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Sammanfattning
Fria surfzoner i kommunal regi har till syfte att erbjuda fri tillgänglighet till Internetaccess.
Denna studie har till syfte att identifiera risker för kommunerna med start och drift av dessa
fria surfzoner. Detta genomfördes huvudsakligen genom intervjuer med personer som är
aktiva inom arbetet med dessa fria surfzoner i kommunerna. Studien visar på några tydliga
risker, men även desto fler tänkbara risker som skulle kunna vara viktiga att hantera men
inte är avgörande för hanteringen av de fria surfzonerna. De tydligaste riskerna bedöms vara
att kommunerna inte kan autentisera användarna som är aktiva på surfzonerna, det kan vara
en risk om någon bedriver datarelaterad brottslighet på Internetuppkopplingar
tillhandahållna av kommunerna. Även att vissa kommuner har fria surfzoner på allmänna
platser som inte har en tydlig koppling till kommunens verksamhet, denna företeelse håller
Konkurrensverket på att undersöka och kan visa sig vara olagligt. Även vissa möjligheter har
identifierats, möjligheterna handlar främst om vilka fördelar ett samarbete mellan
kommunerna skulle kunna innebära. Framtida arbeten skulle kunna handla om att utreda
möjligheterna till dessa samarbeten som skulle kunna handla om mycket mer än bara fria
surfzoner.

Nyckelord: Öppna trådlösa nätverk, risk
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1  Introduktion
Att skapa ett fritt tillgängligt trådlöst nätverk är inte särkilt komplicerat, samma teknik som
många använder i sina trådlösa hemnätverk kan användas. Skillnaden ligger bland annat
exempelvis i skyddsåtgärder för att obehöriga inte skall kunna logga in på nätverket. Dessa
kan dock ibland vara ersatta av andra inloggningskrav eller skyddsåtgärder. Därigenom kan
den som vill och har tekniska förutsättningar ansluta till nätverket. Är nätverket dessutom
anslutet till Internet har en fri surfzon skapats.

65 procent av alla från 16 till 74 år har enligt Statistiska centralbyrån SCB (2013) under första
kvartalet 2013 kopplat upp sin mobiltelefon eller smartphone utanför hemmet för
uppkoppling mot Internet. Bruket av Internet utanför hemmet är med andra ord vanligt
förekommande och med tanke på att uppkoppling mot Internet via et t
mobiltelefonabonnemang normalt kostar pengar och eller har en begränsning på hur mycket
information som kan skickas och tas emot kan det vara lockande att istället koppla upp sig
mot ett nätverk som inte kostar pengar att använda. 

Samma undersökning visar att 22 procent av alla personer från 16 till 74 år har kopplat upp
sig på en surfzon på hotell, flygplats eller liknande. 

Att det finns risker förknippade med användningen av trådlösa nätverk påpekas ofta i olika
medier, men denna undersökning visar på vissa tänkbara risker för de som driver dessa fria
surfzoner. Arbetet är avgränsat till Skaraborgs kommuner.

Denna studie visar att inom kommunerna i Skaraborg har det blivit allt vanligare med
surfzoner som lämnas öppna att använda av den som vill. Genom intervjuer och
litteraturstudier besvaras frågeställningen om att identifiera risker med fria surfzoner för
kommunerna som startar och driver dem. Bidraget med rapporten är i första hand en ökad
insikt i vilka risker kommunerna kan vara utsatta för vid start och drift av fria surfzoner. I
andra hand att ge en ökad insikt i hur kommuner prioriterar verksamheten kring start och
drift av fria surfzoner. Detta kan i förlängningen bli ett bidrag till att kommunerna kan
leverera säkrare surfzoner, både för användare och kommunerna själva. 
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2  Bakgrund
Trådlös datakommunikation har varit under stark tillväxt sedan slutet på 1990-talet, bara
mellan 1998 och 2008 ökade datahastigheten i trådlösa nätverk med 200 gånger (Halepovic,
2009). Numera är det vanligt att ansluta inte bara dator utan även surfplatta och
mobiltelefon trådlöst till ett nätverk med tillgång till Internet. I denna rapport ligger fokus på
kommunala surfzoner, det vill säga trådlösa nätverk som drivs av kommuner och lämnas
öppna att ansluta till för allmänheten utan ersättning. Syftet med surfzonen är alltså att på
ett medvetet vis låta allmänheten få tillgång till nätverket, nätverk som lämnas öppna av
misstag av kommunerna omfattas inte i uttrycket fria surfzoner i denna rapport, inte heller
trådlösa nätverk vars skydd kringgås. Med en surfzon menas en surfzon på en viss plats, flera
surfzoner kan ha samma namn men i denna rapport räknas surfzoner på flera platser som
flera. 

2.1  Risker och möjligheter

När en kommun tar ett beslut om exempelvis att introducera en fri surfzon är det kopplat till
vissa möjligheter som kommunen hoppas ta del av. Dessa möjligheters motsats utgörs av
beslutets risker. Risker och möjligheter är alltså två motsatser som kan hanteras med ett
riskhanteringsarbete enligt ISO/IEC-standard 27005, Informationsteknik —
Säkerhetstekniker — Riskhantering för informationssäkerhet.

Denna undersökning har till syfte att identifiera risker, men eftersom möjligheter kan ses
som riskers motsatser kan vissa möjligheter identifieras beroende på hur riskerna är
beskaffade. Dessa möjligheter diskuteras i kapitlet som behandlar slutsatser.

2.1.1  Risk

En risk kan uttryckas som osäkerhetens påverkan på ett mål (Purdy, 2010). Ett annat sätt att
uttrycka risk är ta sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen för samma
händelse och sätta in de i en formel som ser ut så här:

R = s * k

R är lika med hur hög risken är, s är lika med sannolikheten för oönskad händelse och k är
hur allvarlig konsekvensen är för samma händelse. Sannolikheten kan översättas till hur ofta
en viss händelse förväntas inträffa och konsekvensen är hur allvarligt händelsen kommer att
påverka organisationen där händelsen händer (ISO/IEC, 2013).

2.1.2  Inledande riskhanteringsprocess

Riskhantering är en iterativ process som inte kan anses vara färdig mer än tillfälligt, detta på
grund av att förutsättningarna hela tiden kan förändras och eventuella förändringar upptäcks
främst genom att genomföra riskhanteringsprocessen igen. Nedan beskrivs
riskhanteringsprocessen i stora drag enligt standarden SS-ISO/IEC 27005:2013.

När riskhantering skall genomföras fastställs först kontexten, det är till exempel kriterier för
utvärdering av risker, kriterier för riskacceptans eller kriterier för påverkan.
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Därefter skall tillgångar identifieras, med tillgångar menas det som har ett värde för
organisationen. Det kan vara hårdvara, mjukvara, information, personal, Internetaccess eller
vad som helst som har ett värde för organisationens mål. 

För att hot skall kunna hanteras skall de identifieras. Hot är något som har potential att
skada en tillgång och kan ha sitt ursprung i det naturliga eller det mänskliga och komma
inifrån organisationen eller utifrån.

Existerande kontroller av risker kan finnas sedan tidigare och de måste också identifieras.
Syftet med detta är att inte göra samma åtgärder om igen utan agera vidare från de
förutsättningar som redan finns.

Sårbarheter skall identifieras, de utnyttjas av hot för att kunna orsaka skada på tillgångar.
Sårbarheter i sig är inte farliga om de inte kan kopplas till ett hot men de bör likväl
identifieras för att finnas tillhands vid framtida itereringar. Observera att en felaktigt införd
åtgärd enligt riskhanteringen kan bli en sårbarhet, det är ett exempel på varför
riskhanteringen måste vara en iterativ process.

Sist i detta steg är identifiering av konsekvenser, det är alltså skadan av ett incidentscenario
som uppskattas. Att uppskatta en identifierad konsekvens görs med beaktande av de kriterier
för påverkan som fastställdes i kontexten.

2.1.3  Fortsatt riskbedömning

För att analysera hur ett tänkt incidentscenario kommer att påverka organisationen sätts
incidentscenariorna mot tillgångar och får en sannolikhet och en konsekvens. Summan av
detta blir riskens värde och detta värde avgör hur allvarlig risken är (SS-ISO/IEC,
27005:2013). Eventuellt krävs en eller fler itereringar av ett eller flera av tidigare steg, när
riskbedömningen av alla valda incidentscenarior är gjord och en helhetsbild av riskerna har
bildats är det dags för att hantera riskerna.

2.1.4  Riskhantering

Att behandla riskerna kan enligt standarden ISO/IEC 27005:2013 göras på de följande fyra
vis:

Riskreducering, det innebär att hantera åtgärder som eliminerar eller minskar risken till
en acceptabel nivå. Vid införande av dessa åtgärder det beaktas att inte nya risker dyker upp
eller andra befintliga risker blir förvärrade. Iterering av riskhanteringen är ett måste.

Bibehållen risk, om riskvärdet ligger inom vad som fastställdes i kriterier för riskacceptans
kan beslut fattas om att inte åtgärda risken nu.

Undvikande av risk, om riskvärdet anses för högt eller kostnaden för att reducera risken
kan beslut om att undvika risken helt och hållet fattas. Detta kan innebära stora förändringar
i verksamheten eller planeringen av verksamheten.

Delning av risktagande, här delas risken med en extern part. Det kan handla om att köpa
en försäkring för att täcka kostnader som uppstår vid en incident. Viktigt att komma ihåg är
att det kan vara omöjligt att dela ansvaret för påverkan från en incident.
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2.2  Lagar om att sända radiosignaler

Syftet med lagen om kommunikation är att bra och effektiva kommunikationer skall kunna
finnas tillgängliga (SFS, 2003:389). I tredje kapitlet, första paragrafen meddelar lagen att det
krävs tillstånd för att få använda radiosändare. I den fjärde paragrafen står att en utpekad
myndighet kan besluta om undantag från tillståndsregeln i första paragrafen. 

Denna myndighet nämns i förordning om elektronisk kommunikation (SFS, 2003:396),
tolfte paragrafen. Där står att Post och telestyrelsen meddelar undantag från krav på tillstånd
enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Post och telestyrelsen (PTS) i sin tur presenterar i sin författningssamling föreskrifter om
undantag från tillståndsplikten (PTSFS, 2014:5). Där beskriver föreskriftens paragraf 140 att
frekvensspannet 2400 MHz till och med 2483,5 MHz får användas utan tillstånd av en
radiosändare för dataöverföring, dock med en högsta utsänd effekt på 100mW.

I paragraf 146 meddelas att frekvensspannet 5,15 GHz till och med 5,35 GHz får användas på
samma vis fast med en maximal utsänd effekt på 200 mW. Även paragraf 148, 166 och 187
beskriver andra frekvenser som är undantagna från tillståndsplikt vid användning för
dataöverföring.

Dessa ovanstående paragrafer är anledningen till att det är tillåtet att använda trådlösa
routrar och sända dess radiosignaler enligt standard IEEE 802.11 och standardens
tilläggsbestämmelser utan att behöva ansöka om tillstånd hos Post och telestyrelsen för att
sända radiosignaler.

2.3  Konkurrenslagen

För att förhindra att offentlig verksamhet inte konkurrerar med privata företag på ett ojust
sätt meddelar konkurrenslagens 3 kap, 27 paragraf att till exempel kommuner kan förbjudas
att sälja tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen (SFS, 2008:579). 

På en kommunal anläggning som till exempel ett kommunalt bibliotek gäller inte denna
konkurrens, men på gatan utanför kan den gälla. 

Helsingborgs stad fick 2014-10-30 ett åläggande från Konkurrensverket som bestod av ett
antal frågor att besvara angående Helsingborgs fria surfzoner som till del även designats för
att omfatta gator och parker. Åläggandet är en del i en förstudie som Konkurrensverket
genomför för att undersöka om det kan tolkas som osund konkurrens att kommuner
tillhandahåller fria surfzoner på annat än kommunala anläggningar (Konkurrensverket,
2014). Om förstudien visar att det kan vara osund konkurrens kommer en fördjupad
undersökning genomföras, detta kan i sin tur påverka hur kommuner tillåts starta och driva
fria surfzoner i framtiden.

2.4  Hälsorisker med radiovågor

Under förutsättning att effekten på utsändningen av radiovågor till de fria surfzonerna håller
sig inom lagens gränsvärden, se kapitel 2.2, så finns det inga hälsorisker med radiovågorna
som kommunerna använder till de fria surfzonerna för överföringen av information, detta
enligt Strålskyddsmyndigheten (2013). 
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2.5  Relaterad forskning

Forskning på trådlösa nätverk har genomförts i stor mängd, ofta då med fokus på olika
säkerhetsfrågor och förslag till lösningar på dessa problem. Trådlösa nätverk som riktar sig
till allmänheten har det däremot forskats på i betydligt mindre omfattning och sådana som är
öppna utan krav på något abonnemang har granskats ännu mindre. Nedan följer ett antal
exempel på rapporter som rör nätverk som riktar sig till allmänheten, antingen med
betalning från användarna eller fritt.

Al-Shafi (2008) har i rapporten Free Wireless Internet park Services: An Investigation
of Technology Adoption in Qatar from a Citizens’ perspective beskrivit hur väl gratis
Internet i vissa områden, så kallade iPark:er, har tagits emot av invånarna i Qatar. Fokus har
alltså legat på användarna och deras syn på användbarhet, enkelhet, säkerhet och bandbredd.
Undersökningen gjordes ganska tidigt efter implementeringen av parkerna och resultatet
visar att det verkar som att parkerna är ett lyckat projekt så långt som det gått tills
undersökningen gjordes.

Potter, McIntyre och Middleton (2008) gjorde en förstudie, som de kallade How usable are
outdoor wireless networks, till ett trådlöst utomhusnätverk avsett för Toronto. De tar upp
många utmaningar som måste bemötas vid implementation av ett utomhusnätverk såsom
teknik, miljö och sociala frågor. De bemöter inte i detalj dessa utmaningar utan påpekar mer
att vid ett faktiskt fall där ett trådlöst nätverk skall skapas bör utmaningarna tas itu med.
Dessa frågor de väcker är relevanta till stor del oavsett hur nätverket ser ut eller var nätverket
skall sättas upp.

Ganapati och Schoepp (2008) diskuterar i rapporten The wireless city om olika teknologier
för trådlösa nätverk i städer. Särskilt intressant är deras diskussion om kommuners roll om
de skulle implementera trådlösa nätverk. Den typen av diskussion förekommer även i
Sverige, dock utan att kunna stämmas av ordentligt på grund av utebliven praxis
(SVTnyheter 2014).

Bennehag, Wulkan och Claesson (2010) har gjort en förstudie med teknisk inriktning om ett
öppet stadstäckande nätverk i Trollhättan. Det mest relevanta bidraget från förstudien
relaterat till denna rapport är deras säkerhetsanalys som kan liknas med den typ av
riskhantering som beskrivs i kapitel 2.4 och dess underkapitel. Det förstudien erbjuder är
mest en genomgång på saker att tänka på vid skapandet av ett stadsnät och skulle om det var
aktuellt att skapa ett stadsnät behöva uppdateras för att täcka upp de skillnader som
uppkommit de senaste 5 åren.
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3  Problemformulering
Denna rapport har till syfte att påvisa risker med implementering och drift av kommunala
surfzoner. 

3.1  Frågeställning

Följande frågeställning besvaras i denna rapport:

• Identifiera kommuners risker med implementering och drift av fria surfzoner

Med kommuner menas den kommun som tar ansvar för installation och drift av de fria
surfzonerna, de kan vara ägare till lokalerna eller området där surfzonen finns eller så hyr de
av annan part. Det som är avgörande för att surfzonen skall omfattas av denna undersökning
är att kommunen har ett ansvar för nätverket, det kan även ske med kommunägda företag
som levererar tjänsten till kommunen.

Frågeställningen behandlar ämnet fria surfzoner på ett i huvudsak övergripande sätt där
frågan kommer att få sina svar genom i första hand intervjuer med kommunens personal
som är eller skulle kunna vara sakkunniga i kommunens nuvarande eller framtida fria
surfzoner. I andra hand besvaras frågeställningen genom en litteraturstudie som pekar ut
risker som kan identifieras genom intervjuerna.

3.2  Motivering

Kommunala fria surfzoner är idag en vanlig företeelse som dyker upp i allt fler sammanhang,
detta har visats genom svaren som getts i denna undersökning. Gemensamt för de fria
surfzonerna är att det inte kostar pengar att använda de för användarna och de är tillgängliga
för allmänheten. Olika nätverk kan ha olika inloggningsprocedurer där användaren ibland
måste ange namn och/eller en epost-adress. Då vissa nätverk inte kräver någonting för
anslutning utan användaren får direkt access till Internet kan användarna på vissa fria
surfzoner vara anonyma och det skulle bli mycket svårt att spåra vem som har gjort vad på
dessa nätverk.

I en debattartikel i Nyheter24 skriver Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat, att Ung Pirat
genomfört en signalspaningsaktion på Folk och Försvars säkerhets- och försvarskonferens i
Sälen (Nipe, 2015). Syftet sades vara att uppmärksamma det säkerhetspolitiska
etablissemanget på informationssäkerhet. Det de gjorde var att skapa ett trådlöst nätverk
som de inte skyddade mot obehörig tillgång så vem som helst kunde använda det, sedan
spelade de in all trafik som passerade genom nätverket. Nätverket hade namnet ”Öppen gäst”
vilket kan liknas med ett namn på en fri surfzon. Därigenom kan det ha uppfattats som att
det var helt i sin ordning att använda nätverket efter eget bevåg.

Rättsläget är inte självklart enligt Larsson (2015) i en kommentar till Nipe (2014). Larsson
som är journalist med inriktning mot IT skriver i samma artikel att Lindmark, jurist på Post
och telestyrelsen, uttrycker svårigheter att veta vad som egentligen gäller.

Reglerna är så otydliga att en journalist med inriktning på IT och en jurist på myndigheten
som skapar vissa av bestämmelserna som behandlar ämnet inte kan svara på vad som gäller
med ett öppet nätverk som hanteras på detta sätt. Här syns ett behov av att förtydliga för
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såväl blivande som existerande distributörer av fria surfzoner vilka risker de kan bli utsatta
för. Det är framför allt ett exempel på svårigheterna att läsa på vad som gäller vid hantering
av surfzoner.

Vilka regler en distributör har att rätta sig efter kommenteras i denna rapport. Även vilka
skyldigheter, rättigheter, risker och möjligheter de har vid driftsättning och när normal
verksamhet i den fria surfzonen fungerar diskuteras.

Rapporten tar även att ta upp exempel på hur olika surfzoners användarregler har utformats
och presenteras. De exemplen används för att presentera hur de påverkar rättigheterna och
möjligheterna för distributören.

Leverantörer av fria surfzoner kommer att kunna finna viss ledning till vad de har för risker
vid start och drift av nätverken. Även befintliga surfzoner kan granskas med ledning från vad
denna rapport kommer att leverera.

3.3  Delmål

För att nå fram till svar på frågeställningarna från kapitel 3.1 delas arbetet upp i olika delmål
som nedan presenteras i planerad prioritetsordning, dock kan vid behov delmål 6 strykas
helt, läs mer om det efter listan. 

1. Litteraturstudie. Detta är högst prioriterat för att undersöka aktuell forskning
inom området för att identifiera rådande teorier, modeller, riktlinjer och så vidare
rörande fria surfzoner. Litteraturstudien pågick under hela arbetet men har tyngst
fokus i inledningen, detta på grund av att den ligger till grund för alla steg i att
besvara frågeställningarna. 

2. Intervjuernas konstruktion och frågor. Undersökningen består till stor del av
en analys av de data som samlas in under arbetet. För att datan skall vara relevant och
kunna gå att hantera måste den samlas in enligt en i förväg fastställd agenda. Därav
är konstruktionen på datainsamlingen av stor vikt.

3. Insamling av data genom intervjuer. Detta sker genom att intervjuer genomförs
med kommuner som implementerar och/eller driver fria surfzoner

4. Insamling av data från användarvillkor. Detta sker genom insamling av
faktiska användarvillkor från driftsatta surfzoner.

5. Analys. Datan som samlas in under steg 3 och 4 skall behandlas i enlighet med den
taktik som frågorna konstruerades med, därefter tolkas resultaten.

6. Extern validitet. Det vill säga bedöma i vilken omfattning resultaten kan anses
generella och möjliga att applicera på andra områden, både geografiskt och på
surfzoner som inte är öppna för allmänheten.

För att kunna besvara frågeställningen måste delmål ett, två, tre, fyra och fem uppfyllas.
Delmål tre kommer tillsammans med delmål fyra att kunna ge kunskap om hur kraven på
användare ser ut samt hur kommunerna hanterar dessa krav. Detta kommer att kunna ge
fördjupad kunskap om eventuella risker som kommunerna tar. Delmål sex är inte något krav
för att få ut resultat utan får ses som en bonus om det kan genomföras. Extern validitet är
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bara möjligt att få om tillräckligt stor bredd har applicerats på datainsamlingen, ju mer data
som samlats in från fler källor desto större extern validitet.

3.4  Avgränsningar

Ämnet är kommunala fria surfzoner, den första avgränsningen är att frågeställningen
behandlar leverantörens roll. Användarnas risker och liknande berörs bara sekundärt.

Rapporten gör inget anspråk på att gälla alla tänkbara fria surfzoner utan presenterar bara
resultatet som samlas in under den begränsade tid som finns given. Det är bara kommuner i
Skaraborg som kommit ifråga för intervjuer, på grund av att anonymitet utlovats gentemot
kommunerna redovisas inte vilka dessa kommuner är.

I vissa kapitel görs kopplingar till lagar och förordningar men det är inte här rapporten
kommer att fokusera. Istället kommer rapporten i vissa fall peka ut hur lagen tolkas av
antingen representanter för myndigheterna som skriver lagarna och förordningarna eller
tolkningar från andra relevanta publikationer. Brister i lagstiftningen kan presenteras utan
att precisera hur lagen var tänkt att fungera eller hur den borde formuleras istället. 

Ekonomi är ett annat ämne som kan vara en faktor som påverkar risker men som inte
kommer att behandlas i någon utsträckning alls.
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4  Metod
Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008) beskriver att när målsättningen med
rapporten är utarbetad kan fokus flyttas vidare från att beskriva vad som skall göras till hur
det skall göras. I nedanstående underkapitel förtydligas metoderna för att besvara
frågeställningen.

4.1  Metodval

En litteraturstudie kan ge information om vad som gjorts tidigare, och hur det genomfördes.
Litteraturstudien måste hållas kring relevant litteratur, annars blir värdet av den lågt. En
annan aspekt att ta hänsyn till är när litteraturstudien är av tillräckligt omfång. Denna
undersökning handlar om en liten och ny del av Skaraborgs kommuners IT-drift, det gör att
det inte finns så mycket litteratur om ämnet att ta del av.

 I denna undersökning genomfördes en litteraturstudie med syftet att ge information om vad
som gjorts och för att underlätta fortsatt metodval för genomförandet av studien.
Litteraturstudien pågick under hela undersökningen, dock med tyngst fokus under
inledningen. En del i litteraturstudien var även att inhämta användarvillkor för de fria
surfzoner som publicerade sådana.

Eftersom litteraturstudien inte kunde ge tillräcklig information om risker med fria surfzoner
måste information inhämtas även på andra sätt. Information om risker bedömdes
kommunerna inneha då det är de som startar och driver de fria surfzonerna som studien
handlar om. Intervjuer valdes till förmån för enkäter då det bedömdes vara svårt att få till en
enkät som skulle kunna passa alla olika typer av kommuners sätt att hantera fria surfzoner.
Vid en intervju erhålls också möjligheten att kunna ställa följdfrågor vid behov.

Fallstudie, experiment eller att implementera egna fria surfzoner bedömdes vara av mindre
nytta än intervjuer för att identifiera hur kommunernas risker ser ut.

För att informationsinsamlingen skall påverkas mindre av författaren eller annan yttre
påverkan är det viktigt att insamlingen sker enligt en metod som inte förutspår resultatet.
Denna studie använder Temporal Motivation Theory (TMT), en metod som tidigare använts
för att identifiera risker i kommunal verksamhet (Andersson, 2014). Bennehag et al. (2010)
använde CORAS-metoden (Lund, Solhaug & Stølen, 2010) för att identifiera risker i en
förstudie till ett stadstäckande och öppet WiFi i Trollhättan. Denna metod ansågs kräva ett
större samarbete med kommunerna eller andra initierade personer då dess del som handlar
om riskidentifiering går ut på en strukturerad brainstorming, eller fritt översatt idékläckning.
Det bedömdes vara för stor risk att kommunerna inte skulle ställa upp med så mycket tid
som denna metod skulle kräva. Att genomföra metoden själv skulle innebära en stor risk att
förutfattade meningar skulle dominera resultatet. Att använda TMT innebar att en större del
av arbetet med denna undersökning kunde genomföras utan kommunernas inblandning.
Även den Risk och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation som PTS (2013)
genomförde använder en anpassad version av metoden NIST (2012) som bedöms kräva mer
samarbete med personer som är insatta i ämnet än den utövning av TMT som används i
denna undersökning.
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Källorna till datainsamlingen för frågeställningen är i första hand anställda på kommunerna
som driver eller i framtiden kommer att installera och driva fria surfzoner. I andra hand
samlades användarvillkor in, samtidigt fortsatte en fördjupad litteraturstudie. Metoden för
att samla in datan från personer var intervjuer, delvis utformade med flervalsfrågor, och
delvis med svar i fri form. Intervjuer valdes som metod för att samla in data på grund av den
motivationsteori som används för att lokalisera risker om hur kommunerna hanterar eller
skulle hantera fria surfzoner.

Då ingen urskiljning görs mellan vilka kommuner som fick frågan om att genomgå intervju
kunde det blivit så att även kommuner som ännu inte har startat sin första surfzon ännu
skulle komma ifråga, deras svar på intervjuerna hade ändå lika relevanta som de mer erfarna
kommunernas svar. Detta på grund av att olika kommuner kan antas ha helt olika erfarenhet
av informationsteknologi i allmänhet och fria surfzoner i synnerhet.

4.2  Kvalitativ undersökning

Trost (2005) beskriver att om frågeställningen handlar om att förstå eller hitta mönster så
bör en kvalitativ studie genomföras. I denna undersöknings frågeställning där det handlar
om att identifiera risker åstadkoms ett tydligare resultat genom att jobba på djupet för att
identifiera dessa. Om det istället handlade om hur ofta en viss risk uppstod skulle en
kvantitativ studie varit aktuell. 

Trovärdigheten är av hög vikt för att överhuvudtaget kunna hävda att resultaten är
tillförlitliga. Att intervjufrågorna är av sådan art att inte andra än initierade personer kan
svara på frågorna med bra trovärdighet är ytterligare en faktor som gör att det bara kan bli
fråga om en kvalitativ studie, det finns bara ett begränsat antal personer på varje kommun
som är insatta nog för att vara trovärdiga intervjuobjekt. Dock kan det bli ett etiskt dilemma
om vissa personer ratas för intervjuerna. Om det skulle visa sig att den person kommunen
utser att svara på frågorna inte är kapabel att ta ställning till de frågor som ställs kan det bli
aktuellt att göra ytterligare en intervju med den kommunen.

4.3  Intervjuns upplägg

Wohlin et al. (2012) skriver att intervjuer oftast genomförs med ett objekt i taget, men
intervjun kan även genomföras i grupp. I denna studie spelar det ingen roll om det är en eller
flera personer som intervjuas i taget så länge de tillhör samma kommun och därigenom
representerar en och samma källa, deras gemensamma svar kommer då att räknas som ett. 

Upplägget på intervjun kan liknas med det Wohlin et al. (2012) kallar för semistrukturerad,
det innebär att alla frågor kommer att ha tillverkats innan intervjun, men det är inte viktigt i
vilken ordning de ställs. Det innebär även att det kan förekomma öppna och stängda frågor. 

Häger (2001) skriver om att planera intervjun, där presenteras fyra viktiga saker att tänka på.
Först skall syftet klargöras så att intervjun leder till svar på i denna studie frågeställning ett.
Därefter handlar det om vem som skall intervjuas, vem kan svara på frågorna och vem vill?
De två sista sakerna att tänka på handlar om huvudfrågan eller kärnan av ämnet, vad är den
och hur leder intervjun till svar på den. 

Det är viktigt att intervjuerna riktar sig till kompetenta personer för att kunna behålla en hög
trovärdighet. Här kommer det att ske genom att vid kontakterna med kommunerna vara
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tydlig med vad intervjuerna kommer att handla om. De inledande frågorna i intervjuerna
kommer att vara konstruerade för att bland annat ge en bild av vem personen är som
intervjuas och vad den har för roll i arbetet med de fria surfzonerna.

Närvaro under hela intervjun av intervjuaren ger möjlighet att reda ut eventuella oklarheter
under tiden svaren ges. Svaren antecknas på papper och för att inget skall vara oklart efteråt
kommer hela intervjun spelas in med ljudupptagningsutrustning, på så sätt kan eventuella
otydligheter i skriften förtydligas. Detta skall dock endast ses som ett komplement om det
skulle behövas och genomförs enbart med intervjuobjektets medgivande.

Hur frågorna som ställdes under intervjuerna skall kunna ge svar på frågeställningen
presenteras i kapitel 4.4.1.

4.4  Frågekonstruktioner

För att kunna få användbara svar måste frågorna formuleras på rätt sätt. En grundläggande
egenskap hos en fråga är om den är öppen eller sluten. En sluten fråga ger typiskt ett ja eller
nej till svar. Det kan snarare liknas vid ett förhör än en intervju och ger generellt mycket lite
utrymme för intervjuobjektet att utveckla svaret (Häger, 2001). En öppen fråga däremot
lämnar svaret fritt att utvecklas i enlighet med vad intervjuobjektet kan förklara och utveckla.
Detta innebär ofta mer detaljerade svar som säger mer än svaret på en sluten fråga.

Ledande frågor är frågor som ställs på ett sätt som gör att svaret påverkas av frågan. Detta
bör undvikas för att inte intervjuarens åsikter skall påverka resultatet åt endera hållet. 

4.4.1  Utformning av frågor

För att skapa frågor som skall identifiera risker kring implementation och drift av fria
surfzoner kommer andra studier och böcker som betraktar trådlösa nätverk eller fria
surfzoner i backspegeln att granskas. Detta för att plocka ut de mest relevanta erfarenheterna
och studera dessa närmare med hjälp av intervjuer.

Följande studier och böcker ligger till grund för utformningen av frågorna:

• An evaluation of IEEE 802.11 community networks deployments (Castignani, Loiseau

& Montavont, 2011)

• Urban 802.11 Community Networks for Mobile Users: Current Deployments and

Prospectives (Castignani, Blanc, Lampropulos & Montavont 2012)

• Municipal Wireless Networks Open New Access and Old Debates (Goth, 2005)

• Separating Authentication, Access and Accounting: A Case Study with OpenWiFi (Yap

et al., 2011)

• CWNA: Certified Wireless Network Administrator Study Guide (Coleman & Westcott,

2006)

Frågekonstruktionerna skapas med Temporal Motivation Theory (TMT), som utgångspunkt.
Procedurerna att starta och driva fria surfzoner delas in i ett antal aktiviteter. Dessa
aktiviteter rör såväl arbetet innan starten då förutsättningarna fastställs, likväl som drift,
underhåll och Uppföljning. TMT och fastställandet av aktiviteter i en aktivitetsmodell
beskrivs närmare i kapitel 5, Genomförande.
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När aktiviteterna fastställts kommer frågor att skapas med två syften, dels att fastställa vilken
förmåga kommunerna bedömer att de har att slutföra aktiviteten, dels vilket värde det har för
kommunen att slutföra aktiviteten. Alla aktiviteterna ställs mot varandra i tur och ordning
med frågor som är utformade som ”Är det lättare att genomföra aktivitet ett än att genomföra
aktivitet två?” eller ”Är det viktigare att genomföra aktivitet ett än att genomföra  aktivitet
två?”. Efter varje fråga som jämför aktiviteter kommer en följdfråga om varför det är lättare
eller värdefullare med den ena eller andra aktiviteten. Dessa jämförande frågor besvaras med
i förväg fastställda värden som indikerar hur lätta eller värdefulla aktiviteterna är. Svaren
kommer sedan att jämföras med varandra för att hitta omständigheter som kan tolkas som
risker.

4.4.2  Validitet

Validiteten av studien är viktig för trovärdigheten och måste finnas med i alla steg. Wohlin et
al. (2012) presenterar en lista över validitetshot, denna är i sin helhet genomgången i bilaga
E. Varje validitetshot tas under övervägande och hanteringen av relevanta validitetshot
presenteras. Vid de fall validitetshotet inte är relevant beskrivs varför de inte är relevanta.

Wohlin et al. (2012) listar fem kriterier som kommer att vägas in vid konstruktion av
frågorna som skall ställas i intervjuerna.

1. Konstruktionens validitet. Det innebär att hålla sig till ämnet som studien handlar om
och inte lämna den röda tråden. Det är viktigt att frågorna är konstruerade på ett
sådant vis att de inte tolkas olika av intervjuaren och den som skall tolka och använda
svaren, då kan svaren betyda något helt annat för den som analyserar än den som gav
svaren med brusten validitet som följd Wohlin et al. (2012). Detta undviks till
exempel genom kontrollfrågor som visar att alla inblandade resonerar på samma vis
kring omständigheterna om just den aktuella frågan.

Metoderna som används för att identifiera risker har begränsade möjligheter att
användas mot varandra för att kontrollera resultaten. Detta validitetshot kan minskas
något om svaren på frågorna som börjar på varför är av konstruktiv art, då kan
metoden att värdera metoder mot varandra vägas mot den del av metoden som berör
öppna frågor (Wohlin et al., 2012).

Det finns även en risk att intervjuobjekten kommer att försöka svara på frågorna på
ett sätt som de själva tror förväntas, för att de är oroliga för att utvärderas eller vill att
just deras kommun skall framstå som proffsigare och mer pålästa. Detta validitetshot
minskas genom att intervjuerna är helt anonyma i rapporten och huvuddelen av
intervjun är konstruerad på ett sätt som gör det omöjligt att veta om hur resultatet
kommer att bli utan att analysera och sammanställa alla svaren (Wohlin et al., 2012). 

Ordningen som frågorna ställs kan påverka resultaten, om en fråga handlar om ett
visst ämne som sedan återkommer kan det påverka svaret på kommande frågor
(Wohlin et al., 2012), därför ställs frågorna i olika ordning. Intervjufrågorna är
uppdelade i fyra huvuddelar, kontext, förväntan, värde och tidsaspekt. Dessa fyra
delar byter efter varje intervju ordning så att frågorna kommer i olika ordning vid
varje intervju.
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2. Inre validitet. Om intervjuaren undersöker hur en faktor påverkar en annan, och
svaret påverkas av en tredje faktor saknar svaret validitet. Denna tredje faktor kan
vara svår att ha koll på, det kan till exempel vara att intervjun genomförs med en
stressad eller hungrig person som mest av allt vill avsluta intervjun till förmån för
annat. Då kan det vara bättre att avsluta intervjun och återuppta den vid ett senare
tillfälle (Wohlin et al., 2012). 

3. Extern validitet. Med god extern validitet kan svaren på frågeställningarna anses som
generella för fler kommuner och personer än de som bidrog med data till studien. Det
handlar alltså om hur användbara svaren på frågeställningarna är för den större
massan som tar del av studien. Utan extern validitet kan exempelvis inte en teori
formuleras, inte heller kan de identifierade riskerna med fria surfzoner anses gälla för
andra än de inblandade i studien (Wohlin et al., 2012).

För att få hög extern validitet krävs att bredden på hur många kommuner som
intervjuas inte är för liten (Wohlin et al., 2012), här begränsas antalet av tiden som
finns för undersökningen, men fem intervjuade kommuner kommer att ge en viss bild
av vilka risker som kan förknippas med fria surfzoner.

4. Tillförlitlighet. Studien skall vara gjord och beskriven på ett sådant vis att någon
annan skulle kunna göra om den med samma resultat. Källorna till datan kommer ju
att vara anonyma så det kan inte vara ett krav att resultatet ska bli exakt likadant,
men i övrigt skall det vara samma studie. Hela studien skall vara så tydligt beskriven i
både datainsamling och analys att en annan person inte skall behöva tolka vad som
gjorts utan kan läsa sig till det (Wohlin et al., 2012).

5. Slutsatsernas validitet. På samma sätt som den externa validiteten är beroende av
bredd på datainsamlingen är slutsatserna beroende av att mängden och bredden av
data att basera slutsatserna inte är för undermålig (Wohlin et al., 2012). Att
identifiera risker är inte en frågeställning som kan ge ett exakt svar, även med relativt
få intervjuer som bas går det dock att dra vissa slutsatser. Fler intervjuer hade gett
större möjligheter att dra mer långtgående slutsatser.

För att undvika att undersökningen skall ha ett eller flera i förväg uppsatta men
omedvetna mål bör en metod användas för att strukturera hur undersökningen skall
genomföras (Wohlin et al., 2012). Genom att skapa frågekonstruktionerna med TMT-
metoden enligt fjärde kapitlet undviks denna omedvetna styrning. Detta innebär inte
en garanti mot att leta efter dessa omedvetna mål men är ett steg mot bättre validitet
för slutsatserna.

4.4.3  Etik

För att få genomföra en intervju med en person och dessutom få uppriktiga svar krävs ett
ömsesidigt förtroende. Detta förtroende kan skapas på olika sätt men det är viktigt att utgå
från intervjupersonen och vara lyhörd. Villkor bör sättas upp för vad som gäller för intervjun,
till exempel att anonymitet utlovas och om intervjupersonen vill kan de få läsa resultatet. Det
är viktigt att intervjuaren är påläst och visar att kunskap kring ämnet finns, det ökar
dessutom möjligheten att få mer detaljerade svar (Wohlin et al., 2012).

13



Intervjuobjekten informeras om syftet med intervjun, att anonymiteten kommer att bevaras i
undersökningen och att resultatet kommer att publiceras, detta för att intervjuobjekten skall
ge så uppriktiga svar som möjligt. Om kommunerna och intervjuobjekten skulle namnges
skulle det kunna finnas ett större intresse hos allmänheten, dock kanske det skulle vara
svårare att få kommuner att ställa upp på intervju. Om det skulle vara av intresse eller vikt att
ändra anonymiteten kommer det bara att göras med intervjupersonernas medgivande.

För att undvika att vissa kommuner diskrimineras får alla kommuner i närheten av
Högskolan i Skövde frågan om att vara med i undersökningen. Vidare diskrimineras inte
någon person som kommunerna själva har valt ut att svara på frågorna.

Denna undersöknings syfte är att identifiera risker, det kan innebära att företeelser som kan
utnyttjas felaktigt kommer att identifieras. Om det skulle visa sig att några upptäckter görs
som skulle vara farliga eller olämpliga att publicera kommer detta att diskuteras med i första
hand handledaren för denna undersökning. De risker som identifieras skall presenteras på
ett sätt som gör att de inte kan kopplas till någon enskild kommun.

4.5  Urval

Urvalet bland vilka kommuner som kom ifråga för intervjuer bygger på avstånd från
Högskolan i Skövde och vilka kommuner som var intresserade av att ställa upp på intervju.
Alla kommuner i närheten av Skövde fick en förfrågan och de som ställde upp ingick i
undersökningen.

Erfarenheten gällande fria surfzoner hos kommunerna spelade ingen roll för om de fick
frågan om att ställa upp på intervju eller inte. Eftersom undersökningen har som mål att
identifiera risker med fria surfzoner är en kommun som i framtiden kanske skall driftsätta
sådana lika intressanta som de mer erfarna kommunerna. 

Däremot är det viktigt att det bara är personer inom kommunerna som på ett eller annat vis
har med start och/eller drift av fria surfzoner att göra som intervjuas. Detta för att validiteten
i arbetet skulle kunna ifrågasättas om oinsatta personer skulle representera kommunerna i
frågorna gällande fria surfzoner.
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5  Genomförande
I detta kapitel presenteras genomförandet av undersökningen. Underkapitlen kommer att
visa hur modeller och frågekonstruktioner har gjorts.

5.1  Aktivitetsmodell

En modell skapades för denna undersöknings skull för att beskriva vilka aktiviteter som kan
komma ifråga för att skapa och driva kommunala fria surfzoner. Modellens syfte är att
komprimera många aktiviteter till några få, detta skall göra det möjligt att nyttja modellen till
att konstruera frågor till intervjuer som skall ge indikationer på potentiella risker. Modellen
syftar också till att ge information till intervjuobjekten om vad en viss aktivitet innebär i
detalj.

Första steget i att skapa modellen är att identifiera alla viktiga delaktiviteter som sedan skall
tilldelas olika huvudaktiviteter. Delaktiviteterna plockas ut från Coleman och Westcotts
arbete (2006), standarden ISO/IEC 27005:2013 och Svensk författningssamling som är en
samling av gällande lagar och förordningar. Det blir många både mindre och större
delaktiviteter, vissa genomförs huvudsakligen vid uppstart av en surfzon och andra har mer
fokus på driften av surfzonen. Delaktiviteterna redovisas i kapitel 5.1.1 till kapitel 5.1.5
tillsammans med respektive huvudaktivitet, där återfinns även delaktiviteterna i figurform i
figur 5.2 till 5.6. En sammanställning av alla aktiviteter i punktform återfinns i bilaga A.

När delaktiviteterna har identifierats delas de in i olika huvudaktiviteter, indelningen görs
efter vad delaktiviteterna handlar om och om de kan antas genomföras i ett liknande skede i
processen att skapa eller driva en fri surfzon. Huvudaktiviteterna visas i figur 5.1, detta
motsvarar en helhetsbild av aktivitetsmodellen.

Figur 5.1 Huvudaktiviteter för att starta och driva fria surfzoner
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5.1.1  Läs på

Huvudaktiviteten Läs på handlar om att genomföra ett inledande arbete som förberedelse
innan ett mer fysiskt och praktiskt arbete startas. En sammanställning av Läs på kan ses i
figur 5.2. 

Att aktiviteten kallas Läs på beror i första hand på att i detta skede skall förutsättningarna för
vad kommunen får och måste göra fastställas. Det är inte självklart vilka lagar och regler som
kan påverka de fortsatta valen av hur verksamheten skall genomföras, alltså skall aktuella
lagar och regler identifieras för att fortsatt kunna tas hänsyn till. Då flera standarder finns för
trådlösa nätverk skall det beslutas om vilken eller vilka som skall vara aktuella för fortsatt
planering. Att välja vilken standard som skall användas beror på flera faktorer, till exempel
krav på räckvidd och datagenomströmning.

För att kunna hantera risker, alltså kunna förutse och hantera risker och incidenter bör en
korrekt riskhantering genomföras (ISO/IEC, 2013). Denna riskhantering bör inledas med en
genomgång redan i detta tidiga skede, det innebär dock inte att riskhanteringen blir klar
under aktiviteten Läs på. Riskhanteringen pågår löpande under hela tiden surfzonen är
under uppförande och drift men avstampet görs i startskedet för att kunna ta hänsyn till de
erfarenheter riskhanteringen ger. 

För att kunna upprätthålla en surfzon måste infrastrukturen vara tillförlitlig, det vill säga
Internetuppkopplingen skall motsvara förväntningarna och även strömförsörjningen skall
vara av rätt kvalitet och möjlig att få fram till alla ingående komponenter. 

Syftet med surfzonen skall fastställas, denna delaktivitet går ut på att bestämma vem
surfzonen är till för och vad användarna skall kunna göra där. Ett exempel kan vara att
blockera viss typ av Internettrafik och därigenom bara begränsa användningen till vad nu
syftet med surfzonen är.

Figur 5.2 Huvudaktiviteten Läs på
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Även omfattningen av hur stor surfzonen skall vara skall fastställas, alltså hur stort område
som surfzonen skall vara användbar i. Om surfzonen skall begränsas till exempelvis
ytterväggarna på en viss byggnad eller ett visst våningsplan skall detta vara fastställt innan
nästa huvudaktivitet Platsundersökning påbörjas.

En annan omfattning som skall fastställas är om det skall finnas en begränsning i
datagenomströmning för användaren och i så fall var gränsen skall dras. Även begränsning i
inloggad tid per tillfälle skall fastställas om det är aktuellt med den typen av begränsning.

Om användarnas aktiviteter skall övervakas på något sätt skall inriktningen tas fram här.
Besluten om övervakning måste noggrant stämmas av med delaktiviteten som handlar om
lagar och regler. 

5.1.2  Platsundersökning

Att genomföra Platsundersökning är lämpligt för att få fram de förutsättningar som just en
viss plats erbjuder. Aktiviteten Platsundersökning kommer att presentera en plan på hur
installationen skall se ut när den är färdig. Den kommer också att ge svar på vilka eventuella
störningskällor som är relevanta att ta hänsyn till för surfzonen. I figur 5.3 visas översiktligt
vilka delaktiviteter som ingår i huvudaktiviteten Platsundersökning.

Olika modeller på utrustning som till exempel routrar kan fungera på olika sätt och ge olika
effekter även om den skulle installeras på ett likvärdigt sätt. När Platsundersökning
genomförs bestäms om möjligt exakt vilken utrustning som skall installeras och även var den
skall placeras för att få önskad funktion på surfzonen. Även estetiska hänsynstaganden på
utrustningen beaktas i de fall det är viktigt.

Även hur dragning av kablar för nätverk och i förekommande fall strömförsörjning skall
fastställas. Detta för att veta hur många och långa kablar som går åt till installationen.

Andra källor till radiovågor finns det ofta gott om, det kan vara till exempel andra trådlösa
nätverk, mikrovågsugnar eller andra källor till radiovågor. Dessa bör identifieras för att
kunna avgöra vilka åtgärder som skall genomföras för att minska den negativa påverkan de
kan ha på surfzonen. Att se och avgöra signalstyrka på ett annat trådlöst nätverk kan göras
med enkla applikationer i en dator med ett nätverkskort avsett för trådlös kommunikation
men att läsa av andra störningskällor kräver en spektrumanalysator. Detta är en betydligt
mer specialiserad utrustning som dessutom fordrar mer kunnande hos den som använder
den.

Figur 5.3 Huvudaktiviteten Platsundersökning
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Platsundersökning skall också ge svar på om hela området som skall täckas av surfzonen
enligt huvudaktiviteten Läs på har en fullgod signalstyrka för att kunna upprätthålla en god
datagenomströmning. Detta kan göras med en karta över området som omfattas av
surfzonen, där signalstyrkan visualiseras så att en bedömning kan göras om dess duglighet.
Inte bara signalstyrkan utan även frekvensen på radiosignalerna skall ingå på kartan, detta
för att visa hur kanalvalen har planerats under Platsundersökning.

5.1.3  Konfigurera

I huvudaktiviteten Konfigurera ingår att koppla in surfzonen fysiskt och genomföra de
inställningar som definierats i Platsundersökning. Resultatet efter detta skall vara ett
fungerande trådlöst nätverk som har access till Internet. Här genomförs inga inställningar
som handlar om övervakning eller inloggningsprocedurer. I figur 5.4 visas översiktligt vilka
delaktiviteter som ingår i huvudaktiviteten Konfigurera.

Först kopplas all utrustning in fysiskt, kablar dras på det sätt som avsågs i aktiviteten
Platsundersökning och hela den fysiska installationen genomförs. 

Därefter genomförs den grundläggande konfigurationen av nätverksutrustningen, utgående
signalstyrka på routrar och kanalval. När hela surfzonen fungerar i denna grundläggande
form kontrolleras att den fungerar som det är tänkt. Dessa kontroller kan omfatta
Internetaccess med tillräcklig datagenomströmning på alla platser som skall omfattas av
surfzonen enligt huvudaktiviteten läs på.

5.1.4  Administrera

I huvudaktiviteten Administrera skapas de förutsättningar för inloggning, övervakning och
trafikpolicys av surfzonen som fastställdes i huvudaktiviteten läs på. I figur 5.5 visas
översiktligt vilka delaktiviteter som ingår i huvudaktiviteten Administrera. 

Om surfzonen skall använda en inloggningsprocedur implementeras den här. Om
övervakning av användarna skall genomföras med spårbarhet är en inloggning där
användaren identifieras ett krav. Här kan dessutom ett kvitto skapas på att användarna har
läst och förstått användarvillkoren, en viktig premiss för att kunna ställa krav på att reglerna
efterföljs.

Om det finns en trafikpolicy som exempelvis begränsar hur stor datagenomströmning varje
användare skall tilldelas maximalt skapas den här, detta gäller även begränsningar i maximal
tid för varje inloggningstillfälle och liknande begränsningar.

Figur 5.4 Huvudaktiviteten Konfigurera
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Figur 5.5 Huvudaktiviteten Administrera 

Ett eventuellt övervakningssystem i någon form skapas och provkörs i denna huvudaktivitet.
Förutsättningarna för övervakningen fastställs i huvudaktiviteten läs på, men det är här det
omsätts i praktiken. Detta gäller även åtgärder för att spara trafikdata. Om
övervakningssystemet ger utslag skall ett åtgärdsprogram skapas. Dessa åtgärder skall
provköras både på teknisk och administrativ nivå, detta för att se att de fungerar både i
praktiken och inte bryter mot lagar och regler.

Även funktionen att erbjuda Internetaccess till användare hos surfzonen bör kontrolleras,
med övervakningssystem, manuella kontroller eller både delar. Ett system för detta skapas
och testas.

Under installation och drift av en surfzon kan det dyka upp oväntade situationer och
problem, de hamnar i denna rapport under huvudaktiviteten Administrera. Detta på grund
av den stora bredd som huvudaktiviteten Administrera innehåller.

5.1.5  Uppföljning

Huvudaktiviteten Uppföljning är fylld av delaktiviteter som inte syftar till att praktiskt skapa
eller driva surfzoner, det handlar snarare om att bibehålla eller höja kvaliteten. Med kvalitet
menas i detta fall att surfzonen fungerar som det är tänkt, att den uppfyller nu gällande krav
och att användarna håller med om att surfzonen är användbar till det som aviserats. I figur
5.6 visas översiktligt vilka delaktiviteter som ingår i huvudaktiviteten Uppföljning. 

För att kunna avgöra om surfzonen är anpassad till de förväntningarna användarna har bör
användarna komma till tals om hur de upplever surfzonen. Detta kan göras med en
användarundersökning eller annat sätt, huvudsaken är att användarnas syn på surfzonen
kommer fram och kan tas ställning till.

Stabiliteten hos surfzonen, det vill säga hur stor del av tiden surfzonen fungerar, om den
drabbas av avbrott när den borde fungera eller liknande bör sammanställas i någon form för
att kunna identifiera möjligheter till att förbättra stabiliteten.
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Figur 5.6 Huvudaktiviteten Uppföljning

Beroende på ändrade regler, ändrad omfattning på övrig kommunalverksamhet eller andra
större yttre skillnader kan vara skäl för att göra en bedömning om surfzonen behöver
genomgå större förändringar.

Om övervakningssystemet inte täcker in alla former av övervakningsbehov kan den behöva
kompletteras med manuella initiativ. Delaktiviteten manuell övervakning innefattar de
aktiviteter som handlar om övervakning men inte omfattas av de automatiska systemen.

5.2  Frågekonstruktionsmodell

Frågeställningen för rapporten handlar om risker med fria surfzoner i kommuner,
frågekonstruktionsmodellen har till syfte att rikta helheten av intervjufrågorna till att besvara
denna frågeställning.

Innan intervjun startas introduceras intervjuobjektet för de olika aktiviteterna som tagits
fram i kapitel 5.1. Att förstå hur dessa aktiviteter är skapade är en förutsättning för att kunna
svara på de motivationsfrågor som presenteras nedan. Om en ny delaktivitet kommer upp
under intervjun skall den passas in i någon av de fem huvudaktiviteterna för att
frågeställningarna fortfarande skall vara användbara. 

Inledningsvis ställs ett antal kontextfrågor för att ge en bild av hur omfattande kommunens
verksamhet ser ut gällande fria surfzoner, samt vilken roll och erfarenhet intervjuobjektet
har. Dessa är nummer ett till elva av intervjufrågorna.

Efter kontextfrågorna kommer frågor som huvudsakligen konstruerats med hjälp av en
motivationsmodell som Steel (2007) presenterade, den ser ut som följer:

Modellen beskriver hur ett värde för motivation kan tas fram. E i modellen kommer från
engelskans expectancy och handlar om vilken förväntan på att klara uppgiften som finns. V
från value beskriver värdet av att slutföra en viss uppgift. E och V ökar motivationen för den

uppgift som modellen används på. Γ beskriver hur känsligt det är med fördröjning tills
uppgiften är avslutad, alltså om det är känsligt att uppgiften blir klar inom en viss tid. D är

hur lång tid det tar innan aktiviteten är klar. Γ och D minskar motivationen. 
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Modellen utgör grunden för intervjufrågornas modellering. Huvudaktiviteterna jämförs med
varandra, dels för att reda ut vilken förmåga som finns att för genomföra de olika
aktiviteterna, dels för att få fram vilka aktiviteter som anses ha ett större värde av att
slutföras. Ett exempel på dessa frågor är ”Är det lättare att Läsa på än att genomföra
Platsundersökning?” Svaren på frågorna som har denna form skall ges enligt en i förväg
fastställd fyragradig skala. Första nivån är ”Ja, absolut”, sista nivån är ”Nej, absolut inte”,
nivåerna mellan dessa lämnas ej namngivna men är av naturliga skäl ändå riktade mer åt ja
eller nej. Poängen med att använda fyra svarsalternativ är att intervjuobjektet skall ta
ställning och tänka efter vilket som egentligen är lättast, istället för att bara vara neutral.
Intervjuobjektet utmanas än mer med följdfrågan om varför det är lättare med den ena eller
den andra aktiviteten.

Efter varje fråga där intervjuobjektet får ta ställning ställs frågan varför de tänker som de gör.
Alla frågor som ingår i intervjun återfinns i bilaga B.

Efter frågorna som utreder förmågan att slutföra en aktivitet och värdet av en aktivitet följer
tio frågor som skall ge en bild av tidsaspekterna kring huvudaktiviteterna. Syftet med dessa
frågor är att kunna mäta om det som anses viktigt och värdefullt får den tid som behövs,
motsatsen skulle kunna tolkas som en risk. 
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6  Analys
Analysen av resultaten från intervjuerna genomfördes huvudsakligen i två led som hänger
ihop med varandra. Första ledet är att identifiera motsägelser i resultaten, det kan handla om
när det anses värdefullt att en aktivitet genomförs men det inte läggs tid på det. En annan
motsägelse kan vara om en aktivitet anses värdefull att genomföra men det är svårt att få den
gjord, alltså om en aktivitet som anses vara värdefull har fått låga resultat på bedömningarna
vilka aktiviteter som anses lättast.

Det andra ledet gäller en djupare tolkning av första ledet, detta görs genom att gå vidare från
resultatet från första ledet med resultatet från frågorna som börjar på Varför.

De inledande kontextfrågornas resultat kommer i huvudsak att användas som stöd vid
tolkning av första och andra ledet men vissa resultat kan ge indikationer på risker direkt från
svaren.

Med början på kapitel 6.2 börjar analysen av varje kommun för sig, sedan görs en analys av
hela situationen som den har visat sig i kapitel 6.2 till kapitel 6.6. 

För återkoppling till svaren och sammanställande tabeller se bilagorna C och D. Tabellerna
har skapats från frågorna som jämför olika aktiviteter. Vid svaret ”Ja, absolut” får den
aktivitet som är lättast eller värdefullast att genomföra värdet 4, den motsatta aktiviteten får
värdet 1. Svaret ”Ja, delvis” ger värdena 3 och 2, svaret ”Nej, delvis inte” ger värdena 2 och 3,
svaret ”Nej, absolut inte” ger värdena 1 och 4 till aktiviteterna som omfattas av frågan. Sedan
adderas värdena och normaliseras till ett värde mellan 0 och 1 där 1 är det värde som uppnås
av de aktiviteter som som fått högsta betyg vid alla jämförelser.

Frågorna som rör tid, det vill säga fråga 52 till 61 omvandlas till normaliserat värde genom
tre steg. Hur ofta en aktivitet genomförs ger ett värde på fyra om aktiviteten genomförs varje
dag, tre om den genomförs en gång i veckan, två vid en gång i månaden och ett vid en gång
per år. Hur länge aktiviteten genomförs ger olika värde beroende på hur ofta den aktiviteten
genomförs. Om aktiviteten genomförs hälften så länge som hur ofta får den ett värde på fyra.
Alltså får en aktivitet som genomförs fyra timmar per dag varje dag fyra plus fyra poäng,
detta på grund av att en arbetsdag i vanliga fall består av åtta timmars arbete och aktiviteten
då genomförts under halva den tiden. Om aktiviteten genomförs en fjärdedel så länge som
hur ofta får den tre poäng, en tiodel så ofta får den två poäng och en femtiondel så ofta får
den en poäng. 

Värdena från hur mycket tid aktiviteterna tar har normaliserats för att få samma form som
värdena från förmåga och värdet av att avsluta aktiviteter. Detta för att underlätta att veta
vad ett värde har för innebörd. Noll är det lägsta möjliga värdet och ett är det högsta möjliga
värdet för tid som används till en aktivitet, förmåga att avsluta en aktivitet och värde i att
avsluta en aktivitet i denna undersökning. Normaliseringen av tid sker genom att det
sammanlagda resultatet av mängden tid per tillfälle och frekvensen aktiviteterna genomförs i
subtraheras med två och delas med sex.
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6.1  Antal svarande

Intervjuobjekten representerar var sin kommun i Skaraborg, dock är resultaten från
intervjuerna enbart åsikter från en medarbetare, det är inte hela kommunens eller IT-
avdelningens åsikt. Kommunerna har mycket olika erfarenhet av fria surfzoner, från att ha
några få surfzoner till att ha fria surfzoner på över hundra platser, vissa har haft surfzonerna
aktiva flera år medan andra har mindre än ett års erfarenhet av fria surfzoner. Vem som
svarat på intervjufrågorna har avgjorts av kommunerna själva, generellt sett har det varit den
som haft närmast ansvar för fria surfzoner, gemensamt har alla personer haft att de under
intervjuerna har framstått som kompetenta inom området fria surfzoner.

Fem kommuner har deltagit i undersökningen och de benämns hädanefter Kommun 1, 2, 3, 4
och 5. Namnen på kommunerna har inget att göra med i vilken ordning de intervjuades eller
deras storlek, namnen är satta i slumpvis ordning.

6.2  Kommun 1

Kommun 1 har en stor verksamhet med fria surfzoner på i princip alla kommunala
anläggningar där det är möjligt att installera detta. Kommunen har ett väl anpassat system
för att hantera alla ingående apparater på ett enkelt och standardiserat vis. De fria
surfzonerna är även begränsade till just surfning då systemet är konfigurerat till att låta trafik
till HTTP och HTTPS passera.

6.2.1  Inloggning

Att logga in på en fri surfzon hos Kommun 1 innebär att användaren anger namn och epost i
en inloggningsportal samt kryssar i att användarvillkoren har lästs och accepterats, sedan får
användaren ett lösenord som används för att komma vidare till internetaccess. Denna portal
genomför inte några kontroller av något slag, en användare kan lämna en felaktig
epostaddress och falskt namn utan att inloggningen sätter stopp. 

Denna inloggningsprocedur är en av de striktaste som iakttagits under undersökningen, trots
det har den bristen att inte kunna identifiera en användare som lämnat falska uppgifter vid
inloggning. Den person som intervjuades var tydlig med att dennes vilja var att kunna
erbjuda kommunen spårbarhet gentemot de som missbrukar systemet. Andra personer i
kommunen hade till den intervjuade uttryckt motsatsen, att systemet skulle helst vara
öppnare, med en enklare inloggning än idag. Här identifieras en risk, dels att spårbarheten är
undermålig mot den som inte lämnar sanna uppgifter vid inloggningen och att kommunen
som organisation inte är överens om nivån på hur service till användarna och ansvaret mot
kommunen skall vägas av. Den intervjuade uttryckte en oro för att kommunen skulle hamna i
dålig dager om de fria surfzonerna skulle missbrukas.

6.2.2  Förmåga att slutföra aktiviteterna

Kommunen har enligt intervjusvaren klart lättast att genomföra aktiviteterna konfiguration
och Administrera, detta på grund av en väl anpassad systemadministration. Att konfigurera
nya routrar och switchar är mycket enkelt att genomföra tack vare mallar och en väl
fungerande enhetlighet. 
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Att genomföra Platsundersökning bedömer kommunen vara det svåraste att genomföra av de
olika aktiviteterna. Detta kan bero på att detta är den mest oklara aktiviteten, när en
Platsundersökning skall genomföras påbörjas detta från ingenting. De andra aktiviteterna
har oftast en historia att utgå från.

Kommunen upplever att aktiviteten Läsa på kan vara komplex, att den är det har visats i
kapitel 3.2. Därför är det inte konstigt att förmågan att genomföra Läsa på är lägre än
genomsnittet för kommunens aktiviteter. Läsa på genomförs sällan på grund av att det är
inte ofta det kommer nya rön som påverkar start och drift av fria surfzoner. 

Att genomföra Uppföljning upplevs som svårt för att den genomförs sällan, bara vid
inkommen anmälan från någon plats där den fria surfzonen erbjuds, då handlar det oftast
om att kontrollera att surfzonen fungerar som den skall. Det är dock inte svårt att få ut
information från systemet där informationen om datatrafiken lagras.

Kommunens svar angående sin förmåga att slutföra aktiviteterna visar på en god
medvetenhet kring sina styrkor och svagheter gällande fria surfzoner. En risk som kan
identifieras är svårigheten att kunna genomföra Uppföljning, denna risk hänger ihop med att
användarna inte autentiserar sig vid inloggning, detta gör att Uppföljning kan vara svår att
genomföra på ett värdefullt vis. Att läsa på hamnar lågt tolkas inte som en risk på grund av
att det visar på en god medvetenhet att förstå att det är komplicerat att genomföra Läsa på
på ett bra sätt, dessutom är organisationen organiserad för att ta tillvara dessa komplicerade
förutsättningar. 

6.2.3  Värde av att slutföra aktiviteterna

Kommunen värderar Platsundersökning högst, detta på grund av att Platsundersökning är
omständlig att göra om, och dessutom upplevs mycket viktig för funktionen av surfzonen.
Om inte Platsundersökning blir rätt kommer det mesta som görs efteråt också att behöva
göras om enligt kommunens resonemang.

Konfiguration hamnar på medelviktigt att genomföra, att det inte hamnar högre beror på att
om det blir fel i konfigurationen är det enkelt att ändra den. Även Uppföljning hamnar på
medel, det som ökar värdet för Uppföljning är att det är viktigt att kunden, alltså den
kommunala anläggningen där surfzonen finns, att få svar på hur surfzonerna fungerar.

Att Läsa på hamnar lägst på listan över värdet på olika aktiviteter har att göra med att Läsa
på är till stor del gjort och innehåller sällan några nyheter att ta ställning till, andra
aktiviteter upplevs som viktigare för att de sker här och nu. 

6.2.4  Sammanfattning Kommun 1

Att kommunen värderar att genomföra Platsundersökning högst, men samtidigt bedömer att
förmågan är som lägst att genomföra Platsundersökning kan vara en risk. Nu beror inte
nödvändigtvis den till synes låga förmågan på att kommunen är dåliga på att genomföra
Platsundersökning, det kan bero på att det är ett komplicerat arbete som inte kan
standardiseras i samma utsträckning som andra aktiviteter.

Att genomföra aktiviteten Läsa på innebär att sätta sig in i vilka regler som gäller och vilket
syfte surfzonen har. Att inte vara säker på reglerna kan vara en risk, kommunen värderar
Läsa på lägst och bedömer sin förmåga att genomföra Läsa på som låg jämfört med andra
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aktiviteter. Läsa på genomförs ungefär en gång per år och kan hålla på upp till ett halvår, det
signalerar att kommunen tar aktiviteten på allvar men det kan ändå vara en risk att
kommunen bedömer värdet som lägst av alla aktiviteter.

Kommunen värderar aktiviteten Uppföljning som medelviktig och sin förmåga till att
genomföra den som medelbra. Detta återspeglas inte i hur ofta den genomförs och i vilken
omfattning. Uppföljning genomförs enbart vid behov, detta behov kommer från den
kommunala anläggning som har surfzonen på sin plats. Att göra Uppföljning skulle kanske
kunna förebygga framtida risker, eftersom kommunen har både förmåga och förståelse för
värdet borde det kanske genomföras Uppföljning på en mer regelbunden basis för att
undvika risker.

6.3  Kommun 2

Kommun 2 har en mindre verksamhet med fria surfzoner, vid undersökningens
genomförande fanns det fria surfzoner på 5 till 10 platser. Vissa av dessa fria surfzoner finns
även i lokaler som inte har någon tydlig koppling till kommunal verksamhet. 

6.3.1  Inloggning

Inloggning på en fri surfzon hos Kommun 2 sker utan någon autentisering, användaren möts
av en inloggningssida där några enkla regler presenteras tillsammans med en varning om att
det kan vara osäkert att skicka känslig information över detta nätverk. Efter att användaren
accepterat villkoren får användaren tillgång till Internet. På frågan om risker för kommunen
med fria surfzoner svarade intervjuobjektet att det är detta med utebliven spårbarhet som
kommer i första hand. Att inte ha någon autentisering kan vara en risk för kommunen om
den fria surfzonen skulle missbrukas. Att blockera en användare sker genom att spärra den
specifika hårdvaran som används, det innebär att blockera MAC-adressen. Det kan en
tekniskt bevandrad användare kringgå. Det är ytterligare ett skäl till att autentisera
användaren för att kunna skydda sin fria surfzon mot missbruk.

6.3.2  Förmåga att slutföra aktiviteterna

Kommun 2 bedömer att Konfigurera och Administrera är de lättaste att genomföra, detta på
grund av att Konfigurera genomförs med mallar som utgångspunkt och Administrera
genomförs knappt alls. Det är ganska få uppgifter som blir aktuella i aktiviteten
Administrera på grund av att det inte genomförs någon inloggning av användare. 

Att Läsa på bedömer kommunen vara den svåraste aktiviteten att genomföra, detta på grund
av att det är mycket oklart hur regler kring fria surfzoner skall tolkas. En tolkning som görs
av kommunen är att det är tillåtet att erbjuda fria surfzoner utanför platser där kommunal
verksamhet genomförs. Detta kan vara en risk om konkurrensverket kommer till slutsatsen
att dessa fria surfzoner kan utgöra illegal konkurrens, se kapitel 2.4 Konkurrenslagen.

6.3.3  Värde av att slutföra aktiviteterna

Kommun 2 värderar Läsa på klart högst, intervjuobjektet uttrycker att det kan få stora
konsekvenser om inte regler följs, det är särskilt viktigt i offentliga nätverk. Det som kommer
fram i aktiviteten Läsa på ligger också till grund för andra aktiviteter.
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Minst värde för kommunen har aktiviteten Uppföljning, intervjuobjektet uttrycker att det är
svårt att prioritera Uppföljning när andra aktiviteter kräver åtgärder på ett mer direkt vis. 

Dessa ovanstående bedömningar om värde kan visa på en risk att den ena långsiktiga
aktiviteten värderas högst och den andra långsiktiga aktiviteten värderas lägst. Detta kan visa
på inkonsekvens i resonemanget kring vad som är värdefullt att genomföra. 

6.3.4  Sammanfattning Kommun 2

Kommun 2 värderar Läsa på högst men förmågan att slutföra Läsa på är lägst av alla
aktiviteter. Detta kan vara en risk att kommunen tycker att det är svårt att avsluta den högst
värderade aktiviteten. Något som kan vara förmildrande omständigheter är att kommunen
bedömer att Läsa på genomförs två gånger om året, med en tidsåtgång på cirka en månad
varje gång. Detta visar på att kommunen lägger ned mycket tid på aktiviteten Läsa på, det
kan betyda att kommunen gör ett bra arbete med en svår aktivitet.

En risk som snabbt kan växa sig stor är det faktum att kommunen har fria surfzoner som inte
har en tydlig koppling till kommunal verksamhet.

6.4  Kommun 3

Kommun 3 har ett mindre antal fria surfzoner, även några som inte har tydlig koppling till
kommunal verksamhet. Den som intervjuades hade en mer övergripande tjänst som innebar
att denne bara var aktiv i aktiviteten Läsa på själv men svaren som gavs representerar hela
enheten som hanterar de fria surfzonerna, detta kan ändå i viss mån ha påverkat svaren.

6.4.1  Inloggning

Inloggning sker anonymt utan krav på autentisering. Kommunen uttrycker inte någon
önskan om att så skulle ske heller. Vid frågan om intervjuobjektet kan se några risker med
fria surfzoner blev svaret att det tar onödigt mycket tid med alla felanmälningar på grund av
att användarna försöker logga in i fel nätverk. Detta är ju en risk i sig att det går åt tid till fel
saker i onödan men även att kommunen inte har någon riktig möjlighet att kunna söka reda
på vem som har missbrukat den fria surfzonen om det skulle bli aktuellt kan vara en risk.

6.4.2  Förmåga att slutföra aktiviteterna

Kommun 3 bedömer att de har bäst förutsättningar att avsluta aktiviteterna Konfigurera och
Platsundersökning. Konfigurera är kommunen bra på på grund av de väl utarbetade rutiner
som styr verksamheten i aktiviteten Konfigurera. Platsundersökning upplevs som enkel på
grund av att vid behov så köper kommunen in den hjälp som behövs för att klara
Platsundersökning. Detta bedöms vara ett bra sätt att hantera en svår aktivitet som
Platsundersökning om de egna resurserna inte räcker till. 

A t t Administrera upplevs vara den svåraste aktiviteten att avsluta, detta beror på att
aktiviteten genomförs med ett alltför komplext verktyg. Detta kan vara en betydande risk att
det används verktyg som inte motsvarar behoven. 
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6.4.3  Värde av att slutföra aktiviteterna

Läsa på får ojämförligt högst resultat när det gäller att ranka vilken aktivitet som är
värdefullast att genomföra. Kommunen genomför Läsa på varje vecka. Det bedöms vara ett
gott tecken att kommunen tar lagar och regler på högsta allvar. 

I motsatt ände på rankingen av värdefulla aktiviteter hamnar Uppföljning som får ett
bottenbetyg. Detta beror på att aktiviteten Uppföljning inte genomförs alls, en anledning sägs
vara att det kommer feedback ändå när det behövs. Detta faktum bedöms vara en tänkbar
stor risk att kommunen inte följer upp hur verksamheten upplevs eller genomförs. 

Även Konfigurera får ett förhållandevis lågt värde, det beror mest på att kommunen värderar
andra aktiviteter högre. Det finns utmärkta rutiner som gör Konfigurera enkel att
genomföra.

6.4.4  Sammanfattning Kommun 3

Kommun 3 har inte någon autentisering av användare på någon nivå, inte heller någon
ambition om att införa detta, detta kan vara en risk om användare skulle missbruka den fria
surfzonen och det framkommer att detta kan ledas till kommunen.

Någon Uppföljning genomförs inte alls annat än om det kommer in en felanmälan. Detta kan
vara en risk att inte ha något verktyg och rutin att kunna förutse kommande problem.

Att kommunen dessutom använder verktyg för att genomföra aktiviteten Administrera som
är för komplexa för att kunna göra jobbet på ett bra sätt kan vara en risk. Särskilt eftersom
kommunen värderar Administrera medelhögt borde möjligheterna att genomföra
Administrera vara bättre.

6.5  Kommun 4

Kommun 4 har fria surfzoner på några få platser, de har dock haft de förhållandevis länge,
den första startades för fem år sedan. Den som intervjuades på Kommun 4 hade en tjänst
som innebar att inte vara delaktig i det arbete som genomförs fysiskt på platsen för
surfzonen, alltså Platsundersökning och Konfigurera.

6.5.1  Inloggning

Inloggning sker helt anonymt utan någon autentisering till någon specifik användare. Inte
heller presenteras några användarregler. Kommunen fick en fråga om vad de kunde göra för
att höja säkerheten för användare, svaret var att begränsa användarnas möjligheter. Detta
kunde innebära att till exempel bara erbjuda att kunna surfa till sidor som använder HTTP
och HTTPS. Det kan vara en risk att kommunen anser att det skulle kunna höja säkerheten
och att de sedan inte vidtar en så pass enkel åtgärd. En annan risk för kommunen är att inte
presentera några användarregler, det kan då bli svårt att frånsäga sig ansvaret för missbruk
av de fria surfzonerna.

6.5.2  Förmåga att slutföra aktiviteterna

Kommunen bedömer sig ha en bättre förmåga att genomföra Administrera än någon annan
aktivitet, dels beroende på att aktiviteten omgärdas av fastställda rutiner och genomförs varje
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dag, dels eftersom kommunen inte har många av Administreras delaktiviteter att ta ställning
till. 

Kommunen uttrycker en oro för att det skall bli problem med konkurrens med den fria
marknaden, detta trots att de anser sig ha en förhållandevis god förmåga att genomföra Läsa
på. Detta i kombination med att de inte har några fria surfzoner som inte är knuten till
kommunal verksamhet gör att det kan finnas en risk för att kommunen oroar sig för fel saker
och borde lägga mer kraft på andra oroshärdar, till exempel användarregler.

6.5.3  Värde av att slutföra aktiviteterna

Kommunen värderar Uppföljning medelhögt, på frågor om varför det värderas högre än
andra aktiviteter blev svaret att det är för att kunna genomföra förbättringar. Här identifieras
en risk att kommunen värderar en aktivitet som värdefull men aldrig genomför den. Trots att
kommunen haft fria surfzoner aktiva i fem års tid har de aldrig genomfört aktiviteten
Uppföljning.

Att Läsa på värderar kommunen lågt, de genomför Läsa på ungefär vartannat år. Detta kan
vara en risk att det inte värderas högre att hålla sig uppdaterad på vilka regler som gäller,
särskilt i en bransch som har en så snabb utveckling som informationsteknik.

6.5.4  Sammanfattning Kommun 4

Resultaten från Kommun 4 presenterar en rad motsägelser, kommunen värderar
Administrera lägst av alla aktiviteter men genomför den varje dag med en god förmåga.
Kommunen värderar istället jämfört med andra aktiviteter Platsundersökning högt, trots ett
resonemang om att ”en dålig Platsundersökning kan man leva med”. Samtidigt bedömer
kommunen sin förmåga att genomföra Platsundersökning som lägst av alla aktiviteter. 

Kommunen uttrycker en oro för att de skall konkurrera med den fria marknaden, trots att de
inte har någon verksamhet som med de kända regler och undersökningar som finns och
genomförs idag skulle omfattas av dessa konkurrensregler. Denna oro uttrycks trots en god
förmåga att genomföra Läsa på som skall ge svar på dessa frågor. Detta kan vara en risk att
kommunen fokuserar på fel saker.

6.6  Kommun 5

Kommun 5 har en omfattande verksamhet med fria surfzoner på över 100 platser, alla med
koppling till kommunal verksamhet.

6.6.1  Inloggning

Inloggning till de fria surfzonerna sker helt anonymt och utan att passera någon
inloggningssida med användarregler. Om kommunen skulle behöva spåra en användare som
missbrukat surfzonen är det omöjligt inte bara på grund av att inloggningen sker anonymt
utan dessutom sparas inte några trafikdata. Detta innebär att inte ens hårdvaran kan knytas
till en viss verksamhet på surfzonen. Detta kan vara en risk att användarna är helt fria att
göra vad de vill utan risk för att behöva stå till svars för missbruk av surfzonen.
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6.6.2  Förmåga att slutföra aktiviteterna

Kommunen bedömer att förmågan att Läsa på är mycket hög, dock kommer denna
bedömning från åsikten att ”det är redan klara direktiv vad som gäller”. Detta kan vara en
risk att aktiviteten upplevs som redan genomförd och behöver inte tas på allvar. 

Förmågan att genomföra Platsundersökning o c h Uppföljning bedöms som lägst av
aktiviteterna. Kommunen uttrycker att det kan vara mycket komplext att genomföra
Uppföljning på ett värdefullt vis, samt att Platsundersökning kräver en hög grad av kunskap
för att genomföras på ett sätt som blir rätt från början. Detta kan visa på en hög grad av
medvetenhet hos kommunen som kan göra att aktiviteterna genomförs på ett bra sätt trots
att de upplevs som de svåraste.

6.6.3  Värde av att slutföra aktiviteterna

Kommunen värderar Platsundersökning högst av aktiviteterna, på grund av att kommunen
anser att blir inte Platsundersökning rätt så kommer inget som kommer efter att bli bra
heller. Även Uppföljning hamnar högt i värderingen, till följd av kommunens resonemang
om att Uppföljning är viktigt för att kunna hantera framtidens risker. Kommunen visar med
detta prov på att det är viktigt att tänka på hur de fria surfzonerna skall hanteras i framtiden.

Administrera värderas mycket lågt av kommunen, detta kan bero på att aktiviteten
Administrera har mycket litet omfång eftersom kommunen inte har mycket att hantera utan
användarautentisering eller användarregler.

6.6.4  Sammanfattning Kommun 5

Platsundersökning och Uppföljning är de två aktiviteter som Kommun 5 värderar högst,
dessa är de samma som de bedömer att de har minst förmåga att slutföra. Att kommunen
dessutom värderar Läsa på högst men bedömer sin förmåga som under medel visar på en
genomgående risk att kommunen kanske inte kan leva upp till sina värderingar. 

6.7  Summerande analys

Här summeras de analyser som gjorts i kapitel 6.2 till kapitel 6.6.4. En sammanställning av
förmågor att genomföra aktiviteter kan ses i tabell 6.1 i kapitel 6.7.2. En sammanställning av
värdet av att genomföra aktiviteter kan ses i tabell 6.2 i kapitel 6.7.3.

Kommunerna presenterar sinsemellan mycket olika syn på hur fria surfzoner skall hanteras.
Vissa har helt öppna surfzoner som släpps helt fria till användarna medan andra har mer
strikt syn på vilka regler som skall gälla för användarna och vilken nivå av övervakning som
skall finnas. 

6.7.1  Inloggning

Att erbjuda en uppkoppling till Internet utan att veta vem som använder det kan förknippas
med ett risktagande. Det finns exempel på när polisen gjorde husrannsakan hos
privatpersoner som fått sina trådlösa nätverk hackade och missbrukade (Goldberg & Larsson,
2013). Även om polisen inte skulle göra husrannsakan hos kommunen skulle kommunen
kunna hamna i dålig dager om det visar sig att allvarliga brott gjorts omöjliga att reda ut tack
vare undermåliga regler. 
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Ingen kommun kan med säkerhet svara på vem som använder de fria surfzonerna, vare sig i
nutid eller genom att studera sparad datatrafik. Detta kan tolkas som en stor risk. Dock finns
det en aspekt om användarvänlighet att ta med i bedömningen, om det skulle bli alltför
komplicerat att logga in skulle det sannolikt inte upplevas positivt av användarna. Även den
kommun som har striktast regler har ingen kontroll över att de uppgifter som lämnas vid
inloggning är sanna och riktiga.

Om alla användare kunde identifieras vid behov på de fria surfzonerna skulle det kunna vara
en ökad säkerhet inte bara för kommunerna utan även för användarna. Detta på grund av att
nätverket då skulle ha större möjligheter att skyddas mot avlyssning med till exempel
kryptering, detta förutsätter ju då att varje användare får en nyckel till krypteringen. De fria
surfzonerna skulle kunna närma sig säkerhetsnivån som finns i de trådlösa hemnätverken. 

Vilken nivå och teknik på inloggning som skulle vara bäst för att både upprätthålla en
tillräcklig säkerhet för både kommun och användare och samtidigt vara tillräckligt
användarvänligt kommer inte diskuteras här. Denna undersökning visar bara på behovet av
en avvägning av dessa frågor för att inte utsätta sig för onödiga risker.

6.7.2  Förmåga att slutföra aktiviteterna

Förmågan att slutföra olika aktiviteter för kommunerna är sammanställd i tabell 6.1.
Tabellen är en sammanställning av tabellerna för kommunernas förmåga i bilaga D. Värdena
från varje kommun och dess aktiviteter sätts in i tabellen. Resultat är Summan från alla
kommuners resultat kring just en specifik aktivitet. Detta resultat normaliseras sedan till ett
värde mellan noll och ett för att hela tiden följa samma skala kring hur värden skall tolkas.

Kommunerna visar en allmänt god förmåga att genomföra aktiviteten Konfigurera, mycket
tack vare att de har bra verktyg och mallar att arbeta med. Administrera upplever fyra av
kommunerna på samma sätt, Administrera upplevs enkel tack vare att denna aktivitet styrs
av mallar och en vana att genomföra arbetet på ett i förväg bestämt vis. Kommun 3 däremot
upplever inte alls att Administrera är enkelt jämfört med andra aktiviteter, kommunens
verktyg att genomföra Administrera upplevs som dåligt avpassade till vad som skall göras
och de som skall göra det. Detta kan vara en risk att enstaka kommuner inte har får tillgång
till lika anpassade verktyg som andra kommuner att genomföra verksamheten med. 

Sammanställning kommuners förmåga att slutföra aktiviteter

Kommun

1 2 3 4 5 Resultat Resultat
(normaliserat)

Konfigurera 0,92 0,67 0,75 0,42 0,83 3,59 0,72

Administrera 0,75 0,67 0,17 0,92 0,5 3,01 0,6

Läsa på 0,25 0,33 0,42 0,67 0,83 2,5 0,5

Uppföljning 0,5 0,42 0,42 0,33 0,17 1,84 0,37

Platsundersökning 0,08 0,42 0,75 0,17 0,17 1,59 0,32

Tabell 6.1 Sammanställning kommuners förmåga att slutföra aktiviteter
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Olika kommuner når upp till olika ambitionsnivåer med sina fria surfzoner, vissa erbjuder
fria surfzoner på alla kommunala anläggningar i hela kommunen. Vissa kommuner erbjuder
fria surfzoner på andra platser utanför kommunal regi. Aktiviteten Läsa på ger riktlinjer om
vilka regler som skall beaktas vid start och drift av dessa surfzoner, denna aktivitet upplever
vissa kommuner som enklare och andra som svårare. Det kan bero på olika förståelse för
reglerna eller förståelse för behovet av reglerna, det vill säga tolkning av regler eller att
kommunen inte tar den tid som behövs för att genomföra Läsa på på ett genomgående sätt.
Att vissa kommuner upplever att de har mindre förmåga att genomföra aktiviteten Läsa på
kan tolkas som att dessa kommuner löper större risk än andra att ovetandes bryta mot lagar
och regler.

Uppföljning upplever kommunerna vara svårt att genomföra, en av kommunerna genomför
i n t e Uppföljning alls. Aktiviteten upplevs som komplex och resurskrävande, detta i
kombination med att aktiviteten inte är ett krav för att vare sig starta eller driva fria
surfzoner kan innebära att Uppföljning prioriteras ned. Detta kan vara en risk eftersom det
då kan vara svårt att förutse och förekomma framtida problem. 

Platsundersökning upplever kommunerna som tidskrävande och resurskrävande. Den enda
kommunen som upplever att de har en god förmåga att slutföra Platsundersökning är
Kommun 3, de köper in tjänsten vid behov. Att Platsundersökning upplevs som svår att
genomföra, samtidigt som bara en kommun tar in hjälp utifrån för att klara av aktiviteten kan
vara en risk. 

6.7.3  Värde av att slutföra aktiviteterna

Värdet av att slutföra olika aktiviteter för kommunerna är sammanställd i tabell 6.2. Tabellen
är en sammanställning av tabellerna för kommunernas värdering av att slutföra aktiviteter i
bilaga D. Värdena från varje kommun och dess aktiviteter sätts in i tabellen. Resultat är
Summan från alla kommuners resultat kring just en specifik aktivitet. Detta resultat
normaliseras sedan till ett värde mellan noll och ett för att hela tiden följa samma skala kring
hur värden skall tolkas.

Fyra av fem kommuner prioriterar Platsundersökning som värdefullt att slutföra. Kommun 2
uttrycker att den fria surfzonen kan fungera trots en dåligt genomförd Platsundersökning,
det kan vara sant men den typen av resonemang kan vara en risk. Detta på grund av att
användarna kan uppleva den fria surfzonen som oseriöst implementerad och kommunen kan
få börja om med en ny Platsundersökning för att rätta till felen som kan uppstå.

Sammanställning kommuners värde av att slutföra aktiviteter

Kommun

1 2 3 4 5 Resultat Resultat
(normaliserat)

Platsundersökning 0,75 0,42 0,75 0,75 0,83 3,5 0,7

Läsa på 0,33 0,83 1 0,25 0,42 2,83 0,57

Konfigurera 0,5 0,42 0,25 0,92 0,58 2,67 0,53

Uppföljning 0,5 0,33 0 0,5 0,58 1,91 0,38

Administrera 0,42 0,5 0,5 0,08 0,08 1,58 0,32

Tabell 6.2 Sammanställning kommuners värde av att slutföra aktiviteter
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Drygt hälften av kommunerna uttrycker att Läsa på inte har ett högt värde av att slutföras.
Bland de kommuner som inte värdesätter Läsa på så högt uttrycks åsikter som att Läsa på är
redan gjort, funktionen av surfzonen går före reglerna för surfzonen samt att Läsa på är ett
så stort område att behärska. Dessa resonemang kring lagar och regler kan utgöra risker för
kommunerna på grund av att Läsa på bör utgöra grunden som de fria surfzonerna skall
byggas på. Desto mindre kommunerna vet om vilka lagar och regler, desto större risk är det
att kommunerna bryter mot dessa lagar och regler.

6.7.4  Tid till aktiviteterna

För att fastställa ett normaliserat värde på hur mycket tid kommunerna lägger på att
genomföra aktiviteterna adderas först värdena från tidtabellerna i bilaga D. Varje kommun
får ett värde som sedan normaliseras genom att delas med antalet aktiviteter, det vill säga
fem. 

I tabell 6.3 sammanställs tiderna tillsammans med hur många surfzoner varje kommun
driver. I tabellen kan utläsas ungefär hur mycket tid varje kommun lägger på start och drift
av varje surfzon i kommunen. För de kommuner som redovisat över 100 surfzoner räknas det
med 100 stycken, vid 5-10 räknas det med 7,5 och vid 1-5 räknas det med 3 surfzoner.

Kommun 1 och 5 lägger lite mer tid på aktiviteterna än de andra kommunerna, men de har
mer än tio gånger fler surfzoner att fördela tiden på. Ju större mängd surfzoner kommunerna
har desto mer tidseffektivt kan de jobba, räknat per surfzon. Detta kan ses som en möjlighet
för kommunerna att det inte kräver särskilt mycket mer resurser att driva fler surfzoner.
Dock kan det också ses som en risk att de få surfzonerna som kommun 2, 3 och 4 driver
kostar onödigt mycket tid om en jämförelse görs med kommun 1 och 5.

6.8  Sammanfattning summerande analys

Kommunerna värderar att slutföra Platsundersökning högst av alla aktiviteterna, men
värderar sin förmåga att slutföra som lägst. Att kommunerna presenterar ett högt värde på
att slutföra en aktivitet som de sedan förväntar sig ha sämst förmåga att slutföra kan tolkas
som en risk. 

De två kommuner som värderar att slutföra aktiviteten Läsa på högst bedömer sin förmåga
att slutföra Läsa på som bland de lägsta av de fem kommunerna. Kommuner som värderar
en så grundläggande aktivitet som Läsa på högt borde också se till att förmågan att slutföra
aktiviteten motsvarar värdet. Detta kan tolkas som risker för dessa kommuner.

Kommun Tid Tid, normaliserat Antal surfzoner,

ungefärligt

Tid per surfzon,

ungefärligt

Kommun 1 2,08 0,42 100+ 0,0042

Kommun 2 1,5 0,3 5-10 0,04

Kommun 3 0,99 0,2 5-10 0,027

Kommun 4 0,58 0,12 1-5 0,04

Kommun 5 1,83 0,37 100+ 0,0037

 

Tabell 6.3 Sammanställning kommuners tidsåtgång till aktiviteterna
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7  Jämförelse till relaterat arbete
De kommuner som ingått i studien har haft sina fria surfzoner aktiva i genomsnitt 2 år, detta
i kombination med att när studier genomförs kring trådlösa nätverk handlar det vanligtvis
om användarnas roll gör att det finns mycket få liknande studier publicerade. 

Al-Shafi (2008) studie Free Wireless Internet park Services: An Investigation of Technology
Adoption in Qatar from a Citizens’ perspective studerar med hjälp av the technology
acceptance model (TAM) hur invånarna i Qatar ser på de fria surfzonerna som startats där.
TAM är enligt Al-Shafi en väletablerad, väl beprövad, kraftfull, robust och inte krävande
modell för att förutsäga användaracceptans. Studien visar att användarna främst värderar
användbarhet, enkelhet vid användning och effektivitet. Detta stämmer väl överens med de
kommuners synsätt som i denna studie inte har några spärrar på sina fria surfzoner, dock
kan ju säkerheten för kommunen vara en mer aktuell fråga om de fria surfzonerna hålls
alltför öppna.

Potter et al. (2008) studie How usable are outdoor wireless networks visar på ett antal
utmaningar i att etablera trådlösa nätverk utomhus. Studien visar på mer tekniska
svårigheter och genomfördes genom att använda nätverk och mäta hur de fungerade. Studien
poängterar saker som att användare bör ha sittplatser att använda sina mobila enheter på
eller att solljuset påverkar användare att inte använda vissa platser. Metoden som användes
nämns inte vid namn utan gick bara ut på att ansluta till nätverken vid olika platser och
sedan resonera kring hur det hade fungerat och upplevts. Ett antal svårigheter eller risker
identifieras av teknisk art eller omgivningens förutsättningar, dessa har dock inriktningen
trådlösa nätverk utomhus i allmänhet och inte fria surfzoner i kommunal regi.

Ganapati och Schoepp (2008) har i artikeln The wireless city beskrivit tekniska alternativ
och styrningssystem för stadstäckande trådlös nätverk. I den reflekteras över kommunens
roll i skapande och drift av nätverken, flera olika argument till varför kommuner inte skall
hantera dessa presenteras. Dessa kan sammanfattas med att det är stor risk för att
hanteringen inte blir lika effektiv som vid privata initiativ och en risk för att det blir orättvis
konkurrens med den privata sektorn. Den risken liknar mycket den utredning som
genomförs av konkurrensverket i Sverige.

Bennehag et al. (2010) har gjort en förstudie av den tekniska delen av ett stadstäckande
öppet trådlöst nätverk i Trollhättan. Studien innehåller en säkerhetsanalys som genomförts
med CORAS-metoden, där identifieras risker för både leverantören och användaren av
nätverket. Då förstudien har en teknisk inriktning blir riskerna som identifieras av samma
inriktning, åtminstone för leverantörens del. Risker som attacker för att bryta sig in i
systemet eller överbelasta systemet identifierades. 
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8  Diskussion
Denna undersökning har till syfte att identifiera risker vid start och drift av fria surfzoner i
Skaraborgs kommuner. Undersökningen skulle kunnat ha haft högre extern validitet genom
att fler kommuner skulle ha ingått i studien, detta förutsatt att det hade funnits mer tid och
ett större intresse från kommunerna att vara med i undersökningen. Kommunerna visar upp
mycket olika erfarenhet och syn på hanteringen av fria surfzoner, detta ger ökad extern
validitet men visar också på behovet att ha många svarande på intervjufrågorna. Som
undersökningen nu genomförts finns det enstaka kommuner som presenterar värderingar
som inga andra har, det är omöjligt att veta hur ovanliga dessa åsikter är med det omfång
som undersökningen griper över. Kommunerna har heller inte fått någon styrning över exakt
vem som har svarat på intervjuerna, detta kan ha minskat validiteten att olika typer av
personer har ingått i undersökningen.

Validiteten för tillförlitligheten är högre tack vare att alla kombinationer av
frågekonstruktioner ingår i undersökningen. Dock kunde användandet av TMT-teorin varit
utförligare, i denna undersökning utnyttjas enbart värdet och förmågan av att avsluta
aktiviteter. Denna begränsning beror på att tiden istället lagts på att utveckla svaren om
värde och förmåga med varför svaren ser ut som de gör. Detta för att få en djupare förståelse
för de svar som ges.

Validiteten på undersökningen skulle kunna höjas genom att ta med ekonomiska aspekter vid
skapandet av frågekonstruktionerna. Detta innebär dock att både intervjuaren och
intervjuobjekten bör ha insikt i ekonomiska aspekter förutom de övriga aktiviteterna.

Denna undersökning syftar till att identifiera risker med fria surfzoner i Skaraborgs
kommuner. Dock lämnas hanteringen av dessa identifierade tänkbara risker utan konkreta
förslag. Generellt kan dock nämnas att samarbete mellan kommunerna skulle kunna minska
de allra flesta tänkbara risker som identifierats. 

Om arbetet skulle fortsätta skulle det sannolikt inte vara av något större intresse att
identifiera fler risker med fria surfzoner hos kommunerna. Vid en fortsättning skulle det vara
mer intressant att undersöka vilka möjligheter ett samarbete skulle kunna ge. Dock skulle det
troligen inte handla om ett samarbete om fria surfzoner enbart, detta på grund av att fria
surfzoner är bara en liten del av den totala IT-driften hos kommunerna. Att utreda ett
samarbete skulle med andra ord vara ett mycket större åtagande än att bara undersöka
förutsättningarna kring fria surfzoner. Dock bedöms det ändå vara mer värdefullt att gå
vidare där än att förfina och utöka denna undersökning. 
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9  Slutsats
Syftet med denna undersökning har varit att identifiera risker med start och drift av fria
surfzoner i Skaraborgs kommuner. För att identifiera dessa risker skapades en modell som
bestod av de aktiviteter som omfattas av den hantering som genomförs innan och under start
och drift av fria surfzoner. Därefter användes denna modell tillsammans med TMT-teorin för
att skapa frågekonstruktioner som var grunden i de intervjuer som genomfördes med
kommunerna. Grunden i undersökningen är i första hand svaren på frågorna som jämför
olika aktiviteter, i andra hand svaren på varför svaren på jämförelserna är som de är, i tredje
hand svaren på övriga frågor.

Nedan följer några exempel på tänkbara risker:

• Ingen av kommunerna har någon spårbarhet mot användarna i sina fria surfzoner.

Om någon användare skulle missbruka en fri surfzon för att genomföra någon form av
databrottslighet kommer spåren att ta slut i kommunens nätverk. Det är inte olagligt
men skulle kunna se mycket illa ut om det presenteras i medierna som att kommunen
ger brottslingar möjligheter att komma undan med grov brottslighet. 

• Kommunerna värderar att slutföra vissa aktiviteter högt men bedömer samtidigt sin

förmåga som låg att klara av att slutföra samma aktiviteter. Detta kan tolkas som
risker att kommunerna bedömer att de inte klarar av det som de bedömer är viktigast
att slutföra. 

• Vissa kommuner driver fria surfzoner på anläggningar som inte omfattas av

kommunal drift. Om det skulle visa sig att Konkurrensverket finner att fria surfzoner i
kommunal regi på allmän plats enligt kapitel 2.4 skulle vara olagligt kan dessa
kommuner riskera efterverkningar från privata aktörer som anser sig utsatta för
orättvis konkurrens.

• Kommunerna visar mycket olika förmåga att slutföra aktiviteten Läsa på. Om Läsa

på inte har gjorts på ett korrekt vis har heller inte kommunen kontroll över vilka
regler som gäller idag. Detta är en risk för de kommuner som inte klarar att slutföra
Läsa på.

Möjligheterna för kommunerna är bortsett från enstaka undantagsfall bland annat att
kommunerna har väl utvecklade system för att Konfigurera och administrera de fria
surfzonerna. Detta gör att kommunerna relativt lätt kan bygga ut och administrera fler fria
surfzoner. 

En stor möjlighet ligger i att kommunerna skulle kunna vinna mycket på att samarbeta mer.
Om kommunerna valde att samarbeta skulle mycket bara behöva göras en gång istället för i
varje kommun. Om alla surfzoner i hela Skaraborg hanterades på samma sätt av en
organisation skulle mer kraft kunna fokuseras på att göra varje aktivitet på ett mer
genomarbetat och korrekt sätt. Alla aktiviteter utom Platsundersökning bör kunna
genomföras på ett betydligt effektivare sätt på grund av att reglerna och mallarna behöver
bara fastställas en gång istället för en gång för varje kommun. Om inloggningsproceduren
skulle vara likadan i alla kommuner skulle användarna dessutom bli mer bekant med både
hur de fria surfzonerna lokaliseras och hur inloggningen genomförs.
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9.1  Bidrag

Denna undersöknings bidrag ligger i att väcka uppmärksamhet kring risker för Skaraborgs
kommuners fria surfzoner. Vissa risker som påvisas kan kommuner ta till sig för att ha en
större möjlighet att kunna undvika att råka illa ut. Hur kommunerna skulle gå till väga för att
hantera riskerna preciseras inte i detalj, istället kan resultaten kunna vara underlag för att
utreda möjligheterna med ett utökat samarbete mellan olika kommuner.

Bidragets validitet skulle kunna höjas genom att fler kommuner skulle ingå i
undersökningen. Undersökningens huvudsakliga identifierade risk är den näst intill
obefintliga spårbarheten av användarnas aktiviteter som finns i dessa fria surfzoner.

9.2  Framtida arbete

Denna undersökning har visat på en möjlighet kring samarbete mellan kommuner kring fria
surfzoners hantering. Ett framtida arbete skulle kunna undersöka mer konkret hur detta
samarbete skulle kunna se ut och vilka möjligheter det skulle kunna innebära. Ett exempel
att undersöka skulle kunna vara det samarbete som finns mellan Götene, Lidköping, Skara
och Essungas kommuner (Göliska, u.å).

En stor risk som identifierades var att det inte finns någon riktig spårbarhet i de fria
surfzonerna, ett framtida arbete skulle kunna vara att utveckla en inloggningsmetod som
skulle vara användbar för både kommuner och användare. Det skulle innebära bland annat
både spårbarhet och en enkel inloggning för användaren.

I undersökningen har inte tekniska aspekter tagits med, en framtida undersökning skulle
kunna hantera dessa för att komplettera denna undersökning och få en mer komplett bild av
vilka risker och möjligheter som finns. Även användaraspekten har utelämnats i denna
undersökning, där finns ytterligare risker och möjligheter att utreda.
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Bilaga A
Aktiviteter i fet stil, underpunkter visar vad som omfattas av de olika aktiviteterna

• Läs på
◦ Ta reda på vilka lagar och regler som gäller 
◦ Besluta om vilken standard som skall följas
◦ Genomföra (inledande, återkommande) riskhantering
◦ Infrastruktur, status på Internetuppkoppling och strömförsörjning
◦ Fastställa : 

▪ Syfte, vem är surfzonen till för och vad skall användarna kunna göra?
▪ Omfattning, vilket fysiskt område skall surfzonen täcka?
▪ Begränsning, skall bandbredd och maximal inloggad tid begränsas?
▪ Övervakning, skall surfzonens användare och deras aktiviteter på något sätt 

övervakas, i så fall hur?

• Genomföra platsundersökning
◦ Fastställa :

▪ Utrustning, vilken utrustning som skall användas och var den skall placeras
▪ Kablagets placering, hur kablar skall dras till nätverket och strömförsörjning
▪ Hot från störningar på trådlös överföring, nuvarande och potentiella yttre 

störningskällor
▪ Signalstyrkor och kanalval

◦ Genomföra eventuella åtgärder mot störningar

• Konfigurera surfzonen
◦ Fysiskt koppla in utrustning
◦ Konfigurera nätverksutrustning

• Administrera surfzonen
◦ Implementera :

▪ Användarnas inloggningsprocedur
▪ Övervakningssystemet
▪ Trafikpolicys

◦ Hantera uppkomna problem och situationer
◦ Spårbarhet gentemot användare
◦ Skapa och provkör åtgärdsprogram vid felaktigt användande av surfzonen
◦ Genomför regelbundna kontroller av funktionen av surfzonen

• Uppföljning av funktion och verksamhet, regelbundet eller enstaka 
tillfällen
◦ Undersökning av hur användarna upplever surfzonen
◦ Sammanställa statistik över användarnas bruk av zonen, total ”uptime”, antal 

avbrott och liknande statistik
◦ Gör bedömning om zonen skall uppdateras eller genomgå omfattande förändring
◦ Genomför övervakning som inte omfattas av ett automatiskt övervakningssystem
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Bilaga B
Kontextfrågor 1-11, för att visa vad kommunerna och intervjuobjektet har för erfarenhet 
och roll

1. Hur många fria surfzoner har Ni i Er kommun?
2. Hur länge sedan är det den första startades?
3. Om en ny surfzon skulle startas, vilka aktiviteter skulle Du vara involverad i då?
4. Har Ni några surfzoner som inte har en tydlig koppling till en kommunalt driven 

verksamhet? Exempel?
5. Lagrar Ni trafikdata från de öppna surfzonerna?
6. Har Ni anmält era fria surfzoner till Post och telestyrelsen enligt lagen om elektronisk 

kommunikation?
7. Vilken/vilka standarder används för att ansluta till surfzonen?
8. Kan Du identifiera några risker kring fria surfzoner för kommunens del?
9. Om Du fick göra något för att höja säkerheten kring fria surfzoner för kommunen, vad

skulle det vara?
10. Om Du fick göra något för att höja säkerheten kring fria surfzoner för användarna, 

vad skulle det vara?
11. Berätta om hur Ni vidmakthåller de användarregler Ni har för användande av 

surfzonerna?

Motivationsfrågor 12-61
Förmåga
Frågorna som börjar med ”Varför” läses ut enligt svaren på frågan innan. Aktiviteterna kan 
behöva byta plats.

12. Är det lättare att Läsa på än att genomföra Platsundersökning?
13. Varför är det lättare att Läsa på än att genomföra Platsundersökning?

14. Är det lättare att genomföra Platsundersökning än att Konfigurera?
15. Varför är det lättare att genomföra Platsundersökning än att Konfigurera?

16. Är det lättare att Konfigurera än att Administrera?
17. Varför är det lättare att Konfigurera än att Administrera?

18. Är det lättare att Administrera än att genomföra Uppföljning?
19. Varför är det lättare att Administrera än att genomföra Uppföljning?

20. Är det lättare att genomföra Uppföljning än att Läsa på?
21. Varför är det lättare att genomföra Uppföljning än att Läsa på?

22. Är det lättare att Läsa på än att Konfigurera?
23. Varför är det lättare att Läsa på än att Konfigurera?

24. Är det lättare att genomföra Platsundersökning än att Administrera?
25. Varför är det lättare att genomföra Platsundersökning än att Administrera?

26. Är det lättare att Konfigurera än att genomföra Uppföljning?
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27. Varför är det lättare att Konfigurera än att genomföra Uppföljning?

28. Är det lättare att genomföra Uppföljning än att genomföra Platsundersökning?
29. Varför är det lättare att genomföra Uppföljning än att genomföra Platsundersökning?

30. Är det lättare att Läsa på än att Administrera?
31. Varför är det lättare att Läsa på än att Administrera?

Värde
Frågorna som börjar med ”Varför” läses ut enligt svaren på frågan innan. Aktiviteterna kan 
behöva byta plats.

32. Är det viktigare att Läsa på än att genomföra Platsundersökning?
33. Varför är det viktigare att Läsa på än att genomföra Platsundersökning?

34. Är det viktigare att genomföra Platsundersökning än att Konfigurera?
35. Varför är det viktigare att genomföra Platsundersökning än att Konfigurera?

36. Är det viktigare att Konfigurera än att Administrera?
37. Varför är det viktigare att Konfigurera än att Administrera?

38. Är det viktigare att Administrera än att genomföra Uppföljning?
39. Varför är det viktigare att Administrera än att genomföra Uppföljning?

40. Är det viktigare att genomföra Uppföljning än att Läsa på?
41. Varför är det viktigare att genomföra Uppföljning än att Läsa på?

42. Är det viktigare att Läsa på än att Konfigurera?
43. Varför är det viktigare att Läsa på än att Konfigurera?

44. Är det viktigare att genomföra Platsundersökning än att Administrera?
45. Varför är det viktigare att genomföra Platsundersökning än att Administrera?

46. Är det viktigare att Konfigurera än att genomföra Uppföljning?
47. Varför är det viktigare att Konfigurera än att genomföra Uppföljning?

48. Är det viktigare att genomföra Uppföljning än att genomföra Platsundersökning?

49. Varför är det viktigare att genomföra Uppföljning än att genomföra 
Platsundersökning?

50. Är det viktigare att Läsa på än att Administrera?
51. Varför är det viktigare att Läsa på än att Administrera?

Tidsaspekt
52. Hur ofta genomförs aktiviteten Läsa på?
53. Hur ofta genomförs aktiviteten Platsundersökning?
54. Hur ofta genomförs aktiviteten Konfigurera?
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55. Hur ofta genomförs aktiviteten Administrera?
56. Hur ofta genomförs aktiviteten Uppföljning?

57. Hur lång tid tar det att Läsa på?
58. Hur lång tid tar det att genomföra Platsundersökning?
59. Hur lång tid tar det att Konfigurera?
60. Hur lång tid tar det att Administrera?
61. Hur lång tid tar det att genomföra Uppföljning?
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Bilaga C
Svar från intervjuerna

Kommun 1

1. Över hundra platser, i princip alla kommunala anläggningar

2. 18 månader sen

3. 1-5

4. Nej

5. Ja, inloggningar sparas. Vet ej hur länge

6. Nej

7. 802.11 A G N

8. Spårbarhet gentemot användare, det går att logga in anonymt

9. Autentisering till riktig person, men det är andra högre upp i kommunen som vill att
det skall vara tvärt om, ett öppnare system 

10. Att scanna användarens utrustning efter olämplig programvara vid första anslutning

11. Vet ej, ansvaret ligger högre i organisationen

12. Ja, absolut

13. Alla fakta är klara för Läsa på

14. Nej, absolut inte

15. Tack vare ett anpassat system är konfigurationen till stor del automatiserad

16. Ja, delvis

17. Du gör det inte så ofta (Konfigurera)

18. Ja, absolut

19. Uppföljning görs bara vid felanmälan och löses lätt ut

20. Ja, absolut 

21. Det är enkelt att ta ut information ur systemet, men svårt att ta ut värdefull
information.

22. Nej, absolut

23. Konfigurationen är standardinställningar

24. Nej, delvis

25. Platsundersökning tar mer tid

26. Ja, absolut 

27. Uppföljning görs unikt och på begäran från verksamheten. Konfiguration är standard

28. Ja, absolut

29. Platsundersökning kräver mer tid

30. Nej, absolut inte

31. Att Läsa på kan vara komplext
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32. Ja, delvis

33. Läsa på görs oftast av IT-strateg hos kommunen på grund av värdet av riktighet

34. Ja, absolut

35. Det är lättare att göra om konfiguration

36. Ja, delvis 

37. Konfigurationen är nödvändig för att få något gjort

38. Ja, delvis

39. Kundens krav är viktigt (den kommunala anläggningen)

40. Ja, delvis

41. Läs på är till stor del gjort

42. Nej, absolut inte 

43. Läs på är till stor del gjort

44. Ja, absolut 

45. Man vill inte åka ut igen 

46. Nej, delvis inte 

47. Kundens krav är viktigt (den kommunala anläggningen), konfigurationen är inte så
stor

48. Nej, delvis inte 

49. Platsundersökning är viktigt för funktionen

50. Nej, delvis inte 

51. Det är handgripligt arbete, läs på är till stor del klart

52. 1 / år

53. 1 / vecka

54. 1 / vecka

55. 1 / månad

56. 1 / halvår

57. Upp till ett halvår

58. 2 veckor

59. ½ dag

60. ½ dag

61. 20 minuter
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Kommun 2

1. 5-10 platser

2. 8 månader sedan

3. 1-5

4. Ja, 1-5 platser

5. Allt loggas

6. Nej

7. Vet inte exakt 

8. Spårbarhet otillräcklig

9. Autentiseringskrav

10. Information om riskerna med öppna nät

11. Enskilda enheter blockeras, ej automatiskt, manuell blockering

12. Nej, delvis inte

13. Otydligt vilka regler som gäller inom området Läsa på

14. Nej, delvis inte 

15. Konfiguration svår på grund av otillräckliga funktioner i mjukvaran

16. Nej, delvis inte

17. Det är inte mycket att göra i Administration

18. Ja, delvis

19. Uppföljning ej genomfört ännu

20. Nej, delvis inte 

21. Otydligt vilka regler som gäller inom området Läsa på

22. Nej, delvis inte

23. Det är inte klart vilka regler som gäller inom området Läsa på

24. Ja, delvis

25. Är Platsundersökning riktigt gjord är Administration lätt

26. Ja, absolut

27. Konfigurationen är fastställd, Uppföljning kan vara mer unik

28. Ja, absolut

29. Uppföljning har mer mjuka värden

30. Nej, absolut inte

31. Administration har ett begränsat antal uppgifter

32. Ja, delvis

33. I offentliga nät är Läsa på extra viktigt
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34. Ja, delvis

35. Konfiguration går att chansa med

36. Ja, delvis

37. Det går att korrigera i Administration

38. Ja, delvis

39. Administration sker i nutid, Uppföljning sker långsiktigt

40. Nej, absolut inte

41. Större konsekvenser i Läsa på

42. Ja, absolut 

43. Större konsekvenser i Läsa på

44. Nej, delvis inte

45. Det kan fungera trots en dålig Platsundersökning

46. Ja, delvis 

47. Konfiguration måste till för att överhuvud starta, Konfiguration sker kortsiktigt,
Uppföljning sker långsiktigt

48. Ja, delvis

49. Det kan fungera trots en dålig Platsundersökning

50. Ja, delvis 

51. Läsa på är nödvändigt för att Administrera

52. 1 / halvår

53. 1 / månad

54. 1 / månad

55. 1 / vecka

56. 1 / månad

57. 1 månad

58. 1 dag

59. 1 dag

60. 2 timmar

61. 1 dag
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Kommun 3

1. 5-10 platser

2. 1 år sedan

3. 1

4. Ja, 1-5 platser

5. Nej

6. Nej

7. 802.11 A G N Ac

8. Onödigt många felanmälningar på grund av att användarna inte vet vilket nät som
skall användas

9. Vet inte

10. Höja säkerheten med en brandvägg

11. Genomförs inte 

12. Ja, delvis

13. Väl inarbetade rutiner

14. Ja, absolut

15. Konfiguration är standard, mer hänsynstagande med Platsundersökning

16. Ja, absolut 

17. Komplext verktyg för administration

18. Nej, absolut inte 

19. Uppföljning prioriteras bort

20. Ja, delvis 

21. Funkar det dåligt hör kunderna av sig

22. Nej, absolut inte 

23. Konfiguration utgörs av en mall

24. Ja, delvis

25. Vid behov köps en leverantör in

26. Ja, absolut

27. Konfiguration utgörs av en mall

28. Nej, absolut inte

29. Det genomförs ingen Uppföljning

30. Ja, delvis

31. Det är komplext att Administrera, svårt att dra bra slutsatser

48



32. Ja, absolut

33. Behovet är viktigast

34. Ja, absolut

35. Placering är avgörande och viktigare

36. Nej, absolut inte 

37. Det är viktigare att kunna hålla koll

38. Ja, absolut

39. Det kommer feedback ändå vid behov

40. Nej, absolut inte 

41. Förberedelser är viktigast, utan det blir inget bra

42. Ja, absolut

43. Förberedelser är viktigast, utan det blir inget bra

44. Ja, absolut

45. Placering är avgörande för att kunna dra slutsatser

46. Ja, absolut

47. Uppföljning genomförs ej på grund av tidsbrist

48. Nej, absolut inte 

49. Platsundersökning är viktigare

50. Ja, absolut

51. Förberedelser är viktigast, utan det blir inget bra

52. 1 / vecka

53. 1 / kvartalet

54. 2 / månad

55. 1 / kvartalet

56. Aldrig, vid feedback 2 / månad

57. 3 – 8 timmar

58. 1 dag

59. 20 minuter

60. 2 timmar / kvartalet

61. Aldrig, vid feedback 2 / månad
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Kommun 4

1. 1 – 5 platser

2. 5 år sedan

3. 1, 4, 5

4. Nej

5. Nej

6. Nej

7. Vet inte exakt

8. Konkurrens med den fria marknaden, Spårbarhet mot användare

9. Spårbarhet med koppling till person

10. Begränsa vilka möjligheter användarna har, exempel bara surfmöjligheter

11. Har inga användarregler

12. Ja, absolut

13. Kommunen har bättre kompetens på att läsa på

14. Nej, absolut inte 

15. Platsundersökning är betydligt svårare att genomföra

16. Nej, absolut inte

17. Administration är rutinåtgärder

18. Ja, delvis

19. Uppföljning kräver mer resurser

20. Nej, delvis inte 

21. Uppföljning kräver mer resurser

22. Ja, absolut

23. Läsa på är enklare att genomföra

24. Nej, absolut inte 

25. Platsundersökning är mer resurskrävande

26. Ja, delvis

27. Uppföljning prioriteras dåligt

28. Nej, delvis inte

29. Det är svårt att få till Uppföljning

30. Nej, absolut inte 

31. Administration sköter sig själv

32. Nej, delvis inte
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33. Det är viktigare att surfzonen fungerar

34. Nej, delvis inte 

35. Halvdålig Platsundersökning går att leva med

36. Ja, absolut

37. Konfiguration är viktigt för grundläggande funktion

38. Nej, absolut inte 

39. För att kunna genomföra förbättringar

40. Ja, absolut

41. För att kunna genomföra förbättringar

42. Nej, absolut inte 

43. Det måste fungera 

44. Ja, absolut

45. Administration sköter sig själv

46. Ja, absolut

47. Det måste fungera i nutid, funktion framför allt

48. Nej, absolut inte

49. Det måste fungera 

50. Ja, delvis

51. Det är viktigt att veta vad man gör

52. 1 gång varannat år

53. 1 / år

54. 2 / år

55. 1 / dag

56. Aldrig

57. 1 vecka

58. 20 timmar

59. 10 timmar

60. 5 min

61. Förekommer inte 

51



Kommun 5

1. Fler än 100 platser

2. 2-3 år sedan

3. 1-5

4. Nej

5. Nej

6. Nej

7. 802.11 A B G N

8. Anseendet kan påverkas vid överträdelser mot lagar

9. Autentisering mot person, till exempel via SMS

10. Skarpare brandväggsregler, eller trafik via externa filter

11. Har inga användarregler

12. Ja, absolut

13. Det är redan klara direktiv vad som gäller

14. Nej, absolut inte 

15. Konfigurationen är enkel att göra enligt mallar

16. Ja, absolut

17. Mycket liten hantering i Administration, ingen inloggning krävs

18. Ja, delvis

19. Mycket liten hantering i Administration, ingen inloggning krävs

20. Nej, absolut inte 

21. Upplevelsen av användningen kan vara svår att få fram

22. Ja, delvis

23. Det är redan klara direktiv vad som gäller

24. Nej, absolut inte 

25. Platsundersökning kräver mer kunskap

26. Ja, absolut

27. Uppföljning kan vara mer komplext

28. Nej, delvis inte 

29. Uppföljning kan ha väldigt stor bredd

30. Ja, delvis

31. Riktlinjerna är klara

32. Nej, absolut inte 
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33. Erfarenheten säger att Platsundersökning måste bli rätt

34. Ja, delvis

35. Erfarenheten säger att Platsundersökning måste bli rätt

36. Ja, absolut

37. Inte riktig hantering i Administration

38. Nej, delvis inte 

39. Man får en status i hur zonen upplevs, viktigt för framtiden

40. Ja, delvis

41. Uppföljning visar hur Läsa på har gjorts

42. Nej, delvis inte 

43. Svårt att svara på

44. Ja, absolut

45. Platsundersökning måste bli rätt för att upprätthålla kvalitet på helheten

46. Nej, delvis inte 

47. Uppföljning kan visa brister i konfigurationen

48. Nej, delvis inte 

49. Platsundersökning måste bli rätt för att upprätthålla kvalitet på helheten

50. Ja, absolut

51. Administration ger väldigt lite tillbaka för oss

52. Två gånger per vecka

53. En gång per vecka

54. En gång per vecka

55. Två gånger per kvartal 

56. En gång per dag

57. 20 minuter

58. En timme

59. 30 minuter

60. Fem timmar per kvartal 

61. 20 minuter
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Bilaga D
Tabeller för kommuners förmåga och deras syn på värde i att slutföra aktiviteter

Kommun 1 Förmåga
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Konfigurera 4 4 x 3 4 15 0,92
Administrera 4 3 2 x 4 13 0,75
Uppföljning 4 4 1 1 x 10 0,5

Läsa på x 4 1 1 1 7 0,25
Platsundersökning 1 x 1 2 1 5 0,08

Kommun 2 Förmåga
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Administrera 4 2 3 x 3 12 0,67
Konfigurera 3 3 x 2 4 12 0,67

Platsundersökning 3 x 2 3 1 9 0,42
Uppföljning 2 4 1 2 x 9 0,42

Läsa på x 2 2 1 3 8 0,33

Kommun 3 Förmåga
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Konfigurera 4 1 x 4 4 13 0,75
Platsundersökning 2 x 4 3 4 13 0,75

Läsa på x 3 1 3 2 9 0,42
Uppföljning 3 1 1 4 x 9 0,42

Administrera 2 2 1 x 1 6 0,17
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Kommun 4 Förmåga
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Administrera 4 4 4 x 3 15 0,92
Läsa på x 4 4 1 3 12 0,67

Konfigurera 1 4 x 1 3 9 0,42
Uppföljning 2 2 2 2 x 8 0,33

Platsundersökning 1 x 1 1 3 6 0,17

Kommun 5 Förmåga
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Läsa på x 4 3 3 4 14 0,83
Konfigurera 2 4 x 4 4 14 0,83

Administrera 2 4 1 x 3 10 0,5
Platsundersökning 1 x 1 1 3 6 0,17

Uppföljning 1 2 1 2 x 6 0,17

Kommun 1 Värde
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Platsundersökning 2 x 4 4 3 13 0,75
Konfigurera 4 1 x 3 2 10 0,5
Uppföljning 3 2 3 2 x 10 0,5

Administrera 3 1 2 x 3 9 0,42
Läsa på x 3 1 2 2 8 0,33

Kommun 2 Värde
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Läsa på x 3 4 3 4 14 0,83
Administrera 2 3 2 x 3 10 0,5

Platsundersökning 2 x 3 2 2 9 0,42
Konfigurera 1 2 x 3 3 9 0,42
Uppföljning 1 3 2 2 x 8 0,33
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Kommun 3 Värde
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Läsa på x 4 4 4 4 16 1
Platsundersökning 1 x 4 4 4 13 0,75

Administrera 1 1 4 x 4 10 0,5
Konfigurera 1 1 x 1 4 7 0,25
Uppföljning 1 1 1 1 x 4 0

Kommun 4 Värde
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Konfigurera 4 3 x 4 4 15 0,92
Platsundersökning 3 x 2 4 4 13 0,75

Uppföljning 4 1 1 4 x 10 0,5
Läsa på x 2 1 3 1 7 0,25

Administrera 2 1 1 x 1 5 0,08

Kommun 5 Värde
Läsa på Plats-

undersökning
Konfiguration Administrera Uppföljning Resultat Resultat

(normaliserat)

Platsundersökning 4 x 3 4 3 14 0,83
Uppföljning 3 2 3 3 x 11 0,58
Konfigurera 3 2 x 4 2 11 0,58

Läsa på x 1 2 4 2 9 0,42
Administrera 1 1 1 x 2 5 0,08

Kommun 1 Tid
Hur ofta Hur länge Resultat Normaliserat

Platsundersökning 3 4 7 0,83

Konfigurera 3 2 5 0,5

Uppföljning 1,5 1 2,5 0,08

Administrera 2 1 3 0,17

Läsa på 1 4 5 0,5
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Kommun 2 Tid
Hur ofta Hur länge Resultat Normaliserat

Platsundersökning 2 1,5 3,5 0,25

Konfigurera 2 1,5 3,5 0,25

Uppföljning 2 1,5 3,5 0,25

Administrera 3 1,5 4,5 0,42

Läsa på 1,5 2,5 4 0,33

Kommun 3 Tid
Hur ofta Hur länge Resultat Normaliserat

Platsundersökning 1,75 1 2,75 0,12

Konfigurera 2,5 1 3,5 0,25

Uppföljning 0 0 0 0

Administrera 1,75 1 2,75 0,12

Läsa på 3 2 5 0,5

Kommun 4 Tid
Hur ofta Hur länge Resultat Normaliserat

Platsundersökning 1 1 2 0

Konfigurera 1,5 1 2,5 0,08

Uppföljning 0 0 0 0

Administrera 4 1 5 0,5

Läsa på 1 1 2 0

Kommun 5 Tid
Hur ofta Hur länge Resultat Normaliserat

Platsundersökning 3 1 4 0,33

Konfigurera 3 1 4 0,33

Uppföljning 4 1,5 5,5 0,58

Administrera 2 1 3 0,17

Läsa på 3,5 1 4,5 0,42
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Bilaga E

Validitetshot Gäller denna
undersökning

Är möjlig
att hantera

Sätt att hantera hotet

Låg statistisk styrka. Nej Nej Gäller främst kvantitativa 
undersökningar. 

Brutit antaganden om 
statistiska test

Ja Ja Genomför analys enligt i förväg 
fastställd metod

Fiske efter vissa resultat 
och felprocent

Ja Ja Genomför analys enligt i förväg 
fastställd metod, håll resultaten 
anonyma

Pålitlighet hos 
mätmetoder/resultat

Ja Ja Intervjua rätt personer, 
genomför analys enligt i förväg 
fastställd metod

Tillförlitlighet hos 
behandlingens 
genomförande

Nej - Ingen behandling av riskerna 
ingår i undersökningen

Slumpmässig påverkan i
experimentell miljö

Ja Ja Be intervjuobjekten att avsätta 
tid och plats för att kunna 
genomföra intervjuerna i lugn 
och ro

Slumpmässig 
heterogenitet hos 
intervjuobjekt

Ja Ja Det går inte att välja fritt vem 
som skall intervjuas, däremot 
tas intervjuobjektets roll i 
beaktande under analys och 
slutsats

Historia från tidigare 
liknande 
undersökningar

Nej - Undersökningen är inte en 
uppföljning av något slag

Mognad Ja Ja För att undvika att frågornas 
ordning påverkar svaren delas 
frågorna in i fyra delar, under 
intervjun ställs frågorna till 
respektive del i olika ordning 
under olika intervjuer

Testning Nej - Intervjuerna genomförs bara en 
gång

Instrumentering Ja Ja Intervjuerna genomförs på 
författaren för att prova att 
frågorna är relevanta och 
korrekt formulerade

Statistisk regression Nej - Inte aktuellt på grund av att 
undersökningen inte är ett 
fortsättningsarbete
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Urval Ja Ja Urval av intervjupersoner sker 
strikt efter position i kommunen

Dödlighet Nej - När intervjun är gjord finns de 
svar som behövs för 
undersökningen

Tvetydigheten om 
orsaks riktning och 
inflytande

Ja Ja Frågorna om varför vissa 
aktiviteter är lättare eller 
värdefullare ger vägledning om 
hur intervjuobjekten resonerar 
kring frågorna. Missförstånd 
kan därigenom undvikas

Interaktioner med val Nej - Det sker ingen interaktion med 
val under undersökningen 

Diffusion eller imitation 
av behandlingar

Ja Ja Anonymiteten gör att inga 
kommuner vet om vilka andra 
som ingår i undersökningen

Kompenserande 
utjämning av 
behandlingar

Nej - Inga behandlingar genomförs

Kompensations rivalitet Nej - Inga behandlingar genomförs

Förbittrad 
demoralisering

Nej - Inga behandlingar genomförs

Otillräckligt förklarade 
konstruktioner

Ja Ja Genomför analys enligt i förväg 
fastställd metod, diskutera med 
handledaren om konstruktionen 
håller måttet

Mono-operation bias Ja Ja Frågorna som ger svar på varför 
någon aktivitet är lättare eller 
värdefullare än andra minskar 
detta validitetshot

Mono-metod partiskhet Ja Ja Frågorna som ger svar på varför 
någon aktivitet är lättare eller 
värdefullare än andra minskar 
detta validitetshot

Förväxling av 
konstruktioner och 
nivåer av konstruktioner

Ja Ja Genomför analys enligt i förväg 
fastställd metod, diskutera med 
handledaren om konstruktionen 
håller måttet

Interaktion av olika 
behandlingar

Nej - Inga behandlingar genomförs

Samverkan mellan 
testning och behandling

Nej - Inga behandlingar genomförs

Begränsad 
generaliserbarhet tvärs 

Nej - Undersökningen identifierar 
bara risker och möjligheter, inga
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över konstruktioner behandlingar genomförs

Gissa hypotesen Ja Ja Frågekonstruktionerna är så 
konstruerade att det skulle vara 
mycket svårt att gissa resultatet 
av en intervju

Betänklighet om 
utvärdering

Ja Ja Frågekonstruktionerna är så 
konstruerade att det skulle vara 
mycket svårt att gissa resultatet 
av en intervju. Intervjuerna är 
helt anonyma för omvärlden

Förväntade försök Ja Ja Genomför analys enligt i förväg 
fastställd metod, för att undvika 
att frågornas ordning påverkar 
svaren delas frågorna in i fyra 
delar, under intervjun ställs 
frågorna till respektive del i olika
ordning under olika intervjuer

Interaktion av urval och 
behandling

Ja Ja Alla kommuner i närområdet 
runt Skövde får förfrågan om att 
deltaga

Interaktion mellan 
inställning och 
behandling

Nej - Det genomförs inte praktiska 
experiment

Samverkan mellan 
historia och utredning

Ja Ja De inledande frågorna fastställer
vem som intervjuas
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Bilaga F

Sammanfattning av arbetet i syfte att göra det förståeligt för grupper utanför 
inriktningen (NSA) och ämnet (IT).

Kommunerna i Skaraborg erbjuder i allt större utsträckning fria surfzoner med gratis
internet till allmänheten. Denna undersöknings syfte är att identifiera och presentera risker
som kommunerna kan utsättas för i samband med start och drift av dessa fria surfzoner. 

Flera kommuner har intervjuats och resultatet har sammanställts och jämförts med gällande
lagar och pågående utredningar.

Undersökningen visar på flera risker som kommunerna bör ta ställning till, bland annat att
kommunerna saknar möjlighet att avgöra vem som ansluter sig till nätverket, det kan vara en
risk om Internetanslutningen används till något brottsligt. De kommuner som erbjuder fria
surfzoner där kommunen inte har någon vanlig kommunal verksamhet kan löpa en risk om
en undersökning som pågår i konkurrensverkets regi visar att de surfzonerna kan vara
olagliga. 

Undersökningen visar även på många exempel på att kommunerna möjligen prioriterar sina
åtaganden i samband med de fria surfzonerna på ett ologiskt sätt.

Undersökningens slutsats är att det sannolikt finns stora möjligheter att både undvika många
risker och spara mycket tid genom utökat samarbete mellan kommunerna.
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