fi)”, 2015). Publika nätverk 

tillhandahålls oftast av olika näringsidkare som till exempel caféer, restauranger, butiker, hotell 

och centralstationer (Valentin, 2015). Även vissa städer tillhandahåller publika nätverk i deras 

stadskärnor som t.ex. Uppsala och Jönköping (”Uppsala WiFi”, 2015, ”wifijkpg”, 2015) 

3.2 Risker 

Enligt TAG (Threat Analysis Group, 2015) är en risk kombinationen av hot, sårbarheter och 

tillgångar. Ett hot är något eller någon som kan utnyttja sårbarheter för att komma åt en tillgång. 

En sårbarhet är en svaghet i det skydd som används. Utan ett hot spelar det ingen roll om 

tillgången är sårbar då det inte finns någon risk. Detsamma gäller om det finns ett hot men 

tillräckligt skydd och därmed ingen sårbarhet. Detta avsnitt tar upp några av de vanligaste men 

inte alla risker som finns med publika nätverk. 

3.2.1 Angripare 

I denna uppsats har valet gjorts att använda begreppet angripare istället för hacker. Detta har 

gjorts dels för att det finns flera typer av hackers som har olika grad av etik. Enligt Encyclopædia 

Britannica är de flesta hackers unga personer som drivs av intellektuell nyfikenhet snarare än 

kriminella skäl (Dennis, 2014). Denna definition stärks av The Internet Engineering Task Force’s 

(IETF) ordlista, skriven av Gary Scott Malkin (1996), där en “hacker” beskrivs som en person 

som har stor kunskap gällande datorer och nätverk i synnerhet. Ett bättre ord för det som i 

folkmun kallas hacker är enligt IETF “cracker” som beskrivs som en individ som, oftast med ont 

uppsåt, försöker få otillåten tillgång till datorsystem. (Malkin, 1996) 

 

Det är av ovan nämnda anledningar valet att använda begreppet angripare baseras på, istället för 

“hacker” eller “cracker”. Information kan samlas in om användare av olika anledningar, t.ex. ren 

nyfikenhet eller ont uppsåt, begreppet angripare är applicerbart oavsett anledning och passar 

därför bättre. 

3.2.2 Sniffing 

Ett av de vanligaste sätten att avlyssna andra användares data kallas “packet sniffing”. Datapaket 

som är adresserade till en specifik användare skickas okrypterat till alla andra användare som är 

ansluta till samma nätverk. Det finns flera olika program som används för “packet sniffing” som 

Wireshark
2
 och tcpdump

3
. När dessa datapaket har sniffats upp kan de analyseras och 

användarnamn, lösenord och meddelanden kan läsas i klartext av den som lyssnar. Eftersom den 

som lyssnar på trafiken över nätverket inte påverkar trafiken på något vis är det omöjligt att med 

tekniska medel identifiera personen som utför sniffningen. (Phatak, 2012) 

                                                 
2
 https://www.wireshark.org/ 

3
 http://www.tcpdump.org/ 
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3.2.3 Scanning 

Genom att använda vissa verktyg som t.ex. Nmap
4
 (Network mapper)/Zenmap (Nmap med ett 

grafiskt interface), som är gratis att använda, är det väldigt lätt scanna av nätverket och få 

information om vilka klienter som är anslutna till nätverket (Lyon, 2008). Nmap kan vara 

användbart för t.ex. nätverksadministratörer och penetrationstestare (Åhlin, 2014). Utöver att 

kartlägga vilka enheter som är anslutna till nätverket kan Nmap även scanna av både UDP och 

TCP portar på de enheter som hittas i nätverket. Därefter kan den samla in information om vilka 

tjänster det är som körs på enheterna samt vilket operativsystem som används. (Lyon, 2008, ss. 

145, 175) 

3.2.4 Man-in-the-Middle (MitM) 

Enligt Encyclopedia of Cryptography and Security definieras en Man-in-the-Middle attack som 

“An adversarial computer between two computers pretending to one to be the other” (Desmedt, 

2011). 

 

Michael Coates arbetar som TISO (Trust and Information Security officer) på Twitter och har 

tidigare varit ordförande i OWASPs (The Open Web Application Security Project) globala 

styrelse. Coates (2010) förklarar bl.a. MitM attacker på sin blogg där han tar upp två olika sätt en 

MitM attack kan genomföras på. Det första tillvägagångssättet är att angriparen kontrollerar 

routern/accesspunkten. Det andra tillvägagångssättet går ut på att angriparen befinner sig på 

samma subnät som användaren (potentiellt offer). Tillvägagångssätten använder sig av olika 

tekniker men resultatet är i det stora hela detsamma. Angriparen placerar sig emellan offret och 

slutdestinationen och kan då se all information som skickas i klartext. I vissa fall kan angriparen 

även framtvinga kommunikation i klartext om inte användaren själv skriver in “https://” i 

webbrowserns adressfält och således säkerställer en säker anslutning (Helme, 2013). 

3.3 Säkerhet 

Merriam-Webster definierar säkerhet som “the state of being protected or safe from harm” 

(”Security”, 2015). I boken “Security in Computing” (Pfleeger & Pfleeger, 2003) talas det om 

“datorsäkerhet” och då framförallt tre begrepp, konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. 

Enligt Pfleeger är det dessa tre som utgör grunden för datorsäkerhet. 

3.3.1 Konfidentialitet 

Konfidentialitet handlar om att endast de som ska ha tillgång till informationen är det som får 

tillgång. Det handlar då inte endast om möjlighet att se informationen utan det ska inte vara 

möjligt för någon annan att ens vara medveten om att informationen existerar. (Pfleeger & 

Pfleeger, 2003, s. 10) 

                                                 
4
 https://nmap.org/ 
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3.3.2 Integritet 

Ingen annan än de som är godkända att behandla informationen har möjlighet att på något vis 

ändra eller ta bort informationen. (Pfleeger & Pfleeger, 2003, s. 10) 

3.3.3 Tillgänglighet 

Tillgänglighet betyder att informationen finns tillhanda för godkända parter när informationen 

behövs. Personer med tillgång till informationen skall inte hindras från att ta del av den. 

(Pfleeger & Pfleeger, 2003, s. 10) 

 

Det finns ingen industristandard som reglerar hur säkerhetslösningar ser ut för publika nätverk. 

De som tillhandahåller publika nätverk följer istället “industrial best practice”. Nätverk körs ofta 

okrypterade för att vara tillgängliga. (Attipoe, 2013) Majoriteten av publika nätverk idag 

tillgodoser alltså endast en av Pfleegers tre kriterier för säkerhet, nämligen tillgängligheten. 

3.3.4 VPN 

När användare ansluter till publika nätverk skickas all datatrafik över nätverket okrypterat och 

vem som helst kan läsa informationen. Ett virtuellt privat nätverk (VPN) kan användas för att se 

till att alla trafik som skickas över nätverket krypteras. Användaren ansluter till VPN-servern och 

alla data som sedan skickas mellan användaren och VPN-servern är krypterad. (Comer, 2009, ss 

525-531) 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras all data som samlats in till denna undersökning. Vi utformade från 

början två enkäter. Den mindre enkäten besvarades endast av en person. På grund av den låga 

svarsfrekvensen gjordes valet att utesluta den från undersökningen. Först presenteras resultaten 

från enkäten sedan en kort genomgång av observationerna. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av svaren från intervjuerna. Fullständiga resultat från enkätens kvantitativa 

frågor finns i bilaga A. Fullständiga resultat från observationerna finns i bilaga B. De 

fullständiga intervjuerna finns i bilaga C. 

4.1 Enkät 

Av 370 tillfrågade svarade 261 personer att de brukar ansluta till publika nätverk. Detta är över 

70 procent vilket är en klar majoritet av alla respondenter. Av dessa 261 ansåg sig 50 personer ha 

bra eller mycket bra medvetenhet kring riskerna (se fig. 4.1). De tre främsta anledningarna till att 

dessa 50 personer ansluter till publika nätverk angavs vara “För att koppla upp min laptop” (28 

personer), “För att det finns möjlighet” (25 personer) och “För att jag inte vill slösa med min 

mobildata” (25 personer). Endast 19 av de 50 personer som ansåg sig ha bra eller mycket bra 

medvetenhet kring riskerna visste hur de kunde skydda sig. 11 av 19 personer som angett att de 

vet hur de kan skydda sig använder sig av någon typ av skydd.  

 

 
Fig. 4.1 Medvetenhet kring de risker som publika nätverk medför grupperat på alla, de som inte brukar ansluta till 

publika nätverk samt de som brukar ansluta till publika nätverk. 

 

Av de 109 personer som inte ansluter till publika nätverk är det 42 personer som anser sig ha bra 

eller mycket bra medvetenhet (se fig. 4.1). 
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Oavsett om de ansluter till publika nätverk eller inte var det 62 personer som svarade att de vet 

hur man kan skydda sig. 26 av dessa 62 personer använder sig inte av någon typ av skydd. Av 

dessa 26 var det 13 personer som gav svar som tyder på bekvämlighet, som till exempel: 

 
● Jag har inte orkat sätta mig in i det. 

● Jag är för lat och anser inte att min information är särskilt intressant för någon annan part. Vilket säkerligen 

är fallet idag, men kan eventuellt vara skadligt för mig i framtiden. Men latheten tar överhanden. 

 

Medelvärdet på frågan “Hur medveten anser du att du är kring riskerna med publika nätverk” 

ligger på 2,6. Medelvärdet på samma fråga bland användare som ansluter till publika nätverk 

ligger på 2,5. Motsvarande siffra hos respondenter som angett att de inte ansluter till publika 

nätverk ligger på 2,9. 

 

Två personer angav att de ej äger en smarttelefon och lämnade därför svarsfälten på 

telefonfrågorna tomma. Dessa har därmed uteslutits från statistiken på frågor som gäller 

telefoner. En av dessa svarade att hen brukar ansluta till publika nätverk och den andra svarade 

nej på samma fråga.  

 

21 personer angav att de inte ägde en laptop och lämnade därför svarfälten på laptopfrågorna 

tomma. Dessa har därmed uteslutits från statistiken på frågor gällande laptops. 

4.1.1 Mobildata 

Av de 260 personer som ansluter till publika nätverk var det 123 som anser att mobildata är för 

dyrt. Av de 108 personer som inte ansluter till publika nätverk var motsvarande siffra 54 

personer. De främsta anledningar som gavs till varför de ansluter till publika nätverk var ”För att 

jag inte vill slösa med mobildata”, ”För att det finns möjlighet” samt ”För att koppla min laptop 

på internet”. 

 

 
Fig. 4.2 Om personer anser att mobildata är för dyrt grupperat på om de ansluter till publika nätverk eller inte. 
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4.1.2 Wifi och medvetenhet 

Av de 260 personer som angav att de brukar ansluta till publika nätverk var det 193 personer 

som inte stänger av wifi på telefonen när de lämnar hemmet. 161 personer av de 193, som inte 

stänger av wifi på telefonen när de lämnar hemmet, angav att de inte var medvetna till något 

medvetna kring de risker som finns med publika nätverk (se fig. 4.3). 

 

67 personer angav att de ansluter till publika nätverk och stänger av wifi på telefonen när det 

lämnar hemmet. Av dessa 67 var det 49 personer som angav att de inte var medvetna till något 

medvetna kring de risker som finns med publika nätverk (se fig. 4.3). En majoritet, 25 av 49, 

personer anger batteriåtgång som anledning till att de stänger av wifi när de lämnar hemmet.  

 

 
Fig. 4.3 Medvetenhet kring de risker som publika nätverk medför hos de personer som brukar ansluta till publika 

nätverk grupperat på om de stänger av wifi på telefonen när de lämnar hemmet eller ej. 

 

Detta kan jämföras med motsvarande siffror från de 108 personer som svarade att de inte anslöt 

till publika nätverk, där 67 av 108 personer angav att de inte stänger av wifi när de lämnar 

hemmet. Anledningar som gavs var glömska samt svar som tyder på okunskap kring hur wifi 

funktionen och publika nätverk fungerar som till exempel: 

 
● Jag gör det när jag kommer ihåg, då jag vet att det kan vara en säkerhetsrisk att ha wifi igång 

● Den stängs väl av automatiskt? 

 

Av de 67 personer som inte stänger av wifi var det 46 som angav att de inte var medvetna till 

något medvetna (se fig. 4.4). 
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41 personer angav att de stänger av wifi på telefonen när de lämnar hemmet. De främsta 

anledningarna som gavs till att de stängde av wifi var batteriåtgång den främsta anledningen (21 

personer) och därefter svar som vi ansåg visa på medvetenhet (9 personer). Exempelsvar på 

medvetenhet: 

 
● För att man inte ska loggas in på random nätverk 

● Anslutningen är oftast inte säker, vill inte ovetande bli ansluten till en pineapple eller liknande 

 

Av de 41 som stänger av wifi angav 20 personer att de inte var medvetna till något medvetna 

kring riskerna (se fig. 4.4).  

 

 
Fig. 4.4 Medvetenhet kring de risker som publika nätverk medför hos de personer som inte brukar ansluta till 

publika nätverk grupperat på om de stänger av wifi på telefonen när de lämnar hemmet eller ej. 

4.1.3 Informationssäkerhet 

Totalt har 368 personer i denna undersökning smarttelefoner. 249 personer av dessa 368 har 

svarat att det är viktigt eller mycket viktigt att skydda informationen på telefonen (se fig. 4.5). 

Medelvärdet för hur viktigt personer anser att det är att skydda informationen på sin telefon är 

3,89. 176 av 249 personer i denna kategori ansluter till publika nätverk. Medelvärdet för hur 

viktigt det är att skydda informationen på telefonen bland de 176 som ansluter till publika 

nätverk är 3,86. 

 

349 personer har svarat att de äger en laptop. 282 personer av dessa 349 har svarat att det är 

viktigt eller mycket viktigt att skydda informationen på sin laptop (se fig. 4.5). Medelvärdet för 

hur viktigt personer anser att det är att skydda informationen på sin laptop är 4,25. 205 av 282 

personer i denna kategori ansluter till publika nätverk. Medelvärdet för hur viktigt det är att 

skydda informationen på sin laptop bland de som ansluter till publika nätverk är 4,28. 
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Fig. 4.5 Hur viktigt personer anser det är att skydda information beroende på enhet. 

4.1.4 Medvetenhet och skydd 

På frågan “Vilka risker tror du att det finns med publika nätverk?” gjordes en kvalitativ 

genomgång där svaren delades in i en av tre kategorier (“Inte alls medveten”, Lite medveten” 

och “Mycket medveten”). Totalt svarade 263 personer på frågan, 10 av dessa svar 

diskvalificerades därför att vi inte kunde bedöma respondentens medvetenhet. Exempel på detta 

är “Ja halvt” och “troll”. Resterande 253 placerades en av ovannämnda kategorier. 

 

25 personer ansåg vi gav svar som tyder på hög medvetenhet och placerades i kategorin “Mycket 

medveten”. De gav svar som: 

 
● Riskerna anser jag vara rejäla då de är publika för vem som helst. Ett antivirus program kommer man ej 

långt med utan det är upp till Wifi/nätverks leverantören att se till att Wifit är säkrat med IPS och threat 

protection-metoder. 

● Det kan vara falska publika nätverk som någon kan ta till sig all information som skickas på det nätverket 

● Eftersom det inte är krypterat så kan data jag skickas (som ej går över SSL eller liknande) avläsas om 

någon sitter och lyssnar. Även att MAC-adressen på telefonen kan lagras till olika accesspunkter för att 

lista ut hur du rör dig i ex. ett köpcentrum som är "generösa" att erbjuda WiFi. 

 

Dessa placerades i denna kategori därför att de tog upp risker kring just publika nätverk och inte 

de mer generella risker som vanlig datoranvändning kan medföra. De beskrev även problemen på 

ett sätt som visade på förståelse kring ämnet. 

 

142 personer placerades i kategorin “Lite medveten”. De gav svar som: 

 
● Man vet inte vilka som tittar på datan som passerar. Antar att någon skulle kunna styra ens datatrafik i 

oönskad riktning. 

● Andra kan ta sig in på den och ta del av privat information 

● Folk kan lättare hacka och komma åt information om man är ansluten till ett offentliga Wi-fi. 

● Hack-attacker, virus attacker. 
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Dessa risker beskrivs mer generellt och är inte alltid specifika till just publika nätverk. Svaren 

tyder dock på någon slags medvetenhet. 

 

Slutligen placerades 86 personer i kategorin “Inte alls medveten” då de gav svar som inte visade 

på någon typ av medvetenhet kring riskerna. De gav svar som “Vet inte” och “Jag har inte 

funderat över det”.  

 

Kunskapen om vilka skydd som finns är generellt sett låg. En majoritet, 308 av 370 personer, av 

alla respondenter svarade att de inte vet hur man kan skydda sig. Endast bland de som anser sig 

vara mycket medvetna kring de risker som finns överstiger andelen personer som vet hur man 

skyddar sig andelen som inte vet. Detta stämmer även bland de 261 personer som ansluter till 

publika nätverk där det endast är 10 personer anser sig vara mycket medvetna och vet hur man 

kan skydda sig (se fig. 4.6). 

 

 
Fig. 4.6 Kunskap av skydd grupperat efter medvetenhet bland de som ansluter till publika nätverk. 

 

I allmänhet används inte någon anonymiseringstjänst. 304 av 370 personer använder inte någon 

anonymiseringstjänst. Andelen som använder anonymiseringstjänst är dock något större i 

gruppen som inte brukar ansluta till publika nätverk jämfört med gruppen som brukar ansluta till 

publika nätverk (se fig. 4.7). 
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Fig. 4.7 Användning av anonymiseringstjänst grupperat på om de ansluter till publika nätverk eller inte. 

 

Av de 349 personer som äger en laptop var det 282 personer som angav att det var viktigt eller 

mycket viktigt att skydda informationen på sin laptop. Av dessa 282 var det 119 personer som 

ansåg att de har tillräckligt bra skydd på sin laptop. 163 av 282 personer ansåg sig inte ha 

tillräckligt skydd eller visste inte (se fig. 4.8). 

 

 
Fig. 4.8 Om personer anser att de har tillräckligt skydd på sin laptop grupperat efter hur viktigt de anser att det är att 

skydda informationen på sin laptop. 
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Av de 368 personer som äger en smarttelefon angav 249 personer att det var viktigt eller mycket 

viktigt att skydda informationen på sin telefon. Av dessa 249 var det 52 personer som ansåg att 

de har tillräckligt bra skydd på sin telefon. 197 av 249 personer ansåg sig inte ha tillräckligt bra 

skydd eller visste inte (se fig. 4.9). 

 

 
Fig. 4.9 Hur viktigt personer anser att det är att skydda informationen på deras telefon grupperat efter om de anser 

ha tillräckligt skydd på sin telefon. 

 

Av de 193 som har svarat att de brukar ansluta till publika nätverk och som inte stänger av wifi 

på telefonen när de lämnar hemmet svarade 127 personer viktigt eller mycket viktigt på frågan 

“Hur viktigt anser du att det är att skydda informationen på din telefon” (se fig. 4.10). 

 

 
Fig. 4.10 Personer som brukar ansluta till publika nätverk och inte stänger av wifi när de lämnar hemmet fördelat 

efter hur viktigt personen anser att det är att skydda information på telefonen. 
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4.1.5 Demografisk data 

Vidare minskar användningen av publika nätverk ju äldre människor blir. I åldersgruppen 15-20 

angav 75,8 procent att de brukar ansluta till publika nätverk medan motsvarande andel för 

åldersgruppen 31+ var 57,6 procent (se fig. 4.11). 

 

Fig. 4.11 Hur stor andel i varje åldersgrupp som ansluter respektive inte ansluter till publika nätverk. 

 

Medvetenheten kring riskerna som publika nätverk medför är överlag låg, då majoriteten av 

respondenterna angivit att de är inte alls medvetna, lite medvetna eller något medvetna, oavsett 

vilken åldersgrupp de tillhör. (se fig. 4.12) 

 

 
Fig. 4.12 Medvetenhet kring riskerna som publika nätverk medför i de olika åldersgrupperna 
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I figur 4.13 ser vi hur användningen av publika nätverk ser ut grupperat efter operativsystem. 75 

procent av alla OS X-användare ansluter till publika nätverk medan 62 procent av alla Windows-

användare gör detta. Vi kan se ett liknande beteende hos IOS-användare kontra Android-

användare, där 76 procent av alla IOS-användare ansluter till publika nätverk medan 57 procent 

av alla Android-användare gör detsamma. 

 

 
Fig. 4.13 Hur användningen av publika nätverk ser ut grupperat på operativsystem 

 

På grund av detta resultat gjordes valet att även kontrollera medvetenheten kring riskerna med 

publika nätverk operativsystemen emellan. Majoriteten av OS X-användarna angav att de var 

inte alls medvetna eller lite medvetna kring riskerna med publika nätverk. Endast 22 procent 

angav att de hade bra eller mycket bra medvetenhet kring riskerna. Medelvärdet för medvetenhet 

hos OS X-användarna var 2,5. Hos Windows-användarna var medvetenheten relativt jämt 

fördelad. De flesta ansåg sig vara ganska medvetna kring riskerna. Vilket medelvärdet för 

medvetenhet även visar då den låg på 2,9. (se fig. 4.14) 

 

En större del av IOS-användare angav att de hade låg medvetenhet kring riskerna. Nästan en 

tredjedel, 32 procent, av alla IOS-användare har svarat att de inte är medvetna alls kring riskerna. 

Medelvärdet för medvetenhet bland dessa användare var 2,4. Android-användarna var de som 

angav att de hade högst medvetenhet kring riskerna. Endast 12 procent av alla Android-

användare angav att de inte hade någon medvetenhet kring riskerna. Detta var den minsta 

andelen medan motsvarande stapel bland IOS-användare var den största. Medelvärdet för 

medvetenhet bland Android-användare var 3,1. (se fig. 4.14) 
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Fig. 4.14 Medvetenhet hos användare grupperat på operativsystem 

 

Iphone-användare är mindre benägna att stänga av wifi när de lämnar hemmet än vad Android-

användare är (se fig. 4.15). Detta var någonting som vi misstänkte efter vi utfört observationerna 

då en majoritet av de som anslöt var Apple-användare. Resultaten från observationerna 

presenteras under 4.2. 

 

 
Fig. 4.15 Andel som stänger av wifi grupperat på typ av smarttelefon. 
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4.2 Observation 

Under de tre observationer som utfördes anslöt totalt 114 unika enheter. Av dessa var det 9 

personer som gjorde ett aktivt val att ansluta till “Free Wifi” och 105 enheter som fångades upp 

av pineapplen då den kördes i promiskuöst läge. 62 av 114 enheter var Apple-enheter. 32 enheter 

var androidsystem. 20 av 114 var okända system. (se fig. 4.16) 

 

Okända anslutningar kan komma från vilken enhet som helst. Vi kan inte säga vilken enhet det 

är. Även om de okända anslutningarna alla kommer från icke Apple-enheter visar figur 4.16 att 

en större del av anslutningarna kommer från Apple-enheter. Detta stämmer överens med de data 

vi samlat in genom enkätundersökningen där Apple-användare i större utsträckning ansluter till 

publika nätverk och inte stänger av wifi på telefonen. 

 

 
Fig. 4.16 Fördelning av anslutna enheter under observationerna 

 

4.3 Intervjuer 

Som beskrivet i avsnittet Datainsamlingsmetodik valdes två personer ut för en 

uppföljningsintervju baserat på deras enkätsvar. ‘Intervju 1’ utfördes med en informant som inte 

anslöt till publika nätverk och ansåg sig ha hög medvetenhet kring risker som publika nätverk 

kan medföra. Informanten i ‘Intervju 2’ anslöt till publika nätverk och ansåg sig ha låg 

medvetenhet kring riskerna. För att behålla intervjuobjektens anonymitet har vi valt att byta ut 

alla referenser till någon person till genusneutrala hen eller nära anhörig. Båda intervjuobjekten 

är dock studenter vid Uppsala Universitet. 
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Sammanfattning av intervju 1 

Fråga Svar 

Vad anser du vara ett publikt nätverk? Ett nätverk som inte är lösenordsskyddad. 

Varför använder du inte publika nätverk? Jag anser att jag har ganska bra koll på vad man kan 

råka ut för. Nära anhöriga har varnat mig för riskerna 

med publika nätverk. 

Varför använder du inget skydd? Har för mig att VPN är ganska kostsamt. 

Har du ändrat attityd efter att ha svarat på enkäten? Ja, information om risker med publika nätverk borde 

ges ut redan i skolan. 

 
Sammafattning intervju 2 

Fråga Svar 

Vad anser du vara ett publikt nätverk? Ett nätverk som inte är privat, typ skolans nätverk. 

Kan du utveckla varför du använder dig av publika 

nätverk? 
För att få snabbare uppkoppling eller om jag har dålig 

mottagning. 

Om du hade bättre kunskap kring riskerna med publika 

nätverk, hade du använt dessa mindre? 
Ja definitivt. 

Du har angett att det är viktigt att skydda din personliga 

information. Varför ansluter du dig då till publika 

nätverk?  

Därför att jag inte vetat om att folk kan komma åt 

informationen. 

Har du ändrat attityd efter att ha svarat på enkäten? Ja absolut men inte endast på grund av enkäten utan 

också därför att personer i min omgivning har berättat 

om riskerna. 
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5 Analys 

Resultaten av vår undersökning tyder på liknande resultat, av hur användandet av publika 

nätverk, som de McGuire och Dowling (2013) presenterar i rapporten rörande “cyber crime”. 

Enligt deras omfattande undersökning var det 34 procent av de som klassades som 

internetanvändare som inte anslöt till publika nätverk. Detta kan jämföras med de 29,5 procent 

som i vår undersökning angett att de inte ansluter till publika nätverk. 

 

En majoritet av alla respondenter anser sig ha relativt dålig medvetenhet kring riskerna som finns 

med publika nätverk. Andelen som anser sig ha dålig medvetenhet är större hos de som ansluter 

till publika nätverk än de som väljer att inte göra detta.  

 

En av våra initiala tankar var att en anledning till att användare ansluter till publika nätverk är på 

grund av att mobildata är för dyrt och man vill inte slösa på den. Det ser ut som att detta påverkar 

respondenternas benägenhet att ansluta då den främsta anledning som gavs var “För att jag inte 

vill slösa med mobildata”. Dock anger en majoritet av både de som ansluter och de som inte 

ansluter att mobildata är för dyrt och vi kan därför inte dra någon slutsats kring hur priset på 

mobildata påverkar användandet av publika nätverk. 

 

Det är intressant att av de personer som ansluter till publika nätverk och har angett att de har bra 

eller mycket bra medvetenhet kring riskerna är det endast 11 personer som använder någon typ 

av skydd. Trots att de anser sig själva vara medvetna och vet hur man kan skydda sig, väljer 8 

personer att inte göra detta. De anger bekvämlighet som den allra främsta anledningen till valet 

att inte använda skydd. Det stämmer överens med tidigare studier som Davinson och Sillence 

(2010) tar upp om användares attityder kring säkerhet, där de säger att användare väljer 

bekvämlighet framför säkerhet.  

 

I de observationer som utfördes, var det endast 9 personer som aktivt gjorde valet att ansluta till 

vårt nätverk. Resterande anslutningar gjordes automatiskt av enheter som hade wifi-funktionen 

påslagen. Vidare så var majoriteten av de som anslöt till vårt nätverk personer med Apple-

enheter. Vi kan se samma tendenser i enkätsvaren där respondenter med Apple-enheter i större 

utsträckning svarat att de ansluter till publika nätverk än de med andra enheter. Iphone-

användare angav att de i större utsträckning lämnar wifi-funktionen påslagen än Android-

användare. Apple-användare anser sig även ha lägre medvetenhet än Windows- och Android-

användare vilket skulle kunna förklara varför de i större utsträckning ansluter till publika 

nätverk. En högre medvetenhet kring riskerna leder till ett mindre riskfyllt beteende. Som 

Stanton, Stam, Mastrangelo och Jolton, (2005) säger “[...] a greater degree of training and 

awareness signifies a higher frequency of the security-related behaviors”. I enkäten svarade en 

majoritet av de som inte stänger av wifi på telefonen att de ansåg sig ha låg medvetenhet kring 

riskerna. Av de som stänger av wifi-funktionen på telefonen angavs batteriåtgång vara den 

främsta anledningen till detta och inte medvetenhet kring riskerna.  
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Bland personer som inte ansluter till publika nätverk är andelen personer som stänger av wifi 

funktionen högre. Även här var dock största anledningen till detta batteriförbrukningen. Däremot 

fann vi att antalet svar som tyder på att medvetenheten i denna kategori är högre än bland de som 

ansluter till publika nätverk. 

 

Generellt sett anser respondenterna att det är viktigare att skydda informationen på sin laptop än 

på telefonen. Detta motstrider det Chin, Felt, Sekar och Wagner (2012) fann i sin undersökning 

där majoriteten ansåg att det var viktigare att skydda informationen på sina mobiltelefoner.  

 

En klar majoritet av alla som svarat på enkäten anser att det är viktigt att skydda informationen 

på sin telefon. Större delen av dessa ansåg sig inte ha, eller visste inte om det skydd de hade var 

tillräckligt. Även de som väljer att ansluta till publika nätverk och lämnar wifi-funktionen 

påslagen anger att det är viktigt att skydda informationen. Respondenterna anser alltså generellt 

att det är viktigt att skydda sig men gör väldigt lite för att säkerställa att de är skyddade. Om vi 

jämför dessa siffror med hur viktigt respondenterna tycker det är att skydda informationen på sin 

laptop och om de anser sig ha tillräckligt skydd ser vi liknande siffror. Dock är skillnaden mindre 

mellan respondenter som anser att de har tillräckligt skydd och de som inte anser sig ha 

tillräckligt skydd. 

 

Kunskapen om vilka skydd som finns är generellt sett låg. Det var endast bland de som anser sig 

vara mycket medvetna kring de risker som finns som andelen personer som vet hur man skyddar 

sig överstiger andelen som inte vet. Av de som ansluter till publika nätverk var det endast 11,9 

procent som visste hur man kunde skydda sig. Trots att VPN och liknande tjänster fungerar bra 

som skydd är det vanligast att inte använda någon anonymiseringstjänst oavsett om man ansluter 

till publika nätverk eller inte. 

 

I den kvalitativa tolkningen som gjordes av svaren på frågan “Vilka risker tror du att det finns 

med publika nätverk” ansåg vi att 66 procent av svaren visade att de var lite till mycket 

medvetna. Om vi jämför den siffran med hur medvetna de själva anser sig vara är den lite lägre 

då 74,4 procent ansåg att det var minst lite medvetna. Skillnaden skulle kunna förklaras med den 

s.k. Dunning-Kruger-effekten som säger att personer tenderar överskatta sin egen kunskap 

(Kruger & Dunning, 1999). Kommentarerna var ändå det intressanta med denna fråga. Där några 

av svaren som gavs stämde överens med de resultat som Attipoe (2013) producerat. Till exempel 

svarade några att det var upp till de som tillhandahöll nätverket att se till att det var säkert. Av de 

säkerhetsaspekter som Pfleeger och Pfleeger beskriver kommer konfidentialitet och integritet 

generellt i andra hand. Fokus för de som tillhandahåller och använder publika nätverk ligger 

oftast på tillgängligheten. Ansvaret för konfidentialitet och integritet verkar helt enkelt falla 

mellan stolarna. Under en MitM attack är det just denna lucka som utnyttjas. Användaren litar på 

att nätverket är säkert. En angripare kan således utföra en MitM attack och då se all information 

som skickas från användaren och med detta försvinner konfidentialiteten. Angriparen kan utöver 

detta även manipulera data som skickas från och till användaren och därmed försvinner 

integriteten. 

 

Under våra observationer har vi i princip agerat angripare. Tillvägagångssättet vi använt oss av 

för att räkna antalet anslutningar, när pineapplen var i promiskuöst läge, är samma 

tillvägagångssätt en angripare använder för att fånga offer och utföra en MitM attack. Hade vi 
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använt oss av vissa tilläggsprogram hade vi kunnat stjäla all okrypterad information som 

skickades och togs emot. Utöver detta hade vi även kunnat styra om användarna till andra 

hemsidor där vi skulle kunna stjäla inloggningsuppgifter och liknande. Dessa observationer visar 

att ett problem existerar. Resultatet från observationerna tyder på att Apple-användare i större 

utsträckning visar på ett riskfyllt beteende. Att användare ofta inte är uppmärksamma på vilket 

nätverk de är ansluta till blir uppenbart då flertalet enheter trodde att de var ansluta till nätverk 

som tillhandahölls av hotell utomlands, där användare tidigare varit anslutna. 

 

Intervjuerna stärker den analys vi gjort baserat på enkätsvaren. Båda intervjuobjekten sa att mer 

information kring riskerna antagligen påverkar användandet av publika nätverk. Där bättre 

information i en tidigare ålder togs fram som en viktig del i arbetet för att öka medvetenheten 

kring riskerna. Intervjuobjektet som ansåg sig ha låg medvetenhet svarade att hen hade använt 

publika nätverk mindre om kunskapen varit bättre. 
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6 Slutsats och diskussion 

Följande avsnitt innehåller reflektioner över hur undersökningen genomförts. Därefter följer 

avslutande tankar kring vidare forskning som kan göras på området. 

6.1 Metodreflektion 

I enkäten ställdes frågan ”Brukar du ansluta dig till publika nätverk?”. Begreppet ”publika 

nätverk” definierades inte ordentligt och gav upphov till några inkonsekventa svar som ”Onödigt 

då jag kopplas automatiskt när jag hittar nytt wifi” på frågan ”Varför stänger du inte av WIFI på 

telefonen när du lämnar hemmet”. Detta trots att de senare anger att de inte ansluter till publika 

nätverk. Om begreppet ”publika nätverk” definierats hade dessa svar antagligen varit 

annorlunda. Ett antal respondenter har angivit att de inte ansluter till publika nätverk men har 

som anledning till att de inte stänger av wifi på telefonen svarat att de använder wifi på andra 

platser än hemmet. Det verkar även ha skett en förväxling mellan wifi och mobildata i några 

svar. Detta har vi tagit i beaktning när vi genomfört analysen. 

 

Vi fick endast in ett svar på den kortare enkäten som tillhandahölls vid observationstillfällena. 

Antalet svar påverkades antagligen negativt då de plötsligt blivit medvetna om de potentiella 

risker som finns med att ansluta till osäkra nätverk, och därför kopplar ner sig. Dessutom 

fungerade den inte som önskat på mobiltelefoner, då dessa enheter har en separat webläsare just 

för godkännande/inloggning på nätverk som inte tillåter omdirigering till andra websidor. På 

grund av den låga svarsfrekvensen har vi valt att utesluta enkäten helt från vår analys. 

 

När den längre enkäten skickades ut ombads, som tidigare nämnts, respondenterna att 

vidarebefordra enkäten. Detta resulterade i att vi fick in en stor mängd svar från 15-20 åringar. 

Även om det inte fanns några markanta skillnader i svaren som 15-20 åringar angav, jämfört med 

de andra åldersgrupperna, kan vi inte dra några konkreta slutsatser kring ämnet. Däremot kan vi 

se vissa tendenser.  

 

I efterhand fann vi att det hade varit intressant att även kontrollera vilka enheter personer 

använde för att ansluta till publika nätverk. De flesta mobiltelefoner har möjlighet att ansluta till 

internet utan att använda wifi-funktionen. Det gäller dock inte för laptops vilket skulle kunna 

innebära att laptops används i större utsträckning för att ansluta till publika nätverk. Däremot är 

mobiltelefoner smidigare och vi skulle därför kunna anta motsatsen. Men eftersom vi inte ställde 

den frågan kan vi tyvärr inte dra några slutsatser kring detta.  
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6.2 Vidare forskning 

Undersökningen antyder att användningen av publika nätverk minskar med åldern. 

Anledningarna till detta har vi inte undersökt. Däremot ser vi att vissa skillnader i medvetenhet 

mellan olika åldrar existerar. Vidare forskning kring detta kanske kan visa att attityder kring 

publika nätverk påverkas av ålder eller om det finns andra anledningar till att användningen 

minskar. Ett exempel på en annan anledning skulle kunna vara att man med åldern inte känner 

samma behov av att vara konstant uppkopplad och tillgänglig online. 

6.3 Slutsats och diskussion 

Något som vi inte från början planerat att undersöka var hur användning, medvetenhet och 

kunskap kring risker skiljde sig mellan användare av olika enheter. Observationerna gav 

intrycket att Apple-användare i större utsträckning inte tänkte på säkerhet då en majoritet av 

anslutningarna gjordes av Apple-enheter. Därför gjordes valet att även titta om det fanns 

skillnader i hur svaren från användare av Apple-enheter såg ut jämfört med användare av andra 

enheter. Enkätsvaren tycks visa att Apple-användare i allmänhet inte har samma 

säkerhetsmedvetenhet som användare av andra enheter. De anser själva att de inte är lika 

medvetna som andra grupper. De anger även att de ansluter till publika nätverk i större 

utsträckning samt att andelen Iphone-användare som stänger av wifi på sina telefoner är mindre 

än motsvarande siffra hos Android-användare. 

 

Säkerhet är någonting som de allra flesta anser vara mycket viktigt. Både när det gäller att 

skydda informationen på telefonen och på sina datorer. Ändå är det många som inte vet om de 

har tillräckligt bra skydd. Det faktum att många anser att säkerhet är väldigt viktigt men ansluter 

till publika nätverk visar på en kunskapsbrist. Endast 11,9 procent av alla som ansluter till 

publika nätverk använder VPN. Detta är anmärkningsvärt då VPN egentligen är det enda skydd 

som kan garantera integritet och konfidentialitet i ett publikt nätverk där det mesta annars skickas 

okrypterat. Även om det är viktigt med säkerhet är det alltså inte någonting som prioriteras. 

 

Enligt respondenterna själva är medvetenheten, kring riskerna som användandet av publika 

nätverk innebär, generellt låg. Vi kan dock se att medvetenheten är lägre bland de som angett att 

de ansluter till publika nätverk. Slutsatsen kring detta blir således att en brist på kunskap kring 

riskerna existerar. Detta är ett problem eftersom det finns stora risker med publika nätverk. 

Däremot verkar inte kunskapsbristen vara den enda anledningen till att personer ansluter till 

publika nätverk. Nästan 20 procent anser sig ha bra medvetenhet kring riskerna men ansluter 

ändå till publika nätverk. Främsta anledningen till detta var för att få tillgång till internet på deras 

laptop. Vilket är förståeligt då väldigt mycket av arbetet som utförs på en laptop kräver 

internetuppkoppling. Andra anledningar var att det fanns möjlighet och för att inte slösa med 

mobildata. Detta tyder på att det även krävs en attitydförändring. Kunskap kring riskerna är inte 

det enda som krävs för att få människor att vara mer försiktiga i sitt användande av publika 

nätverk. 
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8 Bilagor 

Bilaga A (Enkät svar) 

Sammanfattning av svar från enkät (370 svar) 

Kön 

 
Man 143 38.6 % 

Kvinna 223 60.3 % 

Vill inte ange 4 1.1 % 

Ålder 

 

Under 15 0 0 % 

15-20 223 60.3 % 

21-25 54 14.6 % 

26-30 60 16.2 % 

31-35 16 4.3 % 

36-40 1 0.3 % 

40+ 16 4.3 % 

Vill inte ange 0 0 % 
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Telefon 

Vad har du för telefon? 

 
Iphone 255 68.9 % 

Android 108 29.2 % 

Windowsphone 2 0.5 % 

Annan smartphone. 3 0.8 % 

Jag har ingen smartphone. 2 0.5 % 

Brukar du förbruka all din data? 

 
Ja 128 34.8 % 

Nej 225 61.1 % 

Vet inte 15 4.1 % 
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Anser du att mobildata är för dyrt? 

 
Ja 177 48.1 % 

Nej 91 24.7 % 

Vet inte 100 27.2 % 

Stänger du av WIFI på telefonen när du lämnar hemmet? 

 
Ja 108 29.3 % 

Nej 260 70.7 % 

Hur viktigt anser du att det är att skydda informationen på din telefon? 

 

1 8 2.2 % 

2 28 7.6 % 

3 83 22.6 % 

4 128 34.8 % 

5 121 32.9 % 
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Har du virusskydd på din telefon? 

 
Ja 35 9.5 % 

Nej 191 51.9 % 

Vet inte 142 38.6 % 

Anser du att du har tillräckligt skydd på din telefon? 

 
Ja 92 25 % 

Nej 86 23.4 % 

Vet inte 190 51.6 % 

  



37 

 

Laptop 

Äger du en laptop? 

 
Ja 349 94.3 % 

Nej 21 5.7 % 

Du har svarat att du har en laptop. 

Vilket operativsystem har du på din laptop? 

 
Windows 107 30.7 % 

OS X 227 65 % 

Linux 1 0.3 % 

Övriga 14 4 % 
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Hur viktigt anser du att det är att skydda informationen på din laptop? 

 

1 7 2 % 

2 9 2.6 % 

3 51 14.6 % 

4 106 30.4 % 

5 176 50.4 % 

Har du ett antivirusprogram på din laptop? 

 
Ja 194 55.6 % 

Nej 69 19.8 % 

Vet inte 86 24.6 % 

Anser du att du har tillräckligt skydd på din laptop? 

 
Ja 154 44.1 % 

Nej 74 21.2 % 

Vet inte 121 34.7 % 
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Publika nätverk 

Brukar du ansluta dig till publika nätverk? 

 
Ja 261 70.5 % 

Nej 109 29.5 % 

 

Du har svarat att du brukar ansluta till publika nätverk. 

Av vilken/vilka anledningar ansluter du dig till publika nätverk? 

 

För att det finns möjlighet. 135 51.7 % 

För att jag ska göra någonting som kräver mycket datatrafik. 67 25.7 % 

För att min mobildata börjar ta slut. 75 28.7 % 

För att jag har dålig täckning. 61 23.4 % 

För att få snabbare uppkoppling. 91 34.9 % 

För att jag inte vill slösa med min mobildata. 146 55.9 % 

För att koppla upp min laptop på internet. 115 44.1 % 

Övriga 52 19.9 % 
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Vad brukar du göra när du ansluter till ett publikt nätverk? 

 

Sociala medier (facebook, twitter, instagram osv) 229 87.7 % 

Läser nyheter 104 39.8 % 

Bankärenden 30 11.5 % 

Spelar spel 39 14.9 % 

Streamar media, film eller musik (youtube, spotify osv) 143 54.8 % 

"Slösurfar" 158 60.5 % 

Laddar ner filer 31 11.9 % 

Läser e-post 131 50.2 % 

Övriga 25 9.6 % 
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Risker 

Hur medveten anser du att du är kring de risker som finns med publika 
nätverk? 

 

1 95 25.7 % 

2 89 24.1 % 

3 94 25.4 % 

4 54 14.6 % 

5 38 10.3 % 

Vet du hur man kan skydda sig mot dessa risker? 

 
Ja 62 16.8 % 

Nej 308 83.2 % 

Du har svarat att du vet hur man kan skydda sig mot de risker som finns med att använda 
publika nätverk. 

Använder du dig av något av dessa sätt att skydda sig på? 

 
Ja 36 58.1 % 

Nej 26 41.9 % 
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Anonymiseringstjänst 

Använder du dig av någon anonymiseringstjänst? 

 
Ja, Proxy 14 3.8 % 

Ja, VPN 30 8.1 % 

Ja, VPN & Proxy 22 5.9 % 

Nej 304 82.2 % 
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Bilaga B (Observationer) 

Café 10 april kl. 12.00–13.30 

MAC-Adress Hostname SSID 

0ebc38b22705576b91027fb9e721c128 Android 
 cb8200fd3cba0dd12af03a40662361de iPhone 
 40f22b8eadddcb35e9d4d41dc6cb02e6 iPhone 
 0f864534dde4a0e77e9437f471626e63 iPhone Free Wifi 

b315af81f8ce5c39c8a2b61f2a5208ff okänd 
 1ccd11db7b851dd8a92b03f009de5384 okänd 
 c2b579de03decbc311a79c8d1258b069 okänd 
 913a702a8bba348c6abac7504ef179bd Android 
 738f2f6fd369a83c8759f72ae18b5aff iPhone 
 f04125aef7195ac3686fa29919376ee9 iPhone 
 dcdc8bd64aace3eb27d2392ea3556720 iPhone 
 99190165709c12014a5a4f0bf746c455 Macbook Air Free Wifi 

b731371c853a3ac2eb273fe5e1d144fd iPhone Free Wifi 

8cdd544f20e6e812759c69a992d69b77 okänd 
 70389fe933ea2f1dc82d42173b9be774 iPhone 
 19a904fc522c8a2357596aff1ed6601a Android 
 35bcda3d78ab1b3e74d5382ca0842676 iPhone 
 f0140b7804488d7a83732688b60a184a Android 
 3021d3038d222e73730c609c3badb4ef iPhone 
 be94eb9fb3a9d7fc93ec4ce6e1b4399d iPhone 
 4079fc054e7d4f5abdb2195806e08469 iPhone 
 8eb1386bc86ae582ed88941d48aec464 okänd 
 5515bd8807355eb5da29bcf222c654ea iPhone 
 dd4b2628a036c14586a33d7e531a4eb5 iPhone 
 4de9e21afb2100506ceb004ebe1ab73d iPhone 
 68340abbb83332ed14aa9d4facd44ac9 iPhone 
 522c1cf4c3e4b8830301d0465d53d57c iPhone 
 4b926e2f032fcd96ea9f4c06f6134986 iPhone 
 27d66d181f081cee4317a873216f29df Android 
 61f4bc857da4acf44f76798f9b5de42c iPhone Free Wifi 

f7754c4357fa6ec07992c8e3c1d8105f Android 
 08d09270e9e4d54ca873c7837cb40cbb iPhone Free Wifi 

aaff87038cf3b26842bedffc35ad097c iPhone 
 e22677f54a7b87152d906113d20e80e5 Android 
 ce7e0db9d2d648710b9a3d9640a5ec7b iPhone 
 6aa0dc6d6de205ff301b02a06f05f3a8 iPhone 
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f9b0ca39d7fc15cf8a0374eb8e67c541 Android 
 da5960a8a70cc614857efdf02a5b942b Android 
 9dbeff566a6e52c412533d6547393e44 Android 
 93c47f4a322a2b3263fec37a6d7c69e3 Android Free Wifi 

b254eeff52c8860ae4c97c0bb4aa3f57 okänd 
 186121973395333dcda7d9ddd433384b Android 
 86e63f6617494bf8ab9e4db214dc8187 Android 
 9914857211f63b23bbb06c0c92f4f04c okänd 
 289c24978404396ab729014fba5f7127 Android 
 ee1160ba063c647182c326672316f980 iPhone 
 6514db8f4a841ddc71a87b6cf10528b9 Android 
 77a12f93b8bf43d0e02ed6060a085a5e okänd 
 7b866a45452e0e275cdb3110270c34e8 iPhone 
 43504e1bc23f14b2c0853617eabf55d1 iPhone 
 76a410f8451ce9c005168a98245270e1 iPhone 
 eaf67cf781d054df6d70facc3f1260fc okänd 
 e0d508c96806823f30f8a88e317dabca Android 
 c51608b57d5308d0093236279807df98 Android 
 0438515563f1e013b3e10e6c0012ab59 Macbook Air 
  

Ekonomikum 23 april 10.30–12.00 

MAC-Adress (md5 hash) Hostname SSID 

5d0b5cdbd9c47cfc9b532621f18abb8f Android 
 55170a86bd47af24520c0c2ee6cda549 iPhone 
 37978cdad3bb4ca506ac4c6ed65847d3 iPhone Free Wifi 

e70ff43e8ee58ce5fa72f32315105564 iPhone 
 e9d662785dd81af94c9f23f77ff5c394 iPhone 
 af5b987e4837d571bd08c42df841273d Android 
 b353035ccc7d6743e03062e5915300b0 iPhone 
 a5a925d18681f3e9f22dd95c0029c912 okänd 
 894192f3c8776427fcbe5c0b7f148c71 iPhone 
 a645fa4f2d68b75ea4460d8a76a94c93 iPad 
 812761b2b8747243226e334cdd83de1d iPhone 
 74e5a1efe2730e3eddfe690e04b164d0 iPhone 
 626b5fdde9fbb753ca8f613ef0033205 iPhone 
 8b748b696f7fd8b84ee8ac41f857eda9 okänd 
 3bc3b917bc76a5f8862f9aa8646cb2f2 Android 
 2f867a8152be3da028d43f2bb53a61a9 iPhone 
 715e712ee53f0a334fa8f7ee18a0fb97 okänd 
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d2f92e69ac61e57fe97e72418fce90a4 iPhone 
 bf7529847ba2bd2865c307b1a4b2948c iPhone 
 490195f36a59d95c5991b1c7ab1b06a0 iPhone 
 e02716d19fcf765336c80426ca916357 okänd 
 71dde8b0d7e58ed3b7c5dc843df4f9bb Android 
 25a7846af21effb73effd7e88752b080 okänd 
 75aade083473c8bc59294f606454c14d Android 
 d4331148f257e2a5282222f2ced14b9a Android 
  

Centralstationen 24 april 14.00–15.30 

MAC-Adress (md5 hash) Hostname SSID 

ae11012c5baacb183508e795fdb29b48 iPhone 
 7eb85319ceb1bb7dbf85fd8213c08f20 okänd 
 bcf045be5254d64cf61d4c881797e9aa Android 
 5e26e82eef0e88423b4c0f39c7f79b36 iPhone 
 6619d53516c447aa98025fea29273053 Android 
 5403be646488f6debfa6f555df60d548 Android 
 96e1ed3ea8558aae19f2328ed00baf86 iPhone 
 1496b288abb3fdbedd43207820b696fd iPhone 
 be97ce3aa92aa9c2b1dbfa14a5dd2550 iPhone 
 ff4588034270a2a9fd9599e284130886 iPhone 
 ca494dab749de3843a519a5c1578c649 okänd 
 b9322ae0e318b912138ab96e54ad1443 iPhone 
 9c62c6de4440b95a00a46940ae957abf Android 
 4d5a90054ae02a22f0c9af8fa1750c34 iPhone 
 3050d64d634a3a0646fcd9bb644ee85b iPhone 
 4c0a951ffdaaf7bfab4d8f9c26cd0d5c iPhone 
 5a201575eb2067ea2624e396f8c8c5c7 Android Free Wifi 

7d35ceca1f7f2e54094d962be1a1bf4c Android Free Wifi 

1cb3c9dd9abdb31778367fe04053cd58 iPhone 
 20534011ee5dad2085001f2c4ece7f77 okänd 
 5225cb982ea238054776e9dd1740aee6 iPhone 
 7a5041fc1b22fdea3963be56aa44ec68 Android 
 7ca6b89ab1a0569d982eda01a0ca3015 iPhone 
 82198a165f19bb887fb49c738248ff11 okänd 
 78e84590af3c0faff8037f4556ee0e2a iPhone 
 8694e2932778557bd0887e2e01166339 iPhone 
 d50f58f245f5a662f0b66c6bb2f925d6 Android 
 7d138412520aad14cf20f48fc658434a iPhone 
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e5f88b3b6aaaf5cefc08c944121f165e okänd 
 0a487b01ae6af49fdf5ea3a1d2b19d07 iPhone 
 574cce75ae4c3cf20dd9a389aa02db54 Android 
 83cb6c8eddc3057cd43107b5cbee461a iPhone 
 24f19e03befb7330b6fe93ae6f094581 iPhone 
 99890c846bff39fd3b350a9ff0bb4871 okänd 
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Bilaga C (Intervjuer) 

Intervju 1 

Fråga: Vad anser du är ett publikt nätverk? 

Svar: Ett nätverk som inte är lösenordskyddat. 

 

Fråga: Tidigare i enkäten svarade du att du inte brukar ansluta till publika nätverk. Kan du 

utveckla varför du inte använder dig av publika nätverk? 

Svar: För att jag är sjukt paranoid! Haha, skämt å sido så anser jag att jag har ganska bra koll på 

vad man kan råka ut för. Även om chansen inte är så jättestor att någon får åtgång till ens telefon 

eller dator så ska man aldrig säga aldrig. Hellre så lägger jag ett par hundra varje månad på ett 

mobilt bredband än att riskera att någon får åtkomst till information som kan skada. Nära 

anhöriga med goda tekniska kunskaper har både varnat och skrämt upp mig när det gäller 

publika nätverk. Bland annat har de berättat hur enkelt det är för någon att skapa ett “falskt” 

nätverk som man lätt kan tro att det är ett vanligt nätverk. 

  

Fråga: Använder du nätverk i skolan? 

Svar: Ja, jag använder eduroam när jag är i skolan. 

 

Fråga: Du har valt att inte använda något skydd, varför har du gjort det valet? 

Svar: På datorn så har jag brandväggar och virusskydd, men däremot ingen VPN eftersom att det 

kostar pengar, samt att jag mest är uppkopplad på mitt hemnätverk vilket innebär en mindre risk. 

Däremot kan jag medge att en VPN skulle vara att föredra när man är uppkopplad på nätverk i 

skolan, men samtidigt, är man student och dessutom bor själv så är det inte säkert att man har 

möjlighet att skydda sig så pass mycket eftersom jag har för mig att VPN är ganska kostsamt. 

 

Fråga: Du har angett att det är väldigt viktigt att skydda informationen på både din telefon och 

laptop. Är det anledningen till att du inte kopplar upp på publika nätverk? 

Svar: Ja, det är anledningen till varför jag inte kopplar upp mig på publika nätverk. Däremot så 

kan jag inte säga att jag aldrig kopplar upp mig på publika nätverk då jag ansluter mig till 

universitets nätverk, men jag försöker, så ofta som möjligt, att undvika publika nätverk. 

 

Fråga: Har du ändrat attityd efter att ha svarat på enkäten? 

Svar: Ja. Samt lärt mig att det även kan vara viktigt att skaffa ett bredare skydd även till 

telefonen. Dessutom, eftersom alla dessa risker finns så tycker jag att publika nätverk inom 

skolor, samt arbeten bör skydda sina nätverk bättre för deras användares skull. Denna enkät och 

denna studie tror jag kan vara viktig att göra, speciellt för att uppmärksamma människor på 

riskerna som finns, då jag tror att många är omedvetna om detta. Information om riskerna med 

publika nätverk bör ges ut redan i skolorna så att möjliga intrång kan förebyggas med ökad 

medvetenhet.  
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Intervju 2 

Fråga: Vad anser du är ett publikt nätverk? 

Svar: Det är ett nätverk som inte är privat. Med det menar jag ett offentligt nätverk, typ skolans 

nätverk. Om man använder nätverket hemma där man har ett lösenord och som man betalar för 

är det privat. Publika nätverk är t.ex. i skolan, på flygplatser eller festivaler etc. 

 

Fråga: Du har tidigare svarat att du ansluter till publika nätverk för att få snabbare uppkoppling. 

Kan du utveckla varför du använder dig av publika nätverk? 

Svar: Bara för att få snabbare uppkoppling för jag har obegränsat med surf. Eller om jag har 

dålig mottagning och det finns ett publikt nätverk så kopplar jag upp mig på det också. 

 

Fråga: Om du hade bättre kunskap kring riskerna med publika nätverk och därmed dess 

konsekvenser tror du att du hade använt det mindre eller inte alls? 

Svar: Definitivt mindre, men det kan jag säga redan nu. Hackers ser ut som du och jag. 

 

Fråga: Du har angett att det är väldigt viktigt att skydda informationen på din telefon och laptop. 

Varför kopplar du då upp på publika nätverk? 

Svar: För jag har inte vetat att folk kan komma åt det. Jag har trott att folk kan komma åt det 

genom typ messenger på mobilen, man accepterar att appen har tillgång till information på 

mobilen. Det slog mig nu att det är samma sak fast de frågar om lov. Jag tänker att jag aktivt 

måste gå in och ladda ner virus, typ som messenger. Att jag bara surfar har jag inte förstått är 

tillräckligt för att någon ska komma åt min information. Jag har alltid trott att det är när jag 

“bjuder hem någon” (som messenger) som de kan komma åt information. 

 

Fråga: Du svarade i enkäten att det är mycket viktigt för dig att skydda informationen du har på 

din laptop. Samtidigt så svarade du att du inte vet om du har tillräckligt skydd på din laptop. Hur 

kommer det sig? 

Svar: Det är inte jag som har säkrat upp min dator, det sköter en nära anhörig. Eftersom jag inte 

har brytt mig om att kontrollera om det hen har gjort är bra så vet jag inte men jag litar på hen. 

Får jag virus får hen fixa det. 

 

Fråga: Har du ändrat attityd efter att ha svarat på enkäten? 

Svar: Ja absolut, men det är inte endast på grund av enkäten utan också att personer i min 

omgivning har berättat om riskerna. 

 


