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Abstract 
Digital artefacts such as smartphones have become an intricate part of our daily lives 

both private and professionally. They have evolved from doing simple tasks to become 

a form of expression, as well as acting as a gateway to the digital world of connections. 

We rely on various technology such as Wi-Fi networks to connect with others. They in 

turn have become more available and today, many establishments offer free network 

to their customers. With these developments comes different kind of risks for the user. 

Wi-Fi enabled devices are broadcasting their MAC-address along with information of 

previously connected networks. These digital traces can sometimes even be connected 

to physical locations such as a home address. This means that a user can be tracked 

and profiled only based on information gathered in couple of minutes. In this study we 

have gathered the leaking information from digital artefacts and studying them 

further. Our study shows how digital artefacts are making us into public users. In this 

case study we have three different observations. The gathered data has then been 

analysed to see what sort of information can be gathered, what kind of patterns can be 

seen and what sort of connections can be made. The aim of this paper is to create a 

greater awareness and to give recommendations to users in what sort of measures they 

can take in order to protect their privacy. In our results, we have been successful in 

profiling users based on their digital traces by seeing where they have been. In some 

cases, we have also been successful in identifying a person and their home address. 

With these results, we discuss what it means for a user to become known in such 

unknown way. But also what it means for the relationship between a user and their 

digital artefact, and suggest a new way to visualize it. In this study we have also been 

presented with various challenges, and with it we expose the tension that exists between 

an individual and a user. We conclude in our study by few measurement that can be 

taken to prevent unwanted information leakage.  
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1. Inledning  
Digitala artefakter har blivit både en viktig och invecklad del av våra liv där de dagligen finns 

med oss för kontinuerlig koppling till andra både privat och professionellt. Detta möjliggörs av 

den teknologiska utvecklingen som har gjort närvaron av trådlösa nätverk mer utbredd och 

mer tillgänglig för allmänheten. Olika platser såsom universitet, kaféer, restauranger och 

frisörer med flera erbjuder idag gratis Wi-Fi nätverk till besökare och kunder. Vid anslutning 

till dessa nätverk, blir våra digitala artefakter en port till kommunicering och även sätt att 

uttrycka vem vi är. Dessa blir också arkiveringsplats för tidigare och nuvarande relationer då 

de sparar uppgifter som information, bilder, meddelande, kontaktinformation och med mera. 

Med detta klär vi våra digitala artefakter med viss emotionell värde utöver att enbart vara 

digitala verktyg eller hjälpmedel, då de sparar data som agerar som minnen för oss. Detta 

skapar en komplex relation mellan användare och den digitala artefakten. Men artefakten 

förblir digital och innehar tekniska delar som många användare inte förstår fullt ut. Tjänsten 

av att ansluta sig till trådlösa nätverk ter sig som enkel och ofarlig, men i denna process sänder 

våra digitala artefakter mer information om oss än vad vi har tidigare trott.  

Media Access Control (MAC) är unik för varje nätverkskort och agerar i den digitala sfären 

som en unik identifierare för en användare. Denna uppgift tolkas även som en personuppgift, 

vilket gör att det kan liknas till personnummer i den fysiska världen. I anslutning till nätverk 

blir vår närvaro, med den digitala artefaktens MAC-adress, publik kännedom till enheter 

omkring oss. Men i dessa försök till anslutning kommer våra digitala artefakter också söka 

efter tidigare kopplade trådlösa nätverk i hopp om en återanslutning. Denna information om 

tidigare anslutna nätverk sänds ut till alla som lyssnar med MAC-adressen. Detta betyder att 

våra digitala artefakter berättar för andra om vart vi har varit och vart vi är. I många fall kan 

dessa nätverksnamn i form av Service Set Identifier (SSID) kopplas till verksamhet eller olika 

platser. En tillräckligt stor insamling av information om tidigare kopplade nätverk kan räcka 

för att ge indikation på vem du är och vilken livsstil du har. Denna information kan oftast vara 

väldigt privat, till exempel ett hemmanätverk som i vissa fall även kan kopplas till en 

hemadress. Detta betyder att om våra enheter söker efter trådlösa nätverk medan vi går nedför 

gatan, riskerar vi att berätta för de omkring oss vem vi är, var vi bor och vart vi har varit. Även 

om vi gör oss redan kända för andra i den digitala sfären för kommunicering där vi ibland 

delger denna information vi själva, sker detta på självvalda sätt som vi förstår. Med dessa 

digitala spår blir vi kända på okända sätt som de flesta inte är medvetna om - särskilt inte om 

konsekvenserna av det. Chansen att bli nästintill konstant övervakad utifrån våra egna 

anslutningar och digitala spår, och när folk blir mer medvetna om det, riskerar att skapa en 

värld av självcensurering. När flera digitala artefakter utropar liknande information skapar det 

en högljudd värld där informationen flödar fritt, läckandes från privata digitala artefakter till 

användaren, om användaren. 

Denna uppsats har som syfte att undersöka den läckta informationen av våra digitala 

artefakter i trådlösa nätverk och ge förslag till vilka åtgärder användaren kan vidta för att 

skydda den personliga integriteten. Vi analyserar den insamlade informationen för att se vilka 

mönster och relationer kan urskiljas. Samtidigt undersöker vi vilka problem detta skapar för 

en användare i relation till dess digitala artefakt och hur vår valda teknologi kan vidare 
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användas för spårning och profilering av individer. Denna uppsats använder sig av tekniska 

förkortningar, och för att underlätta för läsare har vi därmed bifogat en ordlista som återfinns 

i bilaga 3.  

1.1 Bakgrund  

Med en kontinuerlig utveckling och ökad användning har digitala artefakter blivit alltmer 

vanligare och mer invecklade i våra liv. De har utvecklats från att enbart tillhandahålla enkla 

tjänster till att bli en viktig del av vår vardag och kommunikation med andra. Utöver det har 

de också blivit ett medel till att uttrycka vem vi är. Genom design och modell av den digitala 

artefakten upplyser vi andra om vår status, men även att alltid vara tillgänglig för andra, att 

alltid vara ”någon annanstans”, upplyser vi andra om hur viktiga och upptagna vi är som 

personer. Omedvetet eller medvetet, uttrycker våra digitala artefakter en del av vem vi är.  

Detta kan också uppnås genom att personifiera den digitala artefakten; vi ändrar om bilder, 

utseende och ljud för att matcha vårt tycke. Ändring av exempelvis våra startskärmar på smarta 

mobiltelefoner kan liknas vid möblering; vi använder objekt som vi har lånat, köpt eller fått för 

att kombinera och positionera som ett sätt att uttrycka oss (Turkle, 1997). Men jämfört med 

andra klassiska former av uttryck, eller bara med en dator, så invaderar våra smarta 

mobiltelefoner våra sinnen genom fysisk närhet, ljud, beröring (eg. vibration, material) med 

mera. Dessa har gjort våra digitala artefakter personliga då de har blivit så viktiga i hur vi 

uttrycker vem vi är till andra på så många olika sätt. Digitala artefakter har därmed blivit en 

ikon för ”jag, min mobiltelefon och min identitet” (Vincent, 2006).  

Vi klär våra enheter med sentimental värde då de arkiverar våra minnen och sociala 

kontakter i form av telefonnummer, bilder, meddelande och med mera. För det är inte enbart 

en form av uttryck och enslig användning av våra mobiltelefoner som stimulerar tillgivenhet, 

utan genom social interaktion med andra. Då vi ofta har digitala artefakter nära oss gör det oss 

konstant tillgängliga för andra. Detta har skapat en utveckling som gör oss mer känslomässigt 

beroende av andra, vid intresse se Turkle (2006) om diskussion om status för subjektet och 

dess utveckling. Men det är inte enbart genom relationer till de människor vi känner, de som 

vi redan har en känslomässig koppling till, som skapar all stimuli; våra artefakter agerar även 

som en portal till ett globalt nätverk av anslutna enheter och användare. Som resultat av detta 

finns det konstant nya möjligheter att träffa, eller ansluta sig till, någon ny. Därmed kopplar 

våra digitala artefakter oss till den aktuella verkligheten med jobb, familj och vänner – även 

till en värld som upplevs vara fylld med möjligheter. Detta stimulerar behovet och den 

upplevda känslan att man alltid måste bära med sig sin mobiltelefon, vilket skapar vad Turkle 

(2006) beskriver en ”social kontrakt”. Detta är också tydligt i de otaliga intervjuer beskrivet av 

Turkle (1995, 2006) där personer beskriver känslor av ångest utan sin mobiltelefon. Detta kan 

visa på att dessa digitala artefakter har blivit en viktig del av oss. Som beskrivet av Gergen 

(1971) så ökar sannolikheten att ett beteende blir en värdefull del av vår självidentitet, om 

beteendet är kongruent med vår självuppfattning och upplevs ge positiva resultat, exempelvis 

genom ökat självförtroendet. Men detta kan också förklaras av att när digitala artefakt är medel 

för validering, så kan ibland de känslor associerad med denna validering förflyttas till 

artefakten (Turkle, 2006).  
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För att kommunicera till andra antar vi en digital identitet som representerar oss som 

personer. Med upplevd anonymitet kan vi anta flera olika identitet och roller, att spara olika 

delar av subjektet in i olika datauppsättningar. Fastän den digitala identiteten har en stark 

koppling till verkligheten, möjliggör det för användaren att överskrida de mänskliga 

begränsningarna i vardagen såsom kön, ras, handikapp, blyghet, etc. (Turkle, 1995). Med de 

digitala artefakter som en port till denna digitala sfär, kan vi därmed utveckla subjektet vid 

kommunicering till andra. Vid kommunicering genom den digitala identitet, gör vi oss även till 

kända användare och ibland självmant delger information om oss. Men detta är på sätt som vi 

förstår och upplever oss ha kontroll över. I en studie av författarna Satchell, C., Shanks, G., 

Howard, S., & Murphy, J. (2006) noterade de hur viktigt det var för användaren av att ha en 

känsla av kontroll. Användarna ville ha möjligheten att modifiera information som de upplevde 

var deras även efter att de hade delgett den, och noterade också att desto mindre upplevd 

kontroll desto mindre mängd data delgavs av användaren. Detta kan förklaras med att 

användaren känner att man ”ger upp” sin information vilket leder till känslan av att man tappar 

kontroll över den. Turkle (2006) beskriver även att användare känner sig fjärmad från sin 

upplevelse genom sin digitala artefakt för att passivt se delar av ens liv utspela sig och scrollas 

vidare. Detta förklaras med att det sker en alltför snabb utveckling av informationen för att vi 

ska förstå det fullt ut. Den digitala artefakten är därmed inte bara hjälpmedel i vår vardag, utan 

även hjälpmedel och verktyg för att hålla koll på ens liv.  

För att en användare ska bibehålla en känsla av kontroll och integritet, kan han undanhålla 

eller modifiera informationen; för såsom multipla identiteter kan skydda oss i verkliga livet, 

ger dem även en skydd i den digitala sfären.  I frågan om full anonymitet vet de flesta användare 

att det är omöjligt. Men som beskrivet av Satchell et al. (2006) uttryckte användarna önskan 

att behålla de mest privata informationen, som hemadress, hemligt för andra i så stor 

utsträckning som det går. Detta kan beskrivas som att vi vill minimera tillgängligheten till vem 

vi är i den fysiska världen samtidigt som vi vill vara tillgängliga för alla de möjligheter vi 

upplever i den digitala sfären. Så när våra artefakter gör oss till publika personer blir det ett 

svek – särskilt när de innehar en sentimental värde från oss. Att vi blir kända på detta okända 

och omedvetna sätt medför även risker vi därmed inte kan vara medvetna om. 

Satchell et al. (2006) noterade att användare dock är rätt blasé över att delge sin 

information. Istället var man orolig över vem man skulle bli känd av och om man skulle bli 

känd genom inaktuell information. Användarnas ideologiska protester mot att bli kända 

minskade även när man utlovad smidighet och flexibilitet genom att erbjuda ett samlat ställe 

att ha kontroll över flera konton, exempelvis med flera konton för mejl. Det viktigaste var 

upplevd kontroll över sin information och möjligheten att personifiera sitt data även efter att 

ha gett ut den i syfte att informationen är så aktuell som möjligt (Satchell et al. 2006). Vilket 

är viktigt då informationen presenterar vem vi är och möjliggör för andra att ta kontakt med 

oss. Vi kan dock modifiera hur vi blir presenterade beroende på vilken information vi delger 

och även anta olika roller. Detta kan liknas till den fysiska världen där vi också har olika roller 

beroende på kontext för att förmedla en viss bild av oss. Det är därmed naturligt att oro över 

att vår privata roll ska krocka med den bilden vi har i professionella miljöer återfinns i den 

digitala sfären (Turkle, 1997). Men denna överföring av olika roller till den digitala sfären med 

pseudonymer och olika konton, fragmenteras vår meta-identitet till olika datauppsättningar. 
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Med varsin konto för sig, och särskilt om de är inaktuella, riskerar därmed att delge en falsk 

och simplifierad bild av vem vi är. Oro finns i att vi blir kända genom en bild av oss som är 

falsk, likt det som sker vid ryktesspridning. Problemet ligger då inte att vi blir kända, utan att 

vi blir det på okända sätt och även på sätt som vi upplever oss inte ha kontroll över.  

1.2 Problemformulering 

 Vilken information ger smarta artefakter ifrån sig vid sökning av trådlösa nätverk? 

 Vilka mönster går att utläsas ur denna information? 

 Vilka relationer är möjliga att urskilja från de insamlade uppgifterna? 

1.3 Syfte   

I denna uppsats undersöker vi hur våra digitala artefakter gör oss till publika användare för att 

ge förslag till vilka åtgärder en användare kan ta för att öka säkerheten i sin mobilanvändning. 

Vi samlar och analyseras dessa uppgifter i relation till användare för att undersöka hur dessa 

uppgifter gör oss till publika personer. Vidare diskuterar vi vad det innebär för relationen 

mellan digital artefakt och användare. Vår forskning syftar till att undersöka dessa olika 

aspekter för ökad medvetenhet i mobilanvändning och förslag till vidare forskning i området. 

1.4 Disposition 

Denna uppsats introduceras i inledningen med att beskriva relationen mellan användare och 

digitala artefakten. I kapitel 2 beskrivs tillvägagångssättet; de metoderna för insamling och 

analysering av både litteratur och den läckta informationen från våra digitala artefakter. I 

samma del behandlas också begränsningar och frågan om etik. Kapitel 3 förklarar de tekniska 

delarna i varför och hur digitala artefakter läcker information om användare. I denna del 

behandlas även de möjligheterna i att koppla en användare till en MAC-adress. Vidare i kapitel 

4 presenteras den insamlade informationen utifrån våra problemformuleringar i att undersöka 

vilka uppgifter vi har fått fram, vilka mönster kan identifieras och vilka relationer kan urskiljas. 

I kapitel 5 analyseras denna information vidare inom syftet av vår uppsats. Senare i kapitel 6 

diskuteras kring informationen och vad det innebär i den stora kontexten. Men även för 

relationen mellan användare och digitala artefakt. Kapitel 7 avslutar uppsatsen med en 

sammanfattning innehållande rekommendationer för vidare forskning.  

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av ett antal tekniska förkortningar. Dessa 

förkortningar kommer att förklaras i den löpande texten men återfinns också som en ordlista 

i bilaga 3.  
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2. Metod 
För att undersöka vilken slags information smarta artefakter ger ut och vilka mönster samt 

relationer går att urskilja, har vi utfört en fallstudie. Enligt Merriam (1994) är fallstudie att 

föredra när man vill undersöka en aktuell händelse där man inte har möjlighet att manipulera 

relevanta variabler. Men också man genom en heuristisk fallstudie vill ge läsaren en större 

förståelse av de företeelser som har studerats. Denna metod har passat vårt fall då vi inte haft 

möjlighet att manipulera vilka uppgifter digitala artefakter sänder. I enlighet med vårt syfte att 

skapa ökad medvetande hos användare vilken information digitala artefakter läcker och ge 

förslag till åtgärder, har vi gjort en fallstudie med tre olika observationer. Dessa tre 

observationer är förstudie, observation 1 och observation 2. För de tekniska verktygen vi har 

använt vid insamling av data, använder vi ordet ”drone” som ett samlingsord för dem. 

2.1 Fallstudie som forskningsmetod 

Merriam (2004) skriver att det är viktigt att vid en fallstudie avgränsa sin undersökning för att 

vara säker att arbetet blir klart inom tidsramen för arbetet. Detta minskar också risken att få 

med information som kan vara diffus och irrelevant. Merriam (20014) rekommenderar vidare 

att man ska gå igenom litteratur medan man befinner sig ute på fältet. Detta för att större 

erfarenhet kan ge ett större utbyte vid litteraturgenomgång. Vi har genom vår förstudie kunnat 

få en större inblick och förståelse för vilken information som är relevant för vår studie. 

Förstudie har även gjort att vi har kunnat se vilka relationer vi ska söka mer litteratur om.  

Ett problem med fallstudier är att den kan överförenklas eller överdrivas vilket gör att läsare 

kan dra felaktiga slutsatser om hur det är. Det kan även vara så att läsaren kan tro att en 

fallstudie redogör en helhet av en situation eller företeelse då den egentligen bara utgöra en 

liten del. Ett annat problem är att oetiska fallstudieforskare kan välja på tillgänglig data och 

modifiera slutresultatet på ett sätt som passar forskaren. Det är därför viktigt att både den som 

skriver och läser en fallstudierapport ska vara medveten om de skevheter som kan påverka 

slutprodukten (Merriam, 1994). Vi är medvetna att vi har gjort många antaganden utifrån de 

uppgifter vi har samlat och att det finns risk för att dessa antaganden kan vara överdrivna. Vi 

skriver mer om detta i kapitel 5 och 6. 

2.2 Metod för datainsamling 

För att undersöka den information en digital artefakt läcker vid sökning av trådlösa nätverk 

har vi använt oss av olika tekniker för att samla in information för vår analys. I syfte att 

undersöka vilka åtgärder en användare kan ta i sin användning av den digitala artefakten har 

vi gjort ett fall med tre observationer. Först har vi gjort en förstudie för att säkerställa att 

arbetet är möjlig. Sedan har vi koncentrerat oss på två områden som två olika observationer, 

ett bostadsområde och ett campusområde. Dessa två har valts utifrån tillgänglighet med 

möjligheten att ha uppsyn över tekniken och med tillgång till nätverk. I dessa tre observationer 

har vi samlat fyra olika typer av uppgifter; SSID, tillverkare, MAC-adress och tid av 

observation. De tre observationer har samma tillvägagångssätt och teknik där det enda som 

skiljer sig är mängd enheter och tid för avlyssning. Vidare om de tre observationerna:  
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 Förstudie: detta arbete har gjort för att säkerställa att arbetet har varit möjlig att göra. 

Installation och avlyssning har skett på campus under 6 timmar, från 30e mars 9:57 till 

30e mars 15:59. Vid genomgång av insamlade uppgifter kunde vi se att arbetet var 

möjlig att göra inom de ramarna av vårt arbete. 

 Observation 1: insamling av data vid ett bostadsområde under 11 dagar, från 29e april 

10:45 till 10e maj 17:59. Informationssamlingen har skett i ett område med 

hyreslägenheter där studenter och barnfamiljer bor. Installationen av drone har skett i 

en hyreslägenhet som har en gångväg på båda sidorna och en gångväg under. En drone 

har placerats närmare den sidan av huset med en trafikerad gångväg och ca 100 meter 

från en större väg där det även förekommer busstrafik. Emellan det finns det en 

parkering och en rad av hus. Området kan beskrivas vara trafikerad med folk som både 

promenerar, cyklar och åker bil.  

 Observation 2: Informationssamlingen i observation 2 har bedrivit under 5 timmar, 

från 19e Maj 09:54 till 9e Maj 15:21. Detta har skett på ett campus som är ett publikt 

område där flertal studenter och anställda arbetar vid. Inom gruppen finns dock 

skillnader i både enheter och bakgrund hos individen.  

2.2.1 Teknik för insamling 

Flera av teknikerna som har använts för observation av den läckta informationen är öppen 

källkod vilket har stark korrelation till hacker-världen. Detta är en gemenskap byggd på att 

skapa och göra eget. Detta möjliggör även för alla att ta del utav källkoden och modifiering och 

vidare spridning beroende på licens. Det gör att vårt arbete är lätt att återskapa och ger även 

möjligheter för andra att utveckla arbetet eller vissa delar vidare. 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi är en billig enkortsdator med storlek som ett kreditkort som är kapabel att 

anslutas till en skärm eller TV och som vidare kan användas med tangentbord och mus. Den 

klarar av olika uppgifter exempelvis att surfa på nätet och spela upp media. Datorn är främst 

till för att låta folk, i alla åldrar, utforska hanteringen av datorer. Samt att lära sig att 

programmering, främst i programmeringsspråk som Scratch och Python (Raspberry PI, u.å.). 

Snoopy  

Snoopy är en distribuerad spårning och profilerings ramverk skapat av Gleen Wilkinson som 

är öppen källkod. Dena innefattar fyra olika komponenter; klient mjukvara, server mjukvara, 

web gränssnitt och synkning till Maltego1. Gratisversionen som vi använder erbjuder inte web 

gränssnitt och har som krav att den inte får användas för vinstsyfte. Klient sidan av Snoopy 

fungerar med hjälp av drone som är en valfri Linux baserad enhet som har en Wi-Fi interface 

och utåtgående Internet anslutning. Skaparen kallar denna enhet för ”Drones” och använder 

oftast vid demonstrationer av en drönare. Man rapporterar dock att man har kunnat installera 

Snoopy på bärbara datorer, Raspberry Pi och i Nokia 9000 (Wilkinson, 2015, 13 juni). Detta 

visar att man inte behöver använda en drönare till uppgiften även om man kan. Därmed 

använder vi likt skaparen ordet drone för klientsidan av Snoopy för avlyssning vilket även 

                                                        
1 https://www.paterva.com/web6/products/maltego.php 

https://www.paterva.com/web6/products/maltego.php
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agerar som ett samlat ord för alla de möjliga enheterna som Snoopy kan installeras på. En 

drone har två möjliga uppgifter:  

1 Samlar in sökta SSID från närliggande trådlösa enheter, 

2 Erbjuder en egen uppsatt (falsk) accesspunkt (access point, AP) (Wilkinson, 2014). 

Varje drone är ansluten till en server genom OpenVPN och har sitt egna subnät. De insamlade 

uppgifterna om artefaktens sökta SSID skickas inom viss intervall till en server där den sen 

lagras. Dessa uppgifter kan med hjälp av Wigle2 sökas vidare för att hitta GPS koordinationen 

för en viss SSID och därefter till Google Maps för gatubilder. Den falska AP däremot dirigerar 

trafiken genom Snoopy mellan enhet och Internet. Därmed får enheter som ansluter sig till AP 

sin IP-adress från drone. Detta möjliggör koppling mellan artefaktens IP- och MAC-adress till 

Internet användning. För att se vidare om nätverksstrukturen för Snoopy samt de olika tillägg 

som kan adderas, se Bilaga 1. Vi kommer enbart använda den förstnämnda uppgiften i vårt 

arbete vilket är att samla in smarta artefakters MAC-adress och sökta SSID, och kommer 

därmed inte tillhandahålla en falsk AP. 

Kali 

Kali är det operativsystem (OS) som vi har använt i Raspberry Pi och är en Linux-distribution 

baserad på Debian som underhålls och finansieras av Offensive Security. Kali kommer med 

över 600 förinstallerade verktyg för att göra avancerade penetrationstest och 

säkerhetsgranskningar (Kali Linux, 2015, 17 Maj). 

 

Dessa nämnda tekniker har använts för vår datainsamling för att se vilka uppgifter som kan 

samlas, vilka mönster som kan avläsas och vilka relationer kan urskiljas. Vi har själv valt, 

ordnat fram och installerat dessa verktyg för vårt arbete. Vi har avgränsat oss i vårt arbete och 

med det bara använt grundläggande funktioner hos Snoopy. Vi har i enlighet med våra 

avgränsningar inte modifierat den valda tekniken för att besvara våra problemformuleringar.  

2.3 Metod för litteratursökning 

För att besvara våra problemformuleringar samt hitta åtgärder för användaren att vidta i sin 

användning av digitala artefakter har vi gjort litteratursökning för att hitta relaterad forskning. 

Denna sökning har skett genom Umeå biblioteks söktjänst, Google Scholar och genom 

databasen Diva. De ämnesområden som vi har sökt information inom är i 

informationssäkerhet, som är ett delområde i informatik, med fokus på informationsflöde med 

potentiella läckor. Detta med begränsning till trådlösa nätverk och digitala artefakter. Det här 

är ett nytt område inom informatik i nuvarande lärosäte vilket har utmanat oss och lett till 

varierad litteratur från olika författare med skilda bakgrunder. 

Använda sökord är: ”Snoopy”, ”Wi-Fi”, ”säkerhet”, "MAC-adress", "integritet", "artefakt", 

"digital", "identitet", "mobila enheter" och "personligt". Dessa sökord har använts olika 

kombinationer och på både engelska och svenska. I denna sökning har vi fått större inblick i 

hur vi kan exponera relationen mellan användare och digital artefakt utifrån den läckta 

informationen; varför detta sker och hur samt diskutera vidare om relation mellan användare 

                                                        
2 http://wigle.net/ 

http://wigle.net/
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och enhet. Detta har gett oss en varierad litteratur med författare från olika bakgrunder från 

tekniska fakultet till de med bakgrund i sociologi. 

2.4 Avgränsning 

Signalstyrkan begränsar oss till ett avlyssningsområde på 200 meter i diameter från 

avlyssnaren, drone. Den största datainsamlingen har skett vid ett bostadsområde som även är 

det mest troligaste scenariot för en hackare att utföra sin första avlyssning och 

profileringsarbete på. Inom avståndet av drone finns därmed ett visst antal människor, boende 

och de som far förbi. Därmed finns det möjligheter att profilera olika slags användare och även 

deras vardagsrutiner utifrån deras användning av tekniken. Det andra området är campus där 

det primärt finns studenter men också anställda. Båda dessa områden har gemensamt att vara 

populära områden för studenter. Även om det finns privatpersoner inom dessa områden blir 

arbetet begränsat och påverkat av studenter och deras livsstil vilket påverkar vilka slags SSID 

deras digitala artefakter bär med sig.  

Vi avgränsar oss till passiv avlyssning och insamling av data. Vi kommer inte tvinga fram 

det, exempelvis skapa egna användare eller enheter eller manipulera andra. Våra egna enheter 

kommer dock vara på och vi är medvetna att även dem och dess data kommer att avlyssnas. Vi 

begränsar oss också till att enbart avlyssna de digitala spår gjorda av digitala artefakter i Wi-Fi 

nätverk, och inte avlyssna exempelvis Bluetooth eller GPS. För att koppla digitala spåren till 

en geografisk plats har vi använt oss av tjänsten Wigle. Denna är dock inte fullt ut 

användarvänlig och för att hitta platserna i kartfunktionen har vi farit tvungna att zooma in 

tillräckligt för att se dem. Detta har begränsat oss till att hitta kopplingar inom staden Umeå, 

men i vissa fall har vi lyckats fått kopplingar utanför staden. Wigle är också en tjänst som är 

beroende av att användare laddar upp information om SSID och geolokalisation, vilket gör att 

all data återfinns inte där.  

Tillskillnad från skaparen av Snoopy använder vi oss inte av ett obemannade flygobjekt, 

drönare, att flyga omkring och avlyssna enheter. Detta för tillgänglighet och smidighet, vilket 

gör det enklare att återskapa vårt arbete. Men också på grund av lagen; man måste få tillstånd 

från Transportsstyrelsen om man vill använda drönare, eller annan slags obemannad farkost, 

för forskning3. Detta skulle kanske ha riskerat vårt arbete genom att möjligen dra ut på tiden. 

För de som är intresserad om drönare och att använda dessa till annat än bara forskning, 

rekommenderar vi att se på Transportsstyrelsens kartfunktion om vart man får flyga dem4.  

Andra tekniker finns för liknande arbete i att profilera och spåra användare. Exempelvis 

CreepyDOL5 som är öppen källkod och går att sätta upp på liknande sätt som Snoopy. Men 

tillskillnad från Snoopy, så kan CreepyDOL köpas i ett färdig installerad enhet för att direkt 

börja arbetet med profilering och spårning. Samma sak med Wi-Fi Pineapple Mark V 

Standard6 som också är färdig installerad enhet men ger även möjligheter för exempelvis 

penetrationstest. Denna teknik har större möjligheter men tar oss bortom de gränserna för vårt 

                                                        
3 http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-
UAS/ 
4 http://lfv.se/sv/Nyheter/Nyheter-2015/LFVs-dronarkarta-ska-hjalpa-UAV-flygare/ 
5 http://maliceafterthought.com/ 
6 http://hakshop.myshopify.com/products/wifi-pineapple?variant=81044992 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/
http://lfv.se/sv/Nyheter/Nyheter-2015/LFVs-dronarkarta-ska-hjalpa-UAV-flygare/
http://maliceafterthought.com/
http://hakshop.myshopify.com/products/wifi-pineapple?variant=81044992
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arbete. Existensen av dessa alternativ agerar dock som ett bevis på att intresset och 

möjligheterna finns där.  

2.5 Dataanalys 

För att analysera det avlyssnade data från våra tre observationer har dessa sparats till tre olika 

databaser. Denna data har blivit observerad, inhämtad, sparad och analyserad utan att bli 

modifierad. Data har använts vidare i att hitta koppling mellan MAC-adress, SSID, Wigle och 

geolokalisering. För att exponera relationen mellan individ och MAC-adress har vi primärt 

fokuserat på de SSID som verkar ha förnamn och/eller efternamn. Dessa SSID har kunnat 

sedan sökas på Wigle för att hitta en geografisk plats och sedan jämföras med resultat i Eniro. 

Detta har i vissa fall gett oss en identifiering än enbart profilering. För profileringsarbete, där 

vi har kunnat identifiera en typ av användare än en person, har samma arbetsmetod använts 

förutom användning av sökmotorer som Eniro.  

Vi har inte informerat vår omgivning av vårt arbete för att inte riskera datainsamlingen. 

Samtidigt har även vårt data från våra egna enheter blivit insamlade under vårt arbete. Detta 

gör att vi har antagit en roll likt en fullständig deltagare som beskrivet av Merriam (1994); vi 

är medlem i en grupp men döljer vår riktiga identitet. Dock är folk oftast inte medvetna om vår 

närvaro, särskilt inte om vår teknik, vilket liknar oss även till en fullständig observatör; en 

anonym del av den övriga miljön (Merriam, 1994).  

I vår datainsamling har vi avlyssnat och sparat all data som finns i området. Då vi inte har 

kunnat välja ut vad som sparas har informationssamlingen skett kvantitativt. Vi har dock gjort 

en kvalitativanalys genom att vi har analyserat bara vissa av de insamlade digitala spåren inom 

ramarna av vårt arbete. För detta arbete har vi använt oss av programmet DB Browser for 

SQLite7 för att granska databasen som Snoopy har samlat all data i. Java och NetBeans IDE 

har senare använts för att exportera intressant data i ett format som passar programmet Excel. 

Excel har sedan använts för att generera grafer i syfte att visualisera det insamlade data i vår 

uppsats. I identifieringsarbetet med exponera koppling av digitala spår till en person har vi 

använt oss av sökmotorer som Eniro och Ratsit. 

2.6 Metodkritik 

Tjänsten Wigle som används för att hitta en plats till en viss SSID har flera brister. Ett är att 

den är beroende av att användare själva samlar in och laddar upp informationen till tjänsten. 

Det andra är att SSID lokaliseras med hjälp av ”spanaren”, den som avlyssnar och sparar, och 

kopplar dennes position med hittad SSID. Detta blir korrekt då det är i området, men blir dock 

inte precis data i att man har en exakt geolokalisering av SSID. Detta medför en försämrad 

insamling av data och en viss utmaning för att möjliggöra en ”hård-koppling” mellan MAC och 

individ. Samtidigt finns inte alla SSID i Wigle vilket försvårar arbetet avsevärt, särskilt i Umeå. 

Oftast är de insamlade SSID inom staden och nära vägar, vilket får oss att misstänka att 

personen/personerna har gjort insamlingen med hjälp av busstrafiken. En annan kritik mot 

Wigle är att kartfunktionen inte är fullt ut användarvänlig; vid sökning av SSID är 

punktmarkeringarna mycket små och kräver att vi zoomar in tillräckligt. Vi har fått därmed 

begränsa oss ytterligare att profilera användare i Umeå. Men vi har ändå fått möjligheten att 

                                                        
7 http://sqlitebrowser.org/ 

http://sqlitebrowser.org/
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koppla användarna till platser utanför Umeå. För de intresserad av att använda Wigle 

rekommenderar vi att man själv åker runt och insamlar data för att ladda upp till tjänsten. 

Tekniska problem har även förekommit då vi upplever Linux var en mindre användarvänlig 

OS för oss som använder det för första gången. Vi upplever inte att arbetet har gått lika smidigt 

som det skulle ha gjort med en annan OS. Vi kanske skulle ha vunnit tid om vi hade köpt och 

använt oss av färdig installerad enhet som liknar Snoopy. Men vi anser att vi har vunnit 

kunskap och erfarenhet med vår valda teknik. Samt så har vår valda teknik medfört att arbetet 

är lätt att återskapa, hela eller bara delar av den.  

En annan teknisk utmaning är att enheter anropar inom en viss intervall. Detta är en fördel 

då vi enbart behöver fånga upp en enhet en gång, men det kan också medföra att personer som 

far snabbt förbi området har enheter som inte anropar inom tidsintervallen. Sedan måste 

enheter ha Wi-Fi tekniken på i sin enhet för att avlyssningen ska vara möjlig. Därmed finns 

chansen att vi har haft mycket mer enheter och människor i området, men inte haft 

möjligheten att avlyssna dem alla. Se gärna Cunche (2013 och 2014) för vidare analysering om 

anrop i relation till med information signalstyrka. 

Området avlyssningen har skett i har haft majoriteten studenter. Om området var mer 

publikt att det hade användare med mer varierande bakgrund och livsstil, exempelvis i 

centrum, flygplats eller ett villaområde, tror vi att vi skulle ha fått bättre data. Detta för att vi 

tror det skulle finnas en större chans att enheterna anropar större mängd Wi-Fi nätverk som 

finns i olika platser även utanför Umeå. Då skulle vi kunna profilera människor ytterligare 

genom att kartlägga de olika områden de har varit och få en kombination som är unik för den 

personen, likt ett digitalt fingeravtryck (Cunche, 2014).  

Båda författare till denna uppsats har varierad men också skilda studiebakgrund inom 

informatik och vi är medvetna att ämnesområdet informationssäkerhet är ett nytt område i 

vårt nuvarande lärosäte. Detta har presenterat utmaningar i exempelvis litteratursökning och 

vid sökning av relaterad forskning. Men detta betyder även att vi har fått en rikare bakgrund 

och en variation i vårt arbete. Vi har tagit inspiration från forskare Mathieu Cunche som har 

sitt arbete i bland annat nätverkssäkerhet och från sociologen Sherry Turkle som idag är 

professor på MIT Massachusetts. Med sådana två skilda inspirationskällor bland flera, där vi 

enar ämnen som teknologi och psykologi, gör det oss mer säkra att vi agerar inom området 

informatik. 

Vår syn med den traditionella insamlingen av data har vi fått revidera med vårt arbete. 

Vanligen ska en observation ske under en viss tid, helst under en så lång tid som möjligt, för 

en god datainsamling. I vårt arbete med tekniken har vi haft möjligheten att på enbart några 

minuter samla in allt som anropas i det området. Det som vi har tjänat på med en observation 

som har pågått under en längre tid är att identifiera mönster och även vinna en viss variation 

med enheter. Detta betyder att de som är intresserad av att exponera digitala mönster i ett 

område, tjänar på att ha övervaka under en längre tid. Beroende på vad man är intresserad av, 

är tid viktig men inte kritisk för datainsamlingen. Men detta innebär andra utmaningar för 

användaren; för insamling av data krävs det att användaren glömmer bort en gång sin Wi-Fi 

funktion i sin smarta mobiltelefon. Vissa enheter som vi har observerat har också beträtt 

området en gång under några få minuter vilket har i vissa varit tillräckligt att samla in data och 

i vissa fall även identifiera en individ. 
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Skulle arbetet ske igen skulle vi vara noga med att göra arbetet sekventiellt än iterativt. 

Arbete med insamling och analysering av uppgifter har skett på olika tider för att sedan stegvis 

exponera användare. Vi tror att om hela arbetet skulle ha skett sekventiellt så skulle det ha 

underlättat för oss att göra korsreferering och få förbättrad resultat vid både profilering- och 

identifieringsarbete. Vi ser med vårt resultat att det arbetssätt vi har haft har dock varit 

tillräcklig för flera identifieringar och profileringar.  

2.7 Etik  

Vid spårning och profilering av användare av en viss digital artefakt är det viktigt att beakta 

frågan om etik och att respektera en individs integritet. Vid informationssamling är vi passiva 

observatörer som samlar in kvantitativt för att göra en kvalitativ analys. Vi kan i förhand inte 

veta vilka digitala artefakter som samlas in eller vilka vidare kopplingar vi kan sedan göra 

utifrån de insamlade digitala spåren. Användaren som observeras är därmed oidentifierbar i 

tidigt stadium av vårt arbete. Eftersom den insamlade informationen är publik och läcker som 

konsekvens i användning av den digitala artefakten, kände vi oss tidigt säkra att vi agerar inom 

lagens gränser. Det vill säga, det sker ingen hantering eller modifiering av krypterad 

information samt ingen överträdelse sker av något existerande säkerhetsprogram. Cunche 

(2013) påpekar vidare att MAC-adressen inte är krypterad och att dessa uppgifter emellanåt 

sänds publikt till alla enheter i området, vilket gör arbetet lagligt.  

Vi tog tidigt kontakt med Datainspektionen (DI) för att få rekommendationer och råd inför 

vårt arbete. Detta skedde innan vår förstudie och därmed hade vi inga resultat att visa, utan 

kunde enbart berätta om det planerade tillvägagångssättet med resultat. De råd vi fick var att 

inte ha som syfte att kränka samt modifiera vårt data innan publicering. Vi tog återigen kontakt 

med DI efter insamling och analysering av vårt data och kom i kontakt med Martin Brinnen 

som är doktorand i rättsinformatik och jurist vid DI. Han har även deltagit som expert vid antal 

utredningar om yttrandefrihetsgrundlagen. Det första vi fick lära oss är att DI ”säger aldrig 

okej” – det vill säga att den information vi får från DI är enbart rekommendationer. Brinnen 

berättade att MAC-adressen är en unik identifiering och är därmed en personuppgift som faller 

inom personuppgiftslagen. Att det är publik information gör därmed ingen skillnad. Detta 

ställer större krav för hantering av informationen; för även om vi inte kan koppla det till en 

individ kan publicering av informationen möjliggöra för andra att göra det. Eftersom vi 

modifierar våra uppgifter innan publicering så beskriver Brinnen vårt arbete mer likt det för 

ett journalistiskt ändamål, vilket skulle göra publicering okej. Detta är dock inget godkännande 

från DI och ska heller inte tolkas som sådan. Brinnen gav även rekommendationer att a) inte 

samla in mer data än vad man behöver, b) gallra dem så snabbt som möjligt när man är klar, 

c) se till att informationen är säker och inte publicera det fritt för alla på Internet och d) att 

bara de behöriga får ta del av dem. Dessa är rekommendationer vi har arbetat med i vårt arbete.  

Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har fyra 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttandekravet. 

Eftersom vårt arbete inte är av en klassisk natur av observation eller deltagande i form av 

enkäter eller dylikt, har dessa applicerats så gott det går för att säkerställa att arbetet faller 

inom etikens gränser. Relationen är komplex; användarna och vi själva är både passiva, och 

det är de digitala artefakterna som är aktiva och läcker uppgifter som konsekvens av vår egen 
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användning av dem. Vid informationskravet av de forskningsetiska principer där ”forskaren 

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiften syfte” har vi 

således insett detta vara omöjligt. Vi kan inte preliminärt veta vilka användare vi kommer att 

observera i vår avlyssning. Vi förutspår också att förhandsinformation skulle äventyra 

undersökningens syfte; genom att informera om vårt arbete i ett område riskerar vi att oroa 

folk så pass att de modifierar användning av sina digitala artefakter. Dock rekommenderas det 

av forskningsetiska principer att informera användarna som vi har kunnat identifiera efteråt. 

I detta uppstår tveksamhet; vi kan inte vara helt säkra på våra resultat då allt är baserat på 

antaganden vilket medför att vi riskerar att oroa alternativt uppröra folk i onödan. Skulle vi 

göra detta, anser vi att vi går utanför de etiska gränserna. I syfte av vårt arbete för att öka 

medvetandet samt ge förslag till användaren i användning av sina digitala artefakter, hoppas 

vi att detta kommer vara nog att hjälpa användare att omöjliggöra ett arbete likt vår och 

förbättra skyddet av den personliga integriteten. 

Samtyckeskravet har som krav att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan”. Då vi inhämtar uppgifter som är registrerade och publika 

liknar vi vårt arbete till att inhämta information från ett existerande register. Detta betyder 

således att vi inte behöver efterfråga samtycke. Samtidigt insamlar tekniken i vår fallstudie 

uppgifter om en grupp av människor och inte av särskilda individer, folk vi heller inte kan 

identifiera i förväg vilket gör det svårt att inhämta samtycke inför vårt arbete.  

Eftersom de uppgifter som samlas in faller under personuppgiftslagen är det viktigt att 

beakta konfidentialitetskravet. Korrekt hantering av uppgifterna har varit viktiga för oss från 

start. Därmed är det värt att notera att enbart vi författarna har haft tillgång och sett de icke 

modifierade uppgifterna. Vi har också begränsat oss i insamling av uppgifter och inte samlat 

in mer än vad vi behöver. Exempelvis vid användning av Snoopy har vi begränsat oss att enbart 

avlyssna och hämta spår vid trådlösa nätverk och inte avlyssnat andra tekniker såsom GPS. Vi 

har sedan kors refererat med resultat från sökmotorer Eniro och Ratsit, men detta i enlighet 

med våra problemformuleringar och syfte. Detta identifieringsarbete har skett, antecknats och 

lagrats av oss och för oss uppsatsförfattare. Alla uppgifter har modifierats innan publicering 

och särskilt de som kan möjliggöra en identifiering av en användare.  Därför är vissa SSID med 

namn eller koppling till ett hemmanätverk modifierade utöver MAC-adress och namn. Alla 

uppgifter som vi har samlat in har sedan förstörts av oss. Detta gör oss säkra att vi hanterar 

personuppgifterna korrekt som rekommenderat av DI och enligt konfidentialitetskravet i de 

forskningsetiska principerna. Vi har heller inte delgett någon information till någon annan 

eller använt de som underlag för något beslut, vilket gör oss säkra att vi också agerar inom 

nyttjandekravet enligt forskningsetiska principerna. 

Vi har förstått att vårt arbete har oroat människor där vissa har frågat om vårt arbete är 

lagligt. Därmed är det värt att ytterligare poängtera att informationen är publik och kan 

insamlas av vem som helst med rätt kunskap och teknik. Vårt syfte är och har aldrig varit att 

kränka eller utöva makt mot någon individ eller mot en särskilt grupp av människor i 

samhället. Vi har under hela arbetets gång gjort vårt bästa att följa både etikens och lagens 

gränser, men denna möjlighet med tekniken och insamling av uppgifter är dock inget vi som 

författare kan ta ansvar för. Det är fritt för alla att ta del av för olika syften. Detta poängterar 
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istället vikten av vårt arbete med syfte att öka medvetande samt ge förslag till åtgärder 

användaren kan vidta för att öka säkerheten i sin trådlösa användning.   
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3. Trådlösa nätverk och smarta enheter 
I vårt syfte att undersöka den läckta informationen från digitala artefakter och hur man ska 

kunna skydda sig har vi även arbetat med att förstå varför det sker och hur. Nedanför förklarar 

vi de relevanta delarna av den digitala sfären i just varför och hur information läcker. Vidare 

visar vi de möjliga sätten att koppla samman en användare med sina digitala spår. 

3.1 Nätverkskommunikation 

Nätverkskommunikation är ett namn för den kommunikationen som sker över nätet mellan 

olika noder, exempelvis två datorer. Denna kommunikation sker enligt protokoll såsom 

TCP/IP eller OSI modellen. Informationen som en användare skickar sker genom en 

applikation som går nedför de olika lager och paketeras enligt protokoll för överföring via 

nätverket. Paketeringen sker för att säkerställa att rätt sorts kommunikation sker till rätt 

mottagare. Vid de olika lager tillkommer information utöver data som kallas för ”header”, eller 

ram. Vid figur 1 ser vi de olika lager av OSI modellen jämfört med datapaketeringen. I varje 

lager paketerar man med en ny ram. Så exempelvis vid IP lagret tillkommer det en IP ram, se 

figur 1. Paketen går nedför de olika lager för paketering för kommunikation, och sen uppåt via 

lagret för att uppvisas i rätt applikation för användaren. MAC-adressen möjliggör för 

kommunikation i ett nätverk och IP-adressen möjliggör kommunikation globalt. Så för att se 

om paketet har kommit rätt eller ska vidare i samma nätverk paketerar man upp till att avläsa 

MAC-adressen. Om inte, paketeras det vidare till att avläsa IP-adressen för att veta vart i det 

globala nätverket man ska skicka paketet härnäst (Cisco, 2015). Data avläses inte förens den 

har kommit fram vilket gör att kommunikationen mellan två noder kan vara krypterad för ökad 

säkerhet. Men ”frame header” med MAC-adressen är aldrig krypterad. Därmed blir MAC-

adressen publik information vid nätverkskommunikation (Cunche, 2013).  

3.2 Trådlösa nätverket Wi-Fi och kommunikation 

Trådlösa nätverket kan enkelt beskrivas som nätverkskommunikation utan att enheter 

behöver vara fysiskt anslutna med olika sladdar där kommunikationen sker via radiovågor. 

Trådlösa nätverket Wi-Fi baserar sig på protokollfamiljen 802.11 (Cunche, 2013) och kan 

Figur 1 Illustration av tillstånd av data vid olika lager i ett nätverksprotokoll (Internet 
Protocol, 2015, 3 april) 
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existera på flera olika platser med varierande avstånd beroende på hur många stationer man 

har. Därmed kan ett Wi-Fi nätverk existera i ett hem med visst antal rum till ett helt universitet. 

Två olika slags kommunikation existerar i detta nätverk, antingen för transmitterande av data 

och kommunikation, eller för kontroll och hantering (Cunche, 2013). 

När en smart artefakt ska ansluta sig till ett trådlöst nätverk börjar den med att söka efter 

tillgängliga nätverk. Sökning efter tillgängliga nätverk kallas för ”probe request” vilket är en 

form av aktiv sökning (Cunche, 2014). För okända nätverk måste användaren själv välja vilket 

nätverk man ska ansluta sig till. Denna information sparas vanligen i enheten för att möjliggöra 

automatisk anslutning nästa gång enheten är i området. För att enheten ska veta om den är i 

området av tidigare anslutna nätverk, anropar artefakten dessa genom att gå igenom listan av 

sparade nätverk när Wi-Fi funktionen är på. En digital artefakt kommer därmed publikt skicka 

meddelanden om tidigare kopplade nätverk med MAC-adress. Detta möjliggör för andra 

enheter att få information om vart enheten har tidigare varit. Med tjänster som kopplar ihop 

SSID och plats kan man även få fram information om den fysiska platsen enheten har tidigare 

varit på, då den har varit tvungen att vara i dess område för anslutning. För att läsa vidare om 

denna teknik samt de intervall och signalstyrka som de digitala artefakterna arbetar med, 

rekommenderar vi att läsa Cunche (2013, 2014).  

3.3 Relation mellan MAC-adress och användare 

Både enhet och användare befinner sig i denna fysiska värld, men enheten agerar även som en 

portal för användaren in till den digitala sfären av ström, bits och signaler den. MAC-adressen, 

som är en unik identifierare för ett nätverkskort, kan vidare beskrivas som en pseudonym för 

en individ (Cunche, 2013). Denna information tolkas som en personuppgift av 

Datainspektionen, vilket gör att den kan liknas till en digital version av personnummer som 

finns i den fysiska världen. Men relationen mellan enhet och användare är dock komplicerad; 

den är personlig och nära då den används fysiskt av en användare och invaderar användarens 

alla sinnen, men är samtidigt distanserad då den förblir en digital artefakt som användaren 

inte kan identifiera sig med. Vad vi kan dock förbli säkra på, att det är vid användning av den 

digitala artefakter som digitala spår uppstår och läcker. Uppgifter om tidigare anslutna nätverk 

som den digitala artefakten har sparat har skett av att användaren har medvetet valt sig att 

ansluta till dem när de har varit i dess område. Det är även i denna användning som en 

observation och insamling kan ske; en användare måste beträda det avlyssnade området med 

sin digitala artefakt med Wi-Fi funktionen påslagen. Vi visualiserar denna relation likt Wiltse 

(2014): 

( användare - | - enhet )→ digitala sfären 

Att exponera relationen till en klar koppling över gränserna mellan den fysiska och digitala 

världen är svår. Enheten efterlämnar sig spår, men är det spår av enheten eller spår av 

användarens aktivitet? Detta skapar en gråzon i när och om data som läcker från enheter är 

individens. Ett exempel på sådan situation är från år 2013 när det kom till publik kännedom 

att ett nystartat företag i London hade installerat digitala papperskorgar i syfte att samla in 

publik data för marknadsföring8; den insamlade data visade mönster av exempelvis besökta 

                                                        
8 http://qz.com/112873/this-recycling-bin-is-following-you/ 

http://qz.com/112873/this-recycling-bin-is-following-you/
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affärer och utifrån den modifierades reklam för att påverka köp. Detta skapade massiv med 

kritik när det kom till publik kännedom, men företagets CEO försvarade arbetet med att säga:  

 “London is the most heavily surveillanced city in the world…As long as we don’t add a 

name and home address, it’s legal.” 9 

Genom att inte sammanföra data och individen alltför nära befinner man sig därmed i 

gråzonen. Man gör ingen explicit koppling i ett sådant arbete, men man förlitar sig på det 

genom direktreklam till enhet för att påverka användare baserat på de digitala spåren. Detta 

skapar en relation mellan enhet och människan till vad Wiltse (2014) beskriver som ”digital 

material mediation”; enheten innehar spår som syns ut till användaren men har även ett 

substrat som orienterar sig mot världen som användaren inte ser. Exempelvis ser användaren 

spår av (sin) aktivitet i enheten men är oftast omedveten om den läckta informationen till 

omvärlden som kan övervakas (substratet). Men i vissa fall är detta i syfte om att koppla sig till 

andra. Relationen blir därmed enkelt visualiserat som, där spår tillsammans med substrat 

representerar enheten: 

 ( användare - | - [ spår | substrat ]) → digitala sfären 

Exemplet om direktreklam till enheten visar på ett arbetssätt som inte exponerar relationen 

mellan enhet och användare. Men det går att exponera relationen mellan MAC-adress och en 

användare, vilket Cunche (2013) beskriver i olika scenarion. Det lättaste sättet är om individen 

är den enda personen i området där övervakning sker. Detta kan väcka misstanke hos individen 

och svår att uppnå då vi lever i ett samhälle med otaliga uppkopplade enheter omkring oss.  Ett 

annat sätt är att följa efter individen vilket gör att dess MAC-adress är den enda som är 

konstant avlyssnad bland alla de andra. Tredje metoden är att ha ett område där en individ 

stannar medan alla andra är i rörelse. Den MAC-adress som återfinns längst kan därmed 

sammankopplas med den individen. Detta är arbete som sker både i den fysiska och digitala 

sfären simultant för att ena dem till att exponera relationen mellan enhet och användare. 

För att försvåra övervakning via sådana metoder har vissa introducerat olika sätt att ändra 

MAC-adressen. Exempelvis har Apple med iOS 8 introducerat teknologin att ändra om MAC-

adressen slumpmässigt. Så beskriver Apple själv teknologin: 

iOS 8 uses a randomized Media Access Control (MAC) address when conducting Preferred 

Network Offload (PNO) scans when a device is not associated with a Wi-Fi network and its 

processor is asleep. A device’s process goes to sleep shortly after the screen is turned off. 

PNO scans are run to determine if a user can connect to a preferred Wi-Fi network to 

conduct activity such as wirelessly syncing with iTunes. 10 

Detta betyder att teknologin enbart fungerar när enheten är i viloläge samt är inte ansluten till 

en Wi-Fi nätverk. Helt enkelt när användare själv inte är uppkopplad mot, det vill säga inte 

använder, artefakten. Det begränsar den säkerhet som denna teknologi uppges ge, och är som 

mest värdefull för att inge en upplevelse av hög säkerhet hos en användare. För även om MAC-

adressen ändå modifieras kommer enheten utropa samma SSID. En kombination av olika 

SSID agerar som en unik identifierare, en sorts fingeravtryck (Cunche, M., Kaafar, M, Boreli, 

                                                        
9 http://qz.com/112873/this-recycling-bin-is-following-you/ 
10 https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf (s. 25) 

http://qz.com/112873/this-recycling-bin-is-following-you/
https://www.apple.com/business/docs/iOS_Security_Guide.pdf
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R., 2014). Detta betyder att om en tredje part har kunnat spara den läckta enhetens data en 

gång, är det tillräckligt för att fortsätta ha samma möjlighet för en sammankoppling av individ 

och enhet även om MAC-adressen ändras. En koppling blir mycket mer möjlig när man hittar 

unika identifierare. Ett annat exempel på just detta, är att med information om tillverkare hitta 

en ökänd modell som några få har i området. Med detta kan man simpelt identifiera med blotta 

ögat personen med den digitala artefakten och exponera relationen. 

Ett annat sätt att exponera relationen mellan MAC-adress och användare är just via 

insamling av SSID, vilket vi gör med detta arbete. Optimalt har de insamlade SSID modifierade 

namn vilket gör dem unika och förbättrar kvalitén av den digitala fingeravtryck (Cunche, 

2014). I vissa fall är de så personifierade att exponera relationen mellan det och en person är 

lätt att göra, exempelvis de nätverk som innehåller personnamn. De insamlade SSID kan sedan 

sökas i tjänsten Wigle som kan potentiellt ge en koppling mellan nätverksnamn och adress. 

Har man då ett namn kan man med en enkel sökning hitta personer med samma namn 

boendes i det område via valfri sökmotor. Detta är det enklaste sättet att få en koppling enbart 

genom de digitala spår som läcker ur en digital artefakt, utan att sammanföra eller arbeta både 

i den digitala och fysiska världen. Har man viljan och resurserna att göra det dock, kan man 

utöver tidigare förslag av Cunche (2013) även identifiera en användare med sin digitala 

artefakt på två olika ställen både fysiskt och digitalt för att exponera relation. 

Vi kan därmed visualisera relationen som personlig mellan användare och enhet, där spåren 

är det som användaren ser och substratet det som sänds ut i världen. Det som sänds ut till 

världen är enhetens MAC-adress som i sin tur har kopplingar till utomstående nätverksnamn, 

SSID. Detta kan i vissa fall kopplas vidare till ett område alternativt en adress: 

 ( användare - | - [ spår | substrat(MAC)] – SSID -|- adress  

Med denna visualisering kan vi se att relationen mellan användare och enhet, som vid första 

anblick ter sig simpel, är i realitet mer komplex då relationen överskrider gränserna mellan 

den fysiska och digitala sfären. Den är både kopplad men samtidigt inte, vilket visar att 

relationen är ännu mer komplex och antyder att det är i form av lager med olika slags 

kopplingar. Var del i denna relation kan läcka information, både omedvetet eller medvetet. 

Vårt arbete avgränsar sig till att fånga de digitala spår, koppla dem tillsammans för att 

exponera användaren genom den digitala artefakten.  

Det finns en diffus koppling mellan människan och användare, vilket skapar både 

svårigheter i vårt arbete men agerar samtidigt som en form av skydd för det personliga 

integriteten. Det gör arbetet mer komplex som kräver en viss kunskap och vissa resurser, vilket 

skrämmer bort de flesta. Men man behöver inte arbeta med att koppla en särskild individ med 

ett specifikt digitalt spår med stor säkerhet; kan man samla tillräckligt mycket information om 

en individ skapar man en stärkt relation mellan dem. Information om att personen gillar öl 

och bakelser, jobbar vid kärnkraftverk, har barn, åker ofta förbi baren och hem – kanske man 

efter ett tag får upp bilden av att det är Homer Simpson. Därför är data om data, och mycket 

av det, tillräckligt att åtminstone profilera en användare.  
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4. Vilken information ger smarta artefakter vid sökning  
I vår undersökning av läckta information har vi genom tidigare skrivna tekniker samlat ihop 

denna information till tre olika databaser. Dessa presenterar ett fall med tre olika 

observationer; förstudie, observation 1 och observation 2. Observation 1 har skett på ett 

bostadsområde och observation 2 har skett på ett campusområde. Nedanför undersöker vi 

närmare informationen utifrån våra problemformuleringar.  

4.1 Information av digitala artefakter 

Från observation 1 har vi fått in uppgifter om 1,833 antal enheter och från observation 2 har vi 

fått in uppgifter om 1,274 antal enheter. I avlyssning har vi även fått information om olika 

tillverkare, se figur 2 och 3. Från denna insamling av uppgifter kan vi identifiera de mer kända 

tillverkare och dess uppdelning i området. Hos de övriga tillverkare återfanns också modeller 

från ökända tillverkare vilket gjorde dem unika i vår observation. Våra egna enheter av modell 

Samsung Galaxy S6 som lanserades 2015 var även bland de okända. Vidare har vi också 

insamlat data om MAC-adress, tidigare anslutna nätverk samt start och sluttid för observation 

av enhet i det avlyssnade området. Tidigare anslutna nätverk, SSID, har varierat; vissa enheter 

hade som minst en SSID som de anropade, andra över 10 stycken. Vissa SSID ha varit 

generiska, det vill säga inte modifierade från vad tillverkaren själv har namngett dem. Andra 

har varit mer personifierade med olika namn och andra med fullständiga personnamn. Vissa 

SSID har kunnat kopplas till verksamhet och platser, såsom restauranger eller till 

bostadsrättsförening.  
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Figur 2 Diagram över de olika tillverkarna 
för de avlyssnade enheterna vid observation 
1 

Figur 3 Diagram över de olika tillverkarna 
för de avlyssnade enheterna vid observation 
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4.2 Utläsning av mönster från digitala artefakter 

Vid observation 1 installerades Snoopy i ett bostadsområde med medelhög rörelse. Vi kunde 

med det insamlade data få information om tidpunkt och antal enheter i området, se figur 4.  Vi 

kan se att det genomsnittliga lägsta antalet avlästa enheter var vid klockan 05.00 och den 

högsta vid klockan 22.00. Samtidigt kunde vi avläsa en ökning mellan tiderna 17.00 till 22.00 

vilket kan förklaras av att folk i regel slutar jobbet och kommer hem vid den tiden. Vid helgerna 

och storhelgen 1 maj fanns det också större aktivitet inom området men inte avsevärt mycket 

vilket kan förklaras att folk är ofta vid andra platser för att fira. Mer om detta finns i bilaga 2. 

Vi märkte också att då enheter anropar inom en viss intervall kan vissa ha passerat området 

utan att data kan ha avlyssnats. Detta märkte vi exempelvis med busstrafiken med sin Wi-Fi 

tjänst.  

 

 

Vi kunde även avläsa ett mönster i koppling av vissa enheter. En lucka, det vill säga när de inte 

sände någonting, skedde alltid inom vissa tider och nästan simultant med andra enheter, se 

figur 5. Exempelvis från klockan 00.00 till 08.00, vilket i regel är när människor sover. Vi 

kunde identifiera en digital användning till ett visst hem då de anropade samma 

hemmanätverk. Med detta kunde vi avläsa när de gick hemifrån och hur länge. Vid helger såg 

vi en ökning av enheter men även att nya enheter anropade hemmanätverket. Dessa ”nya” 

enheter antar vi är gäster som kommer på besök som har tidigare, och återigen, ansluter sig 

till hemnätverket.  

 

Figur 4 Genomsnitt av enheter med tidpunkt och antal i observation 1. 
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4.3 Profilering och identifiering genom digitala artefakter 

I vårt insamlade data har vi fått SSID som har koppling till trafik, såsom gratis Wi-Fi av bussar 

med namn som ”BybergNordinWifi” och ”Flygbussarna Free WiFi 907”. Samt SSID kopplade 

till affärsverksamheter, såsom Rapunzel och MAX restaurang.  Genom att se vilka MAC-

adresser söker efter sådana SSID kan vi anta att dessa användare med sina enheter har rest 

eller besökt verksamheten då de måste ha varit i området för att ansluta sig till nätverket. Detta 

ger oss en bild av användaren och dess livsstil.  

För att få vidare information om användare har vi först sökt med SSID på Wigle för att hitta 

koppling mellan plats och MAC-adress. Enheten måste ha varit i området av nätverket för att 

spara informationen, vilket bekräftar att användaren har varit i det området. Vissa SSID har 

haft namn, antingen förnamn eller efternamn eller både och. Detta har gjort det möjligt att via 

Eniro och Ratsit söka upp mer information om de användare som har anslutit sig mot 

nätverket. Via dessa sökmotorer har vi fått vidare information om lägenhetsnummer, 

civilstånd, födelsedag och telefonnummer. Ratsit ger också möjligheten att få kreditupplysning 

om individen och information om andra människor som är inskrivna på samma lägenhet. 

Sökningen har tagit circa 5 till 10 minuter för varje person. Nedanför står utförligare 

information om vissa användare. Notera att namnen är fiktiva och MAC-adressen modifierade, 

dock är område och ålder korrekt. Namnen på alla personer har genererats med hjälp av Fake 

Name Generator11 och alla MAC-adresser har genererats med hjälp av MAC Address 

Generator12. Hemmanätverk med SSID som innehåller förnamn och/eller efternamn har även 

modifierats och markerats med en stjärna. 

                                                        
11 http://sv.fakenamegenerator.com/ 
12 http://www.miniwebtool.com/mac-address-generator/ 

Figur 5 Avlyssning av enheter under tolv dagar som anropade samma (hem)nätverk i 
observation 1. 
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MAC-adress 9E-47-DA-E2-67-14 

Alias Ellinor Nilsson 

Enhet Apple, Inc 

Ålder och boende 31 år. Bor ensam i centrala Umeå. 

Observationer 1a maj 2015 15-17-00 till 1a maj 2015 15:22:25 

Observerade trådlösa nätverk blueberrypurple, Autobus, ahimsa, UpswedenNet, 

Bruno, ComHemXXXXXX, Nobina Umea, _Heathrow 

Wi-FI, Askulv, AirportAccess, Chivas-2.4G, ibis, Ellinor 

Nilsson*, Ahimsa, GIGABYTE, Rapunzels natverk 

Artist som bor i Haga, Umeå. Kan koppla henne till att besöka Rapunzel tack vare att hon 

varit ansluten mot ett SSID vid namn ’Rapunzels natverk’. Vi kan via ett SSID vid namn 

UpswedenNet se att hon varit och besökt ett musikcenter i Stockholm. Hon har anslutit sig 

på olika rese-SSID som Autobus, Nobina Umea, Heathrow Wi-Fi och AirportAccess vilket 

gör att vi kan se att hon åker både buss och flyg. Vi kan tack vare den informationen även se 

att hon har besökt Heathrow minst en gång. SSID Askulv visar att hon varit och besökt 

endera Norrköping eller Linköping. 

Tabell 1 Profilering av Ellinor Nilson från observation 1 

MAC-adress 62-5B-F7-63-3C-E1 

Alias Molly Lindström 

Enhet Sony Mobile Communications AB 

Ålder och boende 59 år. Bor i Ålidhem med sin make 61 år och son 19 år. 

Observationer 30e april 2015 15:31:17 till 30e april 2015 15:37:15 

5e maj 2015 12:38:47 till 5e maj 2015 12:44:16 

5e maj 2015 16:47:04 till 5e maj 2015 16:52:14 

Observerade trådlösa nätverk Lindström*, dlink-XXXX 

Var i området den 30e april i enbart 6 minuter. Var också i området den 5e maj 6 minuter 

och några timmar efteråt 5 minuter igen. Inte tillräckligt med samlade uppgifter för vidare 

profilering. 

Tabell 2 Profilering av Molly Lindström från observation 1 
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MAC-adress 9F-80-49-46-EA-CE 

Alias Svante Jönsson 

Enhet Murata Manufactuaring Co.,Ltd. 

Ålder och boende 26 År. Bor ensam på Ålidhem 

Observationer 8e Maj 2015 22:06:17 till 8e Maj 2015 22:11:19 

Observerade trådlösa nätverk Svante* 

I området några minuter. Inte tillräckligt med samlade uppgifter för vidare profilering.  

Tabell 3 Profilering av Svante Jönsson från observation 1 

MAC-adress B1-70-9A-7B-E0-02 

Alias Vännen 

Enhet HTC Corporation 

Ålder och boende Okänt 

Observationer 29e april 2015 18:17:10 till 29e april 2015 18:22:24 

2a maj 2015 11:30:54 till 2a maj 2015 11:36:05 

2a maj 2015 16:12:01 till 2a maj 2015 16:17:12 

6e maj 2015 19:33:30 till 6e maj 2015 19:39:02 

7e maj 2015 19:21:02 till 7e maj 2015 19:26:05 

Observerade trådlösa nätverk Norwegian Internet Access, Daniel, FriendsArena, 

Umea, dlink, TeliaGatewayXX-XX-XX-XX-XX-XX, 

ComHemXXXXXX, ulvnet, Gangstas in 

AUUUUUUUUUUUUUUUUR, can't touch dis!, MAX, 

dlink, TeliaGateway, ComHem, NETGEARXX, 

NETGEARXX-5G, HT_AP0, B2_private_XX 

Rest med Norwegian, ätit på Max, besökt Friends renan i Solna och anslutit sig till ett 

hemmanätverk nära platsen. Flera andra SSID finns men med så vanliga namn att flera 

alternativ runt om i landet kommer upp. Vi antar därmed att personen bor i Umeå då minst 

två hemmanätverk finns. Vi tror att personen har rest till ett event i Stockholm och sovit över 

hos en vän där, då inget hotell finns. Vi antar ungdom då SSID har ungdomliga och oseriösa 

namn, men det är omöjligt att veta. 

Tabell 4 Profilering av Vännen från observation 1 
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MAC-adress FD-EE-F1-F7-12-5C 

Alias MC-knutten 

Enhet Okänd 

Ålder och boende Okänt 

Observationer 29e april 2015 17:58:13 till 29e april 2015 18:03:35 

4e maj 2015 17:26:06 till 4e maj 2015 17:31:21 

6e maj 2015 17:13:22 till 6e maj 2015 17:18:35 

7e maj 2015 07:52:07 till 7e maj 2015 07:57:10 

7e maj 2015 17:17:36 till 7e maj 2015 17:22:38 

Observerade trådlösa nätverk MAX, MC Kund, RicohService, homerun1x 

SSID med koppling till verksamhet för reparation för skrivare, MAX och MC butik. En SSID 

som finns inom Umeå men är alltför populär att kunna koppla till en viss individ. Har beträtt 

området flertal gånger på flera dagar men enbart för ca 5 minuter åt gången. Vi antar att 

personen bor i området. 

Tabell 5 Profilering av MC-knutten från observation 1 

MAC-adress 91-4F-8D-3E-B8-03 

Alias Sonja Gustavsson 

Enhet HTC Corporation 

Ålder och boende 33 år. Bor på Ålidhem. 

Observationer 19e Maj 2015 13:01:33 till 19e Maj 2015 15:10:04 

Observerade trådlösa nätverk Johansson, Ultra 6921, TP-LINK_XXXXXX, Sonja's 

Crib*, MySkiStar_TelenorWiFi, Nobina Umea, SJ, Ultra 

5734, Lottas Krog Kunder, Ultra 6919, Johansson5G, 

Ultra 6916, Ultra 6913 

Åker buss och tåg. Har varit och besökt en skidort. 

Tabell 6 Profilering av Sonja Gustavsson från observation 2 
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MAC-adress 84-7A-88-79-31-E3 

Alias Eva Blomqvist 

Enhet HTC Corporation 

Ålder och boende 38 år. Bor på Ålidhem. 

Observationer 19e Maj 2015 14:44:44 till 19e Maj 2015 15:11:11 

Observerade trådlösa nätverk WE-Conference, BLOMQVIST*, Leo’s andra router,  

ChromecastXXX, straket, Norrtag, KM-internet, dlink, 

HotelGuestWlan.  

Har två barn, går på Leo’s lekland och är facklig representant inom landstinget. Bor med en 

man i samma ålder som hon själv i en lägenhet de köpte år 2012 tillsammans för 1 900 000 

kronor.  

Tabell 7 Profilering av Eva Blomqvist från observation 2 

MAC-adress 50-83-93-C7-E6-C9 

Alias Björn Andersson 

Enhet Motorola 

Ålder och boende Okänt 

Observationer 2a maj 2015 20:17:38 till 20:24:59 

Observerade trådlösa nätverk Free_WiFI_GVA, icfo, JAZZTEL_XXX, Swissco, 

MOBILE, MIGROS, Airport Free WiFi, 

ARAGO_44_NEW_II, homerun, kubi, WLAN_D0DD, 

JAZZTEL_XXX, ICFONET, public-unine,  

Hotel_Beaulac_Wifi, CERN 

Denna observation skedde i Ålidhem, Umeå och baserat på SSID kan vi se att enheten har 

besökt toppforskarinstitutioner som CERN och ICFO i Schweiz. Vi misstänker en student 

exempelvis de tekniska fysiker som gjorde en resa dit år 2010. Men ingen SSID kopplad till 

campus finns bland de observerade SSID. Vi antar att den SSID inte hann utropas under de 

sju minuter som enheten var i området. Alternativt är det en inte en student utan någon 

annan, såsom en forskare, som har passerat det avlyssnade området. 

Tabell 8 Profilering av Björn från observation 1 
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5. Användaren kontra individen – förslag till åtgärder 
I vårt arbete med att undersöka hur våra digitala artefakter gör oss till publika användare har 

våra resultat varierat. I vissa fall har vi kunnat identifiera en individ och i vissa fall enbart 

profilera en användare utifrån den insamlade uppgifter. I detta arbete har vi därmed fått skilja 

på användare och person, och även på identifiering och profilering. Oftast har vi varit 

framgångsrika i att profilera en användare med information om livsstil, sociala nätverk, platser 

som man har beträtt, etc. I andra fall har vi lyckats identifiera en individ som en användare till 

en digital artefakt och utifrån det fått fram massvis med personlig information. Detta har dock 

skett i få fall med de resurser vi har haft. Men när vi har lyckats med detta, har vi fått fram så 

mycket personlig information att det är ett allvarligt hot mot den personliga integriteten. Men 

även vid lyckad identifiering har resultatet skiljt sig. Exempel på detta finns i tabell 2 där vi har 

identifierat Molly Lindström. Detta har vi lyckats göra genom att samla in SSID från hennes 

digitala artefakt där ett hade hennes efternamn. I sökning av detta inom Umeå fick vi fram ett 

resultat, och vi kunde hitta en person med det namnet i samma område. Men vid sökning i 

Ratsit såg vi att det fanns två andra personer skrivna i samma lägenhet och insåg att det lika 

gärna kunde vara exempelvis hennes son som äger enheten, eftersom även han då använder 

samma hemmanätverk. I jämförelse med tabell 1 identifierade vi Ellinor Nilsson genom att ett 

av de insamlade SSID hade för- och efternamn och gjorde samma procedur som nämnt 

ovanför. Men i sökning i Ratsit såg vi att ingen annan var skriven i samma lägenhet. Eftersom 

de insamlade SSID och deras plats överensstämmer med personens livsstil, är vi säkra på att 

vi har identifierat rätt person. Men oavsett hur säkra vi är på vårt identifieringsarbete är all 

arbete i exponering av relation mellan digital artefakt och användare baserat på antaganden. 

Detta för att vi inte har sett vem användaren är i den fysiska världen och fått en bekräftelse på 

våra resultat. Med detta finns det en tydlig spänning mellan individ och användare; utifrån 

mängd och kvalité på insamlade uppgifter varierar exponeringen av individen som användare. 

Med detta kan vi vidare påpeka att det inte är MAC-adressen i sig som hotar integriteten i vårt 

arbete, utan informationen som följer det och kopplingar som kan göras utifrån de digitala 

spåren. Detta kan vi likna till den fysiska världen, att det är inte enbart vid åsynen av en 

människa som vi vet allt om den utan vad den säger om sig själv.  

Under vårt arbete av insamling och analysering har användarna varit omedvetna om detta 

arbete. Vi har varit en osynlig del av deras värld samtidigt som våra egna enheters information 

har också blivit sparade. Övervakning av digitala artefakter utan att användaren är medveten 

om det ändrar statuset för den utan att meddelade om förändringen (Wiltse, 2014). Denna 

förändring påverkar dess status men också relationen mellan användare och artefakten; 

användaren tror, känner och ser en sak, men i realitet förråder den digitala artefakten i 

trådanvändaren genom att läcka ut information om vem man är och vart man har varit. I 

enlighet med vårt syfte, presenterar vi härmed flera åtgärder som kan vidtas av användaren för 

att försvåra spårning och profilering.  

En viktig åtgärd är att stänga av sin Wi-Fi när man inte använder den; detta för att 

artefakten inte ska kunna avläsas hur som helst samt riskera läcka information. En annan 

rekommendation är att gå till avancerade inställning på din digitala artefakt och stänga av Wi-

Fi vid viloläge. Även om detta tar mer batteri från din artefakt, så kommer det skydda din 

integritet som användare. I användning av ens digitala artefakter rekommenderar vi också att 
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vara selektiv med de platser man ansluter sig till. Detta för att vara medveten om att 

kopplingarna i sig säger mycket om vem du är och vart du ha varit. Detta är också ett sätt att 

återta makt som användare över de informationskopplingar som sparas om en.  

Vi föreslår även att manuellt gå in i telefonen emellanåt och radera sparade SSID. Vi märkte 

dock att detta fungerar enbart på vissa telefoner. Hos våra egna telefoner (Samsung Galaxy S6) 

krävs det att vi far tillbaka till nätverksområdet, hittar nätverket med vår digitala artefakt och 

därefter välja att glömma bort det. Detta är inte praktiskt, särskilt inte om nätverket är på 

andra platser runt om i världen. Detta anser vi är en allvarlig designfel som bör åtgärdas så 

snabbt som möjligt. Vi rekommenderar starkt att användaren vidtar denna åtgärd i sin digitala 

artefakt, och om samma svårighet uppstår som vi har mött försöker ändå hitta sätt att lyckas 

radera den sparade informationen. Vi själva har inte vid skrivande stund hittat ett sätt för att 

göra detta.  

Utöver användning av den digitala artefakten finns andra åtgärder som användaren kan 

vidta. Ett är att se till att nätverksnamn inte är alltför personifierade. Det vill säga att de inte 

har fullständiga namn, är alltför unika eller gör en koppling till en plats exempelvis 

lägenhetsnummer. Vi rekommenderar också att logga in på sin router för att stänga av 

broadcast av SSID, det vill säga att inte meddela alla andra enheter i området om existens och 

status. Detta gör det svårt för andra att hitta nätverket och samla information om existens och 

plats. Dock kommer digitala artefakter att fortsätta att söka efter dessa gömda nätverk vilket 

gör att de kan bli insamlad och sparad. Men om denna information inte har blivit samlad till 

exempelvis Wigle, är det svårt med ett arbete likt vår hitta en koppling mellan SSID och plats. 

Om man ändå vill ha denna på, rekommenderar vi att emellanåt ändra nätverksnamnet för att 

försvåra möjligheten för detta. 

Allmänna rekommendationer till användare är att inte ansluta upp sig till okända nätverk 

och särskilt inte öppna sådana. Som användare skickar du all din trafik genom de som 

tillhandahåller nätverket och folk omkring dig kan se de information som inte är krypterat. Om 

man ändå ska ansluta sig bör man inte göra viktiga ärenden som bankärenden i det nätverket. 

Vi rekommenderar också att installera ett inlägg på webbläsaren som har som syfte att 

konvertera HTTP till HTTPS, vilket är ett säkrare sätt att surfa på. Vi rekommenderar även att 

se över de möjligheter att skaffa en Virtual Private Network (VPN) både för användning hemma 

och när man är hemifrån. Detta skapar en säker förbindelse, en ”tunnel”, mellan två noder. Vi 

personligen rekommenderar Bahnhof som tillhandahåller sina kunder VPN vilket är deras 

”plan b” för att göra kravet om datalagring meningslös för att säkra sina kunders integritet 13. 

Vi är säkra på att med dessa nämnda åtgärder så kan en användare försvåra tillräckligt olika 

sorters arbeten med att inhämta och spara information om den för olika syften. Men en person 

som är hängiven eller staten själv med sina resurser, kan ändå profilera och avlyssna dig om 

de finner anledning till det på flera olika sätt utan din vetskap om det. Därför anser vi att 

användaren bör främst vara medveten om detta och enbart agera på den digitala sfären på 

sådant sätt som man kan stå för senare. Absolut anonymitet kan ingen lova dig, och måhända 

är naivitet den största säkerhetsrisken av dem alla. 

                                                        
13https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/11/16/bahnhof-aktiverar-plan-b-
erbjuder-fri-anonymisering 

https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/11/16/bahnhof-aktiverar-plan-b-erbjuder-fri-anonymisering
https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/11/16/bahnhof-aktiverar-plan-b-erbjuder-fri-anonymisering
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6. Diskussion  
Det finns en spänning mellan artefakt, individ och användare vilket har blivit tydlig i vårt 

arbete där vissa användare har blivit identifierad och andra profilerad. Vi har insett att det 

finns en svårighet att sammanföra den digitala sfären med den fysiska för att exponera en 

person som en användare av en viss digital artefakt. Vi kan se en användare använda en smart 

mobiltelefon och vi kan se det existera med de digitala spåren, men exponera denna relation 

som finns emellan dem är utmanande. Med detta har vi fått skilja mellan användare och 

person; personen som äger telefonen är kanske inte den som använder den och som skapar de 

digitala spåren. Vårt arbete har haft som fokus på att exponera denna relation som linjär, men 

vid reflektion har vi insett att relationen är mer likt lager med olika slags kopplingar. Det är vid 

insamling av information, både digitalt och fysiskt från var sitt håll simultant, som stärker 

exponering av relationen mellan digital artefakt och användare. Se figur 6 för vår egen 

visualisering av denna relation. I vårt arbete har vi kunnat identifiera en person eller enbart 

profilera en typ av person. Dessa är två olika kopplingar, olika starka, beroende på 

informationen samlad och analyserad. Detta är en utmärk arbete att gå vidare till i big data 

analysis att samla in större mängd data för analysering och förstärka den exponerade 

kopplingen ytterligare som är så beroende på mängd information. 

 

Eftersom denna insamling av data för att stärka kopplingen återfinns i både den fysiska och 

digitala sfären, anser vi att det krävs arbete både i det fysiska och den digitala sfären simultant 

för att bäst exponera kopplingen. Vårt arbete har skett från den digitala hållen genom att 

omvandla insamlad data till information och finna kopplingar, som existerar i relation i den 

fysiska världen men återfinns i den digitala sfären. Detta har begränsat arbetet och blivit 

beroende av användaren och gett makten till denne. Skulle arbetet ske simultant med den 

fysiska sfären får man större makt som avlyssnare och med det ökad framgång i arbetet att 

profilera och analysera användare. Dock är det viktigt att syftet med arbetet ska styra för att 

bibehålla fokus och användarens integritet. Exempel på ett arbete som enbart sker i den 

Figur 6 Istället för att förklara relationen som linjär mellan användare och enhet, skiljer vi 
dem åt till den fysiska och digitala sfären. Vi visualiserar den som en relation som finns i 
olika lager, där informationssamling kan stärka den exponerade relationen. Optimalt sker 
insamling av information både från den fysiska och digitala sfären för att stärka exponering 
av relation mellan användare och enhet. 
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digitala sfären kan vara för marknadsföringssyfte; information om tillverkare kan vara 

tillräckligt för att marknadsföra en konkurrent på ett effektivt sätt. Ett annat exempel är att 

informationen från ett profileringsarbete kan användas för att personifiera direktreklam, 

exempelvis en som identifieras resa mycket kan få direktreklam om reseförmåner. Dessa två 

arbeten är enkla att göra och kräver enbart arbete från den digitala hållet. Man kan vidare 

expandera arbetet för att även profilera en lägenhet och exponera deras mönster och 

användning av digitala artefakter. Vi liknar detta arbete till en profilering även om det är ett 

arbete som också pågår i den fysiska världen för att man måste sammankoppla de digitala 

mönster till rörelser i den fysiska världen. Detta för att den inte försöker exponera relationen 

mellan användare och digital artefakt. Ett sådant arbete att försöka identifiera en person som 

en användare av en viss digital artefakt, är ett arbete som bör pågår simultant i båda världarna 

för att öka chansen för lyckad exponering. Detta kräver mer arbete och förslag på hur detta 

finns i kapitel 3.3. Vårt arbete som har skett utifrån den digitala sfären har dock varit tillräcklig 

för många olika syften och till vissa av de exemplen nämnt ovanför, och för att vara så enkel 

väcker både viss förtjusning men också oro. 

Vi kan se med vårt arbete att det inte är digitala artefakter per se om gör oss till publika 

användare. Utan det är Wi-Fi nätverk i relation till digitala artefakter som möjliggör läckage 

av uppgifter. Mobila digitala artefakter har blivit det perfekta verktyget för 

profilering/identifiering och övervakning då via den kan man samla in information som ljud, 

bild, plats, meddelande, samtal, tid – sparat eller pågående. Desto mer information med flertal 

kopplingar, desto bättre. Vi har enbart begränsat oss till Wi-Fi i vårt arbete, men ett liknande 

övervakningsarbete kan ske på andra sätt med andra sorts resurser. Detta har vi kunnat se med 

exempelvis Försvarets radioanstalts (FRA) arbeten, läckta dokument om National Security 

Agency (NSA) arbete, SÄPOs intresse för data som sparas av teleoperatörerna, 

datalagringsdirektivet, diverse hackare och deras arbetsmetoder – med mycket mer. 

Diskussion kring integritet och säkerhet har alltid varit aktuell men fått större utrymme efter 

de senaste åren avslöjanden. Detta har skapat en situation som mer liknar användare mot 

staten, där staten beskriver hot mot nationens säkerhet som förklaring till att man tar större 

friheter och större makt över användare. Hackare, de användare som återtar makten, utmålas 

som fiender till staten och i sin tur som onda människor till folket. Detta utan att ta i beaktning 

eller belysa den variation som finns inom gruppen med olika syfte. Vårt arbete och 

informationssamling kan göras av vem som helst, och lättare blir arbetet om man som 

privatperson väljer att spendera lite pengar för att köpa en färdig enhet för det. Möjligheterna 

finns och med det både fördelar men också risken för missbruk. Vi har exempelvis information 

om rörelser, antal och ibland även profilering av användare. Vi är en del av denna ”vem som 

helst” vilket har oroat andra; när vi har berättat om vårt arbete har det gjort folk obekväma och 

vi har fått frågor om vårt arbete är bland annat lagligt. Men att SÄPO är intresserad av 

metadata (data om din trafik) och att FRA arbetar med kommunikationsspaning, väcker inte 

lika starka reaktioner har vi märkt. Detta antyder att individer är mer oroade, åtminstone 

reagerar kraftigare, över hackare än om staten. Kanske litar folk mer på staten som institution 

än på enskilda medmänniskor – eller kanske beror detta på att med hackare så har man ett 

ansikte, ett ”någon” att kritisera. Eller så kan anledningen vara att hackare påminner oss om 

vår egen dumhet i vår användning och vårt agerande i den digitala sfären; vi skulle inte sätta 
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oss ner och skriva in hela våra sociala nätverk och familj till en databas för andra att se eller 

tillåta organisationer att spara vår information i flera år framåt, men ändå gör vi det genom 

användning av sociala medier. Skulle vi kontakta de individer som vi har samlat information 

om och visa att vi har bilder på deras barn, skulle de bli väldigt chockerade och i värsta fall 

skulle vi få en smäll. Men ändå är detta publik information som vem som helst kan ta del av, 

och vi tror att detta är ett faktum som många inte vill bli konfronterade med. 

Vi återkommer till frågan om varför det är ett sådant problem att vi blir kända. Oftast 

argumenterar folk att enbart de som har något att dölja ska oroar sig. Men är det inte realistiskt 

att medge att alla har någonting de inte vill att alla ska veta om dem? Det är i alla fall sant att 

folk inte vill riskera sina identiteter eller roller att krocka med varandra, exempelvis den 

professionella och den vi antar klockan tio på en lördagskväll. Vi vill ha en upplevd känsla av 

kontroll över informationen som vi upplever vara vår; vi vill bli kända på ett sätt som vi har 

valt och upplever oss ha kontroll över. I den fysiska världen återfinns också information som 

sprids och förvrids utan vår vetskap eller kontroll; ryktesspridning. Vi kan jämföra och 

beskriva att vår oro om ryktesspridning har följt med oss in i den digitala sfären; vi blir oroade 

och nyfikna över vad folk har sagt om oss, vilken slags information som har spridits utanför 

vår kontroll och vilken bild folk har om oss. Men till skillnad från den fysiska världen kan 

informationen om oss sparas för flera år framåt; aldrig glömmas om än bli irrelevant. Inte 

heller får vi alltid vetskap om det. Detta bidrar till en starkare känsla av förlorad kontroll, och 

kanske även förvirring för vi trodde att vi kunde skyddas av ett alias över Internet. Se bara på 

Aftonbladets publicering av information från den hackade databasen från Flashback14, eller 

hur besvärligt det blir för politiker när media tar upp deras blogginlägg från flera år bakåt. 

Informationen är förevigat och vi har inte chansen att försvara eller ändra om dem i alla fall; 

vi är fördöma att bli kända på okända sätt. Även om vi kan bli glömda av sökmotorer, finns den 

informationen fortfarande där ute. Men känd på vilket sätt? Är vi kända för att andra kan ta 

del av information om oss, eller kända när vi blir exponerade? Med denna fråga belyser vi 

spänningen som finns mellan att bli känd och kan bli känd. Vi väljer att besvarar detta genom 

att lägga gränsen av att vara känd där individen själv sätter gränsen för sitt data och sin publik 

data, det vill säga att det beror på till fall till fall. Därför blir arbete med säkerhet- och 

integritetsfrågor så svår, och det är lättare som användare att vara halvt medveten om det och 

för utvecklare att enbart uppnå de uppsatta kriterium för det i sitt arbete. Det är ett avancerat 

ämne som behandlar så mycket data och olika informationsflöde. Vi vågar dock hävda att det 

är just i detta kaos med det stora arbetet och krav på kunskap, som avskräcker de flesta och 

agerar som ett skydd i sig för användare.  

Men detta skydd är begränsad; möjligheter finns och även folk med kunskapen. Och när 

folk är intresserad av informationen finns också möjligheter för inkomst. I dagens 

informationssamhälle har information blivit den nya handelsvaran för olika aktörer. Detta är 

relativt nytt och kontinuerligt publiceras mer information öppet för allmänheten (öppen data). 

Med önskan för utveckling av innovativa lösningar och liknande, har det i vissa platser i Sverige 

poppat upp hackerevents för att med öppen data utveckla olika tjänster och applikationer. I 

detta område finns stora möjligheter för utveckling och även för olika företag. Men denna 

användning av information är även sant för den information vi upplever som personlig. 

                                                        
14 http://www.aftonbladet.se/nyheter/hatetpaflashback/ 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/hatetpaflashback/
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Ordspråket med okänd källa ”if it’s free – it’s you they’re selling” (om det är gratis, är det dig 

man säljer) blir därmed väldigt sant när man börjar granska stora gratis tjänster som Google 

eller Facebook, och de företag och tjänster som har utvecklats med deras framgång. 

Vi kan rekommendera med flera andra att agera och publicera det du kan stå för. Men är 

det realistiskt; kan vi stå för allt vi gjorde fem till tio år sedan i den fysiska sfären? Bär vi inte 

på ånger av vad vi har gjort och sagt? Kanske därför verkar folk fly från sociala medier som 

Facebook som bibehåller stark koppling till verkligheten för att vi vill ha friheten och utrymmet 

att uttrycka oss på olika sätt med olika roller. Kanske borde vår syn på den digitala sfären inte 

vara att det är en förlängning eller en duplicering av den fysiska världen, utan en förlängning 

av det komplexa subjektet. Vi inser att vårt arbete är därmed ett hot mot den personliga 

integriteten och bidrar till en värld av självcensurering. För det är just det som sker hos en 

individ om man upplever sig vara konstant övervakad. Samtidigt inser vi att frågan är mer 

komplex då anonymitet på Internet bidrar även till ”näthat” och andra brott. Vi går därmed 

bortom ämnet av vår uppsats till att beröra den stora och komplexa samhällsdebatten av 

personlig integritet kontra ansvarstagande och brottsbekämpning. Vilket visar hur stor och 

komplex området informationssäkerhet är.  
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7. Avslutande reflektion 
Vårt arbete har belyst de utmaningar och bekräftat vissa av de farhågor användare har i sin 

användning av deras digitala artefakter; de läcker faktiskt information om sina användare 

publikt. I denna uppsats har vi samlat och analyserat denna läckta information, också beskrivet 

som digitala spår. Informationen som har läckt har varit tillverkare, MAC-adress, SSID och tid 

som användaren har varit i det avlyssnade området. Med denna information har vi kunnat 

identifiera mönster, exempelvis användning av ett antal digitala artefakter i relation till tid. 

Dessa mönster har också kunnat kopplas till ett visst hemmanätverk och exponerat 

användningen av digitala artefakter i ett hem. Vidare har den insamlade informationen också 

kunnat kopplas till verksamheter och till platser. Detta har möjliggjort för oss att exponera 

relationen mellan de digitala spår och en användare. I vissa fall har vi varit framgångsrika i att 

profilera en typ av användare, och i andra fall har vi lyckats identifiera en användare till ett 

personnamn och hemadress.  

I vårt arbete har vi också märkt att kopplingen mellan den digitala och fysiska sfären ter sig 

enkel, men är i realitet väldigt diffus. Detta har vi insett med spänningen som finns mellan 

användare och individ; genom att enbart arbeta med digitala spår kan vi inte vara helt säkra 

på att användare och individ är samma person. Mycket av vårt arbete har skett utifrån 

antaganden. Vi är säkra på att om arbetet skulle ha skett simultant i den fysiska sfären skulle 

det förbättra chanserna att identifiera en individ som en användare av en viss digital artefakt. 

Förslag på sådant arbete återfinns i kapitel 3.3. 

Vi har under arbetets gång insett att vissa personer finner vårt arbete obekväm eller rentav 

kontroversiell. Vi inser att i vår forskning om hur digitala artefakter gör oss kända på okända 

sätt, kommer vi väldigt nära gränsen till den personliga integriteten. Vi har diskuterat kring 

relationen mellan användare och digital artefakt tidigt i vårt arbete och diskuterat den i 

relation till vårt resultat. Vi har varit noga med avgränsning samt behandling av informationen, 

för att vara säkra på att vi agerar både inom lagens och etikens gränser. Denna uppsatts har 

aldrig haft som syfte att kränka eller utöva makt mot någon under någon del av arbetet, utan 

enbart haft som syfte att ge vidare förslag till användare över vilka åtgärder de kan ta för att 

öka säkerheten i sin användning av den digitala artefakten. Detta har vi gjort så gott vi kan, 

och dessa förslag återfinns i kapitel 5.  

Eftersom vårt arbete använder sig av teknologi som är öppen källkod, rekommenderar vi 

andra forskare att använda dessa eller enbart delar för att utveckla dem vidare. Då vårt arbete 

hanterar mycket information och att skapa kopplingar, vore arbetet även utmärkt att användas 

vidare i big data analysis; samla in ännu mer data, finna kopplingar till andra tjänster och 

analysera informationen mer grundligt. Vi rekommenderar vidare forskning att analysera 

användarens rörelser baserad på deras digitala artefakter genom att använda sig av två drones 

samtidigt till ett gemensamt och större avlyssningsområde. Frågor att vidare forska omkring; 

vilka sätt man blir övervakad och av vem i relation till makt; hur det påverkar våra digitala 

identiteter och hur de formas; vem äger data och vad det egentligen innebär att vara en ”känd 

användare”.  
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Bilaga 1 - Nätverksdiagram för Snoopy 

  

Figur 7 Nätverksdiagram för Snoopy (Wilkinson, 2013). 
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Bilaga 2 - Grafer från observation 1 

 

Figur 8 Antal enheter med klockslag 29 april. Installation skedde klockan 11. 

 

Figur 9 Antal enheter med klockslag över Valborg. 

 

Figur 10 Antal enheter med tid den 1a maj. 
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Figur 11 Antal enheter med klockslag den 2a maj.  

 

Figur 12 Antal enheter med klockslag den 3e maj.  

 

Figur 13 Antal enheter med klockslag den 4e maj. 
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Figur 14 Antal enheter med klockslag den 5e maj.  

 

Figur 15 Antal enheter med klockslag den 6e maj.  

 

Figur 16 Antal enheter med klockslag den 7e maj.  
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Figur 17 Antal enheter med klockslag den 8e maj.  
 

 

Figur 18 Antal enheter med klockslag den 9e maj.  

 

Figur 19 Antal enheter med klockslag den 10e maj.  
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Bilaga 3 - Begreppsbeskrivningar 
Nedanför kommer en enkel beskrivning över olika begrepp. Beskrivning av dessa begrepp är 

hämtade från olika Wikipedia-sidor och kan vara eller är kraftigt försimplade. 

AP - Access Point 

Accesspunkt är benämningen på den centrala nod som styr trafiken i ett infrastrukturnät. 

MAC - Media Access Control 

En unik identifierare för ett nätverkskort.  

SSID - Service Set Identifier 

Namnet på ett trådlöst nätverk. 

BSSID - Basic Service Set Identifier 

MAC-adress för accesspunkter. 

TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

En arkitektur för datorkommunikation över nätverk.  

OSI - Open Systems Interconnection model 

En konceptuell modell för datorkommunikation i 7 olika lager. 

IP - Internet Protocol 

Se TCP/IP. 

DoS - Denial of Service 

En attack mot ett datasystem i syfte att förhindra en normal användning av ett system. 

CEO - Chief Executive Officer 

Det amerikanska ordet för en verkställande direktör (VD) 

FRA - Försvarets radioanstalt 

En svensk civil myndighet vars huvuduppgifter är att bedriva signalunderrättelsetjänst samt 

stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag. 

NSA - National Security Agency 

USA:s motsvarighet till FRA. En federal myndighet i USA och svarar för USA:s signalspaning. 

IT - Informationsteknik 

Ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och 

telekommunikation. 

DI - Datainspektionen 

Svensk statlig förvaltningsmyndighet vars uppgift är att verka för att människor skyddas mot 

att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. 

OS - Operativsystem 

Samlingsnamn för de datorprogram som underlättar användandet av en dator genom att 

utgöra en länk mellan datorn hårdvara och de program användaren vill köra. 

VPN - Virual Private Network 

En teknik för att skapa en säker förbindelse mellan två punkter i ett datornätverk. 

SÄPO - Säkerhetspolisen 

Har som uppgift att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter 

samt den nationella säkerheten. 


