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Sammanfattning 
Examensarbetet är utfört på Axfood AB som vill se om det finns behov av att införa olika 
skyddsåtgärder beroende på vilken information som kommuniceras i ett trådlöst nätverk i 
butik. För att komma fram till ett förslag på vilka skyddsåtgärder som är lämpliga att införa 
vid trådlös kommunikation i en butiksmiljö har jag genomfört en kvalitativ riskanalys. 

Den kvalitativa riskanalysen har utförts på tre scenarion som utarbetats genom att identifiera 
vilken information som kan komma att färdas i trådlösa nätverk i en butik. Fokus på ett antal 
väl definierade scenarion ger en konkret utgångspunkt för riskanalysen. Dessa scenarion 
skiljer sig främst åt genom att den information som behandlas i varje scenario är bedömd till 
tre olika värdenivåer. Detta sätt att välja scenarion gör att analysen får en bred grund. 

I riskanalysen identifieras hot som är specifikt intressanta vid trådlös kommunikation och 
därefter bedöms sannolikhet och konsekvens för dessa. De hot som innefattas berör dels den 
trådlösa kommunikationen, men även de komponenter som används och användarnas 
hantering av dessa. Riskerna bedöms för de tre scenarierna för att se om riskerna skiljer sig 
beroende på vilken information som färdas i nätverket.  

Även möjliga skyddsåtgärder i en trådlös miljö har identifierats och används i en 
kostnadsanalys för den kvalitativa riskanalysen. I kostnadsanalysen avgörs vilken nivå av 
skyddsåtgärder som är intressanta i de olika scenarierna genom att koppla riskbedömningen 
till lämpliga skyddsåtgärder. Konkreta rekommendationer för olika skyddsåtgärder har sedan 
gjorts med utgångspunkt i scenarierna. Det har visat sig att det i de flesta fall är samma typ av 
skyddsåtgärder som föreslagits för de olika scenarierna och att de grundläggande 
rekommendationerna är desamma. 

Val av trådlös infrastruktur kan spela roll för möjligheten att implementera ett stort antal 
skyddsåtgärder och kan även möjliggöra central styrning som underlättar administration och 
kontroll av det trådlösa nätverket. Därför presenteras ett antal konkreta exempel på trådlösa 
infrastrukturer och därefter diskuteras vilka av dem som skulle kunna vara speciellt 
intressanta för företaget. 

Detta examensarbete ska kunna användas av företaget som underlag för att besluta vilka 
skyddsåtgärder som är nödvändiga att investera i beroende på vilka tjänster som deras 
trådlösa nätverk ska tillhandahålla. Examensarbetet kan även vara intressant för andra företag 
som överväger att införa trådlösa nätverk. 
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1. Inledning 
Trådlösa nätverk har visat sig vara mycket användbara eftersom de möjliggör en stor 
flexibilitet. På relativt kort tid har utvecklingen gått mot att människor ser det som en 
självklarhet att ha ständig tillgång till de tjänster de använder. Idag är det framförallt via tal i 
mobiltelefoner som denna tillgänglighet uppnås. Men trenden går mot att andra digitala 
tjänster blir alltmer vanliga och kanske så småningom uppnår samma status av självklarhet 
som mobiltelefonen för samtal redan har. 

1.1. Bakgrund 
Med bättre tekniker, lägre priser och enklare användning har trådlösa nätverk blivit populära 
bland många olika typer av datoranvändare. Trådlösa tekniker integreras med alltfler verktyg 
som i sin tur blir alltmer avancerade. Denna utveckling gör att användningsområdena för 
trådlösa nätverk blir fler och användarna förlitar sig till högre grad på att utnyttja tjänster via 
dessa nya verktyg. I takt med att beroendet av mobilitet och ständig tillgång till tjänsterna 
ökar ställs större krav på tillgängligheten. Eftersom trådlös kommunikation sker över ett öppet 
medium ställs dessutom större krav på skydd mot obehörig åtkomst. 

Säkerheten har sällan varit primär i IT-samhällets historia och tekniker för trådlös 
kommunikation är inte något undantag. Dessutom gör egenskaperna i det öppna mediet 
säkerhetsarbetet till en extra svår utmaning. Bristerna i de försök som har gjorts att göra 
säkerheten likvärdig med den i trådbundna nätverk har lett till många skeptiska diskussioner 
om säkerheten i trådlösa nätverk. Dessa diskussioner tillsammans med den uppfattade nyttan 
av trådlös kommunikation har dock gjort att säkerhet har fått en högre position på agendan 
och att bättre metoder har utvecklats. 

Trots att bättre metoder utvecklas för att göra de trådlösa nätverken säkrare påpekar 
Krisberedskapsmyndigheten [Kri05] att de säkerhetsinställningar som tillhandahålls används i 
mycket begränsad omfattning. Men precis som alltid när det gäller säkerhet måste skydds-
åtgärderna anpassas till de risker som finns och vilka risker användaren är villig att acceptera. 
För att kunna göra denna anpassning krävs en medvetenhet om aktuella risker samt 
skyddsåtgärdernas möjligheter och begränsningar. Rapporter om brister i säkerheten i trådlösa 
nätverk hos både hemanvändare och företag vittnar om att det på många ställen finns en brist 
på denna medvetenhet. 

Som ett bidrag för att höja denna medvetenhet ska detta examensarbete undersöka vilka 
säkerhetsproblem som finns i trådlösa nätverk och vad som kan göras för att motverka dessa. I 
arbetet presenteras vilka specifika skyddsåtgärder som rekommenderas i trådlösa nätverk och 
det ges även några praktiska exempel på vilka av dessa skyddsåtgärder som använts i olika 
miljöer. För varje aspekt av säkerheten som diskuteras kommer fokus att ligga på de 
förutsättningar som gäller för trådlösa nätverk. De delar av nätverket som innefattas är 
kommunikationen över det trådlösa mediet, såväl som komponenterna som möjliggör detta. 
Dessutom kommer användarnas roll till viss del diskuteras och även hur det trådlösa nätverket 
som helhet står i förhållande till det övriga nätverket. 

1.2. Företagets bakgrund 
Examensarbetet görs på IT-avdelningen på Axfood AB där man har sett att trådlösa nätverk 
kan ha stor affärsnytta genom att användas på olika sätt i butikerna. I Sverige har Axfood de 
helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma. Axfood samverkar även med ett 
stort antal handlarägda butiker som är knutna till företaget genom avtal. Förutom butiks-



 

2 

kedjorna har Axfood i Sverige partihandeln Dagab och Axfood Närlivs. Mer information om 
företaget finns att läsa på deras hemsida (www.axfood.se). 

Företaget har möjlighet att kontrollera IT-miljön i alla sina butiker och detta gör att IT-
strukturen kan standardiseras och styras centralt från IT-avdelningen. Butikerna leasar all 
datorutrustning från Axfood IT, vilket leder till en bättre kontroll över utrustning och 
kommunikationskanaler, samt underlättar support. Att företaget förfogar över både grossister 
och detaljister betyder att informationsflödet i verksamheten kan likformas och centralstyras. 
Detta är en möjlighet som företaget förmodligen kommer att utnyttja alltmer framöver. De 
faktorer som diskuterats ovan spelar roll för säkerheten i IT-strukturen eftersom Axfood IT 
kan besluta om vilka skyddsåtgärder som måste användas och de har dessutom större 
möjlighet att se till att direktiven efterföljs genomgående i verksamheten. 

På företaget är man inför detta examensarbete framförallt intresserad av om och i så fall hur 
säkerhet kan uppnås till en tillfredsställande nivå för olika typer av information som 
kommuniceras trådlöst. Finns det behov av skyddsnivåer på information i trådlösa nätverk i 
en butiksmiljö och vilka skyddsåtgärder skulle i så fall krävas för dessa nivåer? För att kunna 
besvara denna fråga ska jag först och främst undersöka vilka säkerhetsproblem som anses mer 
eller mindre relevanta i en butiksmiljö. Denna undersökning innefattar en riskbedömning och 
ska utgå från erfarenheter och kunskap som finns på företaget. 

Vad säkerhetsproblemens relevans är beroende av är också intressant att utreda. Därför ska 
olika faktorer vägas in när risker i butikernas trådlösa nätverk bedöms. Framförallt är det av 
intresse att utreda värdet på olika typer av information och se om värdet har betydelse för hur 
riskerna bedöms. Men även andra faktorer som t.ex. om det spelar någon roll om användaren 
är en anställd eller kund i butiken, eller om riskerna är beroende av om användaren enbart ges 
läsrättigheter eller om de även tillåts ändra data. 

Ett antal fiktiva men verklighetsbaserade scenarion kommer att användas som hjälpmedel för 
att komma ner på en konkret nivå i denna undersökning av säkerhetsproblemens relevans. 
Dessa scenarion utarbetas och utvärderas med grund i företagets syn på aktuella användnings-
områden för trådlösa nätverk i butik och de risker som dessa medför. För att komma fram till 
slutgiltiga rekommendationer för lämpliga skyddsåtgärder i scenarierna kommer resultaten 
från litteraturstudien vägas in genom att de rekommendationer och exempel som presenterats 
angående skyddsåtgärder kommer tas i beaktning. En avvägning över om dessa skydds-
åtgärder är relevanta även för scenarierna görs och med grund i detta tillsammans med 
riskbedömningens resultat kan rekommendationer för det specifika fallet göras. 

1.3. Syfte och målgrupp 
För ett säkerhetsmedvetet företag är det mycket viktigt att utreda vilka risker som gäller för 
just dem och under vilka förhållanden de gäller. Först därefter bör det avgöras om det trådlösa 
nätverket ska implementeras och i så fall vilka skyddsåtgärder som krävs. Det övergripande 
syftet för detta examensarbete är att undersöka riskerna och om det finns behov av att införa 
olika typer av skyddsåtgärder beroende på vilken information som kommuniceras i ett trådlöst 
nätverk i en butiksmiljö. 

Detta examensarbete ska kunna användas av företaget som ett konkret underlag för att besluta 
vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga att investera i beroende på vilka tjänster som deras 
trådlösa nätverk ska tillhandahålla. Examensarbetet kan även vara intressant för andra företag 
som överväger att införa trådlösa nätverk. Jag har i denna rapport förutsatt att läsaren har en 
viss förkunskap om nätverkskommunikation och informationssäkerhet. En djup förståelse för 
de tekniska detaljerna ska dock inte vara nödvändig för att förstå den övergripande helheten. 
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För att underlätta förståelsen av olika säkerhetsaspekter i rapporten och dessutom för att ge en 
gemensam begreppsgrund förklaras kort en del säkerhetsrelaterade begrepp i en ordlista i 
bilaga 1. 

1.4. Problemformulering 
Den övergripande fråga som detta examensarbete ger svar på är följande: 

Vilka skyddsåtgärder rekommenderas vid trådlös kommunikation av olika typer 
av information i en butiksmiljö? 

De huvudsakliga moment som genomförs i arbetet för att komma fram till denna 
rekommendation är dessa: 

• Gör en litteraturstudie om säkerhet i trådlösa nätverk för att svara på följande frågor: 

– Vilka säkerhetsproblem finns? 
– Vilka skyddsåtgärder finns för att motverka dessa problem? 
– Vad ges det för rekommendationer på skyddsåtgärder? 
– Vilka problem har andra företag eller verksamheter haft och hur har de löst dessa? 

• Beskriv ett antal realistiska scenarion för användning av trådlös kommunikation i en 
butiksmiljö och utför en kvalitativ riskanalys på dessa scenarion. Riskanalysen ska: 

– Identifiera tillgångar. 
– Identifiera hot och bedöma sannolikhet och konsekvens av dessa i en riskbedömning. 
– Identifiera skyddsåtgärder. 

• Med hjälp av litteraturstudiens resultat ska riskanalysen mynna ut i konkreta förslag på 
skyddsåtgärder som rangordnas för varje scenario, alternativt för alla tillsammans om 
detta är mer lämpligt. 

1.5. Metod 
Jag har genomfört en kvalitativ riskanalys för att komma fram till ett förslag på vilka 
skyddsåtgärder som är lämpliga att införa vid trådlös kommunikation i butik. För att få 
underlagsfakta till de scenarion som den kvalitativa riskanalysen utgår ifrån, har samtal med 
personer från olika delar på IT-avdelningen ägt rum. Detta har varit ett första steg för att få 
reda på vad för typ av information som kommuniceras inom och utanför företaget. 
Uppföljande samtal, speciellt med riskanalysens deltagare, har dessutom ägt rum för att vidare 
förankra mina rekommendationer på skyddsåtgärder i den miljö och det behov som finns på 
företaget. 

Förutom denna analys har även en övergripande litteraturstudie genomförts. Syftet med denna 
är att se allmänna trender inom området trådlösa nätverk och specifika säkerhetshot mot 
dessa. Att se vilka skyddsåtgärder som rekommenderas var också av intresse att ta reda på. 
Litteraturstudien är tänkt att styrka riskanalysen genom att användas som grund i 
riskanalysens diskussion om skyddsåtgärder som ska leda till en rekommendation. 

1.6. Avgränsningar 
Trådlösa nätverk på företag är ofta i någon mån sammanknutna med företagets övriga 
nätverk. Säkerhetsaspekter och skyddsåtgärder som är kopplade till det övriga nätverket 
kommer inte behandlas i denna rapport. T.ex. infattas inte system som samkör den 
information som kommer från enheter i det trådlösa nätverket eller metoder för att förhindra 
obehörig avlyssning i det trådbundna nätverket. På samma sätt ligger även redan befintlig 
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åtkomstkontroll och administration av denna utanför ramen för detta arbete. Egentligen gäller 
alla de säkerhetsproblem som trådbundna nätverk har även för trådlösa nätverk. De 
säkerhetsproblem som inte påverkas av införandet av trådlösa nätverk kommer dock inte 
diskuteras i detta arbete.  

För de mer konkreta och detaljerade diskussionerna om den praktiska implementeringen av 
säkerhet kommer fokus att ligga på trådlösa nätverk i en butiksmiljö utifrån de scenarion som 
utarbetas. Därför kommer inte skyddsåtgärder i trådlösa nätverk för tjänster som t.ex. åtkomst 
till internet och IP-telefoni föreslås. Examensarbetet sträcker sig dessutom enbart till att 
föreslå och ge rekommendationer för skyddsåtgärder. Att ta reda på kostnader, välja produkter 
och implementera dessa ligger utanför arbetets ramar. 

1.7. Disposition 
Rapporten börjar med en presentation av trådlösa nätverk där grundläggande begrepp och 
funktioner förklaras. Baskunskap om detta är nödvändigt för att kunna förstå de lite mer 
tekniska delarna i resten av rapporten. Därefter presenteras hur trådlösa nätverk kan användas 
och har använts i en butiksmiljö eftersom detta är av intresse för att förstå vilka förut-
sättningar som den praktiska delen i detta examensarbete bygger på. 

De huvudsakliga resultaten från litteraturstudien presenteras sedan genom en genomgång av 
hot och skyddsåtgärder som är speciellt intressanta i en trådlös miljö. I det kapitel som 
hanterar skyddsåtgärder i trådlösa nätverk ingår allmänna och vanligt förekommande rekom-
mendationer samt ett antal exempel på andra organisationers övervägningar av skyddsåtgärder 
vid implementering av trådlösa nätverk. 

Sedan ges en allmän presentation av riskanalyser och en specifik presentation av metoder för 
kvalitativa riskanalyser. Genomförandet av den kvalitativa riskanalysen redovisas genom att 
först beskriva utarbetandet av de scenarion som analysen utgår ifrån och sedan presentera och 
diskutera resultaten från den riskbedömning som görs. Den del av riskanalysen som innefattar 
olika avvägningar samt en slutgiltig rekommendation och prioritering av skyddsåtgärder i en 
butiksmiljö har givits ett eget kapitel eftersom diskussionen är så viktig och omfattande. I 
detta kapitel vägs resultaten från litteraturstudien om hot och skyddsåtgärder samman med 
analysgruppens bidrag i den kvalitativa riskanalysen för att komma fram till slutgiltiga 
rekommendationer för skyddsåtgärder. Dessutom presenteras ett antal konkreta förslag på 
trådlösa infrastrukturer som kan utgöra en grund i en praktisk implementering av ett säkert, 
trådlöst nätverk. 

Slutligen sammanfattas examensarbetets innehåll genom att kort beskriva de mest utmärkande 
hoten för trådlösa nätverk, lyfta fram de övergripande dragen av riskanalysens rekom-
mendationer för skyddsåtgärder samt diskutera en del aspekter som kan vara av vikt att ha i 
åtanke inför framtiden. 



 

5 

2. Trådlösa nätverk 
En viss förkunskap om nätverkskommunikation har förutsatts i denna rapport, men ändå ges 
en kort introduktion till grundläggande nätverkskommunikation i detta avsnitt. Anledningen 
till detta är framförallt att klargöra hur en del begrepp används och dessutom repetera vissa 
viktiga begrepp för läsaren. Därefter introduceras trådlösa nätverk där även den mest vanliga 
standarden presenteras. 

2.1. Grundläggande nätverkskommunikation 
I grund och botten sker all datakommunikation med någon representation av ettor och nollor. 
En bit är antingen en etta eller en nolla. För att två parter ska kunna kommunicera med 
varandra över ett nätverk så måste de komma överens om hur de ska tolka denna ström av 
bitar. Detta sker med hjälp av protokoll. Dessa protokoll dikterar hur bitarna bygger upp paket 
med data, samt hur dessa paket ska skickas över nätverket. 

Protokoll och komponenter i nätverk behöver relativt ofta uppgraderas eller bytas ut. Att 
nätverkskommunikation är uppbyggd enligt en skiktprincip underlättar detta arbete. De 
kommunicerande parterna befinner sig på samma skiktnivå och kommer överens om ett 
protokoll som hör till den aktuella nivån. Ur parternas synvinkel blir den ena partens utdata 
direkt den andra partens indata. Det som egentligen sker är att utdata från den sändande parten 
skickas till skiktet under och går igenom hela kedjan av skikt tills indata till slut skickas till 
den mottagande parten från dess underliggande skikt. Grundtanken med denna uppbyggnad är 
att det använda protokollet i ett skikt ska kunna bytas ut utan att det påverkar protokollen i 
skikten ovan och under.  

För att kunna diskutera kommunikation och säkerhet i nätverk är det till stor hjälp att ha en 
gemensam grund. OSI-modellen som skapades av standardiseringsorganet ISO (www.iso.org) 
används ofta som en sådan grund. Även om modellen sällan används som en nätverks-
arkitektur i praktiken så är själva modellen fortfarande mycket användbar och huvud-
uppgifterna för varje skikt är mycket viktiga [Tan03, 37]. De protokoll som i praktiken 
används i en nätverksarkitektur kan oftast på något vis passas in i OSI-modellens olika skikt. 
Figur 2.1 illustrerar hur OSI-modellens olika skikt förhåller sig till varandra. Från skikt fyra 
och uppåt sker kommunikationen oftast mellan slutanvändare, vilket också illustreras i 
figuren. 
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Figur 2.1. OSI-modellen 

Nedan beskrivs de olika skiktens huvuduppgifter [Tan03, 38-41]: 

1. Fysiska skiktet – Jobbar mot det fysiska kommunikationsmediet och ser till att 
överföringen av bitar blir korrekt. 

2. Datalänkskiktet – Ansvarar för nedbrytning och korrekt hopsättning av paket mellan 
noder i nätverket. 

3. Nätverksskiktet – Ska kunna bestämma färdväg och skicka paket mellan adresser även 
över olika typer av nätverk. 

4. Transportskiktet – Ansvarar för nedbrytning och korrekt hopsättning av paket mellan 
slutanvändare. 

5. Sessionsskiktet – Upprättar sessioner mellan användare. 

6. Presentationsskiktet – Berör syntax och semantik av den kommunicerade informationen. 

7. Tillämpnings- eller applikationsskiktet – Består av protokoll som används direkt i de 
applikationer som användaren kör. 

De sju skikten i OSI-modellen är alla av en teknisk karaktär. Då det talas om att införa 
säkerhetsåtgärder i de olika skikten kan det ibland vara användbart att prata om ytterligare ett 
skikt som syftar till att inkludera den mänskliga faktorn. 

8. Sociala skiktet – Behandlar frågor om hur användaren tar emot och använder den 
kommunicerade informationen. 

Ur en säkerhetssynpunkt är det bra att ha denna modell i åtanke. Det är nämligen viktigt att 
tänka på säkerheten i alla skikt. T.ex. räcker det inte enbart med att kräva fjärrinloggning på 
en tjänst för åtkomst av känslig information. Om trafiken i kablar eller luften går att avlyssna 
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och analysera går det att komma åt den känsliga informationen i ett lägre skikt. Samma 
resultat går förmodligen att uppnå genom att angripa det högre sociala skiktet och lura av 
användaren sitt användarnamn och lösenord. 

2.2. Allmänt om trådlösa nätverk 
Gemensamt för alla typer av trådlösa nätverk och det som skiljer dem från trådbundna nätverk 
är att kommunikation sker med hjälp av elektromagnetiska vågor i luften. Olika frekvenser 
ger vågorna olika egenskaper. Kommunikationen som diskuteras i denna rapport sker på 
frekvenser som definieras som radiovågor och Andrew Tanenbaum [Tan03, 103] beskriver 
egenskaperna på följande sätt: 

Radiovågor är lätta att framställa, kan färdas långa sträckor och tränger lätt genom 
byggnader… Radiovågor är även rundstrålande, vilket betyder att de färdas i alla 
riktningar från källan, så sändaren och mottagaren behöver inte fysiskt riktas 
noggrant mot varandra. 

På grund av dessa egenskaper är risken stor att radiovågor från olika källor stör varandra. 
Tanenbaum menar att detta är anledningen till att alla länder reglerar luftrummet genom krav 
på licenser för att använda radiosändare. Vissa frekvensområden har dock lämnats fria och 2,4 
GHz-bandet är i dagsläget det som används för de flesta protokoll för trådlös kommunikation. 

Komponenterna som används för trådlös kommunikation är accesspunkter och enheter. De 
protokoll som diskuteras i denna rapport möjliggör för tvåvägskommunikation, så 
komponenterna agerar både som sändare och mottagare av data. Accesspunkterna är 
basstationer i nätverket och är oftast en länk mellan luften och ett trådbundet nätverk. 
Enheterna är de komponenter som kommunicerar med accesspunkterna. Dessa kan vara 
inbyggda system eller enheter som styrs av en person. 

De kommunikationsstrukturer som används i trådlösa nätverk är infrastruktur- eller ad hoc-
nätverk. Infrastrukturnätverk innebär att enheter enbart kommunicerar med en accesspunkt. 
Enheterna associerar till accesspunkten innan de tillåts att kommunicera via den. I ad hoc-
nätverk behövs inga accesspunkter eftersom enheterna kommunicerar direkt med varandra. 
Om det protokoll som körs tillåter, så kan en blandning av de olika strukturerna användas. En 
enhet skulle då kunna kommunicera med en accesspunkt och andra enheter samtidigt. 
Skillnaden mellan infrastruktur- och ad hoc-nätverk illustreras i figur 2.2. 

 
Figur 2.2. a) Infrastrukturnätverk med kommunikation mellan accesspunkt och enheter. 

b) Ad hoc-nätverk med kommunikation mellan enheter. 
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Huvudsyftet med trådlös kommunikation är rörelsefrihet, men accesspunkter har en begränsad 
räckvidd. Trådlösa nätverk i infrastrukturläge behöver därför en funktion som kallas för 
roaming. Detta innebär att om en enhet under förflyttning tappar kontakten med den 
accesspunkt den är associerad med, kommer den automatiskt associera till en annan 
tillgänglig accesspunkt [SIG01, 96]. Något som är önskvärt vid roaming är att 
kommunikationssessionen bibehålls, vilket bland annat innebär att användaren inte märker 
detta byte mellan accesspunkter. 

Trådlösa nätverk brukar delas in i tre grupper beroende på räckvidd [KO02]. I ordningen 
längst till kortast räckvidd är de tre grupperna Wireless Wide Area Network (WWAN), 
Wireless Local Area Network (WLAN) och Wireless Personal Area Network (WPAN). I figur 
2.3 nedan ges ett antal exempel på tekniker som räknas till var och en av grupperna. 
Längst 
räckvidd Grupp Exempel

Wireless Wide Area Network (WWAN) GSM, GPRS, 3G, WiMax (IEEE 
802.16)

Wireless Local Area Network (WLAN) Wi-Fi (IEEE 802.11), 
HiperLAN/2

Wireless Personal Area Network (WPAN) Bluetooth, IR

Kortast 
räckvidd  
Figur 2.3. Exempel på tekniker i de olika grupperna av trådlösa nätverk. 

IEEE 802.11, eller Wi-Fi som det också kallas har än så länge varit den mest framgångsrika 
teknologin för trådlösa nätverk [Gas05, 1]. Denna standard presenteras härefter för att ge en 
inblick i trådlösa nätverks grundläggande principer och praktiska funktionalitet. 

2.2.1. IEEE 802.11 
IEEE står för Institute of Electrical and Electronics Engineers (www.ieee.org) och är ett 
standardiseringsorgan för nätverksprotokoll. Standardfamiljen 802 definierar det fysiska 
skiktet och datalänkskiktet för de protokoll som ingår i familjen [Sik03, 58]. Protokollet 
802.11 hör till denna familj och det gör även t.ex. det vanliga trådbundna protokollet 802.3, 
mer känt som Ethernet. Datalänkskiktet är i sin tur uppdelat i Medium Access Control (MAC) 
och Logical Link Control (LLC). Figur 2.4 visar de nämnda protokollens förhållande till 
varandra. LLC ligger över de andra skikten och är identiskt för alla standarder som uppfyller 
kraven för IEEE 802. Detta betyder bland annat att protokollen i skikten ovanför LLC kan 
användas på exakt samma sätt oavsett om kommunikationen sker trådlöst eller inte. 

 
Figur 2.4. Fysiskt skikt och datalänkskikt i standardfamiljen 802. 
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Under årens lopp har standardiseringsgruppen för 802.11 producerat flertalet standarder som 
alla betecknas med en bokstav efter 802.11. Dessa skiljer sig åt på punkter som bandbredd, 
räckvidd, säkerhetsfunktioner, avsett användningsområde etc. Med grund i en artikel i 
Computer Sweden [Ric05, 17] presenteras här nedan de mest omtalade standarderna: 

• 802.11b – Den mest kända bland standarderna. Använder 2,4 GHz-bandet och har en 
teoretisk kapacitet på upp till 11 Mbit/s. 

• 802.11g – Använder samma frekvensband som 802.11b, men har en teoretisk kapacitet på 
upp till 54 Mbit/s. Har blivit en succé framförallt i hemmanätverk. 

• 802.11a – Trådlös överföring på 5 GHz-bandet. Detta är ett mindre trafikerat 
frekvensområde, vilket leder till mindre störningar, men räckvidden är inte lika lång. Den 
teoretiska kapaciteten är 54 Mbit/s. 

• 802.11i – Är ett tillägg som kan användas tillsammans med t.ex. de tre förstnämnda 
standarderna och är framförallt designad för att ge bättre säkerhet i WLAN. 

• 802.11e – Är ett tillägg som kan användas tillsammans med t.ex. de tre förstnämnda 
standarderna och ger stöd för trafikprioritering. Tanken är att t.ex. telefoni ska gå före 
vanlig datatrafik. 

• 802.11n – Denna standard är fortfarande under utveckling, men målet är att den ska ge en 
kapacitet på minst 100 Mbit/s. 

Standarden 802.11g är bakåtkompatibel med 802.11b och dessa är för tillfället de mest 
använda standarderna. Om en komponent som stödjer 802.11g ska kommunicera med en som 
enbart stödjer 802.11b så sänks dock den maximala hastigheten till den som gäller för 
kommunikation med 802.11b. 

Det finns tre huvudtyper av paket som används vid kommunikation i trådlösa nätverk; 
administrationspaket, kontrollpaket och datapaket [Gas05, 67]. Administrationspaket används 
för att ansluta till eller lämna trådlösa nätverk, samt för att flytta associationer mellan olika 
accesspunkter. Kontrollpaket används på olika sätt för att se till att data överförs tillförlitligt 
mellan flera enheter eller mellan enhet och accesspunkt. Efter de administrativa och 
kontrollerande momenten har genomförts är det datapaketen som står för överföringen av data 
som ska kommuniceras. 

Vid uppkoppling av en enhet till en accesspunkt i infrastrukturläge sker först en autenticering 
och sedan en associering. Under båda delmomenten är det administrationspaket som skickas 
mellan de två parterna. Matthew Gast [Gas05, 177] framhåller att autenticeringen inte ger ett 
meningsfullt bidrag till nätverkssäkerheten trots benämningen. Han förklarar vidare att inga 
kryptografiska hemligheter utbytes eller valideras och att autenticeringsprocessen inte är 
ömsesidig. Det finns två metoder för autenticering i 802.11, öppet-system och delad-nyckel. 
Autenticering med den förstnämnda metoden är det enda som krävs av 802.11 och innebär i 
stort sett bara att enheten delger accesspunkten sin MAC-adress, som är unik för enheten. Vid 
delad-nyckel-autenticering skickar dessutom accesspunkten en fråga som enheten krypterar 
med Wired Equivalent Privacy (WEP) innan den skickas tillbaks. Accesspunkten kan då 
verifiera att enheten som vill autenticeras känner till nyckeln för nätverket och sedan bevilja 
tillträde. Denna metod kräver att nycklar utbytes innan autenticering äger rum. 

Efter autenticering måste enheten associera med accesspunkten innan trafik kan börja skickas. 
Associeringen behövs för att paket som är avsedda för en viss enhet ska kunna skickas till rätt 
accesspunkt. Gast [Gas05, 184] menar att associering är den logiska motsvarigheten till att 
koppla in sig på ett trådbundet nätverk. Enligt 802.11 är det strikt förbjudet att associera med 
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fler än en accesspunkt. Avassociering och avautenticering kan användas för att avsluta en 
associering eller autenticering. Avslutas en autenticering innebär det även att associeringen 
avslutas eftersom den är beroende av autenticeringen. 

Ad hoc-nätverk tillåts också i 802.11 och termen för dessa är egentligen oberoende nätverk. 
Att de kallas för ad hoc-nätverk beror enligt Gast [Gas05, 16] på att de är kortvariga, små och 
används för ett specifikt ändamål. I ad hoc-nätverk saknas accesspunkter och därmed finns det 
inte någon uppenbar central punkt som tar hand om de administrativa delarna som krävs för 
att kommunikationen ska fungera. Protokollen specificerar många olika metoder som 
tillsammans hanterar detta problem. 

Då ett trådlöst nätverk består av många enheter och accesspunkter kan det lätt bli kollisioner 
mellan paket. Många kollisioner kan minska effektiviteten på kommunikationen och därför 
behövs metoder för att undvika detta. Tanenbaum [Tan03, 296] skriver att 802.11 har två 
metoder för att hantera detta. Det är dock bara en av metoderna som måste stödjas av alla 
implementeringar av standarden och den metoden använder sig av ett protokoll som kallas för 
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA). Med detta protokoll 
försöker enheterna ta reda på om kommunikationskanalen är redo att sända på, antingen 
genom att lyssna efter annan trafik eller genom ett utbyte av speciella kontrollpaket. 
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3. Nätverk i butik 
I detta kapitel ges först en övergripande introduktion till hur det trådbundna nätverket ser ut i 
Axfoods butiker idag. Därefter ges några exempel på hur trådlösa nätverk har implementerats 
på andra företag med funktioner som är liknande de som Axfood kan vara intresserade av. 
Slutligen presenteras några reflektioner över framtida användningsområden för trådlösa 
nätverk som kanske kan vara intressanta även för Axfood. 

3.1. Trådbundna nätverk idag 
Som för de flesta områden i samhället så är mycket av den dagliga verksamheten i Axfoods 
butiker beroende av datorer och datakommunikation. Datorerna i butiken måste bl.a. kunna 
kommunicera med Axfoods centrala datasystem och genom detta dessutom få kontakt med 
externa leverantörer. Kommunikation sker även mellan datorerna i butiken. På datorerna som 
finns på kontoret ”bakom kulisserna” i butiken sköts uppgifter som har att göra med t.ex. 
varubeställning, priskontroller och inventering.  

De uppgifter som beskrivits i stycket ovan kräver att de anställda går runt ute i butiken och 
samlar in information om t.ex. antal varor och aktuell prismärkning. För att underlätta detta 
finns idag enklare handhållna enheter som används för att t.ex. registrera vilka varor som 
behöver beställas. Informationen på dessa enheter överförs till det övriga systemet först då de 
ansluts till en dockningsstation som är kopplad till en dator. Det är först när informationen 
förts över till denna dator som den kan behandlas vidare. 

Ute i butiken finns det också ett antal datorer och absolut vanligast är kassadatorn. Denna 
måste vara ständigt uppkopplad mot resten av systemet för att kontinuerligt kunna skicka data 
om försäljning. I anslutning till kassadatorn finns dessutom alltid en kontokortsläsare som för 
varje korttransaktion behöver ha kontakt med betalningssystem och de banker som är 
anslutna. 

3.2. Trådlösa nätverk idag 
Nedan presenteras tre exempel från verkligheten där trådlösa nätverk används i butik. Det 
första exemplet illustrerar en lösning med en trådlös handdator som används av de anställda 
ute i butikerna på K-rauta (www.k-rauta.se). Det andra exemplet tar upp ett annat möjligt 
användningsområde för en trådlös handdator, men denna gång är användarna kunderna på 
ICA (www.ica.se). Slutligen presenteras METRO-gruppens (www.metrogroup.de) s.k. 
framtidsbutik i Rheinberg. 

3.2.1. K-rauta 
K-rauta är ett finskt företag som räknas som ett av Nordens största byggvaruhus och har 
etableringar på tio orter i Sverige. Företaget har infört en handdatorlösning som har bidragit 
till att effektivisera och höja kvaliteten på de anställdas arbete. Innan handdatorn infördes 
fanns det behov av en ny lösning eftersom de flesta anställda var missnöjda med det befintliga 
IT-systemet. Problemen innefattade saker som t.ex. att efterfrågad vara varken fanns i butik 
eller lager, felaktig prismärkning, osäkert lagersaldo eller varor som inte var inlagda i 
kassasystemet [Kno04]. 

Den lösning som infördes på K-rauta har gett butikspersonalen tillgång till affärssystemet 
direkt utifrån butiken via handdatorer som använder trådlös kommunikation. Enheterna är 
handdatorer med en tålig konstruktion och inbyggd laseravläsare. För kommunikation 
används trådlöst nätverk med 802.11b. Operativsystemet är Microsofts Pocket PC 2002 och 
den specialskrivna mjukvaran har ett grafiskt användargränssnitt. Med hjälp av denna 
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mjukvara kan användarna göra bl.a. varubeställningar, rullande inventeringar, kontroller vid 
inleverans, priskontroll med hylletikettutskrift, och söka på lagersaldo för samtliga varuhus 
[Ber04]. 

Efter införandet av handdatorlösningen räknar K-rauta med att effektiviteten har gått upp 
mellan 30-70 procent beroende på vilken process som avses [Kno04]. Dessutom har 
fyllnadsgraden i butiken ökat och kvaliteten höjts för varubeställning, inleverans och 
inventering [Ber04]. Förutom bättre kontroll och funktionalitet i butiken så påpekar företaget 
att även motivationen hos personalen har höjts och kundservicen blivit bättre. 

3.2.2. ICA självscanning 
På flertalet ICA-butiker i Sverige finns det möjlighet för kunderna att använda s.k. 
självscanning vid inköp i butiken. Handdatorerna som används är tillverkade av företaget 
Symbol (www.symbol.com) och har en inbyggd streckkodsläsare samt en liten display med 
textbaserat användargränssnitt. Den trådlösa kommunikationen sker med protokoll från 
standarden 802.11 [Ise04]. 

För att kunna använda ICA självscanning måste kunden ha ICA-kort och därmed vara 
registrerad kund hos ICA. Dessutom måste en speciell ansökan om självscanning göras för 
varje butik och kunden går då med på ett antal villkor [Ica]. När kunden handlar ska varornas 
streckkod först läsas av och därefter kan de läggas direkt i kassarna. Vid betalning överförs 
informationen från kundens handdator till kassan och kunden får betala som vanligt. Den 
stora fördelen är att varorna inte behöver plockas upp på ett band för att registreras. För att 
motverka risken för felregistrering och stöld görs slumpmässiga stickprovskontroller. En 
fördel med självscanning är att det leder till kortare eller inga köer och den största fördelen 
många kunder uttrycker är att det går att se den totala summan medan man handlar [Per05]. 

3.2.3. METRO-gruppens framtidsbutik 
METRO-gruppen är en tysk dagligvarukedja som tillsammans med ett stort antal partners 
skapat en butik i Rheinberg, Tyskland, som de kallar för Framtidsbutiken. Syftet med denna 
framtidsbutik är att den ska fungera som en grogrund för framtidsvisioner i dagligvaru-
handeln, samt vara en plattform för testning av nya tekniker. I detta avsnitt presenteras de 
funktioner som är implementerade i Framtidsbutiken och illustreras i den virtuella rundtur 
som finns tillgänglig på hemsidan [Metro]. En teknik som är dominerande i Framtidsbutiken 
är Radio Frequency IDentification (RFID). RFID-tekniken möjliggör trådlös avläsning av 
information från de chips den används på. På hemsidan finns mer information om tekniken 
och även om övriga delar av projektet. 

Kundens inhandlingsförlopp 
Endast registrerade kunder kan använda de nya teknikerna i Framtidsbutiken. På varje 
kundvagn finns en datorskärm som kallas för Personal Shopping Assistant (PSA). Det första 
en kund gör när denne kommer till butiken är att logga in på PSA:n genom att hålla upp sitt 
RFID-försedda medlemskort framför den. På PSA:n kan sedan kunden t.ex. se inköpslistan 
från sitt förra besök och få skräddarsydda specialerbjudanden som tas fram beroende på 
kundens inköpsstatistik. Det finns även möjlighet att hemifrån skriva ner sin inköpslista och 
skicka den till butiken via internet. Denna inköpslista visas då på PSA:n när kunden loggar in. 

För att enkelt hitta rätt i butiken anger PSA:n i vilken avdelning varorna på inköpslistan finns. 
Kunden kan sedan guidas fram till varan via en karta på PSA:n som visar varans och 
kundvagnens position, samt vägen däremellan. När kunden väl har fått tag på rätt vara 
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registreras den genom att hållas framför PSA:n så att RFID-chipset kan läsas av. Varan läggs 
till i den aktuella inköpslistan på PSA:n där även totalt pris av hittills registrerade varor visas. 

Vid betalning förs den aktuella inköpslistan över till kassapersonalens dator och kunden 
betalar. Ett problem med RFID är att alla chips måste avkodas var för sig och därför görs 
detta vid en speciell station efter betalning. Det finns även möjlighet till självutcheckning och 
den går till så att kunden registrerar varje vara för sig i en betalstation och samtidigt avkodas 
RFID-chipset. När alla varor är registrerade betalar kunden och går sedan genom en kontroll-
station som kontrollerar att alla varor är avkodade. 

Funktioner i butiken 
I framtidsbutiken finns det även en del funktioner där den trådlösa tekniken är till mer för att 
underlätta och effektivisera arbetet i butiken. Etiketterna på hyllorna i butiken är digitala och 
får information direkt från datasystemet, vilket tar bort behovet av att uppdatera priser 
manuellt. Även digitala displayer för specialerbjudanden finns i butiken. Varorna står på s.k. 
smarta hyllor. Med hjälp av att varornas RFID-etiketter läses av kan de smarta hyllorna märka 
när en vara håller på att ta slut. De kan även märka om en enskild vara står felplacerad. I båda 
dessa fall skickar hyllan ett meddelande till en central terminal som sedan vidarebefordrar 
meddelandet till en PDA som används av en anställd. Denna person kan då åtgärda detta 
genom att fylla på varor eller ta bort en felplacerad vara, beroende på vad som genererade 
meddelandet. 

För enklare hantering och bättre kontroll över lagerstatus används en hel del automatiserade 
processer. När varor ankommer till lagret på butiken registreras de automatiskt i datasystemet. 
En kontroll mot beställningen görs för att uppmärksamma på varor som av någon anledning 
inte har levererats enligt beställningen. När varor tas ut i butiken registreras de också 
automatiskt för att uppdatera aktuell lagerstatus. Administrationsmässigt så sköts all data som 
t.ex. butikernas lagerstatus och försäljningsstatistik i ett centralt datasystem. Många processer 
i lagerhanteringen kan automatiseras eftersom tillverkare, distributörer och butiker alla är 
inblandade i projektet.  

3.3. Trådlösa nätverk i framtiden 
Axfood har ännu inte implementerat några sådana lösningar som presenteras i föregående 
avsnitt, men när det gäller trådlös kommunikation talas det på företaget om att i ett första steg 
göra en del av kontorsdatorns funktioner tillgängliga via en trådlös handhållen enhet ute i 
butiken. Detta är framförallt fördelaktigt i de större butikerna eftersom mycket tid kan gå åt 
för att förflytta sig mellan en plats i butiken till datorn på kontoret för att utföra en enkel 
uppgift. Exempel på uppgifter som skulle kunna utföras på dessa handhållna enheter är 
inventering och varubeställning, samt korrigerande uppgifter som att kontrollera och 
uppdatera saldon och priser. Den största anledningen till att använda trådlösa nätverk för att 
göra sådana typer av tjänster tillgängliga utifrån butiken är att få de anställda att spendera så 
mycket av sin arbetstid som möjligt ute i butiken. Avsikten är att så få anställda som möjligt 
ska kunna sköta verksamheten utan att servicen till kunderna försämras. 

Redan idag har många olika sorters verksamheter valt att erbjuda publik, trådlös 
internetåtkomst. Även livsmedelsbutiker skulle eventuellt kunna vara intresserade av att 
erbjuda en sådan tjänst för att tillgodose kundens behov av ständig tillgänglighet. I en butik 
skulle en sådan tjänst kunna användas av kunder som har en bärbar dator eller mobiltelefon 
med möjlighet att koppla upp sig via WLAN. Ett sätt för butiken att kunna göra tjänsten 
lönsam är att skicka ut reklam till de enheter som använder det publika, trådlösa nätverket. 
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IP-telefoni över trådlösa nätverk är en mycket omdiskuterad teknik. Dels vad det gäller 
fördelarna med tjänsten, men främst vad det gäller säkerhetsproblemen. I en butik skulle IP-
telefoni över trådlösa nätverk kunna användas istället för den vanliga telefonin för att få ner 
kostnader och öka mobiliteten. Men tills problemen som har framförallt med tillgänglighet att 
göra är lösta, så är detta förmodligen inte ett alternativ som kan användas mer än som 
komplement. 

METRO-gruppen föreslår i Framtidsbutikens virtuella rundtur två framtidsvisioner för 
funktioner som skulle kunna underlätta inköp av varor. I en vision läser ett smart kylskåp av 
sitt innehåll och skickar en elektronisk inköpslista via internet till användarens mobiltelefon 
om vilka varor som saknas eller håller på att ta slut. Den andra visionen som de visar är en 
smart kundvagn där kunden enbart behöver lägga varorna i kundvagnen och gå till kassan för 
att betala. All avläsning av varorna sker automatiskt med hjälp av en utvecklad trådlös teknik. 

När det gäller hur betalningar ska gå till på ett säkert och effektivt sätt i framtiden kan trådlös 
kommunikation komma att spela roll. Det är främst i Japan som tecken på detta redan har 
kunnat iakttas. Bl.a. bildades The Mobile Payment Promotion Council den 25:e oktober 2005 
för att tala för standardiserade mobila trådlösa betalningssystem i Japan [JCN05]. Det återstår 
att se hur tekniken och användningen utvecklas och huruvida den så småningom sprids vidare 
till Sverige. 
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4. Hot i en trådlös miljö 
För att kunna motverka hot på ett effektivt sätt behöver hotbilden vara känd. I en rapport från 
National Institute of Standards and Technology (NIST) [KO02], som är ett organ inom det 
amerikanska handelsdepartementet, presenteras en lista med framträdande hot i trådlösa 
nätverk. Den första punkten i listan klargör att alla sårbarheter som existerar i ett traditionellt 
trådbundet nätverk, även gäller för trådlösa tekniker. Trots detta ser vissa hot annorlunda ut i 
trådlösa och trådbundna nätverk p.g.a. de olika fysiska egenskaperna. 

De efterföljande punkterna i listan anger ett antal hot som är speciellt intressanta för trådlösa 
nätverk. Bl.a. med grund i denna lista har olika typer av hot valts att presenteras i detta 
kapitel. De hot och aspekter på hot som presenteras har framförallt valts ut eftersom de är 
speciellt intressanta och omtalade när det gäller säkerhet i trådlösa nätverk. Det första 
avsnittet berör framförallt den kommunikativa delen av det trådlösa nätverket. Avsnittet 
därefter fokuserar mer på själva enheterna som används för kommunikationen och i det sista 
avsnittet diskuteras även användarens roll. 

4.1. Hot vid trådlös kommunikation 
Enligt Matt Bishop [Bis03, 6] är ett hot en potentiell säkerhetsöverträdelse. En sådan 
överträdelse behöver inte inträffa för att hotet ska existera, men skydd mot handlingar som 
kan leda till överträdelse måste införas. Dessa handlingar kallas för attacker och det är sådana 
som framförallt behandlas i detta avsnitt. I rapporten från NIST [KO02] presenteras 
attackernas taxonomi på ett överskådligt sätt. Figur 4.1 är hämtad från denna rapport och de 
efterföljande förklaringarna introducerar olika typer av förekommande attacker vid trådlös 
kommunikation. 

 
Figur 4.1. Attacker i trådlösa nätverk. 

• Passiv attack – En attack där en obehörig part får tillgång till information, men inte 
ändrar innehållet. 

– Obehörig avlyssning – Angriparen avlyssnar kommunikationen för att få tag på 
innehållet. 

– Trafikanalys – Angriparen erhåller kunskap genom att avlyssna kommunikationen för 
att se mönster i den. 

• Aktiv attack – En attack där en obehörig part gör ändringar i ett meddelande, en ström av 
data eller en fil. 

– Maskering – Angriparen uppträder som en behörig användare och får därigenom vissa 
privilegier. 
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– Återuppspelning – Angriparen avlyssnar kommunikationen och återsänder 
meddelanden som den behöriga användaren. 

– Datamodifiering – Angriparen ändrar ursprunglig data genom att radera, lägga till, 
ändra eller omorganisera sådana data. 

– Tillgänglighetsförlust – Angriparen hindrar normal användning eller administration av 
kommunikationsresurser. 

För dessa attacker ska kunna utföras behöver angriparen eller dennes utrustning befinna sig 
inom täckningsområdet, vilket mycket väl kan sträcka sig utanför byggnaden som det trådlösa 
nätverket är avsett för. Ett problem är att det kan vara svårt att kontrollera täckningsområdet i 
trådlösa nätverk eftersom radiovågornas fortplantning påverkas av väggar och andra hinder. 

Även om täckningsområdet är noggrant kartlagt så skulle en angripare dessutom kunna 
använda sig av en starkare antenn och därmed ha möjlighet att befinna sig längre bort än 
beräknat för att utföra sin attack. På grund av trådlösa enheters mobilitet och ökande kapacitet 
är det inte heller otänkbart att en angripare befinner sig inne i byggnaden då attacken utförs. 
Det kan vara svårt att upptäcka en angripare på platser där det normalt finns många okända 
människor, som t.ex. i en butik. Oavsett var angriparen befinner sig är det vissa typer av hot 
mot kommunikationen som är speciellt intressanta i trådlösa nätverk. De tre som presenteras 
nedan sammanfattar de mest omtalade hoten: obehörig avlyssning, otillåtna accesspunkter och 
tillgänglighetsförlust. 

4.1.1. Obehörig avlyssning 
Hotet består i att en obehörig person läser av och analyserar paketen som skickas i luften. 
Detta är som nämnts tidigare en passiv attack där angriparen enbart lyssnar på trafiken och 
inte interagerar med de kommunicerande parterna [Bis03, 7]. Att kommunikationen sker med 
radiovågor i luft gör att det naturliga fysiska skyddet som finns i trådbundna nätverk saknas. 
Gast [Gas05, 476], och många andra med honom, har liknat oskyddade trådlösa nätverk med 
att installera ett nätverksuttag på parkeringen utanför byggnaden. 

Förutom en enhet med möjlighet till trådlös kommunikation behöver angriparen ett program 
som analyserar trafiken för att en människa ska kunna tolka den. Även om trafiken är 
krypterad med WEP så är informationen inte säker mot obehörig avlyssning eftersom WEP 
innehåller svagheter som har varit kända sedan 2001. Fluhrer et. al. upptäckte att vissa 
svagheter ledde till att en passiv attack som bara använder kryptotext kunde avslöja 
krypteringsnyckeln på en försumbart kort tid som dessutom enbart ökade linjärt med 
nyckellängden [FMS01]. 

Sedan dess har många verktyg för att analysera trafik utvecklats för att även klara av att med 
olika metoder knäcka en WEP-nyckel om en sådan används, varefter trafik som är krypterad 
med denna kan avlyssnas. I två artiklar i ett säkerhetsforum presenteras och testas ett antal 
sådana verktyg och de metoder de använder. Den första artikeln [Oss04] behandlar passiva 
attacker där enbart ursprungliga paket samlas innan nyckeln kan knäckas. Hur lång tid en 
sådan attack tar beror därmed på hur mycket trafik som kommuniceras, men när tillräcklig 
data har samlats in tar själva kryptoanalysen oftast mellan några sekunder till några minuter 
innan WEP-nyckeln hittas. Den andra artikeln [Oss05] beskriver en aktiv attack där utvalda 
ursprungliga paket återuppspelas för att snabbt komma upp i den trafikmängd som krävs för 
att WEP-nyckeln ska kunna hittas. Detta innebär att hela processen enbart tar ett fåtal minuter 
oavsett hur mycket trafik som normalt kommuniceras i nätverket. Alla verktyg som artiklarna 
refererar till finns gratis och lätt tillgängliga på internet. 
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4.1.2. Otillåten accesspunkt 
Det kan göras en uppdelning på interna och externa otillåtna accesspunkter och hotbilden ser 
olika ut för de båda. En intern otillåten accesspunkt ansluts till det interna nätverket utan 
tillåtelse eller vetskap av nätverksansvariga och kan öppna en kanal rakt in i det interna 
nätverket. En extern otillåten accesspunkt kommer i fortsättningen kallas för förklädd 
accesspunkt, vilket beror på att den utger sig för att vara en behörig accesspunkt för att locka 
enheter att koppla upp sig. 

Om en trådbunden komponent ansluts till ett okontrollerat nätverksuttag som står i direkt 
förbindelse med det interna nätverket kan detta vara ett hot i sig. T.ex. kan komponenten få 
tag i känslig information eller introducera skadlig kod. Detta gäller även för interna otillåtna 
accesspunkter, men hotet blir större eftersom nätverket ofta kan nås även utanför byggnaden 
där omgivningen är svårare att kontrollera. Nätverksuttaget görs alltså praktiskt sett 
tillgängligt på viss distans och enligt tidigare resonemang om radiovågornas utbredning är det 
svårt att avgöra hur långt avståndet är. Eftersom accesspunkter är mycket billiga och lätta att 
sätta upp skulle en anställd kunna sätta upp en egen accesspunkt i företagets lokaler och 
sannolikheten är stor att denna är placerad innanför företagets brandvägg utåt. Även en 
angripare på besök i lokalerna skulle under ett obevakat ögonblick kunna koppla in en sådan 
accesspunkt i ett okontrollerat nätverksuttag för att senare kunna komma åt det interna 
nätverket utifrån. 

Förklädda accesspunkter öppnar inte en kanal in till det interna nätverket, utan arbetar utifrån 
en helt annan princip. Angriparen försöker få enheter att koppla upp sig mot den förklädda 
accesspunkten genom att utge den för att vara en behörig accesspunkt i det interna trådlösa 
nätverket. Används 802.11 sätts den förklädda accesspunktens namn till samma som den 
behöriga accesspunktens. Eftersom administrationspaket i 802.11 inte är autenticerade kan 
inte enheterna avgöra skillnaden mellan en behörig och en förklädd accesspunkt [Pot03]. 
Vidare väljer enheten automatiskt den accesspunkt som ger ut starkast signal om två access-
punkter med samma namn hittats, vilket också kan utnyttjas av en angripare. 

Tre olika attacker som de förklädda accesspunkterna kan användas för kan identifieras 
[Pot03]. För det första kan den förklädda accesspunkten användas för att helt enkelt förkasta 
den trafik som enheten skickar efter associering. Den förklädda accesspunkten utgör då ett 
”svart hål” och kan effektivt användas för att utföra en tillgänglighetsförlustattack som 
kommer diskuteras mer i nästa avsnitt. 

Den andra attacken som identifierats är en s.k. mannen-i-mitten-attack. Enheten kopplar upp 
sig mot den förklädda accesspunkten i tron att det är en behörig accesspunkt. Den förklädda 
accesspunkten kopplar i sin tur upp sig mot en behörig accesspunkt som tror att den kom-
municerar direkt med enheten. I denna attack tror alltså både enhet och behörig accesspunkt 
att de kommunicerar direkt med varandra, men i själva verket går all trafik via den förklädda 
accesspunkten. Figur 4.2 illustrerar hur den verkliga och upplevda trafiken färdas. Angriparen 
kan då använda den förklädda accesspunkten för att enbart lyssna av trafiken, eller för att 
ändra meddelanden utan att någon av de kommunicerande parterna märker något. 
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Figur 4.2. Mannen-i-mitten-attack. 

Den tredje och sista attacken är riktad mot användaren av tekniken och innebär att angriparen 
försöker lura användaren att delge sina hemligheter genom att utge sig för att vara behörig att 
få veta dessa. T.ex. kan angriparen försöka få tag i enhetens användares inloggningsuppgifter. 
Detta skulle kunna gå till så att en angripare visar upp en webbsida på de trådlösa enheterna 
och meddelar att den trådlösa sessionen har gått ut. Användaren uppmanas då att mata in 
användarnamn och lösenord för att fortsätta och angriparen får då tillgång till denna 
information. 

4.1.3. Tillgänglighetsförlust 
Tillgänglighetsförlust kan t.ex. inträffa när störande signaler eller data översvämmar nätverket 
så att rättmätig information hindras från att kommuniceras. Trådlösa nätverk är speciellt 
sårbara mot detta fenomen p.g.a. att de i grund och botten bygger på radiovågor i den öppna 
luften. Den störande källan behöver inte ens vara nära den utsatta enheten, utan det räcker att 
källan är inom räckvidd av sändningsområdet [Vin02, 175]. Vidare kan konsekvenserna av 
tillgänglighetsförlust variera från en mätbar prestandaförlust till total systemkrasch. Det är 
dessutom viktigt att komma ihåg att konsekvenserna oftast är beroende av hur länge 
tillgänglighetsförlusten pågår. 

Vid en tillgänglighetsförlustattack försöker en angripare avsiktligt blockera nätverket. Oavsett 
vilket protokoll som används så kan en angripare alltid störa nätverket genom att introducera 
brus på aktuellt frekvensområde. För att störa kommunikation med specifika protokoll kan 
angriparen dessutom översvämma nätverket med väl valda administrationspaket. Matthew 
Gast [Gas05, 480] påpekar exempelvis att det i 802.11-protokollet inte krävs autenticering av 
administrations- och kontrollpaket. Han menar vidare att tillgänglighetsförlustattacker är 
enkla att utföra eftersom en angripare bara behöver ta reda på adressen till en accesspunkt för 
att börja skicka avassociations- eller avautenticeringspaket. Det går dessutom att översvämma 
nätverket med autenticeringspaket för att blockera behörig trafik eller att lura de behöriga 
enheterna att hela tiden vänta på sin tur genom att konstant fingera start av ny sändning 
[Vin02, 176]. 

Det är inte bara angripare som kan orsaka tillgänglighetsförlust i ett trådlöst nätverk. Även 
andra enheter som använder samma frekvensområde kan störa. T.ex. så delar de vanligaste 
protokollen i 802.11-standarden frekvensområde med mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. 
Om det finns flera accesspunkter i samma sändningsområde så kan dessa också störa 
varandra. I en artikel i Ny Teknik [Lew05, 6] varnar professionella nätverksbyggare för detta 
problem och säger att två felaktigt inställda trådlösa nätverk på samma plats kan göra att 
trafiken i båda nätverken nästan blockeras helt. Detta problem ökar förmodligen i takt med 
antalet trådlösa nätverk inom ett område. Trots att accesspunkter har rykte om sig att vara 
enkla att installera så innebär det inte automatiskt att de är optimalt inställda. 
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4.2. Fysisk säkerhet 
Föregående avsnitt inriktade sig på attacker mot kommunikationen mellan komponenter i det 
trådlösa nätverket. I detta avsnitt diskuteras istället hot mot enheten som är ett verktyg i den 
trådlösa kommunikationen. I många fall där trådlös kommunikation förekommer är den ökade 
mobiliteten en av de största vinsterna. För att få denna mobilitet krävs ofta att enheterna är 
mindre i storlek och mer portabla än komponenterna i trådbundna nätverk. Därtill tillkommer 
att miljön där enheterna används oftast är mer heterogen och mindre kontrollerad. I rapporten 
från NIST [KO02] påpekas att den mindre storleken, relativt låga kostnaden och konstanta 
mobiliteten gör att sannolikheten att handhållna enheter blir stulna eller borttappade är större 
än att stationära eller bärbara datorer blir det. 

Hotet med en förlorad enhet kan komma både från insidan eller utifrån. En liten, mobil enhet 
är lätt att tappa i golvet och därmed riskerar den att gå sönder. En sådan enhet är också lätt att 
tappa bort och båda dessa hot kommer främst från insidan. Har en enhet blivit borttappad t.ex. 
ute i en butik skulle den kunna hittas av en obehörig användare och därmed kommer hotet 
utifrån. Ett mindre slumpmässigt stöldscenario skulle även kunna inträffa eftersom små, 
avancerade datorenheter är stöldbegärliga och de är dessutom lätta att hålla gömda vid 
bortförandet från brottsplatsen. 

Enheternas mobilitet möjliggör att de kan användas i flera olika miljöer. När en enhet används 
i en osäker miljö kan den smittas av skadlig kod som skulle kunna göra så att enheten slutar 
fungera. Om enheten fortfarande fungerar skulle den dessutom kunna introducera denna 
skadliga kod då den används i en skyddad miljö om denna miljö inte förberetts för ett sådant 
scenario. Ett sådant hot kommer ursprungligen från utsidan, men använder sig av en part på 
insidan, vilket är en ganska vanlig metod för angripare. 

Om information lagras på enheten ser konsekvenserna olika ut beroende på varifrån hotet 
kommer. En trasig eller borttappad enhet leder till att informationen på enheten förloras om 
säkerhetskopiering saknas. Skulle enheten hamna i orätta händer kan konsekvenserna däremot 
bli allvarligare. Dels kan informationen komma att läsas av obehöriga och dels skulle enheten 
kunna användas för att komma åt nätverket. Eftersom mobiltelefoner, handdatorer och andra 
enheter är stöldbegärliga finns ett stort behov av skydd mot obehörig användning [SIG01, 39]. 
Förhoppningsvis finns åtminstone krav på någon typ av inloggning för att börja använda en 
enhet efter en viss tid av inaktivitet. En sådan lösning är dock meningslös så länge exempel 
där inloggningsuppgifter är fasttejpade på enheterna fortfarande förekommer. Sådana typer av 
hot diskuteras i kommande avsnitt om den mänskliga faktorn. 

Oavsett varifrån hotet kommer bör risken, både för förlust av enheten och för förlust av 
eventuell information på enheten, tas i beaktning. När det gäller den fysiska enheten måste 
kostnaden för att ersätta enheten vägas in. Dessutom kan en förlorad enhet ses som en typ av 
tillgänglighetsförlust där konsekvenserna beror på vad det finns för alternativ till att använda 
den förlorade enheten. 

4.3. Den mänskliga faktorn 
Att den mänskliga faktorn spelar in i arbetet med informationssäkerhet är inte på något sätt 
specifikt för trådlösa nätverk. Däremot har ämnet redan berörts ett antal gånger under denna 
presentation av typiska hot i en trådlös miljö. Matt Bishop [Bis03, 21] säger att experterna är 
överens om att det största hotet kommer från missnöjda anställda och andra på insidan som är 
behöriga att använda datorerna. Både avsiktlig och oavsiktlig felaktig användning av 
behörighet räknas till detta hot och är ett problem som är mycket svårt att lösa. När den 
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mänskliga faktorn nämns avses oftast oavsiktligt missbruk och beror för det mesta på 
otillräcklig utbildning inom området. Krisberedskapsmyndigheten [Kri05] säger att: 

De oavsiktliga hoten bedöms vara ett större hot och utgöra en större källa till IT-
relaterade incidenter samt vara betydligt kostsammare för samhället än vad 
avsiktliga angrepp är. Drygt 60 procent av incidenterna bedöms fortfarande vara 
oavsiktliga. 

Den otillräckliga utbildningen behöver inte röra sig inom det tekniska området enligt Bishop 
[Bis03, 21]. Han menar att många framgångsrika dataintrång har möjliggjorts med hjälp av 
social ingenjörskonst. I Bishops exempel ringer angriparen en systemadministratör och utger 
sig för att vara en befintlig användare som behöver få ett nytt lösenord. Denna attack är 
förmodligen ännu mer effektiv med ombytta roller där angriparen utger sig för att vara 
systemadministratör och försöker lura en användare att delge sitt lösenord via telefonen. Utan 
lämplig utbildning är sannolikheten mindre att en mindre datorkunnig användare blir 
misstänksam. Användaren kanske inte är medveten om att sådana attacker förekommer, eller 
att företagets policy säger att lösenord inte ska delges via telefon. 

Ibland kan det hända att användarna kringgår skyddsåtgärder trots utbildning. Även om de är 
medvetna om att lösenord ska hållas hemliga kan scenarion som exemplet med lösenord 
fasttejpade på enheter förekomma. En tänkbar anledning är att de inte har full förståelse om 
varför lösenordet ska hållas hemligt, en annan är att de inte håller med om orsaken. När 
skyddsåtgärder kringgås beror det dessutom ofta på att de är för krångliga och förhindrar 
arbetet. Detta är en av de stora utmaningarna i arbetet med informationssäkerhet eftersom 
säkerhet och användbarhet ofta står i konflikt med varandra. 
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5. Skyddsåtgärder i trådlösa nätverk 
Oavsett vilka skyddsåtgärder som används påpekas det ofta att det är viktigt att inse att 
informationssäkerhet är en konstant pågående process. Det krävs en regelbunden utvärdering 
av både säkerhetssystemen och omvärlden för att kunna avgöra vilka skyddsåtgärder som är 
lämpliga i det aktuella systemet. Dessutom går det aldrig att vara säker till hundra procent, 
utan det handlar framförallt om att minska riskerna. 

I det första av de två följande avsnitten presenteras en sammanställning av skyddsåtgärder 
som ofta diskuteras och rekommenderas i samband med säkerhet i trådlösa nätverk. Därefter 
presenteras ett antal praktiska exempel på vilka skyddsåtgärder som har implementerats eller 
rekommenderats i olika typer av trådlösa nätverk. 

5.1. Rekommendationer för skyddsåtgärder 
I tidigare säkerhetsarbete var det stort fokus på ett starkt perimeterskydd, som t.ex. en 
brandvägg. Men med all kommunikation med omvärlden som mer eller mindre blivit en 
nödvändighet i dagligt arbete har detta perimeterskydd ibland liknats med en schweizerost 
p.g.a. alla tillåtna hål genom skyddet. Detta gäller till hög grad även för trådlösa nätverk med 
egenskaperna av öppenhet som mediet tillåter. Därför krävs ett mer genomgripande 
säkerhetsarbete där alltifrån tekniska lösningar till nätverkets struktur till företagets 
säkerhetspolicy ingår. Det rekommenderas att använda skyddsåtgärder i flertalet av de skikt 
som definieras i OSI-modellen. De flesta skyddsåtgärder är av en teknisk karaktär, men även 
det extra sociala skiktet är viktigt att inkludera i säkerhetsarbetet.  

Nedan har en sammanställning gjorts av det breda utbud av skyddsåtgärder som diskuteras i 
olika typer av litteratur. En källa som har varit speciellt användbar är en rapport från NIST 
[KO02] som är ett organ inom det amerikanska handelsdepartementet. Rapporten ger 
riktlinjer för statliga verksamheter som överväger att implementera trådlösa nätverk, men kan 
också användas av icke-statliga verksamheter. I denna rapport presenteras listor på 
rekommenderade skyddsåtgärder för bl.a. 802.11 och handhållna enheter. För den kompletta 
listan samt ytterligare förklaringar till rekommendationerna hänvisas till rapporten [KO02]. 

De skyddsåtgärder jag har valt att presentera nedan är sådana som återkommande diskuteras 
och rekommenderas i olika typer av litteratur. Dessutom är skyddsåtgärderna som presenteras 
sådana som enbart gäller för eller är speciellt viktiga för trådlösa nätverk. Först behandlas 
skyddsåtgärder som är knutna till kommunikationen i det trådlösa nätverket och sedan sådana 
som inriktar sig på accesspunkten och enheterna var för sig. Därefter är det skyddsåtgärder för 
det trådlösa nätverket som helhet som presenteras och slutligen sådana som ingår i ett 
helhetsperspektiv på säkerhet med fokus på trådlösa nätverk. 

5.1.1. Åtkomstkontroll och sekretesskydd 
En viktig del i allt säkerhetsarbete är att se till att enbart personer med rätt behörighet får 
tillgång till tjänster och information. Eftersom trådlösa nätverk har ett öppet och därmed 
osäkert medium krävs ofta kryptografiska metoder för att uppnå säkerhet. I detta avsnitt 
presenteras olika metoder som används för åtkomstkontroll och sekretesskydd och i vissa fall 
diskuteras även kända problem med metoderna. 

WEP 
WEP-kryptering används både för autenticering och för att förhindra personer att läsa den 
krypterade informationen om de inte känner till den hemliga nyckeln. Många rekommenda-
tioner om säkerhet i trådlösa nätverk rör kryptering med WEP och tar upp dess svagheter. När 
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det gäller protokollet för autenticering med WEP så erbjuds enbart ensidig autenticering där 
det bara är enheten som autenticeras. Detta innebär att nätverket t.ex. inte är skyddat mot 
mannen-i-mitten-attacker som har beskrivits tidigare (se Figur 4.2 Mannen-i-mitten-attack.). 
För att undvika detta krävs ömsesidig autenticering där både enhet och accesspunkt måste 
autenticeras och metoder för det presenteras senare. 

Förutom svagheter i autenticeringsprotokollet konstaterades det 2001 att WEP var fullständigt 
knäckt p.g.a. flera svagheter i krypteringsalgoritmen [Tan03, 783]. Att ett kryptosystem är 
knäckt innebär i praktiken att det inte längre kan garantera att nyckeln är hemlig och därmed 
är det inte längre säkert att använda den för autenticering eller hemlighållande av information. 
WEP anses fortfarande av många som bättre än ingen kryptering alls, men det är viktigt att 
inse dess begränsningar. Utvecklingen av verktyg som finns lätt tillgängliga på internet gör att 
antalet personer som potentiellt skulle kunna knäcka det trådlösa nätverkets WEP-nyckel 
inom rimlig tid är stort. Hur detta kan gå till har diskuterats tidigare när två artiklar om 
problemet presenterades [Oss04 & Oss05]. 

En metod som börjat tillämpas sedan svagheterna i WEP upptäcktes och började utnyttjas är 
dynamisk WEP. WEP-nyckeln bytes då ut med jämna intervall och tanken är att intervallen 
ska vara kortare än tiden det skulle ta att knäcka nyckeln. Med verktyg som knäcker WEP-
nyckeln allt snabbare blir denna metod allt mindre effektiv. Den senaste utvecklingen av 
verktyg gör dessutom att metoden inte längre kan skydda information oavsett hur korta 
utbytesintervallen är. Det finns även verktyg som kan dekryptera paket utan att känna till 
WEP-nyckeln [Oss05]. Detta betyder att vilket paket som helst kan dekrypteras oavsett vilken 
nyckel som används, om olika nycklar används för varje användare eller om nyckeln byts 
kontinuerligt. 

Kryptering med WPA och 802.11i 
Sedan svagheterna i WEP uppdagats började IEEE utveckla en ny, säker standard och namnet 
på denna var 802.11i. Att få en standard färdig tar dock tid och innan den nya standarden var 
färdig fanns det behov av en tillfällig lösning. Wi-Fi-alliansen är en kombination av en 
handelsförening, en testningsorganisation och en standardiseringsorganisation [Gas05, 10]. 
De utvecklade standarden WPA som kunde användas innan 802.11i var färdig och som 
dessutom skulle vara framåtkompatibel med denna. 

Standarden 802.11i blev färdig 2004 och inkluderade då det protokoll som användes i WPA. 
Detta protokoll kallas för Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) i 802.11i och uppgraderar 
säkerheten i WEP-baserad hårdvara [Gas05, 149]. Den stora fördelen med detta protokoll är 
att enbart en uppgradering av mjukvara krävs av WEP-baserade lösningar. TKIP behandlar de 
upptäckta svagheterna och är bättre än WEP, men eftersom TKIP i grunden bygger på 
liknande principer som WEP kommer den förmodligen aldrig bli helt accepterad 
[Gas05, 159]. Därför ingår även krypteringsprotokollet Counter Mode with CBC-MAC 
(CCMP) i standarden 802.11i. Wi-Fi-alliansens motsvarande standard som använder detta 
protokoll kallas för WPA2. CCMP bygger på Advanced Encryption Standard (AES) som är en 
godkänd säkerhetsfunktion enligt FIPS PUB 140-2 [FIPS05]. Detta är ett dokument som är 
framarbetat av NIST och som sätter upp ett antal säkerhetskrav. En kryptografisk funktion blir 
godkänd först efter att den testats enligt dessa krav. När trådlösa komponenter som 
implementerar AES finns tillgängliga är användning av dessa starkt rekommenderad [KO02]. 

Både WPA och 802.11i använder sig av 802.1X för att få stark autenticering och denna 
samling av protokoll presenteras under en egen rubrik. Det är slutligen värt att nämna att 
standarder som WPA och 802.11i kan användas oavsett om nätverket är ett 802.11a, b eller g. 
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802.1X 
Tidigare nämndes att Gast [Gas05, 177] inte anser att autenticering i 802.11 ger ett 
meningsfullt bidrag till nätverkssäkerheten, bl.a. därför att ömsesidig autenticering inte stöds. 
Standarden 802.1X erbjuder förstärkt autenticering i datalänkskiktet och inkluderas bl.a. i 
WPA och 802.11i. För säkrare åtkomstkontroll rekommenderar NIST [KO02] användning av 
en autenticeringsserver som t.ex. RADIUS och eventuellt också användning av andra 
autenticeringsverktyg som t.ex. biometri, smarta kort och Public Key Infrastructure (PKI). 

802.1X är baserat på Extensible Authentication Protocol (EAP) och kan användas över vilka 
protokoll i datalänkskikt som helst [Gas05, 130]. Gast [Gas05, 129] säger att 802.1X 
verifierar användarnas identitet snarare än enheternas och kan dessutom användas för att 
försäkra att användare ansluter till tillåtna, behöriga nätverk. Standarden 802.1X kräver 
identitetsverifiering via en autenticeringsserver innan trafiken får passera [Gas05, 143], vilket 
innebär en avsevärd försvåring för obehöriga användare att komma åt nätverket. Gast påpekar 
även att 802.1X är ett ramverk och inte en färdig specifikation i sig själv. Ett antal olika 
lösningar finns tillgängliga och de tillhandahåller olika starka metoder av identitetsverifiering. 

Gast [Gas05, 486] ställer upp ett antal praktiska krav som en metod som ska användas i 
trådlösa nätverk bör uppfylla, t.ex. ömsesidig autenticering med kryptografiska metoder. Med 
dessa krav i åtanke föreslår han tre protokoll som uppfyller dem och som ofta övervägs. Dessa 
protokoll är EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS), Protected EAP (PEAP) och Tunneled 
Transport Layer Security (TTLS). Alla dessa tre protokoll ger stark ömsesidig autenticering, 
men de skiljer sig åt på sätt som har inverkan på vilket protokoll som bör användas. EAP-TLS 
använder sig av certifikat för att autenticera både accesspunkt och enhet, vilket betyder att den 
enbart bör övervägas om en PKI för certifikathantering redan finns tillgänglig eller kan 
implementeras. PEAP och TTLS är mer lika varandra och använder inte certifikat i samma 
utsträckning. PEAP passar bäst i en miljö med huvudsakligen Windows-datorer, medan TTLS 
är mer flexibel. I övrigt är de i stort sett lika varandra. För en mer detaljerad beskrivning av 
protokollen hänvisas till Gast [Gas05]. 

VPN 
Krypteringsprotokollen som diskuterats hittills avser enbart kryptering upp till 
datalänkskiktet, vilket betyder att sträckan mellan enhet och accesspunkt är krypterad. För 
ökad säkerhet krävs ibland att informationen krypteras hela vägen mellan slutanvändarna, en 
så kallad totalsträckskryptering. Om trafiken ska färdas över flera delar av nätverket kan det 
dessutom krävas en kombination av kryptering i de olika skikten [KO02]. Beroende på hur 
begreppet definieras innebär totalsträckskryptering kryptering i nätverksskiktet eller i högre 
skikt. Med dessa metoder kan flera nätverk med olika geografisk placering kopplas ihop på ett 
säkert sätt över osäkra kanaler som t.ex. internet och trådlösa nätverk. Eftersom dessa 
geografiskt separerade nätverk därmed logiskt sett fungerar som ett enda nätverk kallas ett 
sådant ofta för ett Virtual Private Network (VPN). Ett vanligt sätt att se på den krypterade 
kommunikationskanalen mellan dessa geografiskt separerade nätverk är att de bildar en 
krypterad tunnel som informationen färdas i. VPN-tunnel är också ett vanligt använt begrepp 
och betyder oftast att någon form av kryptering används. 

Exempel på kryptering i transportskiktet är Secure Socket Layer (SSL) och Transport Layer 
Security (TLS) medan Secure Shell (SSH) krypterar i de ännu högre skikten. För dessa typer 
av kryptering är trafiken skyddad mellan två applikationer, vilket samtidigt innebär att 
krypteringen måste implementeras i varje applikation för sig [SIG01, 37]. Detta kan vara en 
nackdel eftersom det ofta ökar komplexiteten i applikationerna och av den anledningen har 
kryptering i nätverksskiktet blivit mycket populärt. Som Gast [Gas05, 498] säger så används 
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protokollet IPsec ofta eftersom det är implementerat i nätverksskiktet och därmed är 
oberoende av vilka applikationer som används. Ett problem med att använda kryptering i 
nätverksskiktet är dock att felsökning på denna nivå försvåras eftersom den krypterade 
trafiken inte går att tolka. För mer information om IPsec hänvisas till Gast [Gas05, 772-776]. 

Kryptering kan göra mycket för att förbättra säkerheten, men att kryptera all information är i 
sig ingen lösning. Nyckelhantering är t.ex. fortfarande ett stort problem. Förutom att det är 
viktigt att den hemliga nyckeln inte avslöjas är det viktigt att vara medveten om att den 
krypterade informationen kan bli otillgänglig om nyckeln förloras. Att kryptering har som 
syfte att dölja information kan ibland vara ett hinder i övrigt säkerhetsarbete. Om verktyg som 
analyserar trafiken inte kan tolka den krypterade informationen så skulle skadlig kod kunna 
vara gömd i tillåtna krypterade tunnlar och därmed kringgå dessa verktyg. Gast [Gas05, 497] 
menar t.ex. att en VPN-klient skulle kunna tas över av en angripare som då får tillgång till det 
skyddade nätverket genom en redan uppsatt tunnel. För att minska risken för sådana attacker 
föreslår Gast att klienten utrustas med personlig brandvägg och antivirusprogram och detta 
diskuteras i ett senare avsnitt. 

5.1.2. Accesspunktinställningar 
Tillverkare av trådlösa accesspunkter har tagit fasta på att de ska vara lätta att installera och 
tillämpar en sorts direkt-ur-lådan-princip. Detta innebär att i stort sett allt som ska behövas är 
att koppla in sladdarna så fungerar det trådlösa nätverket. Tyvärr innebär denna fokus på 
användbarhet att säkerheten åsidosätts. Det finns ett stort antal rapporter, artiklar och 
diskussioner som behandlar hur osäkra trådlösa nätverk är och hur säkerheten kan höjas. I 
detta avsnitt presenteras omtalade problem som berör installation och implementering av 
accesspunkter för 802.11. 

SSID-inställningar 
Ett trådlöst nätverks Service Set IDentifier (SSID) är dess tilldelade namn och enheterna 
behöver känna till nätverkets SSID för att kunna koppla upp sig mot en accesspunkt. 
Standardinställningen är att accesspunkten sänder ut sitt SSID för att underlätta för enheterna 
att hitta den. Detta underlättar även för obehöriga enheter att hitta accesspunkten för att sedan 
försöka koppla upp sig mot den. Av denna anledning rekommenderas ofta att stänga av 
utsändningen av SSID för att dra så lite oönskad uppmärksamhet till accesspunkten som 
möjligt [BU04]. Stängs funktionen av behöver accesspunktens SSID ställas in manuellt på 
enheten för att den ska kunna ansluta. 

Om funktionen stängs av bör även tillverkarens standard-SSID bytas ut eftersom detta kan 
vara lätt att gissa sig till och kan dessutom ofta uppsökas på internet, t.ex. på [CIRT]. Att 
välja ett SSID som påminner om aktuellt företagsnamn, användningsområde eller adress kan 
också göra att det är lätt att gissa. Åtgärderna som nämnts ovan gör inte nätverket säkert 
eftersom det finns metoder att ta reda på en accesspunkts SSID trots att utsändningen stängs 
av. T.ex. kan verktyget Kismet hitta även gömda nätverk genom att passivt samla paket 
[Kis05]. För trådlösa nätverk som är avsedda för publik åtkomst är det dessutom mindre 
lämpligt att stänga av utsändning av SSID eftersom användarna då måste få reda på SSID på 
något annat sätt och ställa in det manuellt i sina enheter. Avstängning gör det även svårare för 
enheterna att förflyttas mellan olika trådlösa nätverk genom s.k. roaming. För icke-publika 
trådlösa nätverk där enheterna i huvudsak är uppkopplade till ett nätverk med ett och samma 
SSID kan däremot åtgärderna som beskrivits ovan vara lämpliga. De kan skydda mot att 
obehöriga enheter kopplas upp av en slump [BU04] och det krävs en viss målmedvetenhet för 
att lyckas utnyttja det trådlösa nätverket. 
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Routerinställningar 
En accesspunkt är ofta en del av en trådlös router och det finns återkommande 
rekommendationer för hur denna ska ställas in för att öka säkerheten. De flesta routrar stödjer 
en funktion som kallas Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Denna funktion gör 
att routern automatiskt ger en anslutande enhet en IP-adress, vilket betyder att enheterna inte 
behöver konfigureras manuellt var för sig. Det betyder också att nätverket blir sårbart 
eftersom vilken enhet som helst får en IP-adress tilldelad automatiskt [KO02] och därmed 
inbjuds att delta. Den rekommendation som anses ge mest säkerhet är att stänga av DHCP-
servern. En sådan åtgärd är enbart praktisk för små nätverk eftersom bieffekten är mycket 
extra manuellt arbete för att tilldela statiska IP-adresser till enheterna. En annan möjlighet 
som förmodligen är mer praktisk för större installationer är att använda en DHCP-server 
innanför brandväggen i det trådbundna nätverket [KO02]. Brandväggen reglerar då på sätt och 
vis vilka enheter som får en tilldelad IP-adress. 

Om DHCP däremot är avstängt så bör dessutom fabriksinställningarna för IP-adresser bytas ut 
i syfte att göra det svårare för obehöriga enheter att hitta routern. T.ex. har många trådlösa 
routrar subnätet 192.168.0.0 som standardinställning [PF04]. För att göra det svårare för en 
angripare att gissa IP-adress bör då ett annat privat subnät väljas. Följande spännvidder på IP-
adresser är reserverade speciellt för att användas i privata nätverk [PF04]. 

• 10.0.0.0-10.255.255.255 

• 172.16.0.0-172.31.255.255 

• 192.168.0.0-192.168.255.255 

Det finns alltså en mängd IP-adresser att välja mellan. Dessa inställningar är enbart metoder 
för att försvåra för obehöriga enheter att utnyttja nätverket eftersom verktyg som Kismet kan 
användas för att ta reda på IP-adressen på andra sätt [Kis05]. 

Andra fabriksinställningar som måste ändras är lösenord till routern [PF04]. Detta är mycket 
viktigt för att obehöriga inte enkelt ska kunna komma åt att ändra routerns inställningar. Det 
är inte svårt för en angripare att ta reda på vad tillverkarna har för olika standardinställningar 
och med hjälp av samma verktyg som nämnts tidigare kan tillverkarna till de använda 
komponenterna identifieras [Kis05]. 

MAC-adresser 
MAC-adresser beskrivs ofta som enhetens unika identifierare. En accesspunkt kan 
konfigureras att endast tillåta enheter som har en MAC-adress som accesspunkten känner igen 
enligt en fördefinierad lista. Ett problem med denna metod är dock att det kan kräva en hel del 
administration om nätverket består av många enheter. Dessutom är det en sanning med 
modifikation att MAC-adressen är en unik identifierare eftersom det finns metoder för att byta 
MAC-adress på en enhet. En angripare kan enkelt ta reda på en tillåten MAC-adress, ge en 
obehörig enhet denna adress och därmed få tillgång till nätverket [ASW+02]. 

SNMP 
En del accesspunkter använder sig av Simple Network Management Protocol (SNMP) för att 
möjliggöra administration på distans. Tidigare versioner av SNMP är osäkra eftersom de inte 
stödjer krypterad autenticering. Om inte SNMP används så är det rekommenderat att stänga 
av denna funktion. Ska funktionen användas rekommenderas SNMPv3 eftersom den använder 
kryptering och anses som säker. Vidare bör fabriksinställningarna för lösenord och privilegier 
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ändras. Det nya lösenordet ska vara starkt och bytas med jämna mellanrum. Post & 
Telestyrelsen ger följande rekommendationer på hur ett starkt lösenord skapas [PTS05]: 

1. Blanda små och stora bokstäver, siffror och specialtecken 

2. Använd minst åtta tecken 

3. Använd inga kända ord, namn eller nummer (t.ex. telefonnummer) 

4. Använd ingen information som kan kopplas till dig 

Angående privilegier så är de möjliga nivåerna antingen läs- eller både läs- och 
skrivrättigheter. Om inte mer krävs av användarna bör de endast få läsrättigheter enligt en 
lägsta-nivå-princip. Denna information och mer utförlig information om SNMP återfinns i 
rapporten från NIST [KO02].  

Kanalval 
För att undvika att accesspunkter i det trådlösa nätverket stör varandra bör det göras en 
övervägning av vilken kanal i frekvensområdet som accesspunkterna ska använda. I 
standarden 802.11 används 13 kanaler i Europa men enligt en artikel i Ny Teknik [Lew05, 6] 
är det är inte att rekommendera att använda alla dessa eftersom kanalerna delvis överlappar 
varandra och accesspunkter i närliggande kanaler fortfarande kan störa varandra. I artikeln ges 
rekommendationen att använda maximalt tre kanaler och att dessa dessutom bör väljas med 
maximal spridning inom de 13 kanalerna. Hellre än att använda fler kanaler kan access-
punkterna tilldelas samma kanal och använda CSMA/CA [Lew05, 6] som presenterats 
tidigare (se 2.2.1 IEEE 802.11). I en del produkter för trådlösa nätverk finns det stöd för 
automatisk kanaltilldelning där systemet väljer den kanal som är mest lämplig för tillfället. 

Fysisk placering 
Hur accesspunkterna placeras kan bidra både till förbättrad tillgänglighet och minskad risk för 
obehöriga att upptäcka och utnyttja nätverket. Innan det trådlösa nätverket implementeras är 
det lämpligt att göra en kartläggning av området för att få beslutsunderlag till access-
punkternas placering [KO02]. Förutom detta är en allmän riktlinje att rundstrålande access-
punkter inte bör placeras nära fönster eller väggar utåt eftersom detta ökar risken för obehörig 
åtkomst utifrån. Andra hjälpmedel som kan användas för att begränsa räckvidden utåt eller 
förbättra täckningen inom området är t.ex. att använda riktade antenner, justera signalstyrkan 
eller sätta en lägsta tröskel på hastigheten, vilket innebär att enheten behöver vara närmre 
accesspunkten. Det är många olika faktorer som avgör hur radiovågor sprids och detta innebär 
att det reella täckningsområdet blir unikt för varje byggnad. Efter implementering är det att 
rekommendera att göra en mätning av täckningsområdet [KO02] för att kunna göra 
finjusteringar eller för att åtminstone vara medveten om hur det ser ut. 

Accesspunktens placering handlar inte enbart om att få bästa täckning. En annan aspekt som 
bör tas med i beräkningarna är att en del accesspunkter har en återställningsknapp som gör att 
standardinställningar börjar gälla igen. Eftersom standardinställningar oftast innebär att det 
inte finns någon säkerhet [KO02] är det viktigt att ingen obehörig person kan komma åt en 
sådan knapp, eller att det åtminstone är svårt och inte kan göras utan att det upptäcks. Ett sätt 
att göra dem mer svåråtkomliga är att placera accesspunkterna högt upp, t.ex. i taket. Något 
som bör tas i beaktning i ett sådant fall är att risken ökar att en angripare som befinner sig på 
taket kan få obehörig åtkomst utifrån. 
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Stäng av utanför öppettider 
Om accesspunkten stängs av då den inte används kan den heller inte utnyttjas av en angripare 
för att komma åt det interna nätverket. NIST rekommenderar att accesspunkter ska stängas av 
t.ex. efter arbetstid och på helger. Det finns flera tillvägagångssätt för att uppnå detta. Att 
antingen trycka på accesspunktens avstängningsknapp eller dra ut strömsladden kan vara 
ineffektivt om accesspunkterna är många eller svåråtkomliga, dessutom kan det vara lätt att 
glömma bort. En timer i eluttaget är ett enkelt men mer automatiserat sätt att stänga av varje 
accesspunkt. Power over Ethernet (PoE) är en annan metod som t.ex. möjliggör avstängning 
på distans och tar dessutom bort behovet av att installera separata elkablar till varje access-
punkt [Pau04]. Med PoE får nätverkskomponenterna sin eltillförsel via Ethernet-kabeln och 
den standard för PoE som har utvecklats av IEEE har getts benämningen 802.3af [Pau04]. 

5.1.3. Skydd för enheten 
Förutom accesspunkter ingår enheter i trådlösa nätverk och för att höja säkerheten krävs 
skyddsåtgärder även för dessa. Både enheten och eventuell information på denna behöver 
skyddas. Dessutom måste det finnas tillräckligt skydd för att enheten inte ska kunna öppna en 
väg in i det övriga nätverket för angripare eller skadlig kod. I detta avsnitt presenteras ett antal 
skyddsåtgärder som är relevanta speciellt för enheterna i ett trådlöst nätverk. 

Mjukvara på enheten 
En personlig brandvägg är mjukvara som installeras på den trådlösa enheten. Brandväggen 
kan sätta regler för vilken trafik som får gå till och från enheten och därmed kan enheten 
skyddas mot att en angripare t.ex. kommer åt information från enheten, alternativt via 
enheten. En ytterligare rekommendation för att förhindra att en angripare kommer åt enhetens 
information är att inte tillåta fildelning, speciellt om det inte används för några funktioner 
[PF02, 87]. I rapporten från NIST [KO02] rekommenderas användning av en personlig 
brandvägg och det påpekas också att de kan ge extra skydd mot t.ex. förklädda accesspunkter 
eller vissa typer av tillgänglighetsförlustattacker. 

Om en trådlös enhet tillåts kopplas upp mot internet eller andra osäkra miljöer och dessutom 
tillåts access till det interna nätverket är ett antivirusprogram att rekommendera. En 
överhängande risk är annars att den trådlösa enheten smittas i den osäkra miljön av någon typ 
av skadlig kod, som sedan sprids vidare i det interna nätverket. Som vanligt när det gäller 
antivirusprogram är det viktigt att virusdefinitionerna hålls uppdaterade. Virus har tidigare 
inte ansetts som ett stort hot mot säkerheten i PDA:er eftersom de har ett begränsat minne och 
processorkapacitet, men i takt med att de blir mer kraftfulla kommer angripare skapa fler virus 
som är designade att ge mer skadliga konsekvenser [KO02]. Som en följd av detta 
rekommenderar NIST att enheterna ska ha ett antivirusprogram. 

Network Admission Control (NAC) är ett tekniskt hjälpmedel som kan användas för att 
kontrollera att en säkerhetspolicy efterföljs [Ciscoa]. Innan en trådlös enhet tillåts att koppla 
upp sig mot nätverket kontrolleras om enheten uppfyller uppställda säkerhetskrav. NAC kan 
t.ex. fastställa om enheten har en personlig brandvägg, ett uppdaterat virusskydd eller de 
senaste patcharna för operativsystemet. Ett tänkbart händelseförlopp är att en trådlös enhet 
som inte uppfyller kraven vid en NAC enbart får tillgång till de resurser som behövs för att 
åtgärda bristen. Först därefter får enheten göra ett nytt försök att koppla upp sig mot 
nätverket. 
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Ad hoc-nätverk 
Om de trådlösa enheterna tillåts att koppla upp sig i ad hoc-nätverk skulle en obehörig enhet 
kunna koppla upp sig direkt mot en behörig enhet som är uppkopplad mot det interna 
nätverket via en accesspunkt. På denna väg skulle då den obehöriga enheten kunna få åtkomst 
till information på det interna nätverket eller introducera skadlig kod. I rapporten från NIST 
rekommenderas att ad hoc-läget för 802.11 stängs av om inte risken kan accepteras. Vid 
inskaffandet av produkter är det viktigt att kontrollera att de tillåter avstängning av ad hoc-
funktionen eftersom det inte stöds hos alla. 

Skydd mot förlorad enhet 
En enhet kan förloras genom att den går sönder, tappas bort eller blir stulen. Beroende på 
vilken av dessa typer av förluster som avses finns det olika sätt att minska sannolikheten att 
det inträffar. När det gäller enhetens fysiska utformning så krävs en slagtålig enhet och om 
den inte ser ut att vara så avancerad och smidig blir den mindre stöldbegärlig. Att märka 
enheten med ägarens och företagets namn gör den också mindre stöldbegärlig, samtidigt som 
det blir lättare att återlämna en borttappad enhet till sin rätta plats [KO02]. Annars är det 
viktigt att hålla enheterna inlåsta eller under uppsikt när de inte används och detta gäller även 
för tillhörande moduler som inte är inbyggda i enheten. Skulle en enhet ändå förloras måste 
användarna veta vart de ska rapportera detta för att åtgärder ska kunna vidtas [KO02]. 

För att minimera konsekvenserna om en enhet skulle hamna i orätta händer bör inloggning 
krävas för att börja använda enheten från uppstart eller efter en viss tid av inaktivitet [KO02]. 
Om information lagras på enheten riskerar den att avslöjas om enheten hamnar i orätta händer. 
Känslig information bör därför inte lagras på enheten enligt rekommendationerna från NIST, 
men om det ändå är nödvändigt ska den känsliga informationen tas bort från enheten så snart 
den inte längre behöver lagras där. Dessutom ska kryptering och starka lösenord användas för 
att skydda den känsliga informationen. Informationen bör däremot finnas tillgänglig för de 
användare som har behörighet till den och därför är det viktigt att informationen säkerhets-
kopieras och att synkronisering sker regelbundet. 

5.1.4. Nätverket 
Vissa skyddsåtgärder är av en sådan karaktär att de berör nätverket som helhet och därmed 
innefattar både accesspunkter, enheter och det trådlösa mediet. De skyddsåtgärder som 
presenteras i detta avsnitt behandlar dels nätverkets övergripande struktur och dels dess 
kontinuerliga underhåll. 

Nätverkssegregering 
En genomtänkt nätverksstruktur kan förhöja den totala säkerheten. Det är starkt rekom-
menderat att separera det trådlösa nätverket från det övriga trådbundna nätverket. Vilken 
trafik som tillåts mellan den trådlösa och den trådbundna delen av nätverket kan kontrolleras 
om en brandvägg placeras mellan delarna [KO02]. Vid en segregering kan en säkerhets-
överträdelse i den trådlösa delen inte enkelt påverka den trådbundna delen av nätverket. I en 
sådan segregering ses ofta den trådlösa delen som opålitlig och detta påverkar hur trafik som 
kommuniceras över denna del behandlas. Internet benämns ibland också som opålitligt och 
det finns vissa likheter i hur kommunikation i dessa två typer av opålitliga nätverk behandlas. 
T.ex. bör en brandvägg installeras mellan den opålitliga och pålitliga delen för att kunna ha 
kontroll över vilken trafik som kommuniceras mellan dem, vilket ofta görs i fallet där internet 
är den opålitliga delen. I fallet med det trådlösa nätverket konfigureras denna brandvägg så att 
den upprätthåller en säkerhetspolicy för informationsflödet mellan det trådlösa och tråd-
bundna nätverket [KO02]. 
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Det trådlösa nätverket kan också segregeras för olika användningsområden. Virtuella LAN 
(VLAN) kan vara en mycket användbar teknik för att skilja användare och deras trafik åt. 
Trots att enheter för olika användningsområden kopplar upp sig mot samma accesspunkter i 
det trådlösa nätverket så fungerar uppkopplingen som om det hade varit olika trådlösa nätverk 
som de kopplar upp sig mot. En stor fördel med denna teknik är att trots att enbart en 
installation av ett trådlöst nätverk görs kan olika VLAN ställa olika krav på de enheter som 
vill koppla upp sig, t.ex. med avseende på autenticering och kryptering. En annan stor fördel 
är att risken blir mindre att användare av olika VLAN kommer åt varandras information 
[Cis04b, 3-36]. Dessutom kan ett separat VLAN väljas att stängas ner t.ex. om det blir något 
fel eller om det är utsatt för en attack. För effektiv kontroll och administration över VLAN är 
det lämpligt med någon typ av central administration.  

Redundans 
Om det trådlösa nätverket störs kan det ibland vara viktigt att systemet går att använda under 
den tid det tar att upptäcka, lokalisera och stänga ner störkällan. I dessa fall är det ofta 
lämpligt med någon sorts redundans. Med redundans menas ett system som egentligen är 
överflödigt, men som kan användas om det huvudsakliga systemet inte är tillgängligt. 

Uppgradering av programvara 
När sårbarheter upptäcks i mjuk- eller hårdvara försöker tillverkarna normalt avhjälpa dessa 
genom säkerhetspatchar eller uppgraderingar [KO02]. Att hålla mjukvara och fast 
programvara i hårdvaran uppdaterad är en viktig del i en verksamhets kontinuerliga säkerhets-
arbete eftersom det ofta är sårbarheter i dessa program som angripare utnyttjar vid en attack. 
NIST [KO02] rekommenderar därför att de senaste uppgraderingarna och säkerhetspatcharna 
testas och installeras. I trådlösa nätverk gäller uppgraderingsbehovet både för access-
punkternas och för enheternas programvara. Eftersom utvecklingen på området går så fort kan 
det vid inköp av en ny produkt ibland vara nödvändigt att kontrollera att produkten kommer 
att stödja kända framtida standarder eller funktioner genom uppgraderingar av programvara 
[KO02]. Förutom att besöka tillverkarnas hemsidor för att få den senaste informationen om 
uppdateringar av komponenterna i det trådlösa nätverket rekommenderar NIST att säkerhets-
ansvariga även ska vara uppmärksamma på allmän säkerhetsinformation och varningar. 

Nätverksövervakning 
Det finns många olika verktyg för att upptäcka och analysera trådlös trafik där NetStumbler, 
Kismet och Airsnort bara är några populära exempel. Analys av trådlösa nätverk associeras 
ofta till ohederliga aktiviteter, men en del av dessa verktyg kan vara användbara även för den 
rättmätiga ägaren av ett trådlöst nätverk. Som exempel kan Kismet bl.a. ta reda på följande 
information om nätverket [Kis05]: 

• SSID 

• Accesspunktens MAC-adress 

• Enheternas MAC-adresser 

• IP-adressernas spännvidd 

• Tillverkare och modell för accesspunkt och enhet 

• Vilken 802.11-standard som används 

• Vilken kanal som används 

• Signalstyrka, maximal hastighet och brus 
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• Antal paket och vilken typ av paket 

Tillsammans med information om vilka accesspunkter och enheter som är behöriga kan 
obehöriga komponenter upptäckas med hjälp av en del av denna information. Dessutom kan 
information från ett sådant verktyg användas för att utvärdera om nätverket är rätt inställd och 
för att göra felsökningar. NIST rekommenderar att både regelbundna och slumpmässiga 
utvärderingar av nätverket görs framförallt för att upptäcka obehöriga komponenter. Kismet 
känner även igen signaturerna för populära attacker mot trådlösa nätverk och kan därmed 
användas som ett intrångsdetekteringssystem [Kis05]. En signatur för en attack kan utvinnas 
ur specifika paket som används i en känd attack eller ett typiskt beteende som kännetecknar 
attacken [AAJ+04]. Enligt NIST bör en övervägning göras om verktyg för nätverksöver-
vakning bör användas för att få ytterligare kontroll över det trådlösa nätverket. 

System som är speciellt utvecklade för att hantera intrångsdetektering är mer avancerade och 
kan kallas för Wireless Intrusion Detection Systems (WIDS). De upptäcker intrång genom att 
känna igen sådana signaturer som beskrevs ovan. Förutom att upptäcka olika attacker kan 
WIDS även lokalisera var attacken kommer ifrån. Detta görs med hjälp av två eller fler av 
WIDS-accesspunkterna genom att använda riktade antenner [AAJ+04]. Det är inte bara vid 
attacker som lokalisering av källan är användbart. Om det trådlösa nätverket skulle störas av 
en intern källa kan WIDS användas för att upptäcka det onormala beteendet och lokalisera 
den källa som inte fungerar som den ska. Detta är förmodligen mest användbart i trådlösa 
nätverk som består av ett stort antal komponenter. 

När en attack eller störning har upptäckts och lokaliserats bör åtgärder vidtas för att avhjälpa 
problemet. Normalt brukar WIDS vid behov tillhandahålla trafikloggar, meddelanden i realtid 
eller nedstängning av hela nätverket [LSL+03]. Förutom dessa åtgärder kan en del WIDS 
även direkt motverka attacker eller störningar genom att t.ex. stänga ner källan med i stort sett 
samma metoder som en angripare använder sig av [LSL+03]. 

Intrångsdetekteringssystem för trådlösa nätverk brottas med samma problem som de som 
inriktar sig på trådbundna nätverk. Förutom att känna igen kända oönskade beteenden genom 
signaturer så brukar systemen analysera trafiken för att detektera ett allmänt avvikande 
beteende i nätverket. Det är svårt att avgöra vad som är ett normalt beteende och det leder till 
att varningar utfärdas för ofta eller för sällan. Om inte åtgärder vidtas automatiskt krävs 
dessutom att någon följer upp de larm som systemet genererar för att det ska vara till någon 
nytta. Krypterad trafik försvårar ytterligare för systemen att analysera trafiken och i trådlösa 
nätverk börjar användningen av kryptering bli alltmer vanlig. 

5.1.5. Helhetsperspektiv 
Ofta har säkerhetsarbetet gått ut på att göra det svårt för angripare att utföra en attack så att de 
ska välja ett mer lättillgängligt mål. På senare tid pekar dock trenden mot att riktade attacker 
med ekonomisk vinning som motiv blir mer vanliga. T.ex. drar Krisberedskapsmyndigheten 
[Kri05] följande slutsats: 

En tydlig utvecklingstrend är att spridningen av skadlig kod i allt större 
utsträckning har brottsligt uppsåt och ekonomisk vinning som drivkraft… 

Därmed krävs det mer än punktinsatser i informationssäkerhetsarbetet och det har blivit av 
större vikt att det är genomgående i hela verksamheten. NIST [KO02] menar att underhåll av 
ett säkert, trådlöst nätverk är en pågående process och kräver en större ansträngning än för 
andra nätverk och system. Framförallt anses övergripande administrativa skyddsåtgärder 
viktiga för säkerheten i det trådlösa nätverket, t.ex. att utforma en säkerhetspolicy på området 
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och att höja medvetenheten om säkerhetsproblemen med trådlösa tekniker. I detta avsnitt 
presenteras några viktiga delar i detta övergripande arbete. 

Riskanalys 
Riskanalyser är grunden i säkerhetsarbetet och genomförs för att företaget ska få en 
uppfattning om på vilken nivå säkerheten måste ligga, vilka brister som måste åtgärdas och i 
vilken prioritetsordning detta ska ske [SIG97]. Det är viktigt att de skyddsåtgärder som 
implementeras ger en säkerhetsnivå som varken är för hög eller för låg. En för låg 
säkerhetsnivå kan leda till att riskerna är högre än företaget är villiga att ta, vilket kan leda till 
förödande konsekvenser om ett föreliggande hot blir verklighet. En för hög säkerhetsnivå kan 
också vara negativt eftersom det ofta går åt mer resurser att hålla den höga nivån på 
säkerheten. Dessutom kan effektiviteten sänkas om de skyddsåtgärder som upprätthåller den 
höga säkerhetsnivån inverkar på användbarheten av systemet och gör det mer omständligt att 
använda. Mer information om riskanalyser ges i kommande kapitel. 

Säkerhetspolicy 
NIST säger att en verksamhet som ska använda sig av trådlös kommunikation ska utveckla en 
säkerhetspolicy som behandlar både användningen av den trådlösa kommunikationen och 
komponenterna som möjliggör den. Enligt Bishop [Bis03, 9] är en säkerhetspolicy ett 
uttalande om vad som är och vad som inte är tillåtet. Thomas Peltiers [Pel02, 21] definition på 
policy är mer utförlig och säger att det är ett uttalande på hög nivå om företagets övertygelser 
och mål samt de allmänna medel som ska användas för att uppnå detta inom ett specifikt 
område. Han trycker speciellt på att en policy ska vara kortfattad och skriven på en hög nivå. 
För information, rekommendationer och exempel på hur en policy utformas hänvisas till 
Peltiers bok [Pel02]. 

Eftersom en policy skrivs på en så hög nivå menar Peltier [Pel02, 26] att det inte är tillräckligt 
att enbart utforma en policy för varje område. Även standarder, riktlinjer och procedurer 
måste utarbetas och definieras. Standarder beskriver vad för skyddsåtgärder som är 
obligatoriska att använda för att stödja och uppnå de uttalanden som gjorts i policyn. 
Riktlinjer finns av samma anledning som standarder, men kan vara mer generellt hållna och är 
enbart rekommendationer. Procedurer säger uttryckligen vad som ska göras i praktiken för att 
uppfylla standarder och riktlinjer och därmed de mål som policyn satt ut. Alla dessa delar ska 
även göra att de lagar, regler och krav som finns för området uppfylls. Figur 5.1 nedan visar 
hur delarna relaterar till varandra. De lägre nivåerna är mer praktiskt detaljerade och finns till 
för att se till att de högre nivåerna uppfylls. 

 
Figur 5.1. Förhållande mellan delarna runt en policy. 

Ett exempel som Peltier ger illustrerar skillnaden mellan de olika delarna. I exemplet säger 
policyn att åtkomst till företagets information är begränsad till enbart behöriga användare. 

Lagar, reglementen och krav 

Policy 

Standard Riktlinjer 

Procedurer 
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Den definierade standarden är att användarna måste ha ett unikt användarnamn och ett 
hemligt lösenord. Riktlinjen i exemplet är att lösenordet bör bestå av fem till åtta 
alfanumeriska tecken. Proceduren säger att anhållan om användarnamn och lösenord måste 
innefatta en signatur från den behöriga ägaren till informationen. Sådana signaturer måste 
verifieras mot företagets referensmanual för behöriga signaturer. Som visas i detta exempel är 
policyn allmänt hållen medan uttalanden på de lägre nivåerna mer detaljerade om det 
praktiska utförandet för att uppnå målet med policyn. 

Utbildning 
Att utbilda användarna är viktigt dels för att kunna få dem att följa en säkerhetspolicy och 
dels för att minska risken att de gör fel av misstag. Krisberedskapsmyndigheten [Kri05] 
menar att: 

Människors säkerhetsmedvetande och agerande är en viktigare säkerhetsmek-
anism än tekniska skyddsåtgärder. 

Om användarna inte vet vad som är tillåtet eller ej enligt en säkerhetspolicy så kan de inte 
heller följa den. T.ex. hade kanske problemet med installation av otillåtna interna access-
punkter, som diskuterats i ett tidigare avsnitt (se 4.1.2 Otillåten accesspunkt), kunnat undvikas 
om de anställda informerats om att det inte är tillåtet. De anställda behöver även veta hur 
säkerhetspolicyn ska efterföljas. Detta gäller bl.a. hur enheterna ska användas eller hur tillåtna 
accesspunkter ska konfigureras och placeras. 

Det kan även vara lämpligt att användarna har en viss förståelse för hur trådlösa nätverk 
fungerar och vilka möjligheter och begränsningar som de har. Om användarna vet detta kan 
förväntningarna hamna på rätt nivå och missnöje p.g.a. en övertro på tekniken undvikas. Det 
kan också vara nödvändigt att de anställda till viss del blir informerade om varför en del 
bestämmelser finns. Förstår användarna t.ex. att tillgängligheten kan minska om access-
punkter flyttas efter installation kan problem med detta undvikas. En förståelse om varför en 
säkerhetspolicy är viktig att följa minskar dessutom risken för att användarna utvecklar 
metoder för att kringgå de procedurer som krävs för en säker miljö.  

5.2. Exempel på implementering av skyddsåtgärder 
Under denna rubrik presenteras praktiska exempel på vad företag och verksamheter har haft 
för säkerhetsproblem vid implementeringen av trådlösa nätverk och vad de har gjort för att 
lösa dem. Först presenteras en fallstudie om den implementering av trådlösa nätverk som 
Cisco har genomfört på sina kontor runt om i världen. Därefter redovisas de resultat som 
Datainspektionen kom fram till när de granskade säkerheten i trådlösa nätverk på sjukhus. 

5.2.1. Cisco implementerar trådlöst nätverk 
Denna fallstudie fokuserar på säkerhetsaspekterna vid installation av trådlösa nätverk i en 
kontorsmiljö. Förutom metoder för åtkomstkontroll och sekretesskydd så är även den 
praktiska implementeringen intressant eftersom den är tätt knuten till tillgängligheten av 
nätverket. Projektet startades år 2000 men rapporten gavs ut fyra år senare och därför är det 
ibland skillnad på hur nätverket såg ut i början och i slutet av projektet. I dessa fall ligger 
fokus framförallt på hur implementeringen ser ut idag. Hela fallstudien finns tillgänglig på 
Ciscos hemsida [Cis04a]. 

Bakgrund 
Under år 2000 började Cisco IT utveckla en trådlös nätverksarkitektur som så småningom 
skulle finnas på alla Ciscos kontor och kunna användas av alla anställda på Cisco. Detta 
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innebar att installationen omfattade mer än 3000 accesspunkter på ungefär 280 platser i mer 
än 85 länder med minst 35 000 aktiva användare. 

Samtidigt som denna process pågick började Cisco IT se att otillåtna interna accesspunkter 
ökade i antal. Dessa köptes, installerades och underhölls av lokala grupper utan stöd eller 
övervakning från Cisco IT, vilket resulterade i inkonsekventa lösningar som ofta hade låg 
säkerhet och ibland ingen säkerhet alls. För Cisco IT var det säkerheten som sågs som det 
största problemet i det här fallet. Däremot var det aldrig en fråga om trådlösa nätverk skulle 
implementeras, utan snarare hur det kunde göras på bästa sätt. 

Val av produkter 
Av förklarliga anledningar valde Cisco IT sina egna produkter för att bygga detta trådlösa 
nätverk. Som accesspunkt valdes till att börja med Cisco Aironet 350 Series Access Point som 
standard. Utförlig information om denna produkt finns tillgänglig från Ciscos hemsida 
[Ciscob]. Denna serie stödjer bl.a. PoE som förenklar installationen och minskar kostnaderna 
genom att en separat kabel för strömförsörjning inte behövs. Allteftersom utvecklingen gått 
framåt har därefter senare serier som 1100, 1200 och 1300 börjat implementeras. Att Aironet-
serien valdes förklarar Cisco IT med att de stödjer uppgraderingar till framtida nyheter. 
Dessutom stödjer de flera olika operativsystem. De första produkterna stödjer enbart IEEE 
802.11b, medan de senare produkterna även stödjer IEEE 802.11g och a med högre 
datahastigheter, samt nya krypteringsstandarder som 802.11i. En annan användbar funktion 
hos accesspunkterna som Cisco IT använder idag är stöd för flertalet virtuella LAN för att 
kunna använda olika inställningar för olika användare. På vissa platser används t.ex. VLAN 
för att skilja på de anställdas trafik, gästers trafik och högprioriterad trafik som telefoni. 

På klientsidan användes till att börja med bara Cisco Aironet klientenheter, men med ett 
program vid namn Cisco Compatible Extension som introducerades år 2003 gjordes ett flertal 
enheter med inbyggd antenn kompatibla med Cisco Aironet och behövde inte längre använda 
ett specifikt nätverkskort. 

Praktisk implementering 
Vid den praktiska implementeringen av det trådlösa nätverket finns det många aspekter att ta 
med i beräkningarna för att göra nätverket så tillgängligt och effektivt som möjligt. Innan det 
trådlösa nätverket installerades gjordes en kartläggning över täckningen i området för att 
bestämma vart accesspunkter och antenner skulle placeras för att ge bäst täckning i hela 
byggnaden. Cisco rekommenderar att en sådan undersökning görs på varje område där ett 
trådlöst nätverk ska installeras eftersom alla områden är olika även om de vid en första 
anblick inte verkar vara det. En väl genomförd kartläggning kan minska installationskostnader 
och det fortsatta kravet på underhåll. 

Med hjälp av trafikanalys avgjordes att ett lämpligt förhållande mellan användare och 
accesspunkt var 25:1. Det räknades då med att det var osannolikt att alla 25 användare skulle 
använda nätverket samtidigt och dessutom skicka och ta emot stora kvantiteter av data. Cisco 
IT undersöker nu möjligheterna att sätta förhållandet till 10:1 för att kunna stödja nya tjänster 
som t.ex. telefoni och video och att ge mer bandbredd åt användare. 

En viktig aspekt för nätverkets effektivitet berör roaming som är den funktion som gör att en 
enhet ska kunna röra sig mellan täckningsområden från olika accesspunkter. För att inte 
påverka effektiviteten i det trådlösa nätverket negativt handlar det i det här fallet om att 
förhindra att enheterna associerar till en ny accesspunkt för ofta. Åtgärder som 
arkitekturgruppen vidtog var att sätta accesspunkternas överlappning till ungefär 15 procent, 
låsa datahastigheten till ett minimivärde på 11 Mbps och konfigurera enheterna till att enbart 
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leta efter en ny accesspunkt då den aktuella signalstyrkan sjunkit under ett visst tröskelvärde. 
För mer detaljerad information om varför dessa åtgärder ökar effektiviteten hänvisas till 
Ciscos fallstudie [Cis04a]. 

Cisco IT har anammat en global standard för hur accesspunkterna ska namnges för att 
underlätta administrationen av det trådlösa nätverket. Namnstandarden bygger på stad, 
byggnad, våning och accesspunktens placering på våningen. Annan konfigurering av access-
punkterna som ansågs som kritiska var IP-adresser, tilldelning av kanaler och inställning av 
överföringsstyrka. Även här ansågs allmänna, standardiserade inställningar för hela installa-
tionen vara att föredra. 

Ett verktyg som Cisco IT använder för att underlätta administrationen av hela infrastrukturen 
för trådlösa nätverk är CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE) som är en 
centraliserad lösning på systemnivå. Förutom att förenkla t.ex. installationer och 
säkerhetsförbättringar klarar WLSE av att detektera, lokalisera och stänga ner otillåtna access-
punkter. Dessutom stödjer det självläkande funktioner, vilket innebär att om en accesspunkt 
slutar fungera så kan närliggande accesspunkter justera sin räckvidd för att kompensera. Mer 
information om WLSE finns tillgänglig på Ciscos hemsida [Ciscob]. 

Åtkomstkontroll och sekretesskydd 
De kända svagheterna i WEP gjorde att Cisco IT bedömde det som både ohanterligt och 
otillräckligt säkert för att användas av företag. För att försöka komma tillrätta med detta 
problem utvecklades Ciscos Lightweight EAP (LEAP) som introducerade dynamisk nyckel-
hantering för ömsesidig autenticering mellan användaren och autenticeringsservern via 
accesspunkten. Tyvärr har LEAP vissa svagheter som gör det känslig för ordboksattacker, 
vilket betyder att säkerheten står och faller med hur starkt lösenord som väljs. Cisco har 
därför på senare tid utvecklat EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) 
som ska ta hand om dessa problem och sedan 2004 har Cisco IT börjat byta till detta nya 
protokoll. 

Med dessa protokoll måste användarna autenticeras mot en autenticeringsserver för att kunna 
ansluta till ett nätverk. En globalt distribuerad lösning för dessa servrar valdes framförallt för 
att minska fördröjningen vid autenticering, vilket är speciellt viktigt i trådlösa nätverk 
eftersom autenticering normalt görs oftare än i trådbundna nätverk. Den distribuerade 
lösningen ökade även säkerheten p.g.a. den redundans den implementerar. Gruppen valde 
dessutom att integrera det trådlösa nätverket i strukturen för åtkomstkontroll genom att tillåta 
enkel inloggning. Detta innebär att användaren endast loggar in en gång på sin enhet och får 
då automatiskt tillgång till nätverket, oavsett om det är trådlöst eller trådbundet. 

För att förhindra att trafiken avlyssnas i det trådlösa mediet inkluderar Ciscos trådlösa nätverk 
WPA som använder TKIP för kryptering. I Ciscos Aironet-produkter finns sedan 2004 stöd 
för WPA2, vilket ger stöd för kryptering med AES. Där det är tillämpligt ska Ciscos WLAN 
uppgraderas att ge stöd för WPA2. 

Användning 
Efter den globala implementeringen har Cisco IT strävat efter att informera användarna om 
både möjligheter och begränsningar i det trådlösa nätverket. Detta har bidragit till att 
användarnas erfarenheter har upplevts som mer positiva. Som exempel på en begränsning så 
sträcker sig nätverket inte utanför byggnader, vilket innebär att omautenticering krävs vid 
förflyttning mellan byggnader. Det är då viktigt att informera om att denna begränsning i 
täckning finns för att höja säkerheten. Ett annat exempel är att det är viktigt att förstå de 
begränsningar i prestanda som finns. Det trådlösa nätverket ses framförallt som ett komple-
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ment till det befintliga trådbundna nätet, vilket innebär att användare rekommenderas att 
använda det trådbundna nätverket om de vill använda tjänster som kräver hög bandbredd. 
Annars kan övriga användare få sänkt prestanda i nätverket. Dessutom krävs en förståelse för 
att prestanda för varje användare minskas i utrymmen med många användare och att även 
andra störkällor förekomma. 

Som nämndes i början av fallstudien så var den bristande säkerheten, som ofta är en följd av 
otillåtna interna accesspunkter, ett stort problem. Ett sätt att försöka komma tillrätta med 
problemet är att förklara för användare att de inte får installera egna accesspunkter och Cisco 
har gjort detta. Att installera ett trådlöst företagsnätverk är ytterligare ett sätt att avhjälpa 
problemet eftersom de anställda då känner ett mindre behov av att göra egna installationer. I 
fallstudien intygas det att antalet otillåtna accesspunkter som upptäckts har minskat avsevärt 
sedan Cisco IT implementerade det trådlösa nätverket. 

5.2.2. Inspektion av trådlösa nätverk på sjukhus 
Under 2002 gjorde Datainspektionen [Dat03] en granskning på två sjukhus av säkerheten på 
de trådlösa nätverk som fanns implementerade för att underlätta vårdpersonalens dagliga 
arbete. Enligt bestämmelserna i 31 § PuL måste det tas i beaktning att känsliga person-
uppgifter behandlas när nivån på skyddsåtgärder väljs. Därför kan resultaten av denna 
inspektion fungera som exempel på vilka skyddsåtgärder som rekommenderas när känslig 
eller mycket värdefull information kommuniceras i trådlösa nätverk. Datainspektionen fann 
stora brister i säkerheten i sjukhusens trådlösa nätverk. I punkterna nedan presenteras en 
sammanställning av dessa brister och de åtgärder som föreslogs. 

• För kryptering av trafiken användes WEP och detta ansåg Datainspektionen inte vara ett 
tillräckligt skydd. Eftersom innehållet är så känsligt bör det skyddas med kryptering som 
ger en hög säkerhet och VPN-teknik ges som exempel. 

• Accesspunkterna kontrollerade inte att enbart behöriga enheter kunde koppla upp sig mot 
det trådlösa nätverket. Datainspektionen ansåg att möjlighet till annan trafik bör 
blockeras. Dessutom ansåg de att användarens identitet bör säkerställas genom kryptering, 
engångslösenord, aktiva behörighetskort eller motsvarande. 

• Ett av sjukhusen hade valt ett värde på SSID som kunde avslöja att det trådlösa nätverket 
användes för ett vårdregister. Datainspektionen ansåg att detta borde ändras till en neutral 
benämning. 

• Nätverkskortet som användes för kommunikation var lätt att ta bort eftersom det var ett 
instickskort. Istället bör detta vara inbyggt i datorn eller skyddas på annat sätt. Bärbara 
datorer som används för kommunikationen måste dessutom hållas under uppsikt eller 
låsas in när de inte används. 

• Vid inspektionen fanns ingen brandvägg eller liknande mellan det trådlösa nätverket och 
sjukhusets interna nät. Detta är något som bör finnas enligt Datainspektionen. 

Förutom dessa skyddsåtgärder påpekades att även andra åtgärder kan vara befogade för att 
uppnå fullgod säkerhet, men i rapporten [Dat03] nämndes inte vilka dessa skulle kunna vara. 

I en senare granskning [Dat05] av personuppgiftsbehandling inom sjukvården kontrollerades 
åter igen säkerheten i trådlösa nät. Det visade sig då att takten på införandet av trådlösa nät 
hade ökat sedan den förra granskningen [Dat03]. Den nya rapporten antyder framförallt en 
brist på kunskap och kontroll över de trådlösa näten. T.ex. uppgav landstingen att informa-
tionen i de trådlösa näten krypterades, men vid inspektionen framkom att endast svag 
kryptering användes och att påslagning av kryptering ibland glömdes bort. Datainspektionen 
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fann även exempel på att trådlösa nätverk hade installerats utan medverkan av IT-
avdelningen. 

För att komma tillrätta med dessa problem hänvisas till de skyddsåtgärder som räknas upp i 
den första rapporten [Dat03]. Dessutom räknas ytterligare två punkter upp som åtgärder som 
kan vara befogade att införa. Dessa är avstängning av utsändning av SSID, samt att en 
förteckning över tillåtna MAC-adresser kan finnas i accesspunkterna. Förutom detta påpekas 
att det bör finnas en policy för hur införandet av trådlösa nätverk ska gå till. 
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6. Riskanalys 
Riskanalyser är grunden i säkerhetsarbetet [SIG97]. Inom den svenska standarden Lednings-
system för Informationssäkerhet (LIS) har en handbok i informationssäkerhetsarbete [Bow04] 
utformats. Enligt handboken är det några områden som extra tydligt lyfter kravet på 
riskanalys enligt de råd som finns i LIS och dessa är: 

• Samordning av informationssäkerhet. 

• Riskanalys vid utomståendes åtkomst. 

• Säkerhet för utrustning utanför egna lokaler. 

• Analys och specifikation av säkerhetskrav. 

• Säkerhet i tillämpningssystem. 

• Policy för användning av krypteringsmodeller. 

• Avbrotts- och konsekvensanalys. 

Ett flertal av dessa punkter kan appliceras på de områden som kan påverkas vid införandet av 
trådlösa nätverk och därför är då genomförandet av riskanalyser mycket viktigt. 

Det första som ska identifieras och värderas i en riskanalys är tillgångarna. Tillgångar kan 
vara olika typer av resurser som t.ex. fysisk utrustning eller logiska resurser. Fysisk utrustning 
är olika typer av hårdvara, medan logiska resurser kan vara datorprogram eller information 
[Pel05, 45]. Tillgångar kan även vara mer abstrakta som t.ex. tilliten till företaget och 
företagets anseende. Dessa påverkas ofta indirekt när andra tillgångar brister i säkerheten. 

Efter att tillgångarna identifierats och värderats ska en riskbedömning göras [Pel05, 45-52]. 
Den grundläggande tanken är då att möjliga hot identifieras. Därefter görs en bedömning av 
hur stor sannolikheten är för att hoten inträffar och hur stora konsekvenserna bedöms bli i så 
fall. Sannolikhet och konsekvens vägs sedan ihop till en total riskfaktor. Detta kan göras på 
många olika sätt och beror på den metod som används för riskanalysen. 

En mycket viktig del i riskanalysen är kostnadsanalysen där kostnaden för möjliga 
skyddsåtgärder vägs mot de risker som bedömts i tidigare steg. Tanken är att de skydds-
åtgärder som införs ska ge rätt nivå av säkerhet. En skyddsåtgärd ska inte vara starkare än 
nödvändigt och inte kosta för mycket i förhållande till vad konsekvenserna hade kostat om 
hotet skulle inträffa [Bow04]. Däremot måste skyddsåtgärderna verkligen motverka de risker 
som bedömts som stora. 

De två huvudansatserna för utförande av riskanalyser är kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Enligt Peltier [Pel05] är fördelen med kvalitativa metoder att de prioriterar risker och kan 
identifiera områden där omedelbar förbättring krävs. Nackdelen är att det är svårt att utföra en 
kostnadsanalys eftersom den kvalitativa metoden sällan ger specifika, mätbara värden på t.ex. 
värdet på tillgångar och konsekvensers inverkan. Kvantitativa metoder gör däremot detta och 
det är också den största fördelen med dessa metoder. Nackdelen är att det ofta är svårt att få 
fram dessa mätbara värden på ett tydligt sätt, vilket leder till att kvantitativa metoder är 
svårare att genomföra än kvalitativa. I en artikel från ACM Press [CMR04] påpekas det 
dessutom att det inte har funnits någon heltäckande kvantitativ metod som är anpassad 
speciellt för IT-säkerhet. Författarna till artikeln har utarbetat ett förslag till en kvantitativ 
metod som är bättre anpassad och kan användas för att utvärdera IT-säkerhets investeringar. 
Jag hänvisar till artikeln för ett exempel på en kvantitativ metod, men för detta examensarbete 
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har jag ansett att metoden är på en för specifik nivå och att en kvalitativ metod lämpar sig 
bättre. 

6.1. Kvalitativ riskanalys 
Eftersom detta examensarbete behandlar en miljö med en teknik som ännu inte är 
implementerad finns det inte underlag för att göra en kvantitativ riskanalys. Peltier [Pel05, 79] 
menar att en kvalitativ riskanalys är en systematisk undersökning som fastställer:  

sannolikheten för att hot inträffar, skadeverkan om hoten inträffar, samt hur väl 
skyddsåtgärderna som är avsedda att minska riskerna till en acceptabel nivå 
kommer att fungera. 

Dessa parametrar är nödvändiga att undersöka i detta examensarbete för att kunna ge förslag 
på skyddsåtgärder i trådlösa nätverk. 

En kvalitativ riskanalys bygger på analysgruppens deltagares kunskaper och åsikter och är 
därmed subjektiv till sin natur. Till skillnad från en kvantitativ riskanalys finns det inga 
fastställda fakta och siffror att basera analysen på. Resultatet av en kvalitativ riskanalys är till 
stor del beroende av gruppens sammansättning. Den subjektiva analysen kan dock få tyngd 
om gruppdeltagarna består av ett antal kunniga interna experter.  

Peltier [Pel05] presenterar ett antal kvalitativa riskanalysmetoder som utarbetats av olika 
experter inom området. Att han presenterar flera metoder menar han beror på att läsaren ska 
få tillräckligt med information för att skapa sin egna specifika metod. Det är viktigt att vara 
flexibel när det gäller momenten i metoden och genom att vara medveten om ett antal 
framgångsrika riskbedömningsmetoder kan läsaren lättare modifiera metoderna för att passa 
varje specifik verksamhet. 

Nedan kommer först och främst Peltiers [Pel05] 10-stegsmetod för kvalitativ riskanalys 
presenteras. Denna metod är genomgående i sin presentation av hur den kvalitativa 
riskanalysen går till ända från förarbete till slutarbete och är lättöverskådlig eftersom den 
presenterar processen steg för steg. Som Peltier påpekade är det fördelaktigt att vara medveten 
om ett flertal olika metoder för att kunna anpassa metoden för den aktuella analysen i varje 
specifikt fall. Därför kommer även alternativa metoder för kvalitativ riskanalys som Peltier 
presenterar att introduceras kort och översiktligt med fokus på vad som skiljer dem åt. Till 
skillnad från de alternativa metoderna så anser jag 10-stegsmetoden vara en utgångspunkt 
som ligger på en lämplig nivå för den kvalitativa riskanalysen som genomförts i detta 
examensarbete. 

6.1.1. Kvalitativ riskanalys i 10 steg 
Peltiers [Pel05] metod för kvalitativ riskanalys som presenteras nedan beskrivs i tio steg och 
förklarar processen från planeringen av projektet till den slutgiltiga rapporten. Varje steg 
bygger på det föregående steget. 

Steg 1: Fastställ ramar för analysen  
Det första steget i riskanalysen är att beskriva vad som ska undersökas. Detta skulle t.ex. 
kunna vara en fysisk omgivning, en del av ett nätverk eller en specifik applikation. För att 
förhindra att analysen går utanför ramarna är det nödvändigt att fastställa exakt vart gränserna 
går. Normalt börjar definitionen av analysramen med att ägaren av det som ska undersökas 
identifieras. Därefter bör de övergripande målen med analysen definieras. För informations-
säkerhet berör de målen oftast konsekvenserna av hot mot sekretess, riktighet och tillgäng-
lighet av information som behandlas i den applikation eller det system som undersöks. Även 
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om riskanalysen utgår från dessa säkerhetsmål är det nödvändigt att fokusera på hur affärs-
målen påverkas. Han menar att skyddsåtgärder ska implementeras p.g.a. att det finns en 
affärsnytta med det och inte för att en avdelning ska uppfylla vissa krav på säkerheten. 

Steg 2: Samla en analysgrupp 
När ramarna för den kvalitativa riskanalysen definierats kan deltagare till analysmötet väljas. 
Det är av stor vikt att deltagarna är kompetenta och är experter på området. För att processen 
ska bli så effektiv som möjligt ska gruppen dessutom bestå av representanter från varje 
avdelning och område som är inblandade i det som ska undersökas. Beroende på målet med 
analysen är olika typer av representanter mer eller mindre viktiga att ha med som deltagare i 
analysgruppen. Det är också viktigt att tänka på dynamiken i gruppen och att t.ex. stora 
skillnader i rang på företaget kan verka hämmande för diskussionen. De gruppdeltagare som 
väljs bör ha en bra praktisk kunskap om hur processerna fungerar och vilken typ av underhåll 
som förväntas. Kvaliteten i den kvalitativa riskanalysen kommer från gruppen. 

Steg 3: Identifiera hot 
Det första som deltagarna i gruppen ska göra är att bestämma vilka hot som kan skada det 
som är under granskning. Det finns ett antal olika sätt att göra detta på och två av dem 
beskrivs härefter. Ett sätt går ut på att analysledaren lägger fram en lista med hot och låter 
gruppdeltagarna välja ut dem som de anser vara relevanta för den aktuella situationen. 
Problemet med denna metod är att den kan begränsa de hot som lyfts upp till dem som finns 
på listan från början och det är därför viktigt att ge deltagarna utrymme till att lägga till andra 
hot på listan. När listan sedan anses vara komplett ska innebörden av varje hot definieras. 

Ett andra sätt är att låta gruppdeltagarna använda brainstorming för att komma fram till 
relevanta hot. Exempel på två olika uppsättningar av kategorier att strukturera resultatet från 
brainstormingen efter ges. Det första är att i tur och ordning utgå från säkerhetsaspekterna 
sekretess, riktighet och tillgänglighet. Den andra uppsättningen av kategorier innefattar 
naturkatastrofer samt oavsiktliga och avsiktliga hot. Oavsett vilka kategorier som används är 
tanken att brainstorming ska underlätta att få ut så många hot som möjligt från varje kategori. 

Steg 4: Rangordna hot 
När relevanta hot väl har identifierats och definierats ska gruppdeltagarna bedöma hur ofta det 
är sannolikt att hotet inträffar. Eftersom det är en kvalitativ riskanalys kan frekvensen 
uttryckas som låg till hög. Det är viktigt att gruppdeltagarna har samma uppfattning om 
definitionen av de olika nivåerna av sannolikhet och följande förslag till definition ges: 

• Låg – Mycket osannolikt att hotet kommer inträffa under de kommande 12 månaderna 

• Låg till medel – Osannolikt att hotet kommer inträffa under de kommande 12 månaderna 

• Medel – Möjligt att hotet kommer inträffa under de kommande 12 månaderna 

• Medel till hög – Sannolikt att hotet kommer inträffa under de kommande 12 månaderna 

• Hög – Mycket sannolikt att hotet kommer inträffa under de kommande 12 månaderna 

Varje hot ska bedömas enligt dessa nivåer och för att underlätta kan nivåerna översättas till 
numeriska värden där t.ex. 1 står för låg och 5 står för hög. 

Steg 5: Bedöm konsekvens av hot 
I detta steg antas att en överträdelse av ett hot har inträffat och bedömningen avser storleken 
av de konsekvenser som följer. Innan konsekvenserna bedöms är det viktigt att gruppen 
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kommer överens om befintliga skyddsåtgärder ska tas med i beräkningarna eller inte. Annars 
går detta steg till ungefär som föregående steg genom att varje hot tilldelas en nivå. 
Definitionerna för nivåerna för konsekvensfaktorn som föreslås är följande: 

• Låg – En enskild arbetsgrupp eller avdelning påverkas; små eller inga konsekvenser för 
affärsprocessen 

• Låg till medel – En eller flera avdelningar påverkas; obetydliga förseningar i 
affärsverksamheten 

• Medel – Två eller flera avdelningar eller affärsenheter påverkas; fyra till sex timmars 
försening i affärsverksamheten 

• Medel till hög – Två eller flera affärsenheter påverkas; en till två dagars försening i 
affärsverksamheten 

• Hög – Hela företagets verksamhet påverkas 

Även dessa nivåer översätts med fördel till numeriska värden enligt den mall som föreslogs 
för sannolikhetsbedömningen. 

Steg 6: Beräkna riskfaktor 
Riskfaktorn beräknas genom att summera de numeriska värdena som erhållits från 
sannolikhets- och konsekvensbedömningen. Detta innebär att varje hot får en riskfaktor 
mellan två och tio. Vissa riktlinjer ges för vad som bör göras beroende på hur hög denna 
riskfaktor blir. Gruppen måste identifiera möjliga skyddsåtgärder för alla hot som fått en 
riskfaktor på sex eller högre. De med riskfaktor fyra eller fem ska övervakas regelbundet för 
att säkerställa att riskfaktorn inte stiger till en högre nivå. Hoten med riskfaktor tre eller lägre 
behöver inte åtgärdas vid detta tillfälle. Anledningen till att åtgärder för de lägst rankade 
hoten skjuts upp eller avfärdas är att ett företag inte har resurser till att utforska varenda liten 
risk. 

Steg 7: Identifiera skyddsåtgärder 
Gruppen ska nu analysera de hot som har fått en hög riskfaktor i föregående steg och välja 
tekniska, administrativa och fysiska åtgärder som erbjuder en kostnadseffektiv, acceptabel 
skyddsnivå för de aktuella tillgångarna. Skyddsåtgärderna delas in i de fyra huvudsakliga 
kategorierna förebyggande, utvärderande, detekterande och återställande. 

• Förebyggande åtgärder implementeras för att minska risken att hot leder till skador. 

• Utvärderande åtgärder används för att kontrollera att existerande skyddsåtgärder är 
effektiva. 

• Detekterande åtgärder hjälper till att upptäcka oönskade händelser för att ge en chans att 
åtgärda dem i ett tidigt skede. 

• Återställande åtgärder är främst till för att begränsa de skadliga konsekvenserna när något 
redan hänt. 

Ett förslag är att sätta upp en lista med möjliga skyddsåtgärder i varje kategori. Gruppen kan 
också bedöma kostnaden för att implementera och upprätthålla de föreslagna skyddsåtgärd-
erna och därutöver rangordna dem enligt gruppens rekommendationer. Vissa skyddsåtgärder 
kan dessutom minska risken för flera olika hot, vilket gör dem mer kostnadseffektiva. 
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Steg 8: Kostnadsanalys 
Att göra en kostnadsanalys är det viktigaste steget i vilken riskanalysprocess som helst. Ett 
hjälpmedel i kostnadsanalysen kan vara att repetera steg 6 med den skillnaden att den 
föreslagna skyddsåtgärden tas med i beräkningarna. För att skyddsåtgärden ska anses relevant 
ska konsekvensfaktorn minskas avsevärt. Varje skyddsåtgärd kostar någonting för företaget 
och målet är att identifiera de skyddsåtgärder som ger maximalt skydd till minimalt pris. 
Sådana åtgärder som motverkar flera olika hot, som nämndes i avsnittet ovan, är alltså ofta 
fördelaktiga att implementera. 

Steg 9: Rangordna skyddsåtgärder 
Nästa steg är att lista de rekommenderade skyddsåtgärderna ordnade efter hur relevanta de är. 
Slutligen är det ägaren av tillgångarna som bestämmer vilka skyddsåtgärder som implement-
eras och det är viktigt att gruppdeltagarna ger ägaren tillräckligt med information för att ta ett 
beslut. Det finns olika sätt som rangordningen av skyddsåtgärderna kan presenteras på men 
det är olika för varje företag vad som fungerar. Några exempel är hur många hot en skydds-
åtgärd kan motverka, hur mycket den kostar eller om den kan utvecklas inom företaget eller 
om externa parter måste kallas in. Förutom själva listan med rangordnade rekommendationer 
bör en diskussion om hur gruppen kom fram till denna rangordning inkluderas. 

Steg 10: Riskanalysrapport 
Resultatet av riskanalysen ska presenteras för ledningen i form av en rapport. Det finns två 
anledningar till detta: att rapportera resultatet och att fungera som ett historiskt dokument. 
Resultatet är framförallt viktigt eftersom det ger ledningen ett underlag för att välja vilka 
skyddsåtgärder som ska implementeras för att uppnå företagets affärsmål. Dokumentet fyller 
sitt historiska syfte främst genom att ge ledningen en chans att bevisa att den har levt upp till 
sina förpliktelser att skydda företagets tillgångar. För information om vilka delar som bör ingå 
i en riskanalysrapport hänvisas till Peltiers bok [Pel05]. 

6.1.2. Andra metoder för kvalitativ riskanalys 
De två första metoderna som presenteras i detta avsnitt är inte lika utförliga i sin beskrivning 
av hur hela processen för den kvalitativa riskanalysen går till som Peltiers 10-stegsmetod är. 
Den första metoden möjliggör dessutom en mer utförlig kostnadsanalys än 10-stegsmetoden, 
medan den andra metoden inte ger lika stort utrymme för omfattande rekommendationer på 
skyddsåtgärder. Den tredje metoden är mycket utförlig, men utarbetar huvudsakligen en 
kvalitativ riskanalys för att företaget ska kunna göra kontinuerliga utvärderingar. Ingen av 
dessa metoder ligger därmed på rätt nivå för syftet i detta examensarbete och detta är den 
främsta anledningen till att dessa metoder inte har valts som utgångspunkt för den kvalitativa 
riskanalysen. Vissa idéer i dessa tre alternativa metoder har däremot bidragit till att anpassa 
den genomförda kvalitativa riskanalysen och därför presenteras metoderna kort nedan. För 
mer utförlig information om de alternativa metoderna hänvisas till Peltiers bok [Pel05]. 

Efter presentation av 10-stegsmetoden presenterar Peltier en metod som använder samma 
ursprungliga tanke, men som modifierar metoden genom att inkludera användning av tabeller. 
Huvudsyftet med metoden är att kunna väga in både konkreta och mer abstrakta variabler. 
T.ex. använder metoden ett poängsystem som tillåter att ekonomiska och icke-ekonomiska 
risker jämförs och att även indirekta konsekvenser kan räknas med. I övrigt består metoden av 
de tre stegen värdering av tillgångar, riskbedömning och riskhantering, vilket stämmer 
överens med momenten i 10-stegsmetoden även om vikten av att identifiera och värdera 
tillgångar lyfts fram mer i metoden med tabeller. 
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Nästa metod som Peltier presenterar kallas för Information Security Risk Analysis (ISRA). 
För att denna metod ska kunna genomföras på ett tidsoptimerat och effektivt sätt krävs en 
utbildad analysledare. Den utförs därför av en systemdesigner, systemadministratör eller 
säkerhetsanalytiker. Metoden bygger på en matris som analysdeltagarna ska fylla i. Matrisen 
bygger i sin tur på de tre säkerhetsaspekterna sekretess, riktighet och tillgänglighet samt det 
faktum att risker av hot kan komma från oavsiktliga eller avsiktliga handlingar. Matrisen ser 
ut som i figur 6.1. 

Sekretess Riktighet Tillgänglighet

Oavsiktlig 
handling

Oönskade 
händelser 
(fel & misstag)

Avsiktlig 
handling

Otillåtna händelser 
(bedrägeri & 
missbruk)

Avslöjande av 
information

Modifiering eller 
förstörelse av 
information

Otillgänglighet av 
information eller 

tjänster  
Figur 6.1. Matris för utvärdering i ISRA. 

För varje tillgång som utvärderas identifieras hot enligt varje ruta i matrisen. Därefter 
identifieras och väljs de skyddsåtgärder som skyddar bäst mot de hot som identifierats för 
varje ruta i matrisen. Urvalet av skyddsåtgärder är starkt grundat på analysdeltagarnas 
kunskap om åtgärdernas effektivitet och kostnad och värden på risker tas sällan med i 
beräkningarna. 

Den enskilda metod som Peltier lägger störst tyngd på i sin bok är Facilitated Risk Analysis 
and Assessment Process (FRAAP). Denna metod utvecklades för att underlätta för företag att 
utföra riskanalyser eftersom det ofta har varit en långsam och kostsam process. FRAAP 
bygger på samma principer som de metoder som presenterats hittills, men ger ett utvecklat 
och strukturerat ramverk för kontinuerlig utvärdering som styrs av affärsledningen. När 
ramverket väl har utarbetats så är metodens styrkor att den tar dagar istället för veckor eller 
månader, är kostnadseffektiv och använder interna experter. En annan styrka är att analys-
ledaren inte behöver vara expert på systemet, utan det som är viktigt är att denne är skicklig 
på att styra analysprocessen. 
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7. Genomförande av kvalitativ riskanalys 
Jag har genomfört en kvalitativ riskanalys för att få en företagsförankrad syn på vilka typer av 
skyddsåtgärder som kan vara lämpliga att implementera i ett trådlöst nätverk i en butiksmiljö. 
Peltiers 10-stegsmetod som presenterats i föregående kapitel (se 6.1.1 Kvalitativ riskanalys i 
10 steg) är lättöverskådlig och genomgående i sin presentation av hur den kvalitativa risk-
analysen går till ända från förarbete till slutarbete. Dessutom är resurserna som krävs för att 
genomföra riskanalysen enligt denna metod i linje med vad som är möjligt i detta examens-
arbete. Det är av dessa anledningar som jag har valt att använda Peltiers 10-stegsmetod. 

Trots detta val har en del små modifieringar av metoden gjorts. Dels har vissa influenser 
kommit från de övriga metoderna för kvalitativ riskanalys som Peltier beskrivit och dels har 
en anpassning av 10-stegsmetoden gjorts för att passa med förutsättningarna i detta examens-
arbete. Dessutom presenteras inte resultaten i 10 steg, utan på ett sätt som är mer överskådligt 
för denna rapport. 

För att utarbeta ramarna för den kvalitativa riskanalysen tog jag hjälp av analysgruppen, vilket 
inte beskrivs i 10-stegsmetoden. Trots detta var det nödvändigt för att kunna få en 
verklighetsbaserad grund till de övriga stegen i riskanalysen. Ramarna för analysen beskrivs i 
de scenarion som utarbetats genom att göra en informationsklassning och bygga scenarierna 
på denna. Informationsklassningen är också inspirerad av alternativa riskanalysmetoder som 
har ett mer uttalat moment där tillgångar identifieras och värderas. 

Den identifiering av hot som har gjorts presenteras till stor del i litteraturstudien och därutöver 
diskuteras de specifika hot som analysgruppen har ansett som viktiga i redovisningen av 
resultatet från riskbedömningen. Hellre än att diskutera specifika attacker har jag i analysen 
fokuserat på att utgå från de tre säkerhetsaspekterna och de övergripande hot som de 
representerar. Att utgå från säkerhetsaspekterna är bl.a. inspirerat av alternativa riskanalys-
metoder som också använder denna utgångspunkt. För nivån på riskanalysen i detta examens-
arbete ansåg jag att denna utgångspunkt för en riskbedömning var tillräcklig eftersom syftet är 
att se om hotbilden ser annorlunda ut i de olika scenarierna. Att diskutera utifrån säkerhets-
aspekterna ger då en överskådlig bild av hotbilden för varje scenario. 

De steg som innebär rangordning av hot, bedömning av konsekvens av hot och beräkning av 
riskfaktor presenteras här gemensamt i avsnitt 7.2 Riskbedömning. Detta är relativt intuitivt 
eftersom bedömning av sannolikhet och konsekvens av inträffade hot ger en riskfaktor när de 
summeras. För bedömningen av sannolikhet och konsekvens har en annorlunda skala än den i 
10-stegsmetoden använts. Dels används enbart tre steg och dels är definitionerna något 
omformulerade. Anledningen till detta var att underlätta bedömningen för analysgruppen och 
även analysen av resultaten. 

Precis som för identifieringen av hot så presenteras en stor del av de identifierade 
skyddsåtgärderna i litteraturstudien. Eftersom rekommendationerna för skyddsåtgärder är en 
så viktig och stor del i detta examensarbete kommer de att presenteras i ett eget kapitel efter 
detta. Då diskuteras vilka skyddsåtgärder som kan vara lämpliga för de olika scenarierna med 
grund i både vad som kommit fram i litteraturstudien och i riskbedömningen. Dessutom 
presenteras ett antal konkreta exempel på hur en del av skyddsåtgärderna kan implementeras.  

Effektiviteten hos befintliga och rekommenderade skyddsåtgärder vägs mot de risker som 
finns i den trådlösa miljön och detta utgör kostnadsanalysen i denna kvalitativa riskanalys. Att 
ta reda på reella kostnader i kostnadsanalysen har inte ansetts ge ett tillräckligt meningsfullt 
bidrag till de rekommendationer som detta examensarbete syftar till att ge. Istället görs 
kostnadsanalysen på en mer allmän nivå även om konkreta skyddsåtgärder diskuteras. 
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Beroende på resultatet av kostnadsanalysen föreslås sedan skyddsåtgärder rangordnade efter 
relevans. De resultat som ska presenteras i en riskanalysrapport är presenterade i detta 
examensarbete.  

7.1. Utarbetning av scenarion 
För att kunna undersöka en teknisk miljö som ännu inte finns föreslog jag ett antal scenarion 
att utgå ifrån. Dessa scenarion var avsedda att fungera som diskussionsunderlag för konkreta 
hot och skyddsåtgärder i de miljöer de beskriver. Två viktiga aspekter som vägdes in när 
scenarierna utarbetades var att de skulle vara rimliga och att de skulle täcka in en relativt bred 
skala av möjliga användningsområden med olika förmodade krav på säkerhet. Rimligheten 
var framförallt beroende på att det fanns en förmodad affärsnytta av implementeringen av det 
trådlösa nätverket så som varje scenario beskrevs. Bredden på användningsområden 
uppnåddes genom att se till att den mest värdefulla informationen som kommuniceras i varje 
scenario är från olika värdenivåer. En informationsklassning gjordes för att komma fram till 
dessa värdenivåer. 

Denna informationsklassning gjordes av analysgruppen, som bestod av fyra personer förutom 
mig som agerade som analysledare. En av personerna arbetar med säkerhet i IT-struktur-
gruppen på företaget och har framförallt kunskap om övergripande säkerhetsfrågor. De andra 
tre personerna har framförallt kunskap som rör IT-funktionaliteten i butik. Två av dessa 
arbetar med utveckling av IT-funktioner och tjänster i butikerna och den tredje personen 
arbetar med driften av företagets nätverk. 

7.1.1. Informationsklassning 
Gruppdeltagarna fick identifiera vilken typ av information de kunde tänka sig kommuniceras i 
en framtida trådlös miljö. Informationen strukturerades sedan genom att rangordnas enligt en 
värdesbedömning på en femgradig skala där fem var mest värdefull. Eftersom det kan vara 
svårt att uppskatta värdet av information i siffror så valdes att inte definiera de olika graderna 
på skalan med ett pris i kronor. Istället placerades de olika typerna av information på skalan 
rangordnade efter värdet i förhållande till varandra. För att få en bättre förståelse av vad som 
ger informationen dess värde presenterar Peltier [Pel05, 43] ett antal punkter som kan vägas 
in: 

• Kostnaden av att producera informationen 

• Värdet av informationen på den öppna marknaden 

• Kostnaden av att reproducera informationen om den förstörs 

• Hur företaget gynnas av informationen då det ska uppnå företagsmål eller uppdrag 

• Återverkan på företaget om informationen inte var lätt tillgänglig 

• Fördelarna det skulle ge en konkurrent om den kunde använda, ändra eller förstöra 
informationen 

• Kostnaden för företaget om informationen läckte, ändrades eller förstördes 

• Förlusten av kunder eller kundernas förtroende om informationen inte sparades och 
hanterades säkert 

• Förlusten av den allmänna trovärdigheten och åtlöje om informationen inte var säker 

Dessa punkter berör hur känslig informationen är om någon obehörig läser den, ändrar den 
eller om den inte är tillgänglig. Det kan alltså vara till hjälp att ha de tre säkerhetsaspekterna 
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sekretess, riktighet och tillgänglighet i åtanke vid värdering av information. Ett urval av 
punkterna presenterades för gruppen i ett försök att ge dem en mer gemensam uppfattning om 
vad som ger information dess värde. 

Nedan presenteras olika informationsgrupper som analysgruppen kunde identifiera och en 
närmare förklaring till vad de innefattar ges även. Figur 7.1 illustrerar därefter hur de olika 
informationsgrupperna rangordnades i förhållande till varandra beroende på värde. Eftersom 
värdena inom skalan 1-5 var flytande så tilläts decimaltal vid värdebedömning. Värdet för 
varje informationsgrupp anges på värdeskalan i figuren. 

• Betalning – kundens elektroniska pengar eller andra värdehandlingar 

• Inköpspris – det pris butiken betalar för varorna 

• Interna dokument – samlingsnamn för t.ex. e-post, kontakter, kalender och dokument 

• Försäljning – antal och typ av sålda varor från kassa 

• Inventeringsinformation – antal och typ av varor i butiken 

• Beställda varor – antal och typ av varor som beställts 

• Konsumentpris – det pris kunden betalar för varorna 

• Innehållsförteckning – matvarors innehåll 

• Varunamn – varans namn 

• Artikelnummer – varornas identifieringsnummer 

• Reklam – allmänna erbjudanden 

 
Figur 7.1. Resultat av värdebedömning av information. 

Som framgår av figuren bildades tre nivåer med information av olika värde. Dessa nivåer har 
benämnts låg, medel och hög nivå enligt markering i figuren ovan. Sammanfattningsvis 
framgick det på mötet att information på låg nivå framförallt är känslig mot felaktigheter i 
informationen. Informationen med värde 1 ansågs inte speciellt känslig mot någonting, medan 
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det påpekades att det är mer viktigt att information med värde 1,5 stämmer. Informationen på 
medelnivå är lite mer känslig mot obehörig åtkomst, men ansågs fortfarande ha relativt lågt 
värde. Betalningsinformation var utan tvekan den mest värdefulla informationen och uppfatt-
ades som känslig framförallt med avseende på sekretess. Detsamma gäller känsligheten av 
informationen med värde 4,5 eftersom detta är information som kan minska konkurrens-
fördelar eller avslöja företagets vinst. Även informationen med värde 4 är känslig med 
avseende på sekretess även om den inte är lika värdefull. Angående tillgänglighet så ansågs 
den vara viktig för alla nivåer, men eftersom det förutsattes att det finns alternativa system till 
det trådlösa nätverket bedömdes inte informationen vara speciellt känslig med avseende på 
tillgänglighet. 

7.1.2. Scenarion 
Utarbetningen av scenarion grundades i de tre nivåerna som bildats vid informations-
klassningen. Detta märks genom att den mest värdefulla informationen i varje scenario hör till 
vart och ett av de olika nivåerna från informationsklassningen. All information i scenario 
kund hör till nivå låg. Den mest värdefulla informationen i scenario anställd hör till nivå 
medel. I scenario kassa är den mest värdefulla informationen betalning som klassats högst av 
alla informationstyper som diskuterats och hör till nivå hög. En del förutsättningar är likadana 
för alla de tre scenarierna och presenteras direkt här nedan. Därefter beskrivs varje scenario 
för sig. 

Eftersom det är trådlös kommunikation i butik som ska behandlas i denna riskanalys är det en 
butiksmiljö som avses i alla de tre scenarierna. Mer information om den befintliga butiks-
miljön finns beskriven i tidigare kapitel (se 3.1 Trådbundna nätverk idag). I butiken finns 
accesspunkter som de trådlösa enheterna kopplar upp sig mot. Alla tillåtna accesspunkter 
tillhör företaget. Detta innebär att företaget har ansvar över accesspunkterna och i teorin kan 
kontrollera trafiken genom att styra vilka typer av användare som ska tillåtas göra vad med 
vilken enhet. 

Alla enheter ägs också av företaget, vilket bidrar till ökad kontroll. På enheterna för varje 
scenario används specialskriven mjukvara som på ett effektivt sätt begränsar funktionaliteten 
för användaren. Tanken är att användaren aldrig ska se annat än detta program och för 
användaren är det därmed mindre intressant vilket operativsystem som används. Det kan 
däremot vara betydelsefullt för andra aspekter, t.ex. för prestanda och säkerhet, så val av 
operativsystem bör övervägas noga. Mjukvaran är unik för varje scenario eftersom den 
avsedda funktionaliteten skiljer sig åt.  

För att kunna använda enheterna krävs någon form av inloggning i alla scenarion, genom att 
t.ex. skriva in användarnamn och lösenord eller dra ett kort i en avläsare. Det senare exemplet 
skulle kunna vara lämpligt i scenario kund med ett kundkort. I alla scenarion är inloggnings-
informationen skyddad med kryptering i form av t.ex. SSL i applikationsskiktet. Enheterna 
har inte fri tillgång till internet och i de fall som tillgång till specifika externa parter via 
internet krävs, sker detta via det interna nätverket som ser till att kommunikationen är 
skyddad bortom det trådlösa nätverket. Uppdateringar av programvara görs via det interna 
nätverket och utförs automatiskt eller av speciellt behörig personal. 

All trådlös kommunikation sker via WLAN och det är protokoll från standarden IEEE 802.11 
som används. För diskussionens skull spelar det däremot ingen större roll om det är 802.11a, 
b eller g som används utan detta får avgöras vid en eventuell implementering beroende på 
vilken prestanda som krävs för det trådlösa nätverket. Det trådlösa nätverket är segregerat från 
det övriga nätverket och trafiken däremellan är kontrollerad. 
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Scenario kund 
I detta scenario får kunden låna en PDA under tiden de handlar. Denna PDA har en inbyggd 
avläsare och fungerar delvis som en enhet för självscanning. Kunden kan dessutom på 
enhetens skärm få reda på information om en vara som t.ex. meddelande om leveransdatum 
om varan är tillfälligt slut, prisuppgifter, om varan innehåller allergiframkallande ämnen etc. 
Reklamerbjudanden kan också visas på skärmen i form av text eller bild och dessa kan 
antingen vara kopplade till en avläst vara, eller vara reklam av mer allmän karaktär. 

Med hjälp av de tekniker som används i detta scenario är tanken att kundens inhandlings-
process ska kunna effektiviseras. Detta görs genom att erbjuda tjänster som underlättar för 
kunden att hitta varor och information om dessa. Som berättats tidigare får dessutom kunder 
som använder självscanning ofta en mer positiv känsla till själva inhandlingen och totalt sett 
blir betalningsförfarandet mer effektivt.  

Det huvudsakliga syftet från företagets synvinkel är att få kunden att handla mer. Därför är 
reklam och specialerbjudanden direkt ut i enheterna en typ av information som kan vara 
mycket användbar i detta scenario. All information som kommuniceras via det trådlösa 
nätverket i detta scenario hör till nivå låg i informationsklassningen. All information är publik 
och förfrågningar efter informationen kopplas inte till specifik personinformation i detta 
scenario. 

Enheten ska användas i butiksmiljö inomhus och användarna är kunder som handlar i butiken. 
I scenariot definieras inte exakt vilket märke och modell av enhet som används eftersom 
utbudet är stort och ändras i snabb takt. Val av enhet bör därför göras i samband med 
implementering med grund i det utbud som finns tillgängligt just då. Däremot kan vissa 
egenskaper som en enhet måste ha nämnas. Enheten måste ha en inbyggd avläsare för 
streckkoder eller möjligtvis annan teknik som används för att koppla varor till information. En 
robust design är ett krav så att enheten inte går sönder om den tappas i golvet, men den får 
inte vara för tung. För användbarheten krävs en så stor skärm som möjligt och den bör 
dessutom vara en pekskärm som möjliggör navigering med enbart ett finger. 

Scenario anställd 
I detta scenario har en anställd en PDA som används för att han eller hon ska kunna utföra 
mer av sitt dagliga arbete ute i butiken. Arbetsuppgifter som inventering och varubeställning 
ska kunna skötas med dessa enheter. Även korrigerande arbetsuppgifter som att kontrollera 
och uppdatera saldo och priser ska kunna göras via enheterna. Dessutom ska den anställde 
kunna slå upp information om varor för att ha större möjlighet att direkt kunna svara på 
kunders frågor t.ex. om leveransstatus för en vara som är slut, om en vara innehåller 
allergiframkallande ämnen, om vilket land en vara är ifrån etc. 

Det huvudsakliga syftet med att använda trådlös kommunikation i detta scenario är att få de 
anställda att spendera mer av sin arbetstid ute i butiken genom att göra information och 
tjänster direkt tillgängliga utifrån butiken. Den mest värdefulla informationen som kom-
municeras via det trådlösa nätverket är inventeringsinformation och information om beställda 
varor som båda klassades till nivå medel i informationsklassningen. Dessutom kommuniceras 
även olika typer av varuinformation som hörde till en lägre klassning. 

Användaren i scenariot är en anställd som arbetar i butiken och enheten används enbart i en 
butiksmiljö inomhus. Både när det gäller fysisk funktionalitet och design är enheternas 
egenskaper desamma som för scenario kund som beskrivits närmare i avsnittet ovan. 
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Scenario kassa 
I detta scenario har en kassa flyttats ut till parkeringen för att där kunna ha försäljning av 
utvalda varor, t.ex. jordgubbar på sommaren. Kommunikationen mellan den flyttbara kassan 
och kassasystemet sker via det trådlösa nätverket. I övrigt fungerar den flyttbara kassan som 
en vanlig kassa med en integrerad kontokortsläsare. 

Med den extra exponering som varor får då de säljs på parkeringen utanför butiken kan 
försäljningen av dessa varor ökas, vilket också är det huvudsakliga syftet i detta scenario. Den 
mest värdefulla informationen som kommuniceras i scenariot är betalningsinformation, vilket 
också räknas som den högst klassade informationen i hela verksamheten och hör till nivå hög 
i informationsklassningen. Betalningsinformationen är i detta scenario skyddad med de 
krypteringsalgoritmer och andra skyddsåtgärder som används för en vanlig trådbunden kassa. 
Förutom betalningsinformation kommuniceras även information om försäljning och denna är 
klassad till nivå medel. Försäljningsinformation i form av kvitton lagras tillfälligt i kassa-
datorn om en kund i efterhand påpekar ett fel eller som extra säkerhet om något skulle gå fel i 
kommunikationen. 

Även om det är kunden som står för betalningen så är det ändå den anställde som tar emot 
betalningen som räknas som användare i detta scenario. Det är den anställde som loggar in på 
enheten som är en flyttbar kassadator med en integrerad kontokortsläsare. Miljön för enheten 
är lite annorlunda än i de andra scenarierna eftersom enheten ska användas utanför butiken, 
vilket oftast betyder någonstans på parkeringsplatsen. I en sådan miljö krävs att saker som 
väder tas med i beräkningarna och i detta scenario antas att skydd mot t.ex. regn finns eller att 
försäljning bara sker under gynnsamma väderförhållanden. 

7.2. Riskbedömning 
I detta avsnitt kommer diskussionen om risker i de olika scenarierna diskuteras utifrån 
sannolikheten att de inträffar och konsekvenserna om de gör det. Diskussionen är uppdelad 
efter de olika säkerhetsaspekterna sekretess, riktighet och tillgänglighet. I varje del present-
eras först resultatet på den övergripande fråga om hot som ställts för varje säkerhetsaspekt. 
Nedan redovisas utifrån vilka riktlinjer och vilken skala som bedömningen av sannolikhet och 
konsekvens har gjorts. 

Vid bedömning av hotens sannolikhet avsågs hur stor sannolikheten är att en angripare har 
motivation och resurser att genomföra en attack. Peltiers skala för sannolikhetsbedömning 
valdes men istället för hans fem nivåer ansågs tre nivåer vara tillräckligt. De numeriska 
värdena och definitionerna för nivåerna är som följer: 

1. Liten sannolikhet – mycket otroligt att hotet kommer inträffa under det kommande året 

2. Medelstor sannolikhet – möjligt att hotet inträffar under det kommande året 

3. Stor sannolikhet – mycket troligt att hotet inträffar inom det kommande året 

Konsekvenser innefattar allt ifrån ersättning av förlorade enheter till förlust av företagets 
anseende p.g.a. läckande information. De ska bedömas utifrån hur allvarliga skadorna blir när 
hoten inträffar. Framförallt när det gäller tillgänglighet kan konsekvenserna i vissa fall öka 
kraftigt med tiden som problemet kvarstår och då bör även en tidsaspekt vägas in. Även för 
konsekvensbedömning valdes en skala med tre nivåer. Dessutom modifierades Peltiers 
definitioner på nivåerna så att vidden av åtgärderna som krävs om hotet inträffar lyftes fram. 
Anledningen till detta var att de tekniskt lagda gruppdeltagarna lättare skulle kunna koppla 
konsekvenserna till de konkreta scenarierna. Definitionerna med numeriska värden är därmed: 
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1. Små konsekvenser – Små eller inga konsekvenser för affärsprocessen. Den potentiella 
inverkan på verksamheten är mycket begränsad och inga ytterligare åtgärder krävs. 

2. Medelstora konsekvenser – Kort avbrott i affärsverksamheten som resulterar i begränsad 
ekonomisk förlust. Konsekvenserna kan hanteras utan större insatser och inom ramen för 
ordinarie verksamhet. 

3. Stora konsekvenser – Hela företagets verksamhet påverkas och det krävs omfattande 
resurser och insatser för att hantera konsekvenserna. 

Efter att resultatet från bedömningen av sannolikhet och konsekvens presenterats följer en 
diskussion om resultatet för varje säkerhetsaspekt. De frågor som ställdes är huvudsakligen 
knutna till den trådlösa kommunikationen. Därför valdes under analysmötet att dessutom lyfta 
fram en del typer av hot som är mer direkt knutna till både enheter och användare i det 
trådlösa nätverket. Diskussionen kring dessa områden redovisas under den aspekt av 
säkerheten som de påverkar. 

7.2.1. Sekretess 
Säkerhetsaspekten sekretess behandlar frågor som att enbart rätt personer ska komma åt 
information. Därför lyder frågorna som gruppdeltagarna har fått besvara som följer: 

Hur stor är sannolikheten att någon obehörig kommer åt informationen via det 
trådlösa nätverket? Hur stora blir konsekvenserna om detta sker? 

I tabell 7.1 redovisas medelvärdet av gruppdeltagarnas bedömning av de två samman-
hängande frågorna ovan. Värdena har sedan summerats till en riskfaktor för varje scenario. 
Att medelvärden har använts gör att värdena i tabellen inte är de heltal som representerar de 
olika bedömningsnivåerna för sannolikhet och konsekvens. Decimaltalen kan användas för att 
få en uppfattning om ungefär vilken nivå som bedömningen gett, men det är egentligen inte 
möjligt att resonera om resultatet enbart beroende på små, decimala skillnader. 

Gruppdeltagarna har i vissa fall haft olika uppfattning om förutsättningarna i scenarierna eller 
haft speciella aspekter i åtanke när de gjort bedömningen. Sådana uppfattningar och aspekter 
presenteras som kommentarer i tabellen tillsammans med andra kommentarer om vad som 
påverkat värdena för varje scenario. Kommentarerna står i kolumnen för sannolikhet 
respektive konsekvens beroende på vilket värde de har påverkat. De kommentarer som har 
påverkat båda värdena sträcker sig över båda kolumnerna. Efter tabellen förklaras varje punkt 
mer ingående och dessutom diskuteras aspekter som inverkar lika mycket på alla scenarion. 

Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor
Scenario kund 1,25 1 2,25

Scenario anställd 1,5 1,75 3,25

Scenario kassa 1,25 3 4,25

↓ Ett starkt, befintligt skydd förutsätts ↑ Förtroendet för företaget riskerar att 
förloras

↑ Det är större tillgång till tjänster än i scenario kund
↑ Informationen är mer värdefull än i scenario kund

↑ Kommunikationen innehåller värdefull information

↓ Publik information är inte känslig för obehörig åtkomst

 
Tabell 7.1. Riskbedömning av scenarion med avseende på sekretess. Kommentarerna föregås av ”↑” om de har 

bidragit till att höja värdet på riskfaktorn och av ”↓” om de har bidragit till att sänka det. 
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Att sannolikheten i scenario kassa har bedömts till så låg beror på att gruppdeltagarna har 
räknat med att informationen som kommuniceras från kassan är så pass skyddad för obehörig 
åtkomst att stora resurser krävs för att komma åt den. Detta är ett naturligt antagande eftersom 
det inte är rimligt att information som t.ex. kontokortsnummer och PIN-koder någonsin bör 
tillåtas skickas i klartext över ett osäkert medium. Däremot påpekade en av deltagarna att han 
satte en etta på sannolikhet angående angriparens resurser, men han skulle vilja sätta en trea 
för angriparens motivation. Det finns en uppenbar chans för angriparen att kunna komma över 
pengar på att angripa kassasystemet och möjlighet till ekonomisk vinning är en stark 
motivationskälla. Trots att den genomsnittliga sannolikheten är så låg får scenario kassa klart 
den högsta riskfaktorn, vilket beror på att storleken av konsekvenserna bedöms till högsta 
värdet av alla deltagare. Att kundernas förtroende gentemot företaget skadas påpekades kunna 
vara den största förlusten. 

Ingen annan information än betalningsinformation anses vara speciellt intressant för 
avlyssning när det gäller angriparens motivation. Den information som kommuniceras i 
scenario kund är egentligen inte alls känslig med avseende på sekretess eftersom den är publik 
och alltså är sådan typ av information som allmänheten redan idag direkt kan se eller ta reda 
på. Även om informationen i sig inte är känslig för avlyssning skulle det kunna vara lite värre 
om en angripare kunde ta reda på vilken information som varje kund efterfrågat. I det fallet är 
det framförallt frågor om kundernas personliga integritet som blir aktuella. Men så länge inte 
kundens identitet avslöjas för en angripare i samband med efterfrågningarna av information 
blir inte konsekvenserna så allvarliga. 

Riskfaktorn i scenario anställd pekar på att informationen inte är speciellt känslig med 
avseende på sekretess, men ska inte vara lika lättåtkomlig som när enbart publik information 
kommuniceras i scenario kund. Information om t.ex. hur mycket av varje vara som finns i 
butiken eller hur mycket som kommer att levereras skulle kanske kunna vara intressant för en 
angripare exempelvis vid planering av stöld. Det är en möjlig anledning till att riskfaktorn är 
högre än i scenario kund. Dessutom tillåts större tillgång och påverkan av det interna systemet 
med de anställdas enheter och därför befaras att en angripare kan komma åt mer känsliga 
funktioner i scenario anställd om de lyckas tillskansa sig en del i systemet än om de gör det i 
scenario kund. 

Hot som härrör ur användarnas agerande refereras ofta till som den mänskliga faktorn och 
diskuterades i olika scenarion. En fråga som berörde alla scenarion var hur stor sannolikheten 
var att t.ex. accesspunkter och enheter inte konfigureras enligt de procedurer som utarbetas 
inför en implementering av ett trådlöst nätverk. Detta skulle kunna göra att skyddsåtgärder 
kan kringgås och obehöriga kan få åtkomst till information via det trådlösa nätverket. Det 
uppfattades inte alls som sannolikt att det kan finnas allvarliga brister på detta område. De 
som har ansvar för att det trådlösa nätverket sätts upp på rätt sätt är utbildad driftpersonal. 
Eftersom det trådlösa nätverket dessutom förmodas vara skiljt från det övriga nätverket så 
bedömdes konsekvenserna inte så stora om ett misstag skulle inträffa. 

Däremot ansågs det som mycket troligt att den mänskliga faktorn spelar in då det gäller 
obehörig åtkomst av information i scenario anställd. Som exempel så är det stor sannolikhet 
att lösenord tejpas fast på enheterna, vilket skulle kunna ge en angripare tillträde till nätverket. 
Om någon olovligen kommer över en enhet i scenario anställd eller i scenario kund är dock 
inte själva informationen på enheten intressant eftersom ingen utläsbar information ska sparas 
på dessa. Konsekvenserna i dessa båda fall bedömdes som små. 
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7.2.2. Riktighet 
Att data som kommer fram till mottagaren inte har ändrats sedan den skickades och att den 
dessutom kommer från rätt avsändare är frågor som faller under säkerhetsaspekten riktighet. 
Frågorna som gruppdeltagarna har svarat på berör delar av dessa aspekter och formulerades 
på följande vis: 

Hur stor är sannolikheten att informationen manipuleras i luften? Hur stora blir 
konsekvenserna om detta sker? 

Samma typ av tabell som i avsnittet ovan presenteras här i tabell 7.2. På samma sätt diskuteras 
även resultaten efter tabellen. 

Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor
Scenario kund 1,25 2,25 3,5

↑ Det är mycket viktigt att kunder får 
korrekt information

Scenario anställd 1 2 3

↑ Det är viktigt att anställda får och 
registrerar korrekt information

Scenario kassa 1 2,5 3,5

↓ Ett starkt, befintligt skydd förutsätts ↑ Förtroendet för företaget riskerar att 
förloras

↓ Aktiva attacker upptäcks lättare
↑ Kommunikationen innehåller värdefull information

 
Tabell 7.2. Riskbedömning av scenarion med avseende på riktighet. 

Även i detta fall räknar deltagarna med att informationen i scenario kassa är väl skyddad, 
denna gång mot manipulering mellan avsändare och mottagare. Detta är viktigt framförallt för 
betalningsinformationen, men även till viss del när det gäller information om försäljning. 
Samma deltagare som nämnts tidigare sätter ett på resurser och tre på motivation hos 
angriparen. Ur en angripares synvinkel så är förmodligen arbetet och risken att bli upptäckt 
större i förhållande till den nytta som kan fås av att manipulera informationen än när det gäller 
t.ex. avlyssning av kommunicerad information. Detta är möjligtvis en aspekt som spelade in 
vid bedömningen för detta scenario och gav marginellt lägre värden på både sannolikhet och 
konsekvens i förhållande till värdena i föregående avsnitt. När det gäller försäljnings-
information t.ex. i form av kvitton så är det viktigt att de kommer fram till kassasystemet och 
att de är i ett oförändrat skick. 

De relativt höga värdena på konsekvens för scenario kund är värt att kommentera. I butikerna 
är det mycket viktigt att den information som kunderna får är korrekt. T.ex. kan priser som 
inte stämmer ge sämre trovärdighet eller leda till ekonomiska förluster beroende på 
omfattning. Ett annat exempel där korrekt information är mycket viktigt är vid information 
om en vara innehåller allergiframkallande ämnen. 

För scenario anställd måste, på samma sätt som för scenario kund, rätt information gå ut till 
kunderna. Men i detta scenario är dessutom korrekthet av information viktig eftersom även 
skrivrättigheter ges för vissa tjänster. Förutom att rimlighetskontroller hos det mottagande 
systemet hindrar inmatning av helt felaktiga data, är det viktigt att det verkligen är rätt person 
som har gett upphov till den information som tas emot och att den inte manipulerats på vägen. 
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7.2.3. Tillgänglighet 
Tillgänglighet ger de aspekter på säkerheten som ska garantera att behöriga användare alltid 
ska kunna komma åt information eller en tjänst när de kräver det. De frågor som ställdes var 
dessa: 

Hur stor är sannolikheten att tjänsten inte kan användas p.g.a. att kommunika-
tionen eller enheten inte fungerar? Hur stora blir konsekvenserna om detta sker? 

Samma typ av tabell som i avsnittet ovan presenteras här i tabell 7.3. På samma sätt diskuteras 
även resultaten efter tabellen. 

Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor
Scenario kund 2,25 1,5 3,75

↑ En enhet förloras lätt ↑ Avbrott ger irriterade kunder
↓ Ett redundant system finns

Scenario anställd 2 1,75 3,75

↑ En enhet förloras lätt ↑ Avbrott ger minskad effektivitet
↓ Ett redundant system finns

Scenario kassa 2,5 2,5 5

↑ Kontanter i kassaenhet gör den 
stöldbegärlig

↑ Avsiktliga störningar kan 
förekomma i utpressningssyfte

↑ Kassan måste stängas ned vid 
längre avbrott

↑ Avbrott ger irriterade kunder

 
Tabell 7.3. Riskbedömning av scenarion med avseende på tillgänglighet. 

Sannolikheten avsåg både tillgänglighetsförlust p.g.a. fel i kommunikationen och att enheten 
inte fungerar. I scenario anställd och scenario kund har sannolikheten bedömts som relativt 
hög i förhållande till andra typer av hot och detta beror främst på att enheterna är PDA:er som 
lätt kan gå sönder, tappas bort eller stjälas och därmed inte är tillgängliga för användning. 
Gruppen ansåg framförallt att det är mycket troligt att enheterna går sönder och att de är 
mycket stöldbegärliga.  

Enheten i scenario kassa är också stöldbegärlig, men av andra anledningar. Själva enheten 
som sådan är kanske inte lika åtråvärd som en PDA och inte heller lika enkel att obemärkt 
stjäla. Däremot innehåller en kassa förmodligen kontanter, vilket gör den mer stöldbegärlig. 
Sannolikheten att kassaenheten tappas i golvet eller försvinner är inte relevant på samma sätt 
som för enheterna i de andra scenarierna eftersom enheten är större och mindre mobil. 

Fel i kommunikationen kan bero på avsiktliga eller oavsiktliga störningar. Avsiktliga 
störningar orsakas av en angripare främst i förstörande syfte, men skulle även t.ex. kunna vara 
en del i ett utpressningsförsök även om detta är mindre sannolikt. Däremot är avsiktliga 
störningar med ekonomisk vinning som mål mest sannolika i scenario kassa och beror på 
omfattningen av försäljningen i de trådlösa kassorna. Detta kan möjligtvis bidra till att 
sannolikheten för störningar är marginellt högre där. 

Oavsiktliga störningar i kommunikationen kan bero på flera olika saker. T.ex. kan en 
accesspunkt gå sönder och börja störa de andra accesspunkterna, eller så kan andra 
komponenter som sänder ut radiovågor störa. Den mänskliga faktorn kan också spela in, t.ex. 
genom en felinställd accesspunkt eller en accesspunkt som har flyttats från sin ursprungliga 
plats av en anställd som inte är medveten om att det kan leda till sämre tillgänglighet. Som i 
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tidigare fall när det gäller den mänskliga faktorn så bedöms sannolikheten som högre att 
personal som saknar utbildning i trådlösa nätverk oavsiktligt orsakar en tillgänglighetsförlust 
än att utbildad personal gör det. Däremot är sannolikheten för tillgänglighetsförlust i dessa 
avseenden lika stor oavsett vilket scenario som avses. 

Konsekvenserna om enheterna i scenario anställd och scenario kund förloras anses inte som 
så stora och enligt gruppdeltagarna är det bara enheten som behöver ersättas eftersom ingen 
information ska sparas på den. Att enheter som inte fungerar sänker effektiviteten och 
dessutom är ett irritationsmoment ökar dock storleken på konsekvenserna något. I scenario 
kund skulle dessutom återkommande tillgänglighetsproblem kunna leda till att kunden väljer 
att handla någon annanstans vilket i sin tur leder till intäktsförluster. Konsekvenserna av en 
icke fungerande enhet i scenario kassa är däremot höga dels p.g.a. rena intäktsförluster för 
utebliven försäljning men också eftersom kunderna ofta blir irriterade när de står i kassan och 
inte kan betala, vilket kan bidra till en negativ uppfattning om företaget. 

För alla störningar i den trådlösa kommunikationen förutsätts att de inte har någon inverkan 
på det övriga nätverket, vilket innebär att konsekvenserna då lättare kan hållas på en 
acceptabel nivå så länge det finns en redundant lösning för kritiska funktioner. Konsekvens-
erna av oavsiktliga störningar är mindre än för avsiktliga attacker eftersom det förmodligen är 
lättare att lokalisera felet och avhjälpa det. I avsiktliga attacker har angriparen ofta ett syfte 
med sina störningar och kan vara svårare att avhjälpa eftersom attacken är mer omfattande 
och ihärdig samt att källan kan vara gömd. Allt detta leder till att störningen kan pågå under 
en längre tid vilket ofta spelar roll för konsekvenserna av en tillgänglighetsförlust. 

Informationen i scenario kund måste vara konstant tillgänglig för kunden för att verksamhet 
ska kunna bedrivas och är därmed känslig även för kortare avbrott. Att konsekvenserna av 
tillgänglighetsförlust inte bedömts som så höga beror på att det förutsätts att information 
fortfarande går att få tag i på traditionellt sätt och att varuregistrering kan göras utan ett 
fungerande trådlöst nätverk. Alltså ett befintligt, välutvecklat redundant system som 
visserligen kan vara lite mindre effektivt. För de funktioner som finns i scenario anställd 
förutsätts också en viss redundans i form av traditionella system med en dator på kontoret. 
Här är effektivitetsförlusten däremot relativt stor. De flesta funktioner i detta scenario 
påverkas inte av korta tillgänglighetsförluster även om ett längre avbrott kan leda till problem 
om ingen redundant lösning finns. Korta avbrott kan däremot ge direkta konsekvenser för 
scenario kassa i och med de kontokortsbetalningar som kräver en uppkoppling i realtid. 
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8. Skyddsåtgärder för trådlösa nätverk i butik 
Med utgångspunkt i riskanalysens riskbedömning och litteraturstudien om skyddsåtgärder har 
jag gjort en avvägning över vilka skyddsåtgärder som kan tänkas vara lämpliga i de olika 
scenarierna. Presentationen i detta avsnitt börjar med att diskutera vilka typer av skydds-
åtgärder som är lämpliga att använda i de tre scenarierna. Den trådlösa infrastruktur som väljs 
för det trådlösa nätverket är betydelsefullt för vilka möjligheter till skyddsåtgärder som 
erbjuds och därför kommer ett antal konkreta exempel från olika tillverkare presenteras 
därefter. 

8.1. Rekommendationer för skyddsåtgärder 
I detta avsnitt kommer en diskussion hållas angående rekommendationer för olika typer av 
skyddsåtgärder. En del rekommendationer är desamma oavsett vilket scenario som avses, 
medan andra är olika och diskuteras utifrån förutsättningarna för varje scenario. Ibland görs 
inte en exakt rekommendation eftersom skyddsåtgärdens mest lämpliga utformning är 
beroende av faktorer som ligger utanför ramarna för denna rapport. I dessa fall ska diskus-
sionen kring skyddsåtgärden ändå kunna vara ett hjälpfullt stöd i ett senare och definitivt val. 

Diskussionen kring skyddsåtgärder är indelad i samma avsnitt som presentationen av 
skyddsåtgärder i litteraturstudien. På samma sätt som i det kapitlet så har de skyddsåtgärder 
som presenteras valts eftersom de är omtalade när det gäller säkerhet i trådlösa nätverk samt 
enbart berör trådlösa nätverk eller är specifikt intressanta för sådana nätverk. Det första 
avsnittet behandlar åtkomstkontroll och sekretesskydd knutet till kommunikationen i det 
trådlösa nätverket. Därefter behandlas de olika typerna av komponenter i det trådlösa 
nätverket, accesspunkter och enheter, var för sig. Sedan presenteras skyddsåtgärder som berör 
det trådlösa nätverket som helhet och slutligen skyddsåtgärder i ett helhetsperspektiv. 

8.1.1. Åtkomstkontroll och sekretesskydd 
Åtkomstkontroll och sekretesskydd är speciellt viktiga skyddsåtgärder i trådlösa nätverk 
eftersom mediet är osäkert och öppet. För att kunna stödja ett definitivt val av metod för 
åtkomstkontroll och kryptering diskuteras först behovet av dessa skyddsåtgärder för varje 
scenario innan en rekommendation med ett antal alternativ görs. 

De skyddsåtgärder som jag rekommenderar eller som jag anser vara viktiga att överväga 
sammanfattas i tabell 8.1. Kolumnen Rekommendation i tabellen beskriver rekommenda-
tionen och kolumnen Resultat beskriver det förväntade resultatet. Kolumnen Övervägning 
beskriver övervägningar som behöver göras angående rekommendationen och vad den i så 
fall är beroende av. Om ett antal alternativ getts i rekommendationen gäller övervägningen 
vilket av alternativen som ska väljas, men annars gäller övervägningen om rekommenda-
tionen ska följas överhuvudtaget. 

De sammanfattande rekommendationerna i tabellerna ges en prioritering mellan 1-3, där 3 
väger tyngst och är mest kritisk eller viktig för att säkerheten i det trådlösa nätverket ska bli 
tillfredsställande. Vid prioritering har jag vägt in hur allvarliga konsekvenserna kan bli om 
skyddsåtgärden inte införs. Detta beror även till viss del på om skyddsåtgärden är ensam om 
att motverka ett visst hot eller om det finns andra stödjande skyddsåtgärder, antingen i det 
trådlösa nätverket eller i det befintliga trådbundna nätverket. Andra aspekter som vägts in är 
hur tidskritiska skyddsåtgärderna är och om de kan skydda mot flera olika hot. 
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Åtkomstkontroll 
Framförallt eftersom det ges vissa skrivrättigheter i scenario anställd och att informationen är 
så värdefull i scenario kassa bör det vara relativt höga krav på kontroll över vilka som kan 
komma åt den information och de tjänster som tillhandahålls i dessa scenarion. Användare, 
enhet och även accesspunkt kommer att behöva verifieras vid uppkoppling och därför är en 
stark, ömsesidig autenticering att föredra. I en trådlös miljö finns hotet att en enhet kopplar 
upp sig mot en förklädd accesspunkt som därigenom olovligen och obemärkt kan få tag på 
eller manipulera den information som kommuniceras, varför den ömsesidiga autenticeringen 
rekommenderas.  

Stark, ömsesidig autenticering skyddar mot många hot som har med obehörig åtkomst att göra 
men skyddar även mot andra typer av hot. Som exempel kan nämnas att förklädda 
accesspunkter kan förhindra att enheter kopplar upp sig mot behöriga accesspunkter, vilket 
betyder att ömsesidig autenticering kan skydda tillgängligheten i viss mån. Efter autenticering 
tar redan befintlig åtkomstkontroll över för att avgöra vem som får tillgång till vilken 
information och vad de får göra med den. 

Sannolikheten för attacker med mål att manipulera informationen bedömdes inte som så hög i 
något av scenarierna, men konsekvenserna bedömdes vara desto högre och kan motivera 
denna starkare typ av autenticering. Eftersom enbart läsrättigheter finns för all information 
och tjänsterna dessutom är mer begränsade i scenario kund än i de andra två, så kan denna 
starkare form av autenticering verka mindre nödvändigt. Men om en struktur för en starkare 
autenticering redan finns på plats kan det ändå vara av värde att använda den även för 
scenario kund. Alla enheter och användare i det trådlösa nätverket måste då autenticeras innan 
de får tillgång till information eller tjänster, vilket minskar risken för obehörig åtkomst. 

För ömsesidig autenticering i en trådlös miljö rekommenderas tidigare i rapporten (se 802.1X) 
användning av något av 802.1X-protokollen EAP-TLS, PEAP eller TTLS beroende på vilka 
förutsättningar företaget har utifrån den befintliga IT-strukturen. Dessa protokoll möjliggör 
för användning av en RADIUS-server eller PKI, vilket NIST [KO02] även föreslår för säkrare 
åtkomstkontroll. Sammanfattningsvis bör EAP-TLS användas om PKI finns på plats, annars 
bör PEAP användas om Windows är mest vanligt i IT-miljön. Cisco [Cis04a] använder sig 
inte av något av de tre protokollen, men har utvecklat EAP-FAST som ska ge likvärdig 
säkerhet. 

Kryptering i datalänkskiktet 
Eftersom trådlösa nätverk använder ett öppet medium är det oftast lämpligt att använda någon 
typ av kryptering för att försöka att minst uppnå den säkerhet som trådbundna nätverk har, 
speciellt sedan de tillgängliga krypteringsmetoderna har börjat bli mer utvecklade. Vid val av 
krypteringsform behöver en avvägning göras mellan hur starkt skyddet behöver vara och vilka 
resurser i olika form som krävs. Även om en starkare krypteringsform inte nödvändigtvis 
måste kosta mer i kronor, så kan den kosta mer i form av tyngre beräkningar som saktar ner 
systemet. Exakt vilken typ av krypteringsmetod och vilken längd på den hemliga nyckeln som 
används är till stor del beroende av vad för typ av kryptering som stöds av komponenterna i 
det trådlösa nätverket och även hur väl de implementerar den. 

I scenario kund anses det inte nödvändigt att kryptera informationen för att skydda den mot 
avlyssning eftersom all information ändå är tillgänglig för allmänheten. Däremot kan 
kryptering göra det svårare för en angripare att analysera trafiken för att veta hur den ska 
manipuleras för att uppnå önskade resultat. Dessutom garanterar kryptering av information att 
enbart de som känner till den hemliga nyckeln kan ha skickat eller ändrat informationen och  
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Rekommendation Resultat Övervägning

3

Använd ömsesidig autenticering 
med EAP-TLS, PEAP eller TTLS.

Ger en stark åtkomstkontroll i det 
trådlösa nätverket och motverkar hot 
som t.ex. förklädda
accesspunkter.

Val av metod beror på hur den 
övriga IT-strukturen ser ut.

3

Använd kryptering i datalänkskiktet 
med minst WPA TKIP och helst 
AES-kryptering.

Ger det trådlösa nätverket 
åtminstone samma skydd mot 
avlyssning som trådbunda nätverk 
ger.

AES bör användas om 
komponenterna tillåter och det inte 
är för prestandasänkande.

2

Känslig information ska dessutom 
krypteras i högre skikt med SSL 
eller SSH och eventuellt IPsec.

Ger informationen skydd då den 
kommuniceras över olika delar i 
nätverket. Dessutom ges extra skydd 
mot obehörig åtkomst i det trådlösa 
nätverket.

Val av metod beror på 
informationens känslighet och på de 
applikationer som används.

Åtkomstkontroll och sekretesskydd

 
Tabell 8.1. Rekommendationer för åtkomstkontroll och sekretesskydd. Siffran till vänster anger prioritering där 

3 är högst prioriterat. 

 

 

 

om inget har gått fel är det enbart parter med rätt behörighet som har denna kännedom. 
Eftersom det kom fram i riskbedömningen att det är mycket viktigt att informationen i 
scenario kund är korrekt kan dessa egenskaper hos kryptering vara anledning till att kryptera 
trafiken. Detsamma gäller för scenario anställd som dessutom bör använda någon form av 
kryptering i syfte att förhindra att någon obehörig läser av trafiken i luften. 

Även om betalningsinformationen i scenario kassa enligt riskbedömningen redan förutsätts 
vara skyddad med olika medel kan ytterligare skyddsåtgärder vara lämpliga. Eftersom denna 
typ av information är så värdefull kan motivation och resurser hos en angripare vara så pass 
stora att ett försök att bryta igenom de befintliga skydden kan göras. Därför är det viktigt att 
ytterligare försvåra för en angripare genom att införa kryptering som gör det lika svårt som i 
trådbundna nätverk att avlyssna trafiken, eller ibland t.o.m. svårare. Därtill tillkommer att ett 
befintligt skydd för försäljningsinformation inte förutsattes i scenario kassa. Därför bör 
kryptering som åtminstone motsvarar den i scenario anställd användas eftersom både 
försäljningsinformation och informationen i scenario anställd klassades till nivå medel i 
informationsklassningen. 

Med de stora svagheter som kan utnyttjas i WEP och med de nyare versionerna av kryptering 
som finns tillgängliga finns det inte längre anledning att använda WEP-kryptering. 
Datainspektionen [Dat03] dömde ut WEP-kryptering för den känsliga informationen på 
sjukhusen och Ciscos implementering inkluderar WPA som använder TKIP. Cisco kommer 
dessutom att uppgradera till WPA2 med AES-kryptering där det är möjligt och även NIST 
föreslår användning av denna starkare krypteringsmetod som inkluderas i den nya 802.11i-
standarden. Om en svagare typ av kryptering används måste det finnas en medvetenhet om 
vilka risker det innebär. Detta görs genom att vara uppdaterad om hur svårt det är att knäcka 
krypteringen, under vilka förhållanden och hur lång tid det kan ta. Att hålla sig uppdaterad om 
hur säker en vald krypteringsalgoritm anses vara är egentligen viktigt oavsett vilken 
kryptering som används. En kritisk punkt som måste uppmärksammas vid all användning av 
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kryptering är nyckelhantering. Alltid när kryptering ska användas behöver rutiner utarbetas 
för hur hanteringen av nycklar ska gå till. 

De tjänster som erbjuds i de tre scenarierna är varken speciellt kapacitetskrävande eller 
tidskritiska och därför är det troligt att en starkare form av kryptering av den trådlösa trafiken 
kan införas utan märkbara försämringar i prestanda. I alla scenarion bör kryptering med minst 
TKIP i 802.11i användas. Denna kryptering kommer troligen dock aldrig bli helt accepterad 
ur säkerhetssynpunkt [Gas05, 159]. Bl.a. därför bör den starkare krypteringen med CCMP i 
802.11i användas så snart det är möjligt och om det inte ger stora prestandaförluster. För att 
minimera förlust av prestanda är det vid användning av CCMP viktigt att tänka på att AES-
krypteringen ska vara hårdvarubaserad för att beräkningarna ska kunna göras snabbare och 
inverka mindre på prestandan i det trådlösa nätverket. 

Kryptering i högre skikt 
Känslig information bör enligt Datainspektionens utredning [Dat03] skyddas med kryptering 
som ger hög säkerhet och VPN-teknik ges då som exempel. Om sådan information dessutom 
ska kommuniceras över flera olika delar av nätverket rekommenderar NIST att en 
kombination av kryptering i de olika skikten används. SSH, SSL och IPsec namnges som 
alternativ för kryptering i de högre skikten och förutom den kryptering i datalänkskiktet som 
jag föreslog i föregående stycke bör någon av dessa tekniker användas då värdefull 
information ska kommuniceras. Information som skulle kunna kommuniceras över flera olika 
delar av nätverket och anses som speciellt värdefull är framförallt betalningsinformation. 

Kryptering med IPsec har den fördelen att den krypterar trafiken oberoende av vad för 
applikation som används. Däremot har den en stor nackdel som innebär att det blir svårt att 
analysera trafiken i nätverket vilket måste göras t.ex. vid felsökning. För varje scenario i 
denna rapport är det enbart en specialskriven applikation som används i varje enhet och därför 
kan det vara fördelaktigt att använda totalsträckskryptering i form av SSL eller SSH beroende 
på vad som passar bäst för applikationen. 

8.1.2. Accesspunktinställningar 
I detta avsnitt ges rekommendationer för inställningar och placering av accesspunkten. Vilka 
aspekter som tas upp beror på vilka aspekter som ofta har tagits upp i diskussioner om 
säkerhet vid implementering av trådlösa nätverk. Rekommendationerna för skyddsåtgärderna 
i detta avsnitt är i stort sett desamma oavsett vilket av de tre scenarierna som avses. 
Anledningen till detta är att de skyddsåtgärder som berör SSID, IP-adresser och MAC-
adresser inte bidrar med så mycket extra säkerhet i förhållande till vad den åtkomstkontroll 
som redan diskuterats gör. De andra skyddsåtgärderna som berör hur administrationen av 
accesspunkter sköts och att de ställs in för att ge bästa täckning betyder dessutom lika mycket 
för säkerheten i alla tre scenarion. 

I tabell 8.2 ges en sammanfattning av de skyddsåtgärder som jag rekommenderar eller som 
jag anser vara viktiga att överväga. Samma förklaring av tabellens kolumner som getts i 
föregående avsnitt gäller. 

SSID-inställningar 
I otaliga tips på ”hur du säkrar ditt trådlösa nätverk” föreslås att utsändningen av SSID ska 
stängas av. Om det trådlösa nätverket ska kunna användas av enheter som inte kontrolleras av 
företaget, för t.ex. publik internetåtkomst, är detta inte lämpligt eftersom det då blir svårare 
för enheterna att hitta nätverket. I de scenarion som diskuteras i denna riskanalys är däremot 
alla enheter kontrollerade och varje typ av enhet ska dessutom alltid använda sig av samma 
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trådlösa nätverk och SSID. Detta betyder att inställningar för att enheten ska hitta det trådlösa 
nätverket görs genom att ställa in önskat SSID i enheten vid installationstillfället. Därför är 
det lämpligt att stänga av utsändningen av SSID. 

Fabriksinställningarna för SSID bör inte behållas eftersom obehöriga enheter då av misstag 
kan försöka koppla upp sig mot det trådlösa nätverket. För att underlätta administrationen 
valdes i Ciscos implementering en namnstandard för SSID som bygger på stad, byggnad, 
våning och accesspunktens placering på våningen. Av administrativa skäl kan det vara 
lämpligt även för Axfood att använda en namnstandard som bygger på t.ex. stad och 
butiksnamn, men helst ska dessa namn inte vara lätta att gissa. En namnstandard kan 
visserligen leda till att en angripare kan få reda på alla SSID om denne väl får reda på 
standardens uppbyggnad. Fördelarna med en standard gör dock att risken är värd att ta, 
speciellt eftersom det kommer att finnas andra skydd mot obehörig åtkomst i alla scenarier (se 
Åtkomstkontroll). 

Om olika VLAN används är det speciellt viktigt att en angripare inte kan gissa sig till vilken 
typ av information som kommuniceras i det trådlösa nätverket genom att ta reda på SSID för 
de VLAN som används i nätverket. Datainspektionens anmärkte på att SSID inte skulle 
avslöja att vårdregister med känslig information kommunicerades i sjukhusens trådlösa 
nätverk. För Axfood kan det vara speciellt viktigt att dölja innehållet på detta sätt om 
värdefull information som betalningar ska kommuniceras. Det är viktigt att inte ha en övertro 
på det skydd som avstängning av SSID-utsändning och val av SSID ger, utan inse att sådana 
åtgärder enbart förhindrar uppkopplingar av misstag och gör att en liten ansträngning krävs 
vid en riktad attack. Ytterligare skyddsåtgärder för att minska risken för obehörig åtkomst 
måste införas. 

Tilldelning av IP-adresser 
Vilka IP-adresser som de trådlösa routrarna ska använda får främst bero på hur strukturen ser 
ut i det övriga nätverket. Om det trådlösa nätverket i scenarierna ska finnas i alla företagets 
butiker så är det definitivt tillräckligt stort för att DHCP ska vara ett nödvändigt verktyg för 
utdelning av IP-adresser. NIST [KO02] nämner att DHCP-servern kan placeras bakom 
brandväggen i det trådbundna nätverket. En DHCP-server som verkar i det trådbundna 
nätverket kommer inte att försämra säkerheten i det trådlösa nätverket. Detta beror på att 
andra skydd för obehörig åtkomst kommer att finnas i alla scenarier enligt diskussion i 
tidigare avsnitt (se Åtkomstkontroll). Tilldelning av IP-adresser görs då inte förrän enheten 
har autenticerats mot nätverket. 

Filtrering av MAC-adresser 
Datainspektionen föreslog i sin uppföljande rapport [Dat05] att filtrering av MAC-adresser 
kunde användas, men i Ciscos implementering används andra metoder för åtkomstkontroll. 
Filtrering av MAC-adresser är inte heller ett lämpligt sätt att öka säkerheten i en så stor 
installation som skulle krävas för att förse alla Axfoods butiker med trådlösa nätverk. Det 
kräver för mycket administration och ger inte heller speciellt hög säkerhet. Andra skydds-
åtgärder mot obehörig åtkomst är mer lämpliga och har diskuterats tidigare (se 
Åtkomstkontroll). 

Protokoll för administration 
Det är fördelaktigt att använda verktyg för att kunna administrera accesspunkterna på distans 
från en central punkt. Enligt de rekommendationer från NIST som presenterats tidigare bör 
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Rekommendation Resultat Övervägning

3

Gör en kartläggning av 
täckningsområdet innan installation 
för att bestämma t.ex. kanalval, 
signalstyrka och placering av 
accesspunkter.

Minskar behovet av ändringar i det 
trådlösa nätverket i ett senare skede 
av installationen.

3

Välj en trådlös infrastruktur som 
implementerar funktioner för att 
underlätta underhåll av nätverket. 

T.ex. självläkning och automatisk 
justering av kanaler och signalstyrka 
kan minska det administrativa 
arbetet.

Val görs efter en kostnadsanalys där 
kostnad för verktyget vägs mot 
förmodade besparingar som 
verktyget bidrar till.

2
Placera accesspunkter där de är 
svåråtkomliga och lås om möjligt 
fast dem.

Försvårar att accesspunkterna flyttas 
av obehöriga personer vilket kan 
inverka på täckningen.

2
Gör en mätning av den reella 
täckningen efter installation.

Justeringar kan göras för att uppnå 
bäst effekt. Störande källor kan 
också upptäckas.

2
Använd krypterat protokoll för 
administration av accesspunkter. 
T.ex. SNMPv3, SSL eller SSH.

Användare kan inte se eller ändra 
konfigureringen av accesspunkter.

Protokoll väljs beroende på vad som 
används för det övriga nätverket.

1
Gör regelbunda mätningar över det 
reella täckningsområdet.

Hål i täckningsområdet och 
nytillkomna störkällor kan 
upptäckas.

Framförallt om mätningarna kan 
styras och övervakas centralt.

1

Stäng av SSID-utsändning. Det krävs då en medveten 
ansträngning för att obehöriga 
användare ska kunna koppla upp sig 
mot nätverket.

1

Byt ut SSID till ett som följer 
företagets egna standard. Detta ska 
ej vara lätt att gissa.

Det krävs då en medveten 
ansträngning för att obehöriga 
användare ska kunna koppla upp sig 
mot nätverket.

1
Stäng av accesspunkten utanför 
butikens öppettider.

En angripare kan inte attackera ett 
nätverk under tiden det är 
avstängt.

Enbart om inte t.ex. uppdateringar 
görs utanför butikens öppettider.

1
Använd PoE. Sparar in på kabeldragningar och 

möjliggör för central administration 
av strömtillförsel.

Accesspunktsinställningar

 
Tabell 8.2. Rekommendationer för accesspunktsinställningar. 

 

 

 

administration på distans göras med ett protokoll som skyddas med kryptering. Om SNMP 
används bör SNMPv3 användas eftersom det protokollet anses säkert. Annars kan 
överföringen av konfigureringsdata skyddas på applikationsnivå med andra säkra protokoll 
som SSL eller SSH beroende på vad som används för det övriga nätverket. 

Fysisk planering och installation av accesspunkter 
Efter erfarenheterna av Ciscos installation av trådlösa nätverk [Cis04a] rekommenderar de att 
en kartläggning av området görs innan installation eftersom detta kan bespara mycket möda 
senare i projektet och därmed vara lönsamt. Kanalval, inställning av signalstyrka och fysisk 
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placering av accesspunkterna är variabler som spelar roll för tillgängligheten och 
effektiviteten hos det trådlösa nätverket och som bör bestämmas först efter en sådan 
kartläggning. Efter implementeringen kommer förmodligen en del finjusteringar behöva göras 
för att täckningen ska bli anpassad på bästa sätt. Mätningar kan dessutom göras regelbundet 
för att se över den reella täckningen, speciellt om detta kan utföras centralt med hjälp av 
information från accesspunkterna. 

En del trådlösa nätverk kan automatiskt justera kanalval och signalstyrka om förändringar 
sker i miljön, t.ex. om den fysiska miljön ändras eller om en accesspunkt går sönder. Sådana 
funktioner skulle kunna vara användbara eftersom de borde underlätta skötseln av det trådlösa 
nätverket. I fallet då en accesspunkt gått sönder kompenserar närliggande accesspunkter för 
att upprätthålla en viss funktionalitet i det trådlösa nätverket tills den trasiga accesspunkten är 
utbytt. 

För att minimera risken att accesspunkter flyttas av misstag bör de låsas fast eller placeras 
relativt svåråtkomligt. Om en knapp för återställning till ursprungsinställningar finns är det 
extra viktigt att accesspunkten placeras där obehöriga inte kan komma åt den. I så fall är det 
lämpligt att de inte fysiskt ska behöva kunna nås till annat än utbyte. Rekommendationer som 
att stänga av accesspunkten utanför öppettider bör därför kunna administreras på distans. Där 
är PoE en användbar funktion som dessutom sparar in på extra kabeldragningar. Om det 
trådlösa nätverket inte används för t.ex. uppdateringar utanför butikens öppettider så bör det 
stängas av under dessa tider. 

8.1.3. Skydd för enheten 
De trådlösa enheterna är också en del av det trådlösa nätverket och är utsatta för speciella hot 
som är viktiga att skydda dem mot. Skyddsåtgärderna som diskuteras i detta avsnitt är i form 
av mjukvara, rutiner, fysiska åtgärder och inställningar. 

Tabell 8.3 sammanfattar de skyddsåtgärder som jag rekommenderar eller som jag anser vara 
viktiga att överväga. Samma förklaring av tabellens kolumner som getts i föregående avsnitt 
gäller. 

Mjukvara på enheten 
NIST [KO02] rekommenderar att antivirusprogram och personlig brandvägg används på 
enheterna i trådlösa nätverk. De enheter som avses i den rapporten är framförallt sådana som 
har tillgång till tjänster som t.ex. e-post och ibland internet. Eftersom enheterna i de tre 
scenarierna är avsedda att enbart ha kontakt med omvärlden via det interna nätverket så är 
behovet av antivirusprogram och personlig brandvägg mindre tryckande. Så länge inte ad 
hoc-nätverk tillåts så kan det interna nätverkets brandväggar anses ge tillräcklig kontroll över 
trafiken.  

Det kan däremot vara lämpligt att överväga om ett antivirusprogram ska installeras på 
enheterna om det kan minska risken att skadlig kod ställer till med problem om den på något 
sätt planteras på enheten. Så som antivirusprogram ser ut idag är det mycket viktigt att hålla 
virusdefinitionerna uppdaterade för att nya versioner av skadlig kod ska upptäckas och 
motverkas. Att även uppdatera övrig programvara med de senaste säkerhetspatcharna är ett 
viktigt arbete för att motverka upptäckta sårbarheter i programmen.  

För enheter som även används i andra, oskyddade miljöer är det lämpligt att med hjälp av 
någon NAC-funktion kontrollera att enheterna har de senaste uppdateringarna och det är 
enbart då de tillåts att kopplas upp mot det interna nätverket. Eftersom alla enheter i de tre 
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Rekommendation Resultat Övervägning

2

Ad hoc-nätverk ska inte tillåtas. Motverkar risken att en obehörig 
enhet kopplar upp sig mot en 
behörig enhet och därmed får 
obehörig tillgång till information 
eller tjänster.

2

Enheter och tillhörande moduler ska 
förvaras på en säker plats eller 
hållas under uppsikt då de inte 
används.

Motverkar att enheter eller 
tillhörande moduler blir stulna.

2

Kräv inloggning för enheterna. 
Antingen personlig eller gemensam 
för en hel butik.

Motverkar risken för obehörig 
åtkomst av information och tjänster 
om enheten kommer i orätta händer.

Nyttan av att kunna spåra vem som 
gjort vad bör vägas mot den enklare 
administrationen som gemensamma 
lösenord ger.

2
Initiera uppdateringar av program 
på enheter centralt.

Ger kontroll och enhetlighet över 
enheterna i nätverket samtidigt som 
användaren inte blandas in.

Om detta passar för hur 
verksamheten ser ut. Ett alternativ 
är användning av NAC.

2

Spara ingen information på 
enheterna. Om information måste 
sparas tillfälligt ska den skyddas 
med kryptering, säkerhetskopieras 
och raderas då den inte längre 
behövs.

Vid förlust av enhet förloras ingen 
information och det riskeras inte att 
någon får obehörig tillgång till 
information.

Om information måste sparas 
tillfälligt på enheten bestäms av 
tjänstens karaktär.

1

Handhållna enheter ska vara av en 
tålig konstruktion, inte se för dyra ut 
och märkas med t.ex. butiksnamn 
och ett nummer.

Motverkar att enheten förstörs, 
försvinner eller blir stulna.

1
Inloggning ska krävas för enheten 
efter en längre tid av inaktivitet.

Motverkar risken för obehörig 
åtkomst av information och tjänster 
om enheten kommer i orätta händer.

1 Använd antivirusprogram på 
enheten och håll det uppdaterat.

Skyddar mot känd skadlig kod. Enbart om program som lämpar sig 
för enheten finns tillgängliga.

Enheternas skydd

 
Tabell 8.3. Rekommendationer för enheternas skydd. 

 

 

 

 scenarierna står under företagets kontroll så kan ett lämpligt alternativ vara att uppdatera 
enheterna när uppdateringar finns tillgängliga. Detta skulle då initieras centralt vid behov och 
så snart en användare loggar in på sin enhet börjar nedladdning och installation av uppdater-
ingarna automatiskt. Den centrala styrningen förbättrar kontrollen och enhetligheten i 
nätverket samtidigt som det underlättar för användaren som inte själv behöver se till att 
enheten har de senaste uppdateringarna. 

Åtkomstkontroll för enheten 
I rapporten från NIST gavs rekommendationen att åtkomsten till enheterna ska vara skyddad 
med starka lösenord som ändras regelbundet. Vid varje uppstart och efter en tid av inaktivitet 
ska lösenord krävas av användaren. I scenario anställd eller scenario kassa skulle samma 
lösenord kunna användas för alla enheter av samma typ i en butik för att underlätta 
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administrationen. Om en sådan lösenordshantering väljs krävs det att lösenordet för alla 
enheter byts ut om en enhet tappas bort eller blir stulen. Det som förloras vid en sådan lösning 
är möjligheten att spåra vilken anställd som har gjort vad. En avvägning av nyttan av att veta 
detta och den administration som krävs för personliga lösenord bör avgöra vilken metod som 
används. I scenario kund är det förmodligen mest lämpligt med en personlig inloggning per 
kund för att t.ex. kunna ta tillvara på inköpsstatistik. För självscanningen på ICA loggar 
kunderna in med hjälp av sina kundkort, men andra metoder för inloggning med t.ex. 
användarnamn och lösenord skulle också kunna vara en möjlighet. 

För att vidare referera till rekommendationerna i rapporten från NIST bör ingen känslig 
information lagras på enheterna i trådlösa nätverk. Som nämndes i riskbedömningen så antog 
gruppdeltagarna att ingen information skulle sparas på enheterna i scenario anställd eller 
scenario kund. Däremot så skulle viss information som t.ex. kvitton kunna lagras tillfälligt i 
kassaenheten som nämndes i presentationen av scenario kassa. Beroende på om den tillfälligt 
lagrade informationen räknas som känslig säger NIST att den bör skyddas med kryptering och 
tas bort så snart den inte behöver lagras längre. 

Fysiskt skydd mot förlorad enhet 
Vissa fysiska skyddsåtgärder bör vidtas för att minska risken att enheterna förloras. En tålig 
konstruktion har antagits för enheterna i scenario anställd och scenario kund för att de inte ska 
gå sönder så lätt om de t.ex. tappas i golvet. NIST säger att alla enheter ska märkas med 
information om ägaren och verksamheten. Förutom att detta underlättar kontrollen över 
enheterna kan denna märkning öka chansen för att en borttappad enhet kommer tillrätta. 
Dessutom är enheter som är synbart märkta mindre stöldbegärliga eftersom stölden lättare 
upptäcks och enheten blir svårare att sälja vidare. Annars kan stöldbegärligheten minskas 
något enbart genom att enheten inte ser så avancerad och smidig ut.  

Både NIST och Datainspektionen [Dat03] säger att stöld måste undvikas genom att förvara 
enheterna på en säker plats eller hålla dem under uppsikt när de inte används. Detta gäller 
även moduler till enheten som antingen bör vara inbyggda eller förvaras med samma 
säkerhetstänkande som själva enheten. För enheterna gäller dessa rekommendationer för alla 
scenarion. 

Ad hoc-nätverk 
Rekommendationerna från NIST säger angående enheterna bl.a. att de inte bör tillåtas att 
kopplas upp i ad hoc-nätverk om de befinner sig i en riskfylld miljö. Till skillnad från om 
miljön hade varit kontrollerad och enbart behöriga personer hade haft tillträde till lokalerna, 
så kan en butik anses vara en riskfylld miljö eftersom den är öppen och det i vanliga fall rör 
sig många okända människor där. Detta betyder att en angripare skulle kunna ha möjlighet att 
obemärkt koppla upp sin enhet till en behörig enhet om inga skyddsåtgärder är vidtagna. 

För att inte obehöriga enheter ska kunna komma åt information genom att koppla upp sig mot 
en behörig enhet bör ad hoc-nätverk inte tillåtas i det trådlösa nätverket i något av scenarierna. 
En åtgärd för att förhindra detta är att stänga av denna funktion på alla företagets enheter. Om 
en personlig brandvägg ska användas även för andra funktioner på enheten så kan den hindra 
att obehöriga enheter kopplar upp sig mot den. Ett nätövervakningssystem kan ibland 
identifiera och förhindra ad hoc-nätverk, men bör bara installeras om nätövervakning ska 
användas även till andra funktioner. Ad hoc-nätverk som enbart innefattar otillåtna enheter 
kan störa det trådlösa nätverket och ge prestandaförluster. Så förutom att fungera som en extra 
försäkran om att de behöriga enheterna inte kopplats upp mot andra enheter så kan nätöver-
vakning som kan upptäcka och stänga ner ad hoc-nätverk bidra till att skydda tillgängligheten. 
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8.1.4. Nätverket 
Accesspunkter, enheter och kommunikationen däremellan utgör tillsammans den tekniska 
delen av det trådlösa nätverket. Även användarnas roll ingår till viss del i detta avsnitt 
eftersom det i slutänden är de som berörs av funktionaliteten i det trådlösa nätverket. Både 
uppbyggnaden av nätverket och hur det sedan ska kontrolleras och underhållas diskuteras. 

Tabell 8.4 sammanfattar de skyddsåtgärder som jag rekommenderar eller som jag anser vara 
viktiga att överväga. Samma förklaring av tabellens kolumner som getts i föregående avsnitt 
gäller. 

Nätverkssegregering 
En mycket användbar del av säkerhetsarbetet i nätverk är nätverkssegregering. Vid risk-
bedömningen förutsattes redan att det trådlösa och det trådbundna nätverket har skiljts åt och 
det ansågs minska konsekvenserna av vissa hot eftersom problem i det trådlösa nätverket inte 
påverkar resten av nätverket. Datainspektionen förespråkar också nätverkssegregering och 
påpekar i sin utredning [Dat03] att det åtminstone bör finnas en brandvägg mellan det trådlösa 
nätverket och sjukhusets interna nät. NIST [KO02] gör samma rekommendation att segregera 
de trådlösa och trådbundna nätverken åt med en brandvägg däremellan. 

För ytterligare segregering finns möjligheten att använda VLAN och detta är något som Cisco 
har gjort i sin implementering. Olika inställningar används då för olika användare t.ex. för att 
skilja på de anställdas trafik, gästers trafik och högprioriterad trafik som telefoni. För 
användning i butik så kan denna möjlighet vara väl användbar eftersom olika typer av trafik 
och användare kan komma att kräva olika inställningar. Med avseende på säkerhet så kan 
detta gälla krav på t.ex. olika typer av kryptering eller en viss typ av programvara på enheten. 

Förutom möjligheten att ställa olika krav för åtkomst till olika VLAN så minskar risken för att 
användare får åtkomst till sådan information de inte har behörighet till. Det går nämligen att 
skilja de virtuella nätverken åt och sätta brandväggar däremellan. Det är kanske framförallt av 
denna anledning som det kan vara lämpligt att använda sig av VLAN i ett trådlöst nätverk där 
ett flertal av de diskuterade scenarierna förekommer. Om VLAN ska användas så är det 
viktigt att de kan administreras på ett översiktligt sätt. Annars kan det innebära en sänkning av 
det trådlösa nätverkets effektivitet. Dessutom ökar förmodligen risken för att misstag begås 
och att inställningar inte är enhetliga för samma typ av VLAN. 

Nätverksövervakning 
Någon form av nätövervakningsverktyg kan upptäcka, lokalisera och ibland även oskadlig-
göra förklädda accesspunkter eller andra otillåtna komponenter. Oftast kan de även identifiera 
olika typer av attacker som syftar till att manipulera information eller få obehörig åtkomst till 
information eller nätverket. Detta innebär att åtgärder kan vidtas innan attacken har genom-
förts med lyckat resultat från angriparens synvinkel. Ett sådant verktyg identifierar även olika 
former av störningar i det trådlösa nätverket och kan antingen direkt eliminera störningskällan  
eller lokalisera den så att andra åtgärder kan vidtas. Av alla dessa anledningar är det att 
rekommendera att någon form av mer eller mindre avancerat nätövervakningssystem finns 
tillgängligt för det trådlösa nätverket. 

NIST rekommenderar att sökning efter obehöriga komponenter i nätverket görs både på 
regelbunden och på slumpmässig basis. Däremot är användning av verktyg för mer avancerad 
nätverksövervakning en övervägningsfråga. I Ciscos trådlösa infrastruktur används verktyget 
WLSE för central administration av alla accesspunkter. Detta verktyg har även inbyggda  
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Rekommendation Resultat Övervägning

3
De trådlösa och trådbundna 
nätverken ska segregeras.

Attacker mot det trådlösa nätverket 
påverkar inte direkt det övriga 
nätverket.

3
Det ska finnas alternativa sätt att 
utföra de uppgifter som det trådlösa 
nätverket används för.

Verksamheten kan hållas igång både 
vid kortare och längre avbrott i det 
trådlösa nätverket.

3

Utarbeta rutiner för vilka problem 
en förstahandssupport ska kunna 
lösa.

Underhållet av det trådlösa 
nätverket effektiviseras om vanliga 
och enkla fel kan avhjälpas på ett 
tidigt stadium.

2

VLAN ska användas för olika typer 
av användning av det trådlösa 
nätverket.

Ger bättre kontroll över trafiken i 
det trådlösa nätverket och risken är 
mindre att olika användartyper 
kommer åt varandras information.

Detta är speciellt viktigt om 
säkerhetskraven för de olika 
användningsområdena skiljer sig åt.

2

Välj en trådlös infrastruktur som 
implementerar funktioner för 
grundläggande 
nätverksövervakning. 

Kontrollerar och motverkar attacker 
mot och störningar i det trådlösa 
nätverket.

Val görs efter en kostnadsanalys där 
verktygets kostnad vägs mot nyttan.

2 Uppdatera komponenterna med de 
senaste säkerhetspatcharna.

Gör att inte kända sårbarheter kan 
utnyttjas.

Nätverket

 
Tabell 8.4. Rekommendationer för nätverket. 

 

 

 

funktioner för en viss typ av begränsad nätverksövervakning som t.ex. att detektera, lokalisera 
och stänga ner otillåtna accesspunkter. Verktyget märker även om en accesspunkt har slutat 
fungera och kan då justera räckvidden hos närliggande accesspunkter för att kompensera. 

Framförallt är det de funktioner som identifierar och eventuellt åtgärdar störningar som är 
mest intressanta, speciellt i scenario kund och scenario kassa som är känsliga för korta 
avbrott. Ett sådant verktyg skulle då kunna användas för att ha möjlighet att snabbt kunna 
åtgärda störningar och återställa funktionaliteten i det trådlösa nätverket. Även för störningar 
som inte går att åtgärda direkt kan ett sådant verktyg vara användbart för att underlätta 
felsökning, vilket är lika intressant i alla scenarion. Möjligtvis kan det även vara intressant i 
scenario kassa att använda verktyg som kan känna igen attacker redan innan de fullgjorts. Om 
ett sådant verktyg finns på plats för funktionerna i ett scenario ger det på samma gång extra 
skydd åt funktionerna i andra scenarion eftersom verktyget analyserar hela det trådlösa 
nätverket. 

Underhåll av det trådlösa nätverket 
I rapporten från NIST påpekas att underhåll av ett säkert, trådlöst nätverk är en pågående 
process och kräver en större ansträngning än för andra nätverk och system. I underhållsarbetet 
ingår bl.a. att hålla komponenter uppgraderade och att installera de senaste säkerhets-
patcharna. Eftersom införandet av trådlöst nätverk i butikerna på Axfood skulle bilda ett så 
stort och geografiskt spritt nätverk så är det fördelaktigt om det kan administreras centralt. 
Detta kan underlätta vid uppgradering av programvara och komponenter. Dessutom skulle det 
ge en större möjlighet till att skapa enhetlighet i det trådlösa nätverket samt öka kontrollen 
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över det. De aspekter som nämnts ovan är viktiga i alla tre scenarion, men kanske allra 
viktigast i scenario kassa där konsekvenserna av ett inträffat hot har bedömts vara så stora. 

För att veta vilka uppgraderingar som bör göras måste ansvariga hålla sig uppdaterade om de 
senaste sårbarheterna i de komponenter och program som används i nätverket. Tillverkares 
hemsidor ger ofta användbar information om sina produkter och en del tillverkare ger även 
information om andra tillverkares produkter. Som i allt säkerhetsarbete är det dessutom 
viktigt att vara uppmärksam på allmän säkerhetsinformation och varningar för att kunna vidta 
åtgärder och detta påpekas också i rapporten från NIST. Eftersom trådlösa teknologier är i en 
expansiv tillväxtfas så går utvecklingen av standarder och produkter fort framåt samtidigt som 
nya hot och sätt att attackera de trådlösa nätverken upptäcks. Därför är det speciellt viktigt att 
de som är ansvariga för det trådlösa nätverket håller sig uppdaterade med den senaste 
informationen på dessa områden. 

Några exempel på tillverkare som snabbt ger fortlöpande information på sina hemsidor om 
hot och sårbarheter är Secunia (www.secunia.com) och F-secure (www.f-secure.se), men det 
finns ett flertal andra aktörer som tillhandahåller samma typ av tjänster. F-secure ger 
framförallt information om nya virushot, medan Secunia fokuserar mer på olika typer av 
sårbarheter i produkter. Den sistnämnda använder sig av en skala för att visa hur kritisk 
sårbarheten är och båda tillverkarna ger information om vad som kan göras för att åtgärda 
problemet när det är tillämpligt. Även datortidningars hemsidor kan ha användbar information 
om trender och hot och i Sverige är IDG (www.idg.se) en stor aktör. 

Rapportering och support vid fel 
En aspekt som är viktig att väga in när det gäller upprätthållandet av tillgängligheten i det 
trådlösa nätverket är hur fel ska rapporteras och hanteras. Det måste finnas rutiner för detta 
oavsett vilket av de tre scenarierna det gäller eftersom tillgängligheten ansågs viktig i dem 
alla. Det ideala händelseförloppet om t.ex. en accesspunkt går sönder är att användarna inte 
märker någon prestandaförlust under den tid det tar innan accesspunkten har blivit utbytt. 
Detta skulle kunna fungera om systemet uppmärksammar de ansvariga på att en accesspunkt 
har gått sönder, samtidigt som närliggande accesspunkter har möjlighet att kompensera för det 
förlorade täckningsområdet under tiden det tar att byta ut den trasiga accesspunkten. 

Oftast är det dock användarna som upptäcker fel genom att de inte kan utföra de uppgifter 
som det trådlösa nätverket ska användas till. Då behöver de först och främst veta vart de ska 
rapportera detta för att få problemet åtgärdat. För att effektivisera hanteringen av felanmäl-
ningar krävs det rutiner för vilka typer av problem som en förstahandssupport ska kunna 
hantera och vad som ska gå vidare till tekniker. Önskvärt är att förstahandssupporten kan 
avgöra om felet beror på ett problem av enklare karaktär och kan tas om hand om direkt med 
enkla åtgärder som att t.ex. starta om accesspunkten eller enheten. Om problemet inte kan 
identifieras eller hanteras i detta stadium så bör användaren kunna få information om att 
ärendet måste gå vidare och instruktioner om att t.ex. en övergång till redundanta system ska 
göras. 

I rapporten från NIST påpekas det att det är viktigt att användarna vet vart de ska rapportera 
en stulen, borttappad eller trasig enhet. Oavsett vad som hänt med enheten måste det finnas 
rutiner för att åtgärda dessa problem. I vissa fall kan det räcka med att ersätta enheten, men i 
andra fall kan ytterligare åtgärder krävas. Om t.ex. samma krypteringsnyckel används för alla 
enheter i en butik måste det finnas rutiner för att byta nycklar för alla enheter om en blir 
stulen eller tappas bort. 
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Redundans 
För att verksamheten inte ska behöva avbrytas i scenario kund om informationen inte är 
tillgänglig p.g.a. avbrott i den trådlösa kommunikationen krävs någon typ av redundans som 
omedelbart är tillgänglig. Tillgång till varuinformation på traditionellt sätt likaväl som 
tillgång till traditionell varuregistrering är därför att rekommendera. 

I scenario anställd kan de flesta tjänster klara av kortare avbrott, men så småningom måste 
t.ex. varubeställningar, inventeringar och prisuppdateringar göras. Så om avbrottet varar 
under en lite längre period bör det finnas möjlighet att utföra dessa uppgifter på en dator som 
är direkt ansluten till det trådbundna nätverket. 

Redundans i scenario kassa består i att kunden får betala kontant eller i en kassa som har en 
trådbunden fungerande uppkoppling. Till viss del kan obekräftade kontokortsbetalningar 
tillåtas vid ett kort avbrott, men detta innebär en risk för företaget. Dessutom måste all 
information om försäljning lagras tillfälligt på enheten vid tillgänglighetsförluster. Det som 
bestämmer under hur långa avbrott som funktionaliteten kan upprätthållas bestäms då av 
enhetens lagringskapacitet. 

8.1.5. Helhetsperspektiv 
Även om användarnas roll berördes till viss del i föregående avsnitt så hör det till ännu högre 
grad till detta avsnitt. Helhetsperspektivet är nämligen viktigt för att få användare att kunna 
utnyttja den trådlösa tekniken på ett så effektivt sätt som möjligt. För att detta ska fungera 
måste användarna vara upplysta om möjligheter och begränsningar i det trådlösa nätverket. 

Tabell 8.5 sammanfattar de skyddsåtgärder som jag rekommenderar eller som jag anser vara 
viktiga att överväga. Samma förklaring av tabellens kolumner som getts i föregående avsnitt 
gäller. 

Policy för trådlösa nätverk 
Övergripande administrativa skyddsåtgärder anses av NIST [KO02] vara speciellt viktiga. 
Däribland innefattas att utforma en säkerhetspolicy för trådlösa nätverk och att standardisera 
inställningar för att följa policyn. Dessa två delar stämmer väl överens med uppfattningen att 
en policy måste kompletteras med standard, riktlinjer och procedurer [Pel02, 26]. De 
sammanfattande slutsatser som Datainspektionen kom fram till i sin uppföljande rapport 
[Dat05] var att bättre kontroll över både installation och drift av trådlösa nätverk krävs och de 
menar därför att det är viktigt att det finns en särskild policy för dessa nätverk. 

I rapporten från NIST presenteras ett antal punkter som en säkerhetspolicy bör innefatta. En 
del punkter kanske inte uppfattas som speciellt relevanta att ta upp för de tre scenarierna i 
detta examensarbete. Däremot kan de bli mer intressanta om trådlösa nätverk blir aktuella för 
ytterligare användningsområden i framtiden och därför presenteras alla punkterna nedan. Den 
kursiva texten förklarar kort för varje punkt hur den relaterar till det trådlösa nätverk som 
skulle finnas i de tre scenarierna. 

• Identifiera vem som får använda den trådlösa tekniken i en verksamhet: 
I scenario kund får kunder använda den trådlösa tekniken, i scenario anställd är det 
butikspersonal och i scenario kassa är det kassapersonal. En och samma person kan 
tillhöra flera av kategorierna. 

• Identifiera om det krävs åtkomst till internet: 
Enheterna i det trådlösa nätverket ska inte ha direkt åtkomst till internet. Däremot kan 
vissa tjänster, som t.ex. varubeställning innebära att internet används som 
kommunikationsmedium. 
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• Beskriv vem som kan installera accesspunkter och annan trådlös utrustning: 
Enbart ansvariga för trådlösa nätverk på Axfood IT eller därav utsedd behörig tekniker 
får installera accesspunkter och annan utrustning. 

• Tillhandahåll begränsningar för placeringen av och fysisk säkerhet för accesspunkter: 
Accesspunkter ska placeras och skyddas enligt rekommendationer som getts för att 
maximera säkerheten och specifikt tillgängligheten i nätverket. 

• Beskriv vilken typ av information som får sändas över det trådlösa nätverket: 
Sådan information som är definierad i de scenarion som väljs att implementeras får 
sändas över det trådlösa nätverket. 

• Beskriv villkoren för när trådlösa enheter är tillåtna: 
Trådlösa enheter är enbart tillåtna när de används för de funktioner de har i varje 
scenario. 

• Definiera standarden för accesspunkternas säkerhetsinställningar: 
Accesspunkternas säkerhetsinställningar ska följa de rekommendationer som getts 
gemensamt för det trådlösa nätverket och separat för varje beskrivet scenario. 

• Beskriv begränsningar på hur de trådlösa enheterna får användas, som t.ex. vart de får 
användas: 
De trådlösa enheterna får enbart användas inne i butiken för scenario kund och scenario 
anställd, men för scenario kassa får de användas på butikens område utanför butiken. För 
varje scenario får enheterna enbart användas i det syfte de är avsedda för. 

• Beskriv konfigurationen för hårdvara och mjukvara i alla trådlösa komponenter: 
Konfigurationen för hårdvara och mjukvara i de trådlösa komponenterna ska vara sådan 
att de uppfyller de rekommendationer som getts angående säkerhet med avseende på de 
tre säkerhetsaspekterna sekretess, riktighet och tillgänglighet. Exakta 
konfigurationsinställningar beror på vilken hårdvara och mjukvara som används. 

• Tillhandahåll riktlinjer för hur förlust av trådlösa enheter och säkerhetsöverträdelser ska 
rapporteras: 
Förlust av trådlösa enheter och säkerhetsöverträdelser ska rapporteras till en 
förstahandssupport som har speciell kunskap om hur problem i trådlösa nätverk ska 
hanteras. 

• Tillhandahåll riktlinjer för hur trådlösa enheter ska skyddas för att minimera eller minska 
risken för stöld: 
Trådlösa enheter ska skyddas mot stöld enligt de rekommendationer som getts gemensamt 
och specifikt för varje scenario. 

• Tillhandahåll riktlinjer för användning av kryptering och nyckelhantering: 
Val av kryptering ska göras enligt givna rekommendationer och implementeras genom 
överensstämmande inställningar av komponenter. Angående nyckelhantering ska rutiner 
utarbetas och följas både för initial installation och kontinuerlig hantering av nycklar. 

• Definiera frekvensen och ramarna för säkerhetsutvärderingar till att inkludera sökning 
efter accesspunkter: 
Både tillåtna och otillåtna accesspunkter kan identifieras och utvärderas kontinuerligt om 
ett verktyg för central administration finns tillgängligt. Annars är detta främst en fråga 
som hanteras vid felsökning. 
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Rekommendation Resultat Övervägning

3
En säkerhetspolicy för trådlösa 
nätverk och hur denna uppnås ska 
definieras.

Arbetet att få enhetlighet i det 
trådlösa nätverket underlättas.

3
Utbilda alla som ska använda eller 
underhålla det trådlösa nätverket.

Sannolikheten att en policy efterföljs 
ökar och risken att misstag begås 
minskar.

Vilken typ av utbildning som krävs 
beror på vad personen ska göra med 
det trådlösa nätverket.

Helhetsperspektiv

 
Tabell 8.5. Rekommendationer för lösningar i ett helhetsperspektiv. 

 

 

 

Utbildning 
En policy är inte till någon nytta om inte de berörda parterna känner till och följer den. Därför 
är det viktigt att användarna får och tar till sig information om vad som är tillåtet och vad som 
inte är tillåtet. Detta gäller framförallt de anställda i scenario anställd och scenario kassa 
eftersom de tjänster som de har tillgång till kräver lite mer ansvar av användaren och 
dessutom eftersom de har större tillgång till och inverkan på lokalerna där det trådlösa 
nätverket finns uppsatt. 

Kunder i scenario kund behöver en kort utbildning i hur enheten används och de ska också 
kunna få information om vad den kan användas till. Förutom en utbildning i hur enheterna 
används kan det däremot för de anställda vara fördelaktigt om de får lära sig lite om 
förutsättningarna för trådlösa nätverk. Detta för att de ska kunna utnyttja det trådlösa 
nätverket på bästa sätt, men framförallt för att de ska kunna göra relevanta felanmälningar. 
Om det t.ex. alltid går långsamt att utföra tjänster i ett visst område så beror det förmodligen 
på dålig täckning och sådant kan oftast avhjälpas med att enbart justera inställningar. 

8.2. Exempel på trådlös infrastruktur 
Många av de skyddsåtgärder som rekommenderats i föregående avsnitt kan implementeras 
genom att välja en trådlös infrastruktur som har stöd för dessa åtgärder. Styrningen av IT-
strukturen på företaget är dessutom så pass centraliserad att det är naturligt att även det 
trådlösa nätverket ska styras centralt och enhetligt över hela verksamheten. En väl 
genomtänkt trådlös infrastruktur som möjliggör central styrning är alltså lämplig för företaget 
att införskaffa. Eftersom den trådlösa infrastrukturen har potential att göra så mycket för 
säkerheten kommer jag här presentera ett antal konkreta exempel från olika tillverkare. 
Presentationen syftar i huvudsak till att ge en överblick av vad en trådlös infrastruktur har för 
möjligheter och begränsningar, men jag kommer också att ge ett förslag på vilken 
infrastruktur som förmodligen är bäst lämpad för företaget. 

Cisco Systems är ett företag som har en stor verksamhet för säkra nätverkslösningar. Deras 
utbredda användning och omfattande dokumentation gör att deras produkter är lämpliga att 
använda som exempel på lösningar för en trådlös infrastruktur. De har egentligen två 
lösningar som har liknande kapacitet, men som är uppbyggda på olika sätt. I en lösning 
administreras ett stort antal utspridda accesspunkter centralt via ett speciellt administrations-
verktyg för trådlösa nätverk. Den andra lösningen består av en central kontrollenhet med 
utspridda, tunna accesspunkter. De tunna accesspunkterna kan enbart fungera tillsammans 
med en kontrollenhet eftersom en del av traditionella accesspunkters funktionalitet har lagts i 
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kontrollenheten. Full dokumentation om Ciscos trådlösa produkter finns tillgänglig på deras 
hemsida [Ciscob]. 

Bluesocket är ett annat företag som också tillhandahåller trådlösa nätverk med central 
administration och tunna accesspunkter i en produktserie som kallas för BlueSecure. 
BlueSecure blev bl.a. utsett till bästa köp bland produkter för trådlös säkerhet för företag i ett 
test utfört av SC Magazine 2005 [Ste05]. Därefter presenteras en lösning från 3Com och den 
utgörs också av tunna accesspunkter med kontrollenheter som kan kopplas ihop och bilda ett 
större trådlöst nätverk. Efter att alla tre tillverkares lösningar har presenteras ges en samman-
fattning av funktionerna de tillhandahåller och vilka begränsningar de har. Dessutom 
diskuteras hur väl de trådlösa infrastrukturerna skulle passa för den implementering som 
skulle vara aktuell för Axfood och en rekommendation för infrastrukturen ges. 

8.2.1. Cisco Aironet 
Accesspunkterna från Cisco Systems hör till en serie som kallas Cisco Aironet och kan 
antingen vara självstyrda eller fungera som tunna accesspunkter som styrs av en 
kontrollenhet. Om accesspunkterna används som självstyrda komponenter så kan de ändå 
skapa en trådlös infrastruktur som administreras centralt med hjälp av CiscoWorks Wireless 
LAN Solution Engine (WLSE). För styrning av accesspunkterna med en kontrollenhet 
används Cisco Wireless LAN Controllers och det krävs då att accesspunkterna har stöd för att 
användas med denna kontrollenhet. Den stora strukturella skillnaden mellan de olika 
lösningarna är att i den första ligger all funktionalitet i accesspunkten, medan funktionaliteten 
i den andra lösningen delas upp mellan accesspunkt och kontrollenhet. 

Varken Ciscos WLSE eller kontrollenheterna stödjer accesspunkter från andra tillverkare, 
men följande accesspunkter från Aironet-serien är intressanta att titta närmare på: 

• Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge 

• Cisco Aironet 1240AG Series 802.11a/b/g Access Point 

• Cisco Aironet 1200 Series Access Point 

• Cisco Aironet 1130AG Series 802.11a/b/g Access Point 

• Cisco Aironet 1100 Series Access Point 

• Cisco Aironet 1000 Series Lightweight Access Point 

I tabell 8.6 nedan görs en sammanställning och jämförelse av viktiga egenskaper hos dessa 
accesspunkter. De första tre punkterna är egenskaper som är viktiga för den fysiska 
implementeringen och tillgängligheten i det trådlösa nätverket. För att accesspunkterna ska 
kunna användas med en kontrollenhet krävs stöd för detta. I diskussionen om skyddsåtgärder 
för scenarierna i riskanalysen ingick stöd för NAC, starka autenticeringsprotokoll i 802.1X 
och kryptering med AES och därför undersöks om accesspunkterna stödjer detta. Slutligen 
kontrolleras att accesspunkterna är certifierade för WPA och WPA2 framförallt för att 
garantera att de är kompatibla med enheter som har samma certifiering. 
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1300* 1240AG 1200 1130AG 1100** 1000***

Avsedd miljö Utomhus Lagerlokal/ 
fabrik

Lagerlokal/ 
fabrik

Inomhus/ 
kontor

Inomhus/ 
kontor

Kontor/ 
lagerlokal

802.11-standard b/g a/b/g
b/g (kan 

uppgraderas 
till a)

a/b/g b/g a/b/g

PoE Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Stöd för kontrollenhet Nej Ja Ja Ja Nej Ja
NAC Ja Ja Ja Ja Ja Ja
802.1X, inklusive EAP-
TLS, PEAP och TTLS

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Stöd för AES-kryptering Nej Ja Nej Ja Nej Ja
Certifiering för 
WPA/WPA2

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

* Vid användning som accesspunkt
** Version med stöd för 802.11g
*** Kan ej användas utan kontrollenhet

Cisco Aironet-serie

 
Tabell 8.6. Egenskaper hos olika Aironet-accesspunkter. 

Accesspunkternas avsedda miljö skiljer sig åt och det är viktigt att ta med detta i beräk-
ningarna eftersom t.ex. antenner och den fysiska utformningen av produkten anpassas efter 
egenskaperna som krävs i miljön. Tre av accesspunkterna stödjer standarden för PoE som 
rekommenderats tidigare i rapporten (se Stäng av utanför öppettider), men de andra har stöd 
för den lösning som användes innan standarden var färdig. Stöd för 802.11-standarder skiljer 
sig också åt, men är först viktigt om 802.11a ska användas eftersom inte alla accesspunkter 
stödjer denna standard. Alla utom två accesspunkter har stöd för att användas med en 
kontrollenhet. För de andra frågorna gäller samma förutsättningar för alla accesspunkter, med 
undantag för att några inte stödjer AES-kryptering. Dessa accesspunkter kräver dock enbart 
en uppdatering av mjukvaran för att även de ska stödja den starkare krypteringen. 
Hårdvarustöd finns i alla accesspunkter för denna typ av kryptering, vilket är viktigt för att 
inte ge stora prestandaförluster i kommunikationen. 

En enskild WLSE kan administrera upp till 2500 Cisco Aironet accesspunkter. Dessutom kan 
flera WLSE sammankopplas för att administrera nätverk med ännu fler accesspunkter. De 
olika befintliga modellerna av kontrollenheter är designade att klara av olika antal 
accesspunkter. Antalet varierar från stöd för upp till mellan 6 och 100 accesspunkter. 
Kontrollenheterna kan dessutom ordnas i kluster där upp till 24 Wireless LAN Controllers 
kan ingå. Klustertekniken är till för att öka mobiliteten och underlätta roaming i nätverket. 
Detta görs genom att inom klustret skapa logiska grupper av kontrollenheter, vilket betyder att 
det inte spelar någon roll för användaren vilken fysisk kontrollenhet den närmsta tunna 
accesspunkten hör till. 

Den största fördelen med båda lösningarna är att all administration kan göras centralt och 
appliceras enhetligt över hela nätverksstrukturen. När nya accesspunkter läggs till har båda 
lösningarna metoder för att integrering i det övriga nätverket ska vara enkelt. Om en access-
punkt har avvikande konfigurationer uppmärksammar systemet även på detta. Båda 
lösningarna klarar av att dela upp det trådlösa nätverket i ett antal VLAN. 

WLSE har ett antal funktioner för att bibehålla maximal prestanda i det trådlösa nätverket. 
Systemet kan tidvis kontrollera att befintliga inställningar t.ex. ger optimal täckning. Dess-
utom har systemet funktioner som gör det självläkande, vilket innebär att accesspunkter i ett 
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område kan öka signalstyrkan, och därmed täckningsområdet, för att kompensera för en 
närliggande accesspunkt som gått sönder. Systemet kan också upptäcka och varna 
administratören för störningar som skulle kunna påverka det trådlösa nätverket. 

Eftersom lösningen med kontrollenheter är nyare är funktioner för att optimera prestandan 
och tillgängligheten i det trådlösa nätverket mer utvecklade. Systemet analyserar oftast inte 
bara den trådlösa miljön, utan kan även reglera inställningar efter förändringar i den. T.ex. så 
stöds dynamisk inställning av både kanaler och signalstyrka. Balansering av belastning mellan 
de tunna accesspunkterna och korrigering av hål i täckningen är andra funktioner som 
kontrollenheterna kan hantera. När störningar upptäcks hanteras det genom att omkalibrera 
nätverket för att undvika prestandaproblem. 

Analysen av den trådlösa miljön kan även användas för nätövervakning i syfte att upptäcka 
obehöriga komponenter och kända attacker. Det fungerar dock lite annorlunda i de olika 
lösningarna. Med användning av WLSE utses accesspunkter att övervaka trafiken i den 
trådlösa miljön för att ge systemet uppgifter som kan tyda på intrång. Ibland kan även Cisco-
kompatibla enheter bidra med uppgifter om den trådlösa miljön. WLSE kan t.ex. upptäcka 
och motverka otillåtna accesspunkter. Dessutom kan systemet upptäcka och rapportera 
otillåtna enheter, ad hoc-nätverk och kända nätverksattacker. Mer detaljerad information finns 
i dokumentationen om CiscoWorks WLSE på Ciscos hemsida [Ciscob]. 

I den andra lösningen används Cisco Wireless Control System (WCS) för att tillhandahålla 
nätverksövervakning. Accesspunkterna utses även i detta fall till att övervaka trafiken, men all 
information skickas vidare till kontrollenheten. Om ett hot identifieras så presenteras det för 
nätverksadministratören via WCS. Det är i detta system som analysen av hotet sker och även 
därifrån som åtgärder vidtas. Otillåtna accesspunkter, enheter och ad hoc-nätverk identifieras 
och systemet kan användas till att avgöra om de obehöriga enheterna är illvilliga varefter 
åtgärder vidtas om så önskas. Dessutom kan kända attacker kännas igen och generera larm när 
de upptäcks. WCS är framförallt utvecklat för att underlätta en central administration av det 
trådlösa nätverket. Några exempel på andra funktioner som WCS erbjuder förutom nätöver-
vakning är möjlighet att skapa och genomdriva policy, hjälp vid planering av nätverk, över-
vakning av nätverket och administration av nätverket. För full dokumentation om Ciscos 
trådlösa produkter hänvisas till hemsidan [Ciscob]. 

8.2.2. BlueSecure från Bluesocket 
I ett test från SC Magazine utsågs BlueSecure till bästa köp bland sex olika alternativ. Det 
som testarna framförallt tyckte var bra med BlueSecure var systemets utvecklade nätöver-
vakningsfunktion. För mer information om testarnas erfarenheter av BlueSecure och de andra 
produkterna hänvisas till SC Magazines hemsida [Ste05]. 

Bluesockets lösning för den trådlösa infrastrukturen består av de tunna accesspunkterna 
BlueSecure Access Point som styrs av kontrollenheterna BlueSecure Controller. Kontroll-
enheterna kan även styra accesspunkter från andra tillverkare, men framförallt för funktioner 
som analyserar den trådlösa miljön krävs Bluesockets egna accesspunkter. Kontrollenheten 
fungerar som en brandvägg mellan det trådlösa och det övriga nätverket. Även stöd för IPsec 
finns i kontrollenheten för att möjliggöra kryptering i VPN. 

Strukturen med tunna accesspunkter som styrs av kontrollenheter möjliggör central 
administration och kontroll över det trådlösa nätverket, precis som i exemplet med Cisco. 
Accesspunkterna konfigureras automatiskt efter inställningar som görs i kontrollenheterna, 
vilket underlättar t.ex. installation av nya accesspunkter eller uppgradering av de befintliga. 
Lösningen tillåter uppdelning av det trådlösa nätverket i ett antal VLAN. Accesspunkterna 
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stödjer 802.11a/b/g och är certifierade för både WPA och WPA2 för att kunna användas med 
alla enheter med samma certifiering. Med avseende på säkerhet har de dessutom hårdvarustöd 
för AES-kryptering och när det gäller autenticering klarar de av 802.1X, inklusive EAP-TLS, 
PEAP och TTLS.  

På samma sätt som Ciscos tunna accesspunkter övervakar Bluesockets accesspunkter den 
trådlösa miljön för att kunna optimera prestandan och tillgängligheten. Signalstyrka och 
kanalinställningar kan ändras beroende på olika typer av störningar eller om hål i täckningen 
upptäcks. En självläkande funktion finns om en närliggande accesspunkt skulle sluta fungera 
och stöd för balansering av belastning mellan accesspunkter finns också. 

Accesspunkterna läser även av den trådlösa miljön för att upptäcka obehöriga komponenter 
eller attacker. Kontrollenheterna övervakar sedan dessa data för att upptäcka skadlig trafik 
baserat på beteendet av komponenterna i det trådlösa nätverket. Otillåtna accesspunkter och 
ad hoc-nätverk kan upptäckas och motverkas. Dessutom utfärdas varningar när attacker 
upptäcks. För ökad säkerhet i nätverket har kontrollenheterna en typ av NAC-funktionalitet. 
Innan enheten tillåts tillträde till det trådlösa nätverket kontrolleras att den är fri från skadlig 
kod samt har den säkerhet och de patchar som krävs. 

Kontrollenheterna finns i ett antal modeller som kan hantera mellan upp till 50 och 1000 
samtida användare. För att administrera flertalet kontrollenheter erbjuder Bluesocket sitt 
BlueView Management System. Detta system ger ett kraftfullare stöd för central administra-
tion och kontroll av hela det trådlösa nätverket. För mer information om denna och de andra 
produkterna som diskuterats hänvisas till Bluesockets hemsida [Bluesocket]. 

8.2.3. 3Com 
Detta företag har precis som de andra en lösning för central administration och kontroll över 
det trådlösa nätverket. Lösningen som presenteras i detta avsnitt bygger på en form av tunna 
accesspunkter som kallas för 3Com Wireless LAN Managed Access Point. Dessa kräver en 
kontrollenhet som heter 3Com Wireless LAN Switch, alternativt 3Com Wireless LAN 
Controller. Det finns tre olika kontrollenheter som bl.a. stödjer olika antal accesspunkter. 
Antalet är mellan upp till 3 och upp till 120, men kontrollenheterna kan kopplas ihop och 
tillsammans administrera tusentals accesspunkter i ett enda trådlöst nätverk. Kontrollenhet-
erna kan stödja andra tillverkares accesspunkter bl.a. sådana från Cisco. 

På samma sätt som för de tidigare exemplen finns i denna trådlösa infrastruktur stöd för 
802.11a/b/g, kryptering med AES, autenticeringsprotokoll enligt 802.1X, samt PoE. Även 
uppdelning av det trådlösa nätverket i VLAN stöds. Funktioner finns för att mäta den trådlösa 
miljön för att dynamiskt kunna justera t.ex. trafikbelastning hos olika accesspunkter, signal-
styrka eller kanalinställningar. Som nätövervakningsverktyg har systemet möjlighet att 
lokalisera användare, samt identifiera och isolera otillåtna accesspunkter eller obehöriga 
enheter i ad hoc-nätverk. 

Även i denna lösning är huvudsyftet att förenkla administration av ett stort antal 
accesspunkter. Nya enheter konfigureras automatiskt enligt inställningar från kontrollenheten 
och uppdateringar kan appliceras enhetligt över hela nätverksstrukturen. För mer avancerade 
administrativa funktioner kan produkten 3Com Wireless Switch Manager användas i 
systemet. Denna produkt kan t.ex. användas för att underlätta kartläggning av den trådlösa 
miljön eller automatisera skötseln av den. Ytterligare information om alla de komponenter 
som kan ingå i den trådlösa infrastrukturen från 3Com finns på hemsidan [3Com]. 



 

74 

8.2.4. Sammanfattning 
I tabell 8.7 sammanfattas de olika funktionerna som diskuterats ovan för varje företags 
lösning på trådlös infrastruktur. Eftersom Ciscos två lösningar skiljer sig åt på några punkter 
presenteras de i var sin kolumn. Informationen i tabellen gäller för de produkter som finns i 
raden Produkter som krävs, om inte annat anges. 

Cisco
Cisco med tunna 
accesspunkter Bluesocket 3Com

Stöd för 802.1X Ja Ja Ja Ja
Certifierad för 
WPA2

Ja Ja Ja Ja

Stöd för VLAN Ja Ja Ja Ja
Produkter som 
krävs

Accesspunkt, 
Wireless LAN 
Solution Engine 
(WLSE)

Accesspunkt, 
kontrollenhet

Accesspunkt, 
kontrollenhet

Accesspunkt, 
kontrollenhet

Valfria produkter Wireless Control 
System (WCS)

Blueview 
Management System 
(BMS)

3Com Wireless 
Switch Manager

Storlek 2500 accesspunkter 
per WLSE, men flera 
WLSE kan kopplas 
ihop

6-100 accesspunkter 
per kontrollenhet, 
som kan ordnas i 
kluster om 24.

50-1000 samtida 
användare  per 
kontrollenhet. 
Kontrollenheter kan 
kopplas ihop om 
BMS används.

3-120 accesspunkter 
per kontrollenhet. 
Kontrollenheter kan 
kopplas ihop.

Upptäcka otillåtna 
accesspunkter

Upptäcka, motverka Upptäcka, motverka 
med WCS

Upptäcka, motverka Upptäcka, motverka

Upptäcka ad hoc-
nätverk

Upptäcka, rapportera Upptäcka, motverka 
med WCS

Upptäcka, motverka Upptäcka, motverka

Upptäcka attacker Upptäcka, varna Upptäcka, varna med 
WCS

Upptäcka, varna Nej

Självläkning Ja Ja Ja Nämns ej
Signalstyrka & 
kanaltilldelning

Manuell Automatiskt Automatiskt Automatiskt

Balansering av 
belastning

Nej Ja Ja Ja

Hantering av 
störningar

Varning Omkalibrering av 
nätverket

Justering av 
inställningar

Nämns ej

Stödjer 
accesspunkter från 
andra tillverkare

Nej Nej Ja Ja

Hjälp vid planering 
av nätverk

Nej Ja, med WCS Nej Nej, extra verktyg 
krävs  

Tabell 8.7. Sammanfattning av presenterade lösningar för trådlös infrastruktur. 

Eftersom en trådlös infrastruktur stödjer så många viktiga och underlättande funktioner för ett 
omfattande trådlöst nätverk kan det vara lämpligt att lägga ner resurser på att införa en väl 
fungerande sådan. Om några valfria produkter ska användas bör en avvägning göras vilken 
nytta företaget kan ha av de extra funktionerna och vad det kostar att införa verktyget. Vilka 
komponenter som används i det befintliga nätverket spelar också roll i valet av trådlös 
infrastruktur, speciellt om Cisco väljs eftersom de ofta fungerar bäst, eller enbart, med sina 
egna produkter. Detsamma gäller sannolikt även för andra tillverkare, men produkterna från 
Bluesocket och 3Com stödjer i alla fall andra tillverkares accesspunkter. 
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Beroende på hur många butiker som ska installera trådlösa nätverk och hur många access-
punkter som varje butik kräver, kan de olika exemplen på trådlös infrastruktur vara mer eller 
mindre lämpliga. Möjligheten att använda VLAN öppnar för fler kombinationer än vad som 
hade varit strukturellt möjligt annars, men trots detta spelar den möjliga storleken roll. 
Utgångspunkten för den miljö som strukturen ska passa in på är ett fåtal accesspunkter i varje 
butik som administreras centralt från en eller flera punkter. 

Ciscos lösning med accesspunkter som administreras med WLSE är skalbar eftersom den har 
möjlighet att sammankoppla upp till 2500 accesspunkter. Skulle de bli fler kan dessutom flera 
WLSE kopplas samman. Ciscos lösning med kontrollenheter och tunna accesspunkter ser 
dock svårare ut att passa in i den aktuella miljön. Det logiska skulle kanske vara att ha en 
kontrollenhet för varje butik, men så många kontrollenheter som då skulle behövas kan inte 
kopplas samman. Problemet går förmodligen att lösa genom att använda en kontrollenhet för 
flera butiker eftersom kontrollenheterna kan kommunicera med de tunna accesspunkterna 
även i nätverksskiktet, men det kan kräva en hel del administration. Produkterna från 
Bluesocket och 3Com lider av samma problem och frågan är hur många kontrollenheter som 
kan kopplas samman och dessutom hur kostsamma de är om många behövs. En anmärkning 
är att Bluesocket beskriver storleken med antal användare, men det motsvarar ungefär samma 
antal accesspunkter som de tunna lösningarna för Cisco och 3Com kan stödja. 

Det som skulle kunna vara fördelaktigt med de tunna accesspunkterna med kontrollenheter är 
att de till viss grad har större möjlighet att automatiskt justera inställningar i det trådlösa 
nätverket. Dessutom verkar de ha större möjlighet att automatiskt motverka olika hot och 
attacker, speciellt om de valfria produkterna används. Om lösningarna med kontrollenheter 
kan implementeras i strukturen för butikerna på ett överskådligt och enkelt sätt skulle de 
kunna vara mest lämpliga att använda, men som det ser ut så är min rekommendation att 
använda Ciscos lösning med WLSE. Tabell 8.8 sammanfattar den rekommendation som jag 
gör angående den trådlösa infrastrukturen. Kolumnen Rekommendation i tabellen beskriver 
rekommendationen och kolumnen Resultat beskriver det förväntade resultatet. Kolumnen 
Övervägning beskriver övervägningar som kan göras angående rekommendationen. 

Rekommendation Resultat Övervägning
Inför Ciscos trådlösa infrastruktur 
med WLSE för central 
administration.

Central administration underlättar 
underhåll och kontroll över det 
trådlösa nätverket. Stöd för viktiga 
skyddsåtgärder möjliggör hög 
säkerhet. 

Även andra tillverkares trådlösa 
infrastrukturer kan vara av intresse 
om de anses skalbara för den miljö de 
ska användas i.

Trådlös infrastruktur

 
Tabell 8.8. Rekommendation för trådlös infrastruktur. 
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9. Sammanfattande diskussion 
Med den snabbt växande marknaden för trådlös kommunikation är inte frågan om trådlösa 
nätverk ska användas, utan snarare hur. Det börjar nu finnas tekniker som kan göra trådlösa 
nätverk i stort sett lika säkra som trådbundna nätverk. Nästa steg är då att bestämma vilken 
nivå av säkerhet som måste uppnås och därefter välja vilka tekniker och andra skyddsåtgärder 
som ger en tillräckligt hög nivå av säkerhet. 

I detta kapitel sammanfattas kort de mest allvarliga hoten som diskuterats i rapporten och 
därefter diskuteras de övergripande dragen i de rekommendationer på skyddsåtgärder som jag 
kommit fram till. Sist kommer en kort reflektion över vad som är viktigt att tänka på inför 
framtiden. 

9.1. Hot i trådlösa nätverk 
Ett av de stora nya hoten i trådlösa nätverk kommer av det öppna medium som kommunika-
tionen sker över. Om inte kommunikationen skyddas kan vem som helst avlyssna trafiken och 
den information som färdas i det trådlösa nätverket. Det enda som krävs är att personen har 
utrustning för trådlös kommunikation och befinner sig någonstans inom täckningsområdet. 
Kryptografiska metoder har varit lösningen för att det ska bli åtminstone lika svårt att 
avlyssna ett trådlöst nätverk som ett trådbundet. De tidiga försöken hade dock allvarliga 
brister och det är ett hot i sig eftersom det leder till en falsk trygghet. 

Trådlösa nätverk och internet har vissa likheter genom att de båda räknas som osäkra och 
okontrollerade miljöer. Ett problem på internet har varit att kunna avgöra om de kom-
municerade parterna verkligen är de som de utger sig för att vara. Samma problem finns i 
trådlösa nätverk och eftersom det har visat sig vara relativt enkelt att imitera en accesspunkt 
har även behovet av ömsesidig autenticering blivit av större vikt. 

Att trådlös kommunikation sker med hjälp av radiovågor bereder stora problem när det gäller 
tillgängligheten. Oavsett vilket protokoll som används för den trådlösa kommunikationen så 
kan radiobrus alltid störa ut den rättmätiga trafiken. Inga trådlösa protokoll som de ser ut idag 
innehåller någon ansats till att garantera tillgängligheten, utan den bästa åtgärden är att 
lokalisera störkällan och stänga ner den. 

De enheter som används i trådlösa nätverk har vissa egenskaper som gör att de är utsatta för 
ett större hot än t.ex. en stationär dator. Framförallt för handhållna enheter gäller det att de är 
små, mobila och stöldbegärliga, vilket gör att de lättare tappas i golvet, tappas bort eller blir 
stulna. Detta kan ses som hot mot både tillgänglighet och obehörig åtkomst av information. 
Handhållna enheter har dessutom ofta en mer begränsad beräknings-, minnes- och 
batterikapacitet, vilket leder till att de inte alltid klarar av att hantera de skyddsåtgärder som 
skulle krävas för tillfredsställande säkerhet. 

9.2. Föreslagna skyddsåtgärder 
Det är i de flesta fall samma typ av skyddsåtgärder som föreslagits för de tre olika scenarierna 
och de grundläggande rekommendationerna är desamma. För värdefull information kan det 
ibland krävas att någon extra skyddsåtgärd vidtas eller att det är viktigare att de rekommen-
derade åtgärderna följs. Dessutom bör en övervägning göras om nyttan av funktionen som 
kräver att värdefull information kommuniceras trådlöst är så pass stor att den tillkomna risken 
är värd att ta. Annars är det mest typ av enhet och användare som spelar in på hur en del 
skyddsåtgärder implementeras och detta gäller oftast regler och restriktioner på hur enheterna 
ska se ut och hur de ska användas. 
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Att de flesta skyddsåtgärder ser likadana ut betyder dock inte att det inte är viktigt att skilja de 
tre scenarierna åt. En av de allra viktigaste skyddsåtgärderna i allt säkerhetsarbete är att se till 
att enbart rätt person får tillgång till rätt information eller tjänst. Nivån för åtkomstkontroll 
och sekretesskydd har lagts relativt högt i rekommendationerna för de tre scenarierna, vilket 
gör att de olika användningsområdena kan skiljas åt även om de skyddas på samma sätt. 
Anledningen till att nivån kunnat läggas så högt även för scenarion som kanske egentligen 
inte är så utsatta för hot, är att både metoder för autenticering och kryptering har utvecklats 
mycket. De är så effektiva och användbara att prestandaförlusterna blir små i de scenarion de 
ska användas för och verktygen kan i vissa fall användas för flera delar av nätverket. 

Från en administrativ synvinkel är det en fördel att skyddsåtgärderna i stora drag ser likadana 
ut eftersom det underlättar underhåll och kontroll av det trådlösa nätverket. Behovet av 
administration minskar också då det trådlösa nätverket är enhetligt över den totala verksam-
heten. Om det däremot är användningsområden som kräver extra hög säkerhet finns det även 
möjlighet att skapa en virtuell del i det trådlösa nätverket och implementera de skyddsåtgärder 
som krävs i det speciella fallet. Detta gör det trådlösa nätverket flexibelt. 

För företag är det oftast mycket fördelaktigt om det trådlösa nätverket kan administreras och 
kontrolleras centralt. Detta gäller även för Axfood IT som ska hantera ett stort antal trådlösa 
nätverk med stor geografisk spridning. Företagets övriga IT-struktur möjliggör för detta 
eftersom de även där strävar efter en enhetlig och centralt styrd struktur för att öka kontrollen 
och underlätta underhåll. Grundstommen i säkerhetsarbetet inför implementeringen i det tråd-
lösa nätverket kan då vara att investera i en trådlös infrastruktur som uppfyller de krav på 
central administration och övriga krav som är specifika för företaget. 

En svår men nödvändig uppgift för att främja kontrollen och enhetligheten i ett trådlöst 
nätverk är att utveckla en säkerhetspolicy för den. Policyn ska stödjas av standarder, riktlinjer 
och procedurer som tillsammans gör att säkerheten i det trådlösa nätverket uppnår en 
tillfredsställande nivå. Det är viktigt att inse att det i dessa dokument, förutom tekniska 
aspekter, ingår mer mjuka och organisatoriska delar för att bidra till att uppnå säkerhet enligt 
alla de tre säkerhetsaspekterna sekretess, riktighet och tillgänglighet. 

9.3. Förberedelse inför framtiden 
Oavsett vad en investering gäller är det en god idé att åtminstone ha i åtanke hur den kommer 
att hålla sig med tiden. Vid en satsning på en infrastruktur för trådlösa nätverk kan det vara 
viktigt att ta reda på vilka som är de högsta krav på säkerhet som den kan uppfylla. Därefter 
bör en förfrågan göras om den kan uppgraderas till att klara av de standarder och funktioner 
som är på väg inom en överskådlig framtid. Detta är ett mer tekniskt sätt att se på frågan. 

Om jag vänder på perspektivet så handlar frågan istället om vad det trådlösa nätverket ska 
kunna användas till i framtiden. Tjänster som inte diskuterats närmare inom ramen för de tre 
scenarierna men som diskuteras i stor omfattning i olika forum är t.ex. publik trådlös 
internetåtkomst, trådlös åtkomst till det interna nätverket och IP-telefoni. Stora drivkrafter för 
dessa tjänster är det ökade kravet på ständig tillgänglighet och att utveckla mer kostnads-
effektiva lösningar. Att kunna genomföra betalningar på ett effektivt och framförallt säkert 
sätt är ett annat exempel på användningsområde som jag tror att flertalet tjänster kommer 
utvecklas för i framtiden, varav en del av dem kommer använda trådlös kommunikation. 

Alla dessa tjänster kommer kräva sina egna avvägningar mellan nytta, risker och kostnader 
innan så mycket mer kan sägas om de är lämpliga att införa. I dessa avvägningar går ofta 
funktionalitet och tekniska lösningar hand i hand och därför är det fördelaktigt att kunna kasta 
om perspektivet ibland för att komma fram till ett välgrundat beslut. 
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Bilaga 1 

Ordlista 
Angripare 

En angripare är en person som utnyttjar en sårbarhet för att utföra en attack. Denna 
person kan vilja orsaka skada för det mål som angrips eller utnyttja målets resurser för 
egen vinning. 

Attack 
Detta är en handling som gör att ett hot inträffar [Bis03, 6]. Så som begreppet attack 
används i denna rapport är det alltid en medveten handling som utförs av en angripare. 

Autenticering 
Det finns två tolkningar av begreppet [ITS94]: 

”1) kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan två 
system eller vid utväxling av meddelanden mellan användare 

2) kontroll av att ett meddelande är äkta, i bemärkelsen att det inte förändrats sedan det 
lämnade avsändaren (användare, dator, kommunikationsnod etc)” 

(1) är synonymt med verifiering av identitet och (2) benämnes ofta 
meddelandeautenticering [ITS94]. 

När det talas om autenticering i denna rapport avses autenticering (1). Vid autenticering 
(1) måste den part som ska autenticeras tillhandahålla information som 
autenticeringssystemet kan använda för att bekräfta den uppgivna identiteten. Denna 
information kan komma från en eller fler av de följande kategorierna [Bis03, 309]: 

* Något du vet (t.ex. PIN-kod, lösenord) 
* Något du har (t.ex. kontokort, smarta kort) 
* Något du är (t.ex. fingeravtryck, DNA) 
* Var du är (t.ex. framför en viss bankomat) 

Biometri 
Biometriska system är automatiserade metoder som verifierar eller känner igen 
identiteten hos en levande person baserat på någon sorts fysisk karaktäristik [Mil94]. 
Biometri motsvarar autenticeringsfaktorn ”Något du är”. 

Certifikat 
Vid kryptering mellan två parter över en kommunikationskanal sker ibland distribuering 
av parternas krypteringsnycklar med hjälp av en betrodd tredje part. Denna tredje part 
skapar en förbindelse mellan en krypteringsnyckel och en kommunicerande part genom 
att signera ett certifikat som visar denna förbindelse. En PKI tillhandahåller en sådan 
betrodd tredje part. För mer information om certifikat och de kryptosystem med öppen 
nyckel som de används för hänvisas till [TW02]. 

Data 
”Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, 
tolkning eller bearbetning av människor eller av automatiska hjälpmedel” [ITS94] 

Dekryptering 
Omvandling av kryptotext till klartext. 

Hot 
Ett hot är en potentiell överträdelse av säkerheten. Den kan leda till oönskade effekter 
på systemtillgångar eller resurser. Överträdelsen måste inte inträffa för att hotet ska 
finnas. [Bis03, 498] 



 

 

Information 
Data blir information först när den tolkas och kan ge någon form av betydelse för en 
människa. 

Klartext 
I krypteringssammanhang är klartext den text som utsätts för kryptering och den kan 
förstås utan att först dekrypteras [ITS94]. 

Kryptering 
Omvandling av klartext till kryptotext med hjälp av ett kryptosystem och en 
krypteringsnyckel [ITS94]. När klartext har krypterats kan innebörden inte längre 
förstås. 

Krypteringsalgoritm 
”Uppsättning matematiska regler för hur klartext i ett kryptosystem omvandlas till 
kryptotext och omvänt” [ITS94] 

En krypteringsalgoritm behöver inte hållas hemlig, utan säkerheten bygger istället på att 
en krypteringsnyckel hålls hemlig. 

Krypteringsnyckel 
”Varierbar information som styr en krypteringsalgoritms omvandling av klartext till 
kryptotext och/eller omvänt” [ITS94]. 

Krypteringsnyckel är samma sak som kryptonyckel och ibland kallas den även för 
hemlig nyckel eftersom säkerheten i ett kryptosystem ofta vilar på att den hålls hemlig. 

Kryptoanalys 
Kryptoanalys innefattar metoder som handlar om att knäcka kryptosystem. [TW02] 

Ett knäckt kryptosystem kan inte längre garantera att kryptotexten inte kan omvandlas 
till klartext utan behörig tillgång till den hemliga nyckeln. Ofta går kryptoanalys ut på 
att ta reda på den hemliga nyckeln. 

Kryptografi 
Processen att designa system som kommunicerar säkert över osäkra kanaler kallas för 
kryptografi [TW02]. 

Kryptosystem 
”Utrustningar och/eller program med tillhörande instruktioner och hjälpmedel som 
används som en funktionell enhet för kryptering och dekryptering och tillhörande 
nyckelhantering” [ITS94]. 

Kryptotext 
”Information (text, bild, tal, data) som bildas av klartext genom kryptering i avsikt att 
göra innehållet obegripligt för obehöriga” [ITS94]. 

Mask 
”En mask är ett program som kopierar sig själv från en dator till en annan.” [Bis03, 623] 

”En mask utför som regel operationer som strider mot säkerhetspolicyn och utnyttjar för 
sin spridning systemets resurser i form av processorkapacitet, minnesutrymme och 
kommunikationskapacitet, ofta med betydande driftstörningar som följd.” [ITS94] 

Nyckelhantering 
”Administration och tekniska metoder för alstring, förvaring, distribution, användning 
och förstöring samt eventuell certifiering av kryptonycklar på ett säkert sätt” [ITS94]. 



 

 

PKI 
(Public Key Infrastructure). Detta är ett ramverk som definierar de regler som gäller för 
det kryptosystem som används, samt innehåller procedurer för att generera och 
publicera nycklar och certifikat. Utförlig information finns i [TW02]. 

RADIUS 
(Remote Authenticated Dial-In User Service). En separat autenticeringsserver som 
användaren måste autenticeras mot innan denne får tillgång till nätverket. 

Riktighet 
”Skydd av information och behandlingsmetoder så att de förblir korrekta och 
fullständiga.” [SSI01] 

Sekretess 
”Säkerställande av att information är tillgänglig endast för dem som har behörighet för 
åtkomst.” [SSI01] 

Skadlig kod 
Innefattar kod eller hela program som är avsedd att skada eller utnyttja datorn eller 
nätverket. Vanliga exempel är virus, maskar och trojaner. 

Skyddsåtgärd 
Skyddsåtgärder kan huvudsakligen delas in i de fyra kategorierna förebyggande, 
utvärderande, detekterande och återställande. Förebyggande åtgärder implementeras för 
att minska risken att hot blir verklighet. Utvärderande åtgärder används för att 
kontrollera att existerande skyddsåtgärder är effektiva. Detekterande åtgärder hjälper till 
att upptäcka oönskade händelser för att ge en chans att åtgärda dem i ett tidigt skede. 
Återställande åtgärder är främst till för att begränsa de skadliga konsekvenserna när 
något redan hänt [Pel05, 93]. 

Sårbarhet 
En sårbarhet är en svaghet som gör det möjligt för ett hot att inträffa. [Bis03, 498] 

Säkerhet 
Säkerhet är en egenskap eller ett tillstånd som innebär skydd mot okontrollerad insyn, 
förlust eller påverkan. För att anses vara säkert måste användaren av ett system kunna 
lita på att systemet fungerar, eller kommer att fungera på avsett sätt. [ITS94] 

Säkerhetsaspekter 
Sammanfattningsvis ska personer med rätt behörighet ha tillgång till korrekt 
information närhelst den efterfrågas för att säkerhet vid datakommunikation ska uppnås. 
De tre säkerhetsaspekterna sekretess, riktighet och tillgänglighet behandlar frågor som 
möjliggör detta. 

Tillgänglighet 
”Säkerställande av att behöriga användare vid behov har tillgång till information och 
tillhörande tillgångar.” [SSI01] 

Trojansk häst 
”En trojansk häst är ett program som har en öppen (dokumenterad eller känd) effekt och 
en dold (odokumenterad eller okänd) effekt.” [Bis03, 614] 

En trojansk häst kallas ofta enbart för trojan. 

Virus 
Ett virus är ett program som lägger in sig själv i en eller flera filer och sedan eventuellt 
utför en oönskad handling [Bis03, 616]. 

 



 

 

 
På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 
För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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